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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 چراغ سبز خودرو به صنایع نظامی/  اقتصاد« بررسی کرددنیای»

ان  سازبرای قطعه ها راورود صنایع نظامی و دفاعی به زنجیره تامین قطعه خودرو برخی نگرانی : اقتصاددنیای 

دید آورده است، اما مسووالن صنعتی و خودروسازان امید زیادی به بومی کردن قطعات عمدتا  بخش خصوصی پ

وارداتی توسط نهادهای یادشده دارند. آنچه مشخص است در شرایط تحریمی کشور مشکل تامین بسیاری از  

ساز مساله زمینه کرده که همین  ا کند یا متوقف تک«، تولید برخی از خودروها رقطعات به خصوص در حوزه »های

ورود صنایع نظامی و دفاعی به زنجیره تامین قطعات شده است. پیش از این نیروهای یادشده بارها از توانمندی 

کارگیری آن در ساخت قطعات خودرو یاد کرده بودند؛ این در شرایطی است که حاال خود در صنایع الکترونیکی و به

رسمی از نهادهای مذکور برای مشارکت در تولید قطعه دعوت   طورروسازان به عتی کشور و خودمسووالن صن

اما رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت شاید اولین وزیری بود که با آغوش باز از حضور  .اندکرده 

بود که از   خود عنوان کردههای نظامیان در خودروسازی استقبال کرد. وی اسفند سال گذشته در یکی از مصاحبه

کند. رحمانی همچنین تاکید داشته که هر ارگان، نهاد و ر وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال میحضو

تولیدکننده را  سازی کند، وزارت صنعت آنبخش خصوصی که بتواند قطعات وارداتی صنعت خودرو را تولید و بومی

ظهارات رحمانی، قراردادی بین صنایع دفاع به ارزش هزار  و اپیر .کندهم می دهد و تشویقش مورد حمایت قرار می 

های موجود در وزارت دفاع در جهت تولید قطعات  میلیارد تومان با خودروسازان به امضا رسید تا از ظرفیت ۵۰۰و 

رپرست وزارت  ای با حضور ستک استفاده شود. پس از آن نیز فرمانده نیروی هوافضای سپاه بعد از جلسه های

ر محل این وزارتخانه، از تشکیل یک کمیته مشترک بین سپاه و وزارت صنعت برای ورود این و خودروسازان د  صمت

زاده هدف از این کار را انتقال تجربیات و اطالعات سپاه در  امیرعلی حاجی .نهاد نظامی به حوزه خودرو خبر داد

با نگرانی فعاالن صنعت قطعه  ان به خودروسازیرفت و آمد نظامیحوزه تحقیقات به خودروسازان اعالم کرد. اما 

دیدند. هر چند وزیر دفاع در این زمینه عنوان کرد  رو بود؛ چراکه ورود این نهادها را رقیب خود در تولید قطعه میروبه 

رانی خود از  سازان نگهای آنها نخواهیم شد با این حال قطعهکه هرگز رقیبی برای بخش خصوصی و مانع فعالیت

های مذکور به این حوزه را پنهان نکردند و در  خودروسازان و مسووالن صنعتی از حضور نیروی قبال قابل توجه است

سازان را با کنایه مورد انتقاد قرار داده و  مسووالن صنعتی هم قطعه .گوشه و کنار انتقاداتی را مطرح کردند

اند. اما حضور نهادهای ر دادهرا مورد هدف قراسازان خارج است سازی قطعاتی که از حوزه توانایی قطعه بومی

ها با سابقه حضور در صنایع دفاعی محدود  نظامی در زنجیره خودروسازی، پیش از این به انتصاب برخی چهره

که در دوران اصالحات، حضور فعاالن اقتصادی نزدیک به نهادهای نظامی به رشد تیراژ و افزایش  طوریشد بهمی

اما این بار این نهادها با عقد قرارداد و حضور مستقیم به صنعت قطعه ورود  خودرو کمک کرد، سازی صنعت اخلید

ساز در این زمینه یک قطعه  .کننداند. با این حال برخی کارشناسان انتقاداتی را به این نوع حضور مطرح میکرده 

ط تولید صنایع  حال آنکه در خطوقطعات مطرح است کند که در زنجیره خودروسازی بحث تولید انبوه تاکید می 

تر یاد  نظامی خبری از تولید انبوه قطعات مورد نیاز نیست، همین اتفاق در کنار ماهیت دفاعی و امنیتی که پیش 

های مرتبط با قیمت تمام شده از درجه اهمیت  شود در تولید قطعات مورد نیاز صنایع نظامی بحثشد، سبب می

 .ار نباشدباالیی برخورد

اما حضور نظامیان در صنعت خودرو محدود به کشور ما نبوده و  //  انی همکاری نظامیان و خودروسازانه جهتجرب 

دلیل های خودروسازی و نظامی به کند که شرکترو میالمللی ما را با این واقعیت روبه نگاهی به عرصه بین

اند که اوج  ای یکدیگر بدل شدههای جذابی برواره به طرف همپوشانی که در تولید وسایل نقلیه با یکدیگر دارند هم



 
توان در زمان بروز جنگ در کشورها مشاهده کرد، ها میان خودروسازان و نظامیان را میاین دست از همکاری

که برخی از خودروسازان در زمان جنگ به کمک صنایع نظامی شتافتند پس از آن نیز تولید خودرو با طوریبه 

یه زرهی را ادامه دادند. نمونه این مورد شرکت کوماتسو ژاپن است که در  نقلیا وسایلامی و سنگین کاربری نظ

پرداخت. با این حال پس از پایان  جریان جنگ جهانی دوم به تولید خودروهای زرهی و بولدوزر برای ارتش ژاپن می 

یز یکی دیگر از  ایتالیا ن شرکت اویکو .نقلیه نظامی برای ارتش را ادامه دادجنگ نیز این شرکت تولید وسایل

، کامیون و خودروهای زرهی را برای مصارف نظامی ای نظیر اتوبوسنقلیه خودروسازانی است که تولید وسایل

رسانی  بر کمکروند تا عالوه ها و پیمانکاران بزرگ نظامی سراغ خودروسازان میکند. اما گاهی نیز شرکتتولید می

 .کشور، بتواند حوزه تجارت و صنعت خود را نیز گسترش دهندودروسازان یک رساختی برای خفنی، لجستیک و زی

ها و  ترین پیمانکاران نظامی در جهان است که فعالیت نمونه بارز این امر، شرکت نورینکو چین، یکی از بزرگ 

فنگ و دانگ آن فاو، چانگ های شناخته شده خودروسازی چین، نظیر ای را با بسیاری از برند های گسترده همکاری

های نورینکو برای فعالیت در بخش  نقلیه شمال چین که یکی از زیرمجموعهدهد. شرکت وسایلجام می ان

کند. خودروسازی است، به خودروسازان در زمینه واردات فناوری و قطعات خودرویی مورد نیاز کمک شایانی می 

است که اغلب به تولید  رند خودروسازی ود دارای یک باین بخش که به نورینکو موتورز نیز معروف شده خ

 .نقلیه سنگین و مسافربری مشغول استوسایل 

بر محاسنی که تواند عالوه سازی میورود نهادهای نظامی به قطعه //  محاسن و معایب حضور نهادهای نظامی 

درو به  کارشناس خوسنجری، میهایی نیز ایجاد کند. در این ارتباط حسن کریبرای این صنعت به دنبال دارد چالش 

گوید در حال حاضر صنعت خودرو با تحریم مواجه است، این شرایط باعث شده تامین برخی اقتصاد« می »دنیای 

هایی همراه باشد در این شد با چالشتر از مسیر واردات تامین می تک« که پیش خصوص قطعات هایقطعات »به 

این کارشناس  .ز این پیچ به سالمت عبور کندیع موشکی ااری از صنا تواند با الگوبردشرایط صنعت خودرو می

سازی کشور قرار گیرد توانایی  دهد آنچه که باید از صنایع موشکی کشور مورد توجه قطعه خودرو ادامه می

گوید: صنایع موشکی با دست خالی سنجری میکریمی .مهندسی معکوس در تولید قطعات مورد نیاز است

برای موشک دست یابد و تا جایی پیش برود که در این صنعت در عرصه جهانی حرفی توانسته به دانش تولید 

گیری از فرآیندهای مهندسی سازی هم باید با بهره این کارشناس معتقد است در قطعه .گفتن داشته باشد

به تک« دست یابیم تا صنعت خودروی کشور در شرایط تحریمی هم بتواند ت »های معکوس به دانش تولید قطعا 

سنجری در پاسخ به این سوال که در  کریمی .حیات خود ادامه داده و خطوط تولید خودروسازان متوقف نشود

تولید توان از صنایع موشکی در صنایع دفاعی مباحث اقتصادی اولویت اول نیست، حال در این شرایط چگونه می 

اهمیت باالیی برخوردار است و این مساله   گوید قیمت تمام شده در تولید قطعات خودرو از قطعات الگو گرفت می 

سنجری تاکید کریمی .اما مگر در خودروسازی کشور تولید رقابتی جایگاهی داردساز تولید رقابتی است، زمینه 

ش کیفی را در تولید محصوالت خودروسازان جا بیندازیم های تولید رقابتی و نگرکند اگر توانسته بودیم بحثمی

گوید در شناس میالمللی کنیم. این کارمحصوالت تولیدی را به راحتی روانه بازارهای بین توانستیمامروز می

ایم در تولید قطعات خودرو بهره ببریم  ای که در صنعت موشکی به دست آوردهشرایط فعلی باید از مدیریت و تجربه

سازی استفاده کنیم. ه قطعه توانیم از توانایی فنی ایجاد شده در تولید قطعات موشک در زنجیرنین میهمچ

تر از مسیر  داند که یا پیش زی را محدود به تولید قطعاتی میساسنجری حضور نهادهای نظامی در قطعه کریمی

دهد ساز است. این کارشناس هشدار می قطعه  شدند یا اینکه انحصار تولید آنها تنها در اختیار یکواردات تامین می 

ی هاسازی کنار گذاشته شود و جای آنها را شرکته بخش خصوصی حاضر در قطعهای عمل کنیم کنباید به گونه 

توان در تولید قطعات خودرو به قیمت گوید نمیفربد زاوه کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می .شبه دولتی بگیرند



 
ه محصول نهایی جه باشیم، زیرا قیمت تمام شده باال در قطعات، سبب افزایش قیمت تمام شدتوتمام شده بی

 .شودمی

 امان کرونا به اقتصاد چین/  واحد اطالعات اکونومیست تحلیل کرد :روزنامه دنیای اقتصاد

انداز اقتصادی جهان منتشر  روز رسانی خود را از چشمترین به واحد اطالعات اکونومیست« تازه » : اقتصاددنیای 

نظر  که به بزرگ برای اقتصاد جهان است، جاییردهنده یک تغیی« ۱۹-کرد. به گزارش این نهاد، پاندمی »کووید

وضعیت اقتصادی جهان حداقل تا  باره احتماالوارد قلمرو منفی شود. در این ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰های رسد رشد سالمی

به سطوح پیش از بحران بازنخواهد گشت. یکی از استثنائات البته اقتصاد چین است، از معدود  ۲۰۲۲سال 

سایر اقتصادهای آسیایی نیز دوره   .اش در سال جاری کوچک نخواهد شدداخلیلیدناخالص کشورهایی که تو

داخلی جنوبی تولیدناخالصاز این کشورها نظیر هند و کره  بازیابی سریعی خواهند داشت، تا جایی که برخی

دوره بازیابی « ۷گردد. در مقابل اقتصادهای »گروه به سطح پیش از بحران بازمی ۲۰۲۱شان تا سال حقیقی

، در  ۲۰۲۲داخلی در کندتری را تجربه خواهند کرد. در میان این اقتصادها، در کانادا، آلمان و آمریکا تولیدناخالص

بازخواهد گشت. ژاپن وضعیت  ۲۰۱۹به سطوح سال  ۲۰۲۴و در فرانسه و ایتالیا در سال  ۲۰۲۳نگلیس در ا

به  .سطوح پیش از بحران را لمس نخواهد کرد ۲۰۲۶سال داخلی آن تا تری دارد، جایی که تولیدناخالصسخت

ترین گزارش خود از  یست« در تازه اقتصاد« »واحد اطالعات اکونومالملل روزنامه »دنیای گزارش گروه اقتصاد بین 

/ ۸جاری شود در سال بینی میانداز اقتصادی آمریکا بازبینی کاهشی داشته است، اقتصادی که اکنون پیش چشم

ر شود. عمده دردهای اقتصاد این کشور در فصل دوم تجربه خواهد شد. در این رابطه اقدامات به  تکوچکدرصد  ۴

های اقتصادی آمریکا را منقبض کرد، شدت فعالیت با بیماری کرونا، در ماه آوریل بهشده برای مقابله اجرا گذاشته

به ثبت برساند. البته از بین رفتن بسیاری از   د رادرص ۱۴/ ۷امری که باعث شد نرخ بیکاری این کشور رکورد تاریخی 

به مشاغل خود بازگشتند. از   میلیون نفر ۲/ ۵وکارها حدود مشاغل موقتی بوده و در ماه مه با بازگشایی کسب 

های پولی طرفی مخارج کمکی دولت برای تخفیف اثرات منفی بیکاری، منجر به تقویت درآمد خانوار شد و بسته 

انداز خانوار با جهش ها اما نرخ پس رغم این حمایت ها حمایت کرد. بهمرکزی از قیمت داراییتشویقی بانک 

درصد قرار داشت. بر این  ۸/ ۲د رسید، نرخی که در ماه فوریه در سطح درص ۳۳چشمگیری در ماه آوریل به سطح 

کنندگان  ی مخارج مصرفاساس »واحد اطالعات اکونومیست« برای نیمه نخست سال جاری بهبودی جزئی را برا

داخلی این کشور دارند. این  ناخالصدرصدی در تولید ۷۰کند، مخارجی که سهمی حدود بینی میآمریکا پیش 

اروپا   .انداز اقتصادی نامطمئن استو چشم « ۱۹-بینی عمدتا بر مبنای ادامه بحران سالمت ناشی از »کوویدپیش

به خواهد کرد. جاری اقتصاد رکودی تاریخی را تجرکه در سال جایی تر از آمریکا دارد، سخت وضعیتی به مراتب 

ترین رکود در کشورها  ای غرب اروپا، عمیقهای »واحد اطالعات اکونومیست« در میان اقتصادهبینیبراساس پیش 

رل بیماری  های شدید کنتخاطر نرخ باالی مبتالیان و محدودیتایتالیا و اسپانیا رخ خواهد داد، اتفاقی که عمدتا به 

دهند، اما این اتفاق نه یک  ها از بازگشت اقتصادهای این منطقه از فصل سوم خبر می بینیکه پیش است. در حالی 

رود اختالالت  عالوه انتظار می های اقتصادی، بلکه اثرگذاری مقدماتی خواهد بود. بهدرتمند فعالیت بازگشت ق

کنندگان وکارها روندی صعودی داشته باشد و مصرفکست کسبهای جهانی ادامه یابد، بیکاری و شزنجیره عرضه

های گردشگری وابسته هستند، چالش  در مخارج خود همچنان محتاط باقی بمانند. در جنوب اروپا که اقتصادها به

تری وجود خواهد داشت و قرنطینه و سطح اطمینان ضعیف مردم باعث محدودیت سفرها خواهد شد. به بلندمدت 

بهبود خواهد  ۲۰۲۱د اطالعات اکونومیست« هرچند نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در سال گزارش »واح

های اقتصادی در این کشورها در سال  رود فعالیت با این حال انتظار مییافت، اما این بهبود محدود خواهد بود. 

های عضو اتحادیه اروپا  ها در شرایط اقتصادی کشوربازگردد. گفتنی است تفاوت ۲۰۱۹به سطوح سال  ۲۰۲۳



 
ترین های آن بستگی دارد. در میان این کشورها، دولت آلمان بزرگ لی دولت های ماعمدتا به چگونگی سیاست

شده کشورهای  های معرفیای که معادل نیمی از بسته ته حمایت مالی را برای اقتصاد معرفی کرده، بسته بس

اقتصادهای این منطقه شامل  رقم خورده است. در حالی که در آسیا اما وضعیتی متفاوت  .عضو اتحادیه است

های ژانویه و  بیماری بودند، اما طی ماه دیدگان جنوبی و تایوان از اولین آسیبکنگ، ژاپن، سنگاپور، کره چین، هنگ

  های فراگیر و ردیابی بیماران مدیریت خوبی گیریها، تست ای از محدودیت فوریه به واسطه اجرای طیف گسترده 

حاضر بیماری در عمده این کشورها به کنترل درآمده است، هر چند در کنترل بیماری داشتند. بر این اساس در حال 

شیوع موج دوم بیماری و تبدیل مجدد به نقطه بحرانی جهانی وجود دارد. در برخی از این  در برخی دیگر خطر 

اند. با این وجود، منطقه آسیا  را به اجرا گذاشته های مقابله با شیوع بیماری ها مجددا محدودیت کشورها، دولت

های به سطوح فعالیت  ۲۰۲۱که عمده اقتصادها در سال دوره رونق سریعی از این پاندمی خواهد داشت، جایی

اقتصادی پیش از بحران بازخواهند گشت. این تحوالت روند انتقال قدرت اقتصادی جهان از غرب به شرق را تقویت  

قاضای جهانی و اقدامات به اجرا گذاشته شده هر کشور برای محدودسازی بیماری، اقتصاد  ش تکاه .خواهد کرد

های بینیمیالدی فروخواهد برد. براساس پیش  ۱۹۳۰ران اقتصادی از دهه ترین بحالتین را به عمیقمنطقه آمریکای 

درصد  ۸/ ۱خود را با نرخ جاری شدیدترین کاهش »واحد اطالعات اکونومیست« اقتصادهای این منطقه در سال

نتین  های اقتصادی در کشورهای برزیل، مکزیک و آرژاخاطر رکود فعالیتتجربه خواهند کرد، کاهشی که عمدتا به 

التین چندان آسیب ندیدند و که در آن اقتصادهای منطقه آمریکای  ۲۰۰۹است. برخالف بحران مالی جهانی 

نونی اما در شرایطی برای اقتصادهای این منطقه رقم خورده که از  سرعت به دوره رونق بازگشتند، بحران کبه 

وضعیتی ۲۰۱۹این کشورها در سال داخلی حقیقی لیدناخالصبرند؛ رشد توشرایط اقتصادی سختی رنج می

های مالی تشویقی در جهت مقابله با بحران های آن فضای کافی برای اجرای سیاسترکودی داشت و دولت

های به سطح فعالیت  ۲۰۲۳رسد اقتصادهای این منطقه حداقل تا سال نظر نمیزمینه، به س ندارند. با این پ

خاورمیانه نیز عمده اثرات مخرب بیماری کرونا از جانب کاهش شدید  در منطقه  .اقتصادی پیش از بحران بازگردند

قه را تجربه  سابها و سطح تولیدات کاهشی بی که قیمتهای فسیلی است، جایی تقاضای جهانی سوخت

های مسافرتی و لغو رویدادها در عمده کشورها، اقتصادهایی همچون امارات و  بر این، محدودیتاند. عالوه کرده 

 .هایی مواجه کرده استکه وابستگی باالیی به صنعت گردشگری دارند با چالش  عمان را

 شورای حکام« بیانیه ضدایرانی صادر کرد»/  گرایی در وینسقوط چندجانبه

به فاصله کمی پس از آنکه محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در توییتر   : سادات فهریسعیده  -دنیای اقتصاد

انگلیس و آلمان هشدار داد که نباید شریک جرم شوند و شورای حکام  خطاب به تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، 

دهد منافع عالی ایران را به خطر اندازند، شورای   المللی انرژی اتمی[ نباید به دشمنان برجام اجازه]آژانس بین

ای حضوری »قطعنامه ارائه شده از جانب تروئیکای اروپا درباره ایران« را گیری در جلسهحکام آژانس پس از رای 

آبادی، نماینده ایران در آژانس در واکنش به این اقدام شورای حکام نوشت: »جمهوری کاظم غریب  .تصویب کرد

  کند و اقدام مقتضی و مناسب را در واکنش به آن اتخاذ خواهد کرد که یران، این قطعنامه را کامال رد می اسالمی ا

ن برای اولین بار در هشت سال گذشته ای «.ای خواهد بودمسوولیت و عواقب آن، بر عهده بانیان چنین قطعنامه 

  ۲۰۱۲نامه آژانس اتمی علیه ایران از سال کند و این اولین قطعاست که آژانس درباره ایران قطعنامه صادر می

هایی در ایران مطرح کرده  ای اعالم نشده در مکانهای هسته هایی را درباره فعالیتاست. این سازمان، اتهام

شنبه شب با اشاره به اینکه ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و  وزیرخارجه ایران پنج  است. این درحالی است که

المللی های[ تاریخ آژانس بین م شده در ایران ظرف پنج سال گذشته بیش از ]همه بازرسی های انجابازرسی

در شورای حکام[ آن را حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه ]ضدایرانی تاکید کرده بود راه  انرژی اتمی است،



 
مه تروئیکای اروپا علیه ایران،  ژورنال در این باره نوشته است که قطعنااستریتخبرنگار وال .از بین خواهد برد

 ۳۰المللی انرژی اتمی روز جمعه سیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین رغم مخالفت جدی چین و روبه 

«، در این قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه با خرداد به تصویب رسید. به گزارش »انتخاب

ای کشور پایان دهد ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته اند بهحمایت آمریکا از ایران خواسته

یه ایران، با  گویند قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی علکند. منابع دیپلماتیک می طور کامل همکاری و با آنها به 

ر  تر خبرنگارای ممتنع تصویب شده است. پیش ۷رای مخالف )روسیه و چین( و  ۲رای موافق،  ۲۵

نویس قطعنامه یادشده خبر داده و آن را یامی در توییتر از تلطیف ادبیات پیش ژورنال در وین، با انتشار پاستریتوال 

های اروپایی همچنین با اشاره به دستپاچگی طرف های اروپایی خواند. الرنس نورمننشینی طرفنشانه عقب 

 .نوشته شده بودعنوان کرد که شماره گزارش آژانس در سند قبلی اشتباه  

به نقل از شبکه   این در حالی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم//  کنندتروئیکای اروپا از اسنپ بک حمایت نمی

نیوز، وزرای امور خارجه کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان روز جمعه در پایان نشست خود که پس  خبری اسکای

المللی انرژی اتمی برگزار شد، طی در شورای حکام آژانس بین از تصویب قطعنامه پیشنهادی آنها علیه ایران

المللی علیه ایران )موسوم به های بینسازی بازگشت خودکار تحریمای مشترک مدعی شدند که از فعالانیه بی

 .اسنپ بک( توسط آمریکا حمایت نخواهند کرد

، « به نقل از خبرگزاری رویترزاز سوی دیگر به گزارش »ایسنا //  درخواست برای دسترسی به دو مکان

المللی انرژی اتمی گفتند که شورا روز جمعه رای حکام آژانس بینهای حاضر در جلسه حضوری شودیپلمات 

خواهد عدم ایجاد دسترسی به دو محل را برای آژانس متوقف کرده و  ای تصویب کرد که از ایران میقطعنامه 

رویت   ن این قطعنامه که از جانب فرانسه، آلمان و انگلیس ارائه شده و بهطور کامل با این نهاد همکاری کند. متبه 

طور کامل با آژانس همکاری کرده و  خواهد بهکند که شورا »از ایران میرویترز نیز رسیده است، مطرح می

نب  های مشخص شده از جاهای آژانس را بدون تاخیر بیشتر اجابت کند، ازجمله اینکه فورا به محل درخواست

 «.آژانس دسترسی ایجاد کند

شده از سوی شورای  ی اتمی در گزارشی به محورهای قطعنامه تصویبالمللی انرژآژانس بین//  بیانیه آژانس

المللی به گزارش »ایسنا« به نقل از پایگاه اینترنتی آژانس بین .حکام درباره ایران و روند تصویب آن اشاره کرد

که  پس از تصویب شدن یک قطعنامه در شورای حکام درباره ایران، مطرح کرد  انرژی اتمی، آژانس در گزارشی

نامه پادمانی و پروتکل  خواهد در اجرای توافقای را تصویب کرد که از ایران میشورای حکام روز جمعه قطعنامه 

امه این گزارش آمده های آژانس را اجابت کند. در ادالحاقی آن کامال با آژانس همکاری کرده و بدون تاخیر خواسته

مورد پرهیز از   ۷و  ۲به  ۲۵نگلیس ارائه شد، با نسبت رای است: »این قطعنامه که از جانب فرانسه، آلمان و ا

های مارس و ژوئن های مدیرکل آژانس در ماه دهی ]مثبت یا منفی[تصویب شد.« این قطعنامه پیرو گزارش رای

سازی اطالعات مربوط به درستی و کامل عامل آن با ایران برای شفاف ارائه شده است که بیانگر اقدامات آژانس و ت

ن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی آن است، از جمله عدم دسترسی به دو محل بود

ای های هستههای آژانس درباره مواد و فعالیتسازی درباره سوالشفافشده از جانب آژانس و عدممشخص

شان و ه تعهدات پادمانی ه احتمالی در ایران. قطعنامه مربوطه بر اهمیت پایبندی کامل کشورها ب اعالم نشد

تسهیل دسترسی الزم در مواقع مورد توجه آژانس تاکید کرد. همچنین بر »نقش ضروری و مستقل« آژانس در  

آمیز برنامه  منحصرا صلحآزمایی پایبندی ایران به تعهدات پادمانی آن در زمینه تضمین معتبر ماهیت راستی

 .ای ایران نیز تاکید شدهسته



 
دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس به//  رانواکنش مقتضی ای

المللی انرژی اتمی به بهانه عدم ارائه دو دسترسی تکمیلی به آژانس، نماینده ایران در آژانس مواضع اصولی بین

قطعنامه نه موجب ترغیب آبادی با بیان اینکه این ایران را در این رابطه تشریح کرد. کاظم غریب جمهوری اسالمی

شود و نه موجب اعمال فشار به آن، اساس می ایران به ارائه دسترسی به آژانس براساس ادعاهای واهی و بی

تضی و مناسب را در واکنش به آن  کند و اقدام مقافزود: »جمهوری اسالمی ایران، این قطعنامه را کامال رد می

بر عهده بانیان چنین قطعنامه ای خواهد بود.« به گزارش »ایسنا«   اتخاذ خواهد کرد که مسوولیت و عواقب آن،

آبادی در این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران، باالترین سطح از همکاری و پذیرش  غریب

نمایی دو درخواست دسترسی آژانس، دارد، گفت: »بزرگ  های عضو های آژانس را در میان کشوربازرسی

وگوها نیز در این زمینه در جریان است، و  های اصولی در این خصوص دارد و گفت یران ابهامات و نگرانیکه ادرحالی 

و  ها، اقدامی کامال غیرسازنده ها در جهت ایجاد یک بحران غیرضروری بر سر راه این همکاری همچنین تالش

و مایه تاسف خواند گفت: »این  کنندهوی ضمن آنکه این اقدام شورای حکام را عمیقا مایوس   سیاسی است.«

طلبی را از جانب هر کشور و سازمانی که باشد، خواهی نیست و ایران زیاده طلبی و فزونقطعنامه چیزی جز زیاده 

 .ای عنوان کردی از یک دستورکار سیاسی و غیرحرفهکامال رد می کند.« نماینده ایران در آژانس این اقدام را ناش 

آلمان و   بادی با اشاره به اینکه سه کشور پیشنهاددهنده این قطعنامه یعنی انگلیس، آغریب //  برجام در ابهام

عملی اند، گفت: »این بیهای ملموس و عملی برای اجرای تعهدات خود تحت برجام بر نداشتهفرانسه تاکنون گام 

ای از آینده برجام در هاله  جانبه رژیم آمریکا، موجب شده است تار کنار اقدامات مخرب و غیرقانونی و یک آنها، د

آزمایی وی در ادامه گفت: »اینکه اظهار شود این قطعنامه برای حمایت از نظام پادمانی و راستی «.ابهام قرار گیرد

خواهید آژانس و هم بانیان این قطعنامه است. اگر میآژانس است، خود یکی از تناقضات مهم در رفتار و عمل هم 

ای و کنیم که یک رهیافت حرفهمایی حفظ شود و به مخاطره نیفتد، به شما توصیه اکید میآزرژیم پادمان و راستی

صورت آبادی در ادامه تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران پروتکل الحاقی را به غریب «.طرفانه اتخاذ کنیدبی

به تصویب آن نرسیده است، به کند و از آنجا که طلبانه و موقت براساس تعهد سیاسی خود ذیل برجام اجرا میداو

نویس قطعنامه  تر و در پی ارائه پیش گیرد. همچنین پیشعنوان یک تعهد حقوقی در نظر نمیهیچ عنوان آن را به

شنبه در توییتی نوشت: ئم کشورمان روز پنجضدایرانی کشورهای اروپایی به شورای حکام، سفیر و نماینده دا

گرایی است که توانسته است روح واقعی خود را در چند سال اخیر حفظ کند، ه»وین، تقریبا آخرین سنگر چندجانب

ای فراموش شده اما چنانچه شورای حکام در این هفته دوراندیشی الزم را نشان ندهد، متاسفانه این نیز به قصه 

 «.تبدیل خواهد شد

سبت به بیانیه سه کشور عضو جمهوری در پیامی نهمزمان رئیس دفتر رئیس//  هشدار واعظی به تروئیکای اروپا

ای ایران واکنش نشان داد. محمود واعظی شامگاه چهارشنبه در واکنش به بیانیه  های هستهبرجام درباره فعالیت 

جای ایران، در توییتر نوشت: »تروئیکای اروپا به ای های هسته سه کشور باقی مانده در برجام نسبت به فعالیت

ای به تن دادن به فشارهای آمریکا و ادامه رویکرد  المللی هسته آژانس بین اساس و تشویقابراز نگرانی بی 

 «.آمیز علیه ایران، تعهدات روی کاغذ مانده خود در برجام را عملی کندسیاسی و تبعیض

المللی از رای مخالف چین و روسیه به های بینیه در سازمان نماینده روسدر عین حال //  مخالفت پکن و مسکو

طعنامه شورای حکام درباره ایران خبر داد. به گزارش »ایسنا« میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در  نویس ق پیش

ان در پیامی  المللی در وین پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی درباره ایرهای بینسازمان 

خواهد به را تصویب کرد که از ایران میای المللی انرژی اتمی قطعنامهتوییتری نوشت: »شورای حکام آژانس بین 



 
دو محل مشخص شده از طرف آژانس دسترسی ایجاد کند. روسیه و چین رای مخالف دادند.« اولیانوف در ادامه  

از جانب تهران و آژانس، ما باور داریم که این قطعنامه  گفت: »با تاکید بر ضرورت حل بدون تاخیر این مشکل 

 «.ه باشدتواند نتیجه معکوس داشتمی

المللی در وین در سخنانی عدم توافق های بیننماینده دائم روسیه در سازمان //  انتقاد روسیه از رویکرد اروپا

ه خواند و در عین حال تصریح کرد که نباید  برای دسترسی بازرسان به دو مرکز در ایران را ناامیدکنند ایران و آژانس

یل اولیانوف تاکید کرد: »تهران و دبیرخانه آژانس نتوانستند در مساله  نمایی پرداخت. میخائبه بزرگدر این زمینه 

المللی انرژی اتمی به توافق برسند که ناامیدی و نگرانی عمیق دسترسی به دو مرکز موردنظر آژانس بین 

 «.دلیلی برای بزرگنمایی بیش از حد این مساله وجود نداردانگیزد اما برمی

ای درباره ایران در  المللی در وین از تصویب قطعنامه های بینئمی چین در سازماننمایندگی دا//  ابراز تاسف چین

المللی انرژی اتمی اظهار تاسف کرد. به گزارش »ایسنا« نمایندگی دائمی چین در شورای حکام آژانس بین 

ی در پیامی  المللی انرژی اتمالمللی در وین در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین های بینمان ساز

المللی انرژی اتمی درباره  توییتری نوشت: »چین عمیقا از قطعنامه تصویب شده در شورای حکام آژانس بین 

ای[ متاسف نداز برجام]توافق هستهااجرای ]تعهدات[ پادمانی ایران با در نظر گرفتن اهمیت زیاد آن در چشم 

 «.است. چین و روسیه علیه این قطعنامه رای دادند

پس از تصویب قطعنامه پیشنهاد تروئیکای اروپایی علیه ایران شورای حکام، //  ات تروئیکای اروپا در برلینمذاکر

مون همکاری ایران با آژانس  وزارت امورخارجه فرانسه از دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپا برای رایزنی پیرا 

رگزاری رویترز، وزارت امورخارجه فرانسه ادعا کرد  المللی انرژی اتمی خبر داد. به گزارش »ایسنا« به نقل از خببین

های شان را برای مذاکرات مهم در سازمان ملل و آنچه تخطیکه انگلیس، فرانسه و آلمان روز جمعه استراتژی 

ای عنوان شده است را تشریح کردند. طبق بیانیه این سه کشور، وزرای امور خارجه  هستهدار ایران از توافق ادامه 

ای[ سازمان ملل پس از  بان ]هستهکنند همچنین درباره همکاری ایران با دیده ورها که در برلین دیدار میکش این

 .آژانس رایزنی خواهند کرددرخواست نمایندگان این کشورها از تهران برای همکاری کامل و سریع با بازرسان 

امضاکنندگان برجام هستند روز دوشنبه  سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که از//  نویس قطعنامهپیش

و در آن خواهان »همکاری  ای را برای ارائه به شورای حکام آژانس آماده کرده نویس قطعنامه هفته گذشته پیش

ها انتقاد و تصریح کرده، درخواست آژانس براساس شدت از این اقدام اروپایی ن به ایرا .کامل« ایران با آژانس شدند

دنبال آن است که  ادعاهای رژیم صهیونیستی و فشارهای آمریکا مطرح شده است که با وجود خروج از برجام، به 

به گفته نماینده   .ندید کای تمدهای تسلیحاتی جمهوری اسالمی را بعد از سر آمدن مهلت آن در توافق هستهتحریم

شنبه شب سند قطعنامه ضد ایرانی به دبیرخانه شورا تحویل داده شد. چهارمین روز از نشست فرانسه پنج 

به وقت اروپای   ۱۶شنبه پس از یک وقفه کوتاه ساعت المللی انرژی اتمی، روز پنجفصلی شورای حکام آژانس بین

آمریکا از برجام« ابراز تاسف و تصریح کردند: »ما در ابراز   خروجاز »تروئیکای اروپایی  .مرکزی از سر گرفته شد

های های تحریمی مربوط به پروژه تاسف و نگرانی درخصوص خروج آمریکا از برجام و از جمله عدم تمدید معافیت

اره شورای امنیت رسیده همو ۲۲۳۱های کلیدی برجام بوده و به تایید قطعنامه شماره منع اشاعه که از بخش

شده در برجام را  بینیها به نحو پیشآنها ادعا کردند که در کسوت تروئیکای اروپا، رفع تحریم  «.ایمت داشتهصراح

هایی اضافه برای تسهیل تجارت مشروع با  ادامه داده و با عملیاتی کردن کامل ساز وکار مالی اینستکس تالش

 .اندایران انجام داده 



 
المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین نهمچنی//  ادعاهای تکراری آژانس

جلسه شورای حکام مدعی شد که ایران دسترسی به دو محل برای بازرسی را ایجاد نکرده است این در حالی  

 میهای ایران را بداند، چون تصماست که سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده آژانس باید قدر همکاری 

های شود. همزمان سخنگوی دولت ایران نیز گفته که بازرسی غیرسازنده آژانس با واکنش درخور تهران مواجه می

روز دوشنبه به وقت تهران و   ۱۲:۳۰فنی آژانس نباید سیاسی شود. جلسه کشورهای عضو شورای حکام ساعت 

برگزار شده بود. به   ۹۸تیرماه  ۱۹برای نخستین بار به شکل مجازی برگزار شد. نشست پیشین شورای حکام 

المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارش »ایسنا« به نقل از پایگاه اینترنتی آژانس بین

آغازین جلسه روز دوشنبه گذشته شورای حکام گفت: »گزارش من درباره بازرسی و نظارت در   بخشی از بیانیه 

های مرتبط با آژانس  شورای امنیت سازمان ملل شامل فعالیت  ۲۲۳۱قطعنامه  هجمهوری اسالمی ایران با توجه ب

کنم که به در چند ماه اخیر است.« گروسی در بخش دیگری از این بیانیه ادعا کرد: »من با نگرانی جدی اشاره می

ت تقریبا یک د ممدت بیش از چهار ماه است ایران برای ما امکان دسترسی به دو محل را ایجاد نکرده است و به 

نشده محتمل و  ای اعالم سال است که در مذاکرات واقعی برای توضیح درباره سواالت ما در ارتباط با مواد هسته

طور معکوس توان آژانس برای پاسخ به سواالت و ارائه  ای مشارکت نداشته است. این به های هستهفعالیت 

ها در ایران را تحت تاثیر قرار  اعالم نشده در این محل یاهای هسته تضمین معتبر درباره نبود مواد و فعالیت 

اظهارات مدیرکل آژانس، واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران را برانگیخت. سیدعباس موسوی گزارش  «.دهدمی

اخیر آژانس و ادعاهای مطرح شده در آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت: »بر مبنای ادعای ]سازمان[جاسوسی 

کنند و این جای تاسف دارد که  یستی و شخص نتانیاهو آنها موضوعی که بسته شده است را باز مینورژیم صهی

پردازد  های سطح باالی ایران با آژانس به ادعاهای رژیمی میجای اتکا به مدارک متقن و نگاه به همکاری آژانس به 

بر همگان مشخص است.« سیدعباس  دالملل دارکه خصومتش با مردم، نظام ایران و خطری که برای عرصه بین

کنیم که در این زمینه  موسوی در نشست خبری روز دوشنبه گذشته با خبرنگاران گفت: »ما به آژانس توصیه می

تر قرار دهد، نه ادعاهای یک رژیم تر و قانونی قدری آینده نگری داشته باشد و مبنای سواالت خود را مسائل دقیق 

 «.به آنها دست پیدا کرده است یکه مدعی است از طریق جاسوس

 ها در بازار چینافت فروش برقی

هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت   ۸۲چین در ماه گذشته میالدی میزان فروش خودروهای برقی در بازار  : ایسنا

 سایتدرصد کاهش داشته است. براساس این آمار و ارقام منتشر شده در وب  ۲۳/ ۵مشابه سال گذشته 

insideevsشود، در ماه  ، سهم خودروهای برقی در بازار چین که شامل تمام الکتریکی و پالگین هیبریدی می

هزار دستگاه خودروی سواری به فروش رسیده که   ۷۴درصد بوده است که از این تعداد  ۳/ ۷گذشته میالدی 

ی از خریداری و  ظیرنی های اخیر که استقبال بدرصد کمتر است. در سال  ۲۴/ ۴میالدی  ۲۰۱۹نسبت به مه 

ودروسازی در  های ختریکی، پاک و دوستدار محیط زیست شده است، بسیاری از شرکتاستفاده از خودروهای الک

اند. چین نیز جهان به سمت و سوی توسعه، تولید و عرضه خودروهای برقی، هیبریدی و پالگین هیبریدی روی آورده 

رود که در صورت تجربه روند کاهشی یا افزایشی، شمار میبهان جه ترین بازارهای فروش خودرو دریکی از بزرگ 

 .دهندی دیگر از بازارهای جهانی تعمیم میکارشناسان و تحلیلگران معموال آن را به بسیار

 ترامپ برخی مقامات چینی را تحریم کرد



 
ه خط مشی حقوق بشر میاعالکاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که رئیس جمهور آمریکا با امضای » : مهر

کاخ سفید روز  .ناقضان حقوق اویغورها و سایر اقلیت ها در چین را تحریم می کند« ۲۰۲۰اویغور در سال 

آمریکا روز چهارشنبه مصوبه ای با عنوان چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 

را امضا کرد که عامالن سرکوب مسلمانان در استان سین « ۲۰۲۰ سالدر »اعالمیه خط مشی حقوق بشر اویغور 

این اعالمیه افرادی را که به نقض حقوق بشر و سوء استفاده ابزاری همچون  .کیانگ چین را تحریم می کند

بکارگیری نظام مند اردوگاههای تلقین فکر )شستشوی مغزی(، نیروی کار اجباری و تجسس ناخوانده با هدف 

 اند.قومی و باورهای مذهبی اویغورها و سایر اقلیتها در چین می پردازند، مسئول و پاسخگو می د ویتی هامحا

در بیانیه کاخ سفید درباره این قانون آمده است که آمریکا ضمن محکوم کردن آنچه که نقض حقوق بشر در منطقه  

گفتنی  .کنددخیل هستند، اعمال میآن در های خارجی که هایی را علیه مقام کیانگ« خوانده شده، تحریم»سین

اده بود که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور قصد است که پیش از این، یک مقام آگاه در دولت آمریکا خبر د

دارد مصوبه ای را به امضا برساند که به موجب آن، مقامات چینی که ادعا می شود در سرکوب اقلیت مسلمان  

اما این مقام آگاه به یک چارچوب زمانی   دست داشته اند، مورد تحریم قرار گیرند.نگ کیااویغور در استان سین 

امضای این مصوبه که ماه گذشته با حمایت دوحزبی در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب  مشخص برای

ا مسلمانان اویغور  ر بفتا به رغم امضای این مصوبه از سوی ترامپ، دولت چین هرگونه سوءر رسید، اشاره ای نکرد.

 ی شغلی و حرفه ای ارائه می کنند.ی واقع در استان سین کیانگ آموزشهارا رد کرده و می گوید که اردوگاهها

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 ارز دیگر در مسیر نزولی ۲۱نرخ رسمی یورو و  ؛۹۹خرداد  ۳۱

 ۱۷ارز کاهش و قیمت  ۲۲ا اعالم کرد که بر اساس آن نرخ ز رار ۴۷رکزی امروز )شنبه( نرخ بانک م -ایرنا  -تهران 

هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت همانند روزهای   .واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ بقیه ارزها نیز ثابت ماند

ریال   ۹۵۰هزار و  ۴۶و هر یورو نیز ریال  ۸۶۹هزار و  ۵۱هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس  ۴۲گذشته 

ریال، کرون نروژ    ۴۳۳هزار و  ۴ریال، کرون سوئد   ۹۷هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شده استارزش 

هزار و   ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۵۱ریال، روپیه هند  ۲۹۶هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۳۵۵هزار و  ۴

هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۱۵۳هزار و  ۲۵تان روپیه پاکس ریال، یکصد ۴۶۷هزار و  ۱۳۶ت ریال، دینار کوی ۴۳۷

ریال   ۸۶۶هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۵هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۲۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۳۰۲

هزار و   ۶ترکیه  ریال، لیر ۴۲۶هزار و  ۲جنوبی ریال، راند آفریقای  ۹۱۴هزار و  ۲۶نرخ دالر نیوزیلند نیز .قیمت خورد

ریال، لیر سوریه   ۵۳۰هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۵ریال، روبل روسیه  ۱۳۲

ریال،   ۷۰۴هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۷۰۵هزار و  ۲۸ریال، دالر استرالیا  ۸۲

ریال،   ۲۷۰هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۴۲۴هزار و  ۴۹یکصد تاکای بنگالدش  ال،ری  ۵۵هزار و  ۳۰دالر سنگاپور 

هزار  ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۲۶۶هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال،   ۴۱۴هزار و  ۱۳۵تایلند کصد بات ریال، ی ۹۴۰هزار و  ۵وان چین ریال، ی ۸هزار و  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۷۵۶و 

ریال،   ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۶۵۴هزار و  ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۳۸هزار و  ۹رینگیت مالزی 

هزار و   ۲دونزی ریال، یک هزار روپیه ان ۸۲۹هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۳۹۹هزار و ۱۰یکصد تنگه قزاقستان 

ریال، منات آذربایجان   ۷۲۱هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان  .گذاری شد ریال قیمت ۹۴۸

ریال، بولیوار جدید   ۷۵هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۸۷۶هزار و  ۸۳ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۰۷هزار و  ۲۴

 .ی شدگذارارزش  هزار ریال ۱۲جدید ترکمنستان  ریال و منات ۲۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

https://www.irna.ir/news/83826775/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83826775/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C


 

 استفاده ترکیه از یوان چین در معامالت بین المللی

ترکیه اعالم کرد در توافقی با بانک مرکزی چین، برای نخستین بار از تسهیالت یوان، پول  بانک مرکزی -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا از تلویزیون دولتی چین، بانک مرکزی  .ستملی این کشور در معامالت بین المللی استفاده کرده ا

صورتحساب واردات خود از   ترکیه اعالم کرد در معامالت روز پنجشنبه، شرکت های ترکی در بخش های مختلف،

اقدام ضمن اینکه همکاری  گزارش می افزاید این .چین را با استفاده از یوان پول ملی این کشور پرداخت کرده اند

تجاری دو کشور بتوانند به صورت سواپ با استفاده از  رکیه و چین را تقویت می کند باعث می شود بانک های بین ت

کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه که بخشی از آن ناشی از مداخالت   .ی بپردازندارز دو کشور به معامالت تجار 

ایجاد کرده است که این کشور به ارزهای خارجی  بانک های دولتی این کشور برای تقویت لیره است این نگرانی را

تا خطوط مبادله ای با بانک   بانک مرکزی ترکیه در تالش است پیش از این نیز رسانه ها گزارش کرده بودند .نیاز دارد

سه برابر   .های مرکزی انگلیس و ژاپن برقرار کند و خطوط مبادله موجود خود با قطر و چین را هم گسترش دهد

در ماه گذشته منجر به افزایش هشت میلیارد دالر   میلیارد دالر ۱۵با قطر به ارزش تعویض لیر ترکیه شدن خط 

سال  ۲از  .رفع نیازهای کشور فاصله زیادی دارد ان می گویند که این مبلغ تاذخایر ارزی ترکیه شد، اما تحلیلگر

بسیاری از نهادهای مالی و   یش یافته استپیش که اختالفات چین و آمریکا در عرصه های تجاری و اقتصادی افزا

ن المللی افزایش ن کشور موفق شده اند استفاده از یوان را در مبادالت تجاری بیارزی چین و حتی بانک مرکزی ای

بهره گیری از آن در   هدف چین از استفاده از یوان به عنوان یک ارز بین المللی در معامالت تجاری و ارزی و .دهند

است و سال ها است برای تحقق این هدف   نکی و مالی، کاهش وابستگی آن کشور به دالر آمریکاارتباطات با 

 .تالش می کند

 

 رشناس چینی: فضاهای مرطوب محیط مناسبی برای پرورش کرونا استکا

کارشناس ارشد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین با اشاره به شباهت محیط های شیوع  -ایرنا -پکن

وهان و پکن اعالم کرد تحلیل های اولیه نشان می دهد که فضای های سرد و مرطوب محیط ویروس کرونا در و

  انس خبری در پکن افزود: تجزیه و وو زون یو« روز جمعه در یک کنفر» .برای پرورش ویروس کرونا استمناسبی 

سایر بازارها مستعد   تحلیل شیوع کرونا در پکن و ووهان نشان می دهد که بازار غذاهای دریایی و گوشتی بیش از

رونا برای نخستین بار در چین در بازار  ویروس ک .تحقیقات کامل هنوز در حال انجام است این ویروس هستند هرچند

ن فادی" گزارش  اسایی شد در پکن نیز این ویروس در قسمت ماهی فروشان بازار "شیغذاهای دریایی ووهان شن

 .شد

گیرشناسی مرکز کنترل بیماری های چین با بیان  ین متخصص همها//  وضعیت کرونا در پکن کنترل شده است

کنترل در آمدن   روز از شیوع اولیه، کنترل شده است گفت: تحت ۷ا در پکن بعد از اینکه وضعیت شیوع ویروس کرون

 او افزود: ظرف دو روز آینده امکان .ی آن نیست شاهد گزارش موارد جدید نباشیموضعیت کرونا در پکن، به معنا

د بود که در روزهای  این موارد جدید در واقع بخشی از کسانی خواهن دارد باز هم موارد جدید بیماری گزارش شود

وو« مهمترین اقدام کنترل » .دریج تعداد مبتالیان کاهش خواهد یافتگذشته از آنها تست گرفته شده است اما به ت

افراد آلوده به سرعت شناسایی و انتقال ویروس  فت:و پیشگیری را بسته شدن بازار "شین فادی" عنوان کرد و گ

ی شده در روزهای گذشته هم در واقع قبل از بسته شدن بازار  بیشتر عفونت های شناسای متوقف شده است

  ۳۲مقامات بهداشتی چین امروز جمعه در ادامه موج دوم کرونا در این کشور، از شناسایی  .ق افتاده استاتفا

رونا  بعد از حدود دو ماه که پکن هیچ موردی از ابتال به ک .تن در پایتخت خبر دادند ۲۵ز جمله بیمار در سراسر چین ا

بتال به کرونا در بازار تره بار "شین فادی" در جنوب  ا از را گزارش نکرده بود پنجشنبه گذشته اعالم شد که مواردی

https://www.irna.ir/news/83826698/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83826159/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83826159/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83826159/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
بیمار در پکن شناسایی شده اند  ۶۰۳ون از ابتدای شیوع ویروس کرونا در چین تا کن   .پکن شناسایی شده است

 .تن جان باخته اند ۹که از این تعداد  

داده   کنترل بیماری های چین مرکز//  کشف شده در بازار شین فادی پکن ۱۹های توالی ژنی کووید  انتشار داده

های توالی ژنی مربوط به کرونا کشف شده در بازار عمده فروشی مواد غذایی "شین فادی" را به طور رسمی 

های آنفلوآنزا و جامعه   منتشر و داده ها را با سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی اشتراک گذاری داده

 .جهانی به اشتراک گذاشت

 

 ترامپ الیحه تحریم چین را امضا کرد

ای اعالم کرد که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا یک مصوبه کنگره درباره تحریم  در بیانیه کاخ سفید -ایرنا -تهران

رویترز بامداد پنجشنبه گزارش داد: این الیحه در کنگره تصویب شده بود و قرار است یک  .چین را امضا کرده است

ای اعالم کرد که برخی مفاد  در بیانیه ترامپ  .دکیانگ به چین ارسال کنیام حقوق بشری در رابطه با استان سینپ

بنابر این وی،   این مصوبه تحریمی ممکن است اختیارات وی برای اقدامات دیپلماتیک در رابطه با چین را محدود کند؛

 .مهوری آمریکا مراسم امضا برای تأیید این مصوبه برگزار نکردرییس ج .گیرداین مفاد را به عنوان توصیه در نظر می 

 

 در امور داخلی این کشور ۷واکنش چین به دخالت آمریکا و گروه 

ریکا توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری این چین امروز پنجشنبه همزمان به امضای مصوبه کنگره آم -ایرنا -پکن

های پکن و همچنین بیانیه مشترک اعضای گروه هفت که در آن خواستار بازنگری در  ام کشور برای تحریم مق

رت امور خارجه چین در پاسخ به اقدام  به گزارش ایرنا وزا  .کنگ« شده بودند واکنش نشان داد»الیحه امنیتی هنگ

ه قانون با انتشار بیانیه  و تبدیل آن ب« ۲۰۲۰به اصطالح »سیاست های حقوق بشری اویغور  آمریکا در تصویب الیحه

چین را نفی کرده و به شکل  ای اعالم کرد این قانون عمدا وضعیت حقوق بشر در "شین جیانگ" )سینکیانگ( 

قدامی به منظور نقض حمله کرده است که آشکارا ا دولت چین برای اداره این منطقه تخریب کننده ای به سیاست

دولت چین و مردم نسبت به این اقدام بسیار   امور داخلی چین است اصول اساسی حقوق بین المللی و مداخله در

ن جیانگ" هیچ در این بیانیه تصریح شده است: مساله "شی .خشمگین هستند و قاطعانه با آن مخالفت می کنند

شین  بلکه مساله مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی است دربطی به حقوق بشر و یا قومیت و دین خاصی ندار

از حضور افراط گرایان، تروریست ها و جدایی طلبان رنج برده و جان و مال مردم آن منطقه به طور جدی   جیانگ

کرده است: اقدامات شین جیانگ برای حل ریشه ای این وزارت خارجه چین تاکید  .مورد تهدید قرار گرفته است

رد، بلکه به نوعی، اقدامات در راستای اجرای پیشگیری از بروز مجدد آنها نه تنها با قوانین چین مطابقت دامسائل و 

با   ابتکار جهانی برای مبارزه با تروریسم و از بین بردن افراط گرایی و مصوبه هایی مانند »راهبرد جهانی مبارزه

در این   .خشونت های افراط گرایانه« به شمار می آید تروریسم سازمان ملل« و »برنامه عملیات برای پیشگیری از

مده است: کارهای مختلفی که در شین جیانگ انجام شده است به طور موثر مانع بروز خشونت های  بیانیه آ 

ر، امنیت ملی و حقوق اساسی شهروندان تروریستی مکرر در آن منطقه شده و تا حد زیادی، حافظ وحدت کشو

هیچ مورد  در طول سه سال گذشته، زندگی، حق سالمتی و حق توسعه بوده استشین جیانگ از جمله حق 

خشونت تروریستی در شین جیانگ رخ نداده و قومیت ها و ادیان مختلف با صلح و برابری همزیستی دارند و مردم  

ین برای  اعضای جامعه بین المللی نیز نسبت به سیاست دولت چ خوردارندنیز از یک زندگی آرام و صلح آمیز بر

نیه وزارت خارجه چین، »تروریسم و افراط گرایی« را دشمن بیا .اداره شین جیانگ اظهار نظرهای مثبتی داشته اند

د با  تالش های ضد تروریسم و افراط گرایی کشورهای مختلف را نبای جامعه بشری عنوان کرده و آورده است:

آمریکا با تصویب این   لمللی و وجدان انسانی تحریف کردمقیاس های متفاوت سنجید و یا عمدا برخالف اخالق بین ا 

https://www.irna.ir/news/83825301/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83825805/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


 
در واقع واقعیت های مربوط را نادیده گرفته و درستی و نادرستی را معکوس کرده و در تالش است تا  الیحه،

در ادامه   .یانگ را با جلوه ای زشت و کثیف نشان دهداقدامات ضد تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایانه شین ج

وای آن کشور و توطئه آن برای آسیب رسانی به نیه آمده است: این اقدام آمریکا کامال بیانگر یک بام و دو هاین بیا

شکوفایی و ثبات شین  حاکمیت و امنیت چین و شکاف انداختن میان قومیت های مختلف چین و تخریب توسعه، 

 .جلوگیری از توسعه و اقتدار چین است جیانگ و

مچنین امروز پنجشنبه به  وزارت خارجه چین ه//  کنگگروه هفت درباره الیحه امنیتی هنگواکنش چین به بیانیه 

بیانیه مشترک اعضای هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت واکنش نشان داد و درخواست مطرح  

 .کنگ را »قاطعانه« رد کردامنیتی هنگ شده در آن برای بازنگری در الیحه

 

 روابط تهدید کردترامپ بار دیگر چین را به قطع کامل 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری بار دیگر چین را تهدید کرد که قطع کامل روابط   -ایرنا -تهران

یتهایزر« نماینده تجاری ترامپ  رویترز، در حالی که »رابرت ال به گزارش خبرگزاری  .های واشنگتن استیکی از گزینه 

ر کنگره آمریکا گفته بود که قطع کامل روابط با چین گزینه معقولی نیست، ترامپ  روز گذشته در جلسه استماعی د

یته ترامپ در پیام خود نوشت: اظهارات روز گذشته در کم .داندتاکید کرد که این گزینه را برای خود محفوظ می

بودم، اما ایاالت متحده   تقصیر سفیر الیتهایز نبود، شاید من منظور خود را واضح نگفته]مجلس نمایندگان آمریکا[ 

به نوشته رویترز، ترامپ ماه   .داندقطعا گزینه جدایی کامل از چین را تحت شرایط مختلف برای خود محفوظ می

پینگ« رییس  گو با »شی جینودر حال حاضر تمایلی به گفت  گذشته نیز با تشدید تنش میان آمریکا و چین، گفت که

الیتهایزر روز   .به طور کامل روابط )اقتصادی( واشنگتن با پکن را قطع کند جمهوری این کشور ندارد و ممکن است

چهارشنبه در نشستی در کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مساله جدایی کامل اقتصادی از  

عاقالنه  ها پیش است، اما او چنین اقدامی را در شرایط کنونی به سال موضوعی پیچیده و سیاستی مربوطچین 

روابط چین و آمریکا در ماه های گذشته به دلیل بحران ناشی از کرونا به پایین ترین سطح خود کاهش  .داندنمی

چین به دلیل   ره آمریکا را که خواهان تحریمدر تازه ترین تحول ترامپ روز چهارشنبه مصوبه کنگ پیدا کرده است و

امضای این مصوبه تازه ترین  .کیانگ« بود، امضا کردان سین»نقض حقوق بشر و سرکوب مسلمانان اویغور در است

ضربه ترامپ به روابط دو کشور پس از آن است که الیحه ای نیز در حمایت از تایوان برای عضویت در سازمان  

 .کردجهانی بهداشت تصویب 

 

 داخله در امور چین شکست می خوردپکن: تالش آمریکا برای م 

حقوق بشر اویغورها" توسط  سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به امضای "قانون سیاست -ایرنا -پکن

ی، خدشه وارد کردن به اعتبار و  مداخله در امور داخلهای آمریکا برای رییس جمهوری آمریکا اظهار داشت: تالش

به  .نه شین جیانگ )سین کیانگ( راه به جایی نخواهد برد و شکست می خوردجلوگیری از توسعه چین به بها

عزم چین برای دفاع از حق حاکمیت،  گزارش ایرنا "جائو لی جیان" روز جمعه در کنفرانس خبری در پکن افزود:

ین واره قاطع است و با توان برای توسعه، ثبات و حفظ وحدت در "شود در مسیر توسعه همامنیت و منافع خ

وی با اشاره به پخش یک مستند توسط تلویزیون چین در مورد مبارزه چین با تروریسم در   .کندجیانگ" تالش می 

وشن لزوم مبارزه با  های رسین کیانگ گفت: مستند مبارزه با تروریسم در شین جیانگ موارد حقیقی و واقعیت

جائو   .عظیم چین در این راه را به خوبی نشان داد هایتروریسم و از بین بردن افراط گرایی در این منطقه و تالش 

خاطرنشان کرد که قانون تصویب شده در ایاالت متحده، حقایق را نادیده گرفته و به دنبال آسیب رساندن به  

کند به سیاه نمایی در مورد اقدامات ضد  جیانگ است و سعی می های دولت چین و حقوق بشر در شینسیاست

https://www.irna.ir/news/83826144/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83826144/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83826144/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83826508/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83826508/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83826508/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 
بی در شین جیانگ بپردازد و بر پایه استانداردهای دوگانه درباره تروریسم تصویب شده تروریستی و جدایی طل

این مقام وزارت خارجه چین با یاداوری مخالفت کشورش با این قانون اظهار داشت که شین جیانگ بخشی  .است

 .رودآن نیز بخشی از امور داخلی چین به شمار می زمین چین است و اموراز سر

 

 دو کانادایی در بازداشت پکن به جاسوسی متهم شدند

دادستانی ارشد چین با صدور بیانیه ای اعالم کرد دو کانادایی در بازداشت به نام های »مایکل کوریگ«   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا در   .پاور« تاجر، به جرم جاسوسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته انددیپلمات سابق و »مایکل اس

توسط دادستان پکن و »مایکل اسپاور« توسط دادستان شهر  چین آمده است »مایکل کوریگ«  بیانیه دادستان کل

طبق دو اطالعیه  .داندونگ واقع در استان لیائونینگ در شمال شرقی چین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند

وسی از اسرار  تان خلق منتشر شده است »کوریگ« به »جاسجداگانه که امروز جمعه در وب سایت عالی دادس

به »جاسوسی از اسرار دولتی و ارسال غیرقانونی   دولتی و اطالعاتی« متهم شده است در حالی که »اسپاور« 

و اسپاور تاجر اهل  ۲۰۱۸ابق کانادایی اواخر سال کورویک دیپلمات س .است آنها به نیروهای خارجی« متهم شده

که اتاوا خانم »منگ  ۲۰۱۸دسامبر سال  چین و کانادا از رابطه  .بازداشت شدند ۲۰۱۹ز ماه مه سال این کشور نی

را به خاطر »نقض تحریم های آمریکا« بازداشت کرد و درصدد استرداد  مدیر مالی شرکت مخابراتی هوآوی وانجو« 

را   پکن چند روز بعد این دو شهروند کاناداییبه دنبال این اقدام کانادا بود که  .یکا است تنش زا شده استاو به آمر

به اتهام »به خطر انداختن امنیت ملی چین« بازداشت کرد با این حال چین تاکید کرده است پرونده این دو شهروند  

 .ا نداردبازداشتی ربطی به پرونده معاون مالی شرکت هواوی در کاناد

 

 واکنش اتاوا به بازداشت دو کانادایی در چین

نخست وزیر کانادا بامداد شنبه گفت، از اینکه چین دو شهروند کانادا را به اتهام جاسوسی بازداشت   -ایرنا -تهران

کانادایی   دو شهروند به گزارش خبرگزاری فرانسه، "جاستین ترودو" خواستار آزادی این .امکرده نا امید شده 

اند ناامید ها در مورد دو شهروند گرفتهمی که چینیوی در کنفرانس خبری گفت: من قطعاً از تصمی .چین شد در

ترودو افزود: مقامات چینی پرونده این دو شهروند را مستقیماً با دادرسی قضایی علیه خانم منگ )مدیر   .امشده

ای اعالم کرد، دو  دادستانی ارشد چین روز جمعه با صدور بیانیه  .انددهمالی شرکت مخابراتی هوآوی( پیوند دا

جاسوسی تحت پیگرد  های »مایکل کوریگ« دیپلمات سابق و »مایکل اسپاور« تاجر، به اتهامدایی به نام کانا

ط دادستان  توس توسط دادستان پکن و اسپاور در بیانیه دادستان کل چین آمده است، کوریگ .اندقانونی قرار گرفته 

دو   بر اساس .اندد قانونی قرار گرفته شهر داندونگ واقع در استان لیائونینگ در شمال شرقی چین تحت پیگر

به »جاسوسی  اسپاور به »جاسوسی از اسرار دولتی و اطالعاتی« و کل چین، کوریگ اطالعیه جداگانه دادستان

چین و کانادا از دسامبر سال   روابط .ی« متهم هستنداز اسرار دولتی و ارسال غیرقانونی آنها به نیروهای خارج 

مدیر مالی شرکت مخابراتی هوآوی به خاطر »نقض تحریم های آمریکا« را بازداشت    و«که اتاوا »منگ وانج ۲۰۱۸

پکن چند روز بعد این دو   به دنبال این اقدام کانادا، .کرد و در صدد استرداد او به آمریکا است تنش زا شده است

ن حال چین تاکید کرده است د کانادایی را به اتهام »به خطر انداختن امنیت ملی چین« بازداشت کرد با ایشهرون

 .پرونده این دو شهروند بازداشتی ربطی به پرونده معاون مالی شرکت هواوی در کانادا ندارد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 کاخ سفید در امور داخلی چین دخالت نکند

https://www.irna.ir/news/83826260/%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83826677/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
گوید: اقدام آمریکا در تصویب الیحه  ، وزارت خارجه چین میگزاری صدا و سیماخبر به گزارش سرویس بین الملل   

به اصطالح حقوق بشر، آن را طرحی برای نفی حقوق بشر در سین چیانگ و نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی چین 

 داند.می

 

 های هواپیمایی چین را رد کردآمریکا درخواست شرکت

، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت حمل و نقل آمریکا اعالم خبرگزاری صداوسیما سرویس بین الملل به گزارش   

 های بیشتر هفتگی میان دو کشور رد کرد.های هواپیمایی چین را برای پرواز کرد، این کشور درخواست شرکت

 

 :الف -

 به چالش کشیدن سلطه دالر را دارد؟نظام مالی جدید چین ظرفیت 

های آمریکا درباره مقابله با نظام مالی  ای در نشریه فارین افیرز به نگرانیداری اسبق آمریکا در مقاله وزیر خزانه 

داری  به گزارش فارس، هنری ام پالسون جونیور وزیر خزانه .روایی دالر پرداخته استجدید چین و تاثیر آن بر جهان

های آمریکا درباره مقابله با نظام  در نشریه فارین افیرز به نگرانی  ۲۰۲۰می  ۱۹ ای به تاریخ کا در مقاله اسبق آمری

 :روایی دالر پرداخته است. متن این مقاله به این شرح استمالی جدید چین و تاثیر آن بر جهان

گیر جدید کرونا ویروس، در  ماری همهدر اواخر ماه مارس، بازارهای مالی جهان در بحبوحه شتاب بی//  آینده دالر

به دالر آمریکا پناه بردند و در   ۲۰۰۸ال فروپاشی بودند. سرمایه گذاران بین المللی بالفاصله همانند بحران مالی ح

آن زمان فدرال رزرو آمریکا مجبور شد مبلغ زیادی دالر در اختیار همکاران جهانی خود قرار دهد. هفتاد و پنج سال 

به ویژه با   -تسلط پایدار دالر قابل توجه است  .ر کم نشده استان جنگ جهانی دوم هنوز برتری ارزش دالپس از پای

درصد تولید ناخالص داخلی  4۰توجه به ظهور بازارهای نوظهور و کاهش نسبی اقتصاد ایاالت متحده از نزدیک به 

شده و  اشنگتن برای کنترل طوفان کوید آزمایش درصد امروز. اما وضعیت دالر با توانایی و ۲5به  ۱۹6۰جهان درسال 

گیرد و با گذشت زمان به کشور اجازه می دهد بدهی ملی خود را های اقتصادی که در پیش میبا سیاست

ارزش و جایگاه دالر اهمیت دارد. نقش   .شودمدیریت کند و کسری مالی ساختاری خود را مهار نماید، معلوم می

تری را برای  متحده فراهم می کند که نرخ های پایین  ذخیره جهانی این امکان را برای ایاالتدالر به عنوان ارز اصلی 

های کند کسری های دالری نسبت به سایر ارزها پرداخت کند. با همان اهمیت، دالر این کشور را قادر میداشته

به  تر کند. سرانجام،الی آمریکا را روانتجاری بزرگتر را هم مدیریت کند، ریسک نرخ ارز را کاهش دهد و بازارهای م 

که دالر در این مدت طوالنی این .شودهای آمریکایی هم مساعدت میدلیل دسترسی باال به نقدینگی دالر، به بانک

آید، به ویژه در رابطه با رشد چین. در ارزش و جایگاه خود را حفظ کرده است یک ناهنجاری تاریخی به حساب می 

دالر بیشترین توانمندی بالقوه را دارد. اندازه اقتصادی چین  در رقابت با  [1] (RMB)ش نظام مالی چینحال حاضر نق

، RMB المللی کردنها برای بیننشان از رشد در آینده دارد، ادغام در اقتصاد جهانی و سرعت بخشیدن به تالش

ر  های پبه خودی خود کافی نیست. موفقیت همه حکایت از نقش گسترده پول چین در آینده دارد، گرچه این شرایط

های پرداخت از طریق تلفن  از جمله بکارگیری سریع سامانه  -[ ۲تک(]آوری مالی )فینسرو صدای چین در حوزه فن

آن را تغییر نخواهد داد. ارز دیجیتال  -دیجیتالی  RMB  همراه و پروژه آزمایشی اخیر بانک خلق چین برای آزمایش

 .دهدییر نمیرا تغ RMB ی بانک مرکزی، ماهیت بنیادیمورد پشتیبان

واقعاً به عنوان یک ارز اصلی ذخیره جهانی مورد قبول واقع شود، موانع زیادی بر سر  RMB پکن هنوز قبل از اینکه

راه خود دارد. از دیگر اقدامات تحول گرا، پیشرفت بیشتر در حرکت به سمت اقتصاد بازار محور، بهبود نظارت بر  

کند تا المللی را جلب میو منظم است که احترام سرمایه گذاران بینها و توسعه بازارهای مالی کارآمد رکتش
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واشنگتن باید با چشم باز به   .را به یک ارز قابل قبول بازار تبدیل کند  RMBپکن بتواند کنترل سرمایه را از بین ببرد و

های مالی و فنی  نوآوری د. ایاالت متحده باید رهبری خود را درآنچه مرتبط با رقابت واقعی با چین است نگاه کن

گویی کند. مهمتر از همه، ایاالت حفظ کند و نیازی نیست در مورد تأثیر ارز ذخیره دیجیتال چینی بر دالر آمریکا گزافه 

ز: یک اقتصاد منعطف  متحده باید شرایطی را که برتری دالر را در جایگاه اول قرار داده است حفظ کند که عبارتند ا

های مالی و اقتصاد کالن دارد، یک نظام شفاف و باز سیاسی و یک رهبری اقتصادی،  که ریشه در سیاست

افتد تعیین نخواهد که، حفظ وضعیت دالر با آنچه در چین اتفاق میسیاسی و امنیتی در خارج از کشور. خالصه این

کرونا بستگی دارد که بتواند یک   ت متحده در اداره مناسب اقتصاد پس از شد. در عوض، تقریباً کامالً به توانایی ایاال

 .الگوی موفق باشد

زنان در مورد نحوه  گردند نفسبسیاری از کسانی که از چین برمی // (FINTECH) آوری مالیرقابت چین در فن

های گوشه خیابان و پول دادن به  ه های میان وعده از دکگویند. از خرید خوراکیاداره این کشور بدون پول سخن می

)بارکدهای مربع    QRزنند، در حال حاظر همه چیز از طریق تلفن های هوشمند و کدهایخیابانی حرف میفقرای 

هایی است که در گذشته نصب شده است. های خودپرداز همانشکل قابل اسکن( انجام می شود. دستگاه

-ندگان چینی بزرگترین بهرهکنند و مصرف کنای باهم رقابت میفزایندهآوری مالی به طور شرکت های چینی در فن

آوری مالی  شود صاحب نظران مرتبا فکر کنند که سلطه نهایی فناین حقایق باعث می .ها هستندآوری فن بردار آن

وم هم نیست که  تواند وضعیت جهانی دالر را به خطر بیندازد. این یک نگرانی جدی نیست و معلچینی به زودی می 

آوری مالی نبود بلکه یک اقتباس  آوری مالی عقب افتاده است. چین پیشگام در فنینه فنایاالت متحده واقعاً در زم

[ چینی راه را برای ایجاد خدماتی  ۳سنت]بابا و تنهای فناوری علیکننده و پذیرنده سریعتر این فناوری بود. غول

به بازار بزرگی از مشتریان فاقد بانک، به   اند. در حالی که کند، باز کرده آمدتر میکه معامالت دیجیتال را بسیار کار

حجم  ۲۰۱۸زند. جذب خدمات آنها فوق العاده بوده است.مثالً در سال ویژه در مناطق روستایی چین، ضربه می

وفقیت تا حد زیادی امکان این م .تریلیون دالر بوده است 4۱.5تراکنش پرداخت توسط تلفن همراه در چین بالغ بر 

های مالی فعلی چین قدیمی و نظام بانکی دولتی آن هم ناکارآمد بود. این نیز مهم است یرساختپذیر بود زیرا ز 

گسترده در  طور های هوشمند ارزان و به که کارتهای اعتباری در چین هرگز جا نیفتاد، به همین دلیل وقتی تلفن

مستقیماً به بانکداری موبایل پرش   بی بود که از یک اقتصاد مبتنی بر پول نقددسترس مردم قرار گرفت، حس خو

از این گذشته، برای بسیاری نحوه تبدیل شدن چین به یک چین »بدون پول نقد« جالب است، بسیاری از  .نمود

اندبه یاد  ده کرده آخرین باری را که آنها برای تهیه چیزی از پول نقد استفا توانند ها نیز به سختی میآمریکایی

توانند پول را آنی و یکپارچه از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر  یدهای جزئی. آنها میبیاورند. مگر برای خر

کنند. کار می  WeChat و Alipay درست همانند Apple Pay و Venmo منتقل کنند. خدمات پرداخت موبایل از قبیل

تفاده از آنها به راحتی استفاده از  های اعتباری را ترجیح می دهند، زیرا استهای بزرگ هنوز هم کاراما آمریکایی

های فناوری چینی برای شرکت .تلفن است و زیرساخت های مالی موجود ایمن، قوی و قابل اعتماد هستند

-ش داده های خود را افزایهای مالی ناکافی این کشور، نوآوری برآوردن تقاضای مصرف کننده و جبران زیرساخت

اند که اقتصادهای نوشکفته  ها به بازارهای در حال توسعه کرده انتقال این فناوری اند. عالوه بر این، آنها شروع به

های چینی فرصت بزرگی برای های هوشمند شده است، بنابراین برای شرکتها موجب پذیرش فوری گوشیآن

 .به دست آوردن سهم بازار فراهم شده است

توانست ارز دیجیتال را در اوایل سال جاری میالدی  چین می که بانک مرکزیبا این//  ای اقدامات مقابلهدادن شکل 

ها در مورد نتایجی که دقیقاً این اقدام خواهد داشت مبالغه کردند. کسانی که نگران  راه اندازی کند، اما روزنامه 

ی که  آمریکا باشد، درک اشتباهی دارند زیرا باوجودهستند که این پیشرفت ممکن است منادی پایان برتری دالر 

چینی  RMB هنوز  RMBآوری مالی دیجیتالفن .کندممکن است شکل پول تغییر کند ولی ماهیت آن تغییر نمی



 
شود ممکن است متفاوت  برای معامالت استفاده می  ای که کند. نشانه است. هیچ کس پول را دوباره اختراع نمی

مجموعه عواملی دارد که برای منتشر کننده آن ارز انداز وضعیت ذخیره ارزی چین بستگی به همان باشد، اما چشم

را برای محاسبات معامالت تجاری خود به عنوان بخشی از   RMB شود. گرچه دولت چین استفاده ازاعمال می

ای اساسی آن به دالر آمریکا  تالش برای بین المللی کردن ارز خود ارتقا داده است ولی هنوز نفت و سایر کااله

امتیاز دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی به سختی از قبل تعیین شده بود. برتری دالر فقط   .ودشقیمت گذاری می

های فدرال رزرو ایاالت  بواسطه ترکیبی از وقایع تاریخی، شرایط ژئوپلیتیکی پس از جنگ جهانی دوم، سیاست

تواند به عنوان بخشی  دالر آمریکا می آمریکا، اتفاق افتاد. امروزه »امتیاز طبیعی«متحده و اندازه و پویایی اقتصاد 

المللی به نظر برسد اما در نیمه اول قرن بیستم دالر آمریکا و پوند استرلینگ انگلیس ضرورتاً به عنوان از نظام بین

ماالً بار دیگر تقریباً به نسبت مساوی  با گذشت زمان، نظام پولی بین المللی احت .ارزهای ذخیره، سر به سر بودند

یکی از رقبای اصلی دالر است، همانطور که پیش از این   RMB.بین دو یا چند ارز ذخیره جهانی تقسیم خواهد شد

سیر تبدیل شدن به بزرگترین  اند. در هنگام وقوع فجایع بزرگ، اقتصاد چین در م ین، یورو و پوند ارزهای ذخیره بوده 

بینی جهان در آینده قرار دارد. همچنین چین نخستین اقتصاد بزرگ جهان است که از بحران کرونا  پیشاقتصاد قابل 

بتواند به عنوان یک ذخیره ارزی اولیه به دالر ایاالت متحده بپیوندد، قطعی نیست.  RMB کههنوز این .یابدبهبود می

ح و بازارهای سرمایه خود را از راه های دشوار  ن جایگاهی، چین باید اقتصاد خود را اصالبرای دستیابی به چنی

-های اخیر چین که نیاز به دگرگونیتوسعه دهد و به مالحظات پیچیده سیاسی داخلی ورود پیدا کند. جاه طلبی

اکنون به تعویق افتاده  دارد که ت - ۲۰۲۰تبدیل شانگهای به عنوان قطب مالی جهانی تا سال  -های مشابهی 

وقتی که کنترل سرمایه وجود داشته باشد و ارز به عنوان ارز بازار تعیین نشده باشد، دوام  است: یک قطب مالی

گرچه یک ارز   .به عنوان یک ارز ذخیره مهم نیز صادق است RMB نخواهد داشت. همین امر در باره چشم انداز

های  ما مطمئناً می تواند تالشد است بتواند برتری دالر را تضعیف کند ادیجیتال تحت حمایت پکن به خودی خود بعی

دیجیتال    RMBرا تسهیل کند. در کشورهایی دارای ارزهای ناپایدار، مانند ونزوئال،  RMB المللی کردنچین برای بین

ال حاضر حضور سنت که در حتواند جایگزینی جذاب برای پول محلی باشد. شرکت های چینی مانند شرکت تنمی

توانند حضور خود را در آنجا افزایش  حال توسعه در آفریقا و آمریکای التین دارند، میقابل توجهی در کشورهای در 

 تواند به ارتقاء جایگاه جهانیدیجیتال در آینده سهم خود بازار را به دست آورند. این می  RMBدهند و با استفاه از

RMB و سیاسی چینی در خارج از کشور،   تر برای نفوذ اقتصادی ز راهبردی گسترده کمک کند و آن را به بخشی ا

 .تبدیل کند

در حال حاضر ایاالت متحده در مورد پایان برتری دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی باید  //  تشویق آمریکا به نوآوری

-کشور برای پیاده کردن فن کمتر نگران باشد و نگرانی این کشور باید بیشتر درباره توانایی بخش خصوصی این

های مرکزی  دید مالی متمرکز باشد. پول دیجیتالی فقط یک ایده چینی نیست و صرفاً تحت نظر بانکهای جآوری

-های موبایلی در بخش خصوصی ایاالت متحده نیز صورت مینیست. نوآوری مالی در ارزهای دیجیتالی و پرداخت

مینان از داشتن اطالعات قوی  د خطراتی را هم همراه دارند. بدون اطهای جدیدر عین حال، این فناوری .گیرد

توانند پولشویی های جدید میها دشوار خواهد بود. عالوه بر این، این فناوریشخصی، پذیرش گسترده این فناوری

  .دو سایر فعالیت های مالی غیرقانونی را تسهیل کنند و برای همه اقدامات قانونی هم نگرانی ایجاد کنن

های جدید دیجیتالی برای  های مالی، پلتفورم که به دنبال ایجاد نوآوریولی و وال استریت مدتهاست سیلکون

-توانند با کنترل های آمریکایی می معامالت و اشکال جدید پول هستند. اگر ثمره این نوآوری ها محقق شود، شرکت

. سود حاصل از من ترین ارز دیجیتال جهان را خلق کنندترین و اهای قوی امور مالی غیرقانونی، بهترین، سالم

سپس،  .کارآیی و کاهش هزینه معامالت، مزایای ملموسی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت

های های جدید و حمایت از قابلیت شرکتسیاستگذاران باید تعادل دقیقی بین کاهش خطرات این فناوری



 
گرهای آمریکایی خیلی غیرتمندانه نظیموآوری، برقرار کنند. خطر این است که تخصوصی ایاالت متحده برای ن

های آمریکایی ارائه دهنده خدمت به کسانی که امور مالی دیجیتالی را بر بانکداری  ممکن است مانع ورود شرکت

  .ونددهند، شمتعارف در داخل ایاالت متحده و مصرف کنندگان بدون بانک در سراسر جهان ترجیح می

مطمئناً، ایاالت متحده باید چین را به عنوان رقیب قدرتمند اقتصادی  //  شودمی برتری دالر آمریکا از خانه شروع

-شود، خطر اصلی نه از پکن بلکه از خود واشنگتن نشأت میخود جدی بگیرد. اما وقتی صحبت از برتری دالر می

باشد. شکست در این کار، با   لقاء کننده اعتبار و اطمینان جهانیگیرد. ایاالت متحده باید اقتصادی را برقرار کند که ا 

وضعیت دالر نماینده صحت بنیادی نظام سیاسی و  .گذشت زمان ، موقعیت دالر آمریکا را به خطر خواهد انداخت

ن به نوبه اقتصادی آمریکا است. برای حفظ جایگاه دالر، اقتصاد ایاالت متحده باید مدلی از موفقیت و رقابت باشد. ای

های بیشتری امکان هایی را اجرا کند که به آمریکایی نیاز دارد که بتواند سیاست  خود، به یک نظام سیاسی

شکوفایی و دستیابی به رونق اقتصادی را بدهد. همچنین به یک نظام سیاسی نیاز دارد که بتواند سالمت مالی  

طوالنی در صدر   بدون رعایت مالحظات مالی برای مدتیشناسد که کشور را حفظ کند. تاریخ هیچ کشوری را نمی

پذیرش سیاست اقتصادی   .های اقتصادی امروز باشدباشد. نظام سیاسی ایاالت متحده باید پاسخگوی چالش 

گذارد و تا حد زیادی توانایی  ایاالت متحده در خارج از کشور نیز بسیار مهم است زیرا بر اعتبار ایاالت متحده تأثیر می

کند. برای حفظ این رهبری، ایاالت متحده باید ابتکار عمل را برای  می دهی عواقب جهانی تعیینرا برای شکلآن 

آوری در دست بگیرد تا  تعدیل و به روزرسانی قوانین و قواعد جهانی حاکم بر تجارت، سرمایه گذاری و رقابت در فن

تحریم های یک  ن همچنین باید توجه داشته باشد که واشنگت .های قرن بیست و یکم را منعکس کندبتواند واقعیت

بدون هزینه هم نخواهد بود. استفاده از دالر به عنوان  -که بواسطه برتری ارزش دالر امکان پذیر است  -جانبه 

و   -تواند هم متحدین و هم دشمنان ایاالت متحده را ترغیب کند که ارزهای ذخیره جایگزین را انتخاب کنند سالح، می

کند  ر هم بشوند. دقیقاً به همین دلیل است که اتحادیه اروپا تالش میید برای انجام این کار متوسل به زو شا

به عنوان یک ارز مهم به ذخیره ارزی  RMB این که آیا .استفاده از یورو را در معامالت بین المللی بیشتر افزایش دهد

م را با موفقیت انجام دهد، تگی دارد. اما اگر پکن اصالحات الزدالر بپیوندد، کالً به نحوه تغییر شکل اقتصاد چین بس

را   تر خواهد بود و زمینه بازی مساعدتریاقتصادی ایجاد خواهد شد که برای صادرات کاال و خدمات آمریکایی جذاب

 .واهد بودتغییرات به نفع ایاالت متحده خ -کند ، ایجاد میکنندهای آمریکایی که در چین فعالیت میبرای شرکت

گان آن درنهایت بازتاب اصول اقتصادی و سیاسی آن کشور است. نحوه ظهور ایاالت  ارزش پول ملی برای دارند

متحده در سالهای پس از بحران کرونا آزمایشی مهم برای این کشور خواهد بود. اول و مهمتر از همه، کشور باید  

ی بودجه ر برای مدیریت بدهی ملی و مسیر کسرهای کالن اقتصادی را که آن را در مسیری پایداسیاست

شود را از بین دهد، تقویت کند و نباید اصول بنیادی را که موجب پایداری توان اقتصادی آن میساختاری قرار می

ها در روحیه نوآوری و کارآمدی یک دولت ریشه دارد. اگر واشنگتن این مسیر را طی کند، دالیلی ببرد، همه این

 .ه به آینده دالر اطمینان پیدا کندوجود دارد ک

 درباره نویسنده 

HENRY M. PAULSON, JR  ۲۰۰۹تا  ۲۰۰6هنری ام پاولسون جونیور، رئیس موسسه پالسون است. وی از سال  

 .وزیر خزانه داری ایاالت متحده بوده است

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ایجاد شد ۱۹4۸نامند در سال می RMB که به اختصار آن را renminbi رزی جمهوری خلق چین به نامنظام ا [1]

[2] fintech  یا "financial technology" های جدید فناوری در  ای از "فناوری مالی" است که در پیشرفتمجموعه

ناوری برای تأثیرگذاری و تقویت  برد دارد. همچنین روشی است که از فمحصوالت و خدمات در صنعت مالی کار

 .صنعت مالی استفاده می شود



 
[3]  Alibaba و  Tencent 

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 های آمریکاسبقت روسیه از چین در تولید طال، به لطف تحریم

های آمریکا، روسیه طی یک دهه آینده در زمینه تولید طال از  به خاطر تحریمفیچ پیش بینی کرد: موسسه رتبه بندی

چین سبقت خواهد گرفت. این موسسه گفت: سیاستی که مسکو در پیش گرفته باعث خواهد شد تا این کشور تا  

به گزارش  ( :Entekhab.irپایگاه خبری تحلیلی انتخاب ) در زمینه تولید طال از چین سبقت بگیرد. ۲۰۲۹سال 

های آمریکا علیه روسیه این کشور تولید  راشاتودی، موسسه فیچ پیش بینی کرد که به خاطر تهدید گسترش تحریم

کو فت: سیاستی که مسبه گزارش فارس، این موسسه گ طالی خود را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

فیچ در گزارش  در زمینه تولید طال از چین سبقت بگیرد. ۲۰۲۹در پیش گرفته باعث خواهد شد تا این کشور تا سال 

ها در  های دالری آن های دولتی روسیه و بلوکه شدن دارایی خود آورده است که افزایش احتمال تحریم شدن بانک

در این   بر آن داشته تا حجم طالی ذخیره خود را افزایش دهد.مرکزی روسیه را  سایه تیره بودن روابط با آمریکا بانک

ها بین روسیه و واشنگتن باال باشد تقاضای طال در داخل روسیه پابرجا باقی  گزارش آمده است: تا زمانی که تنش 

  ۱۵.۵جاری به  میلیون اونس در سال ۱۱.۳موسسه فیچ پیش بینی کرد: که تولید طالی روسیه از  خواهد ماند.

درصدی ساالنه تولید طالی این کشور است. این   ۳.۷افزایش یابد که به معنی رشد  ۲۰۲۹لیون اونس در سال می

درصد افزایش خواهد  ۱۱.۶به  ۲۰۲۹بدان معناست که سهم روسیه از حجم طالی تولید شده در جهان تا سال 

 یافت. 

 

 : سیمرغ -

 اسرار فراموش شده دیوار چین کشف شد!

ای به جنگجوی نامدار مغولی  نین به عنوان »دیوار چنگیزخان« نامگذاری شده است؛ اشاره این بخش از دیوار همچ

ات زیاد در مناطقی از آسیا شامل چین، روسیه، ایران و خاورمیانه و همچنین اروپای شرقی، امپراتوری  که با فتوح

  گذاری کردمغول را پایه 

ای شناسان با نقشه برداری ماهواره باستان//   لومتری چینکشف تازه از اسرار دیوار هزاران کی دیوار چنگیزخان،

های مغولستان برای کنترل  که هزاران کیلومتر دورتر در اِستِپ از مسیر بخشی فراموش شده دیوار بزرگ چین

الوی، استاد مطالعات  -پروفسور گیدئون شالخ .ای پی بردندجمعیت عشایری احداث شده بود، به اسرار تازه 

مدیر تحقیقاتِ دانشگاه عبرِی بیت المقدس در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفته است: ساخت این آسیایی و 

ای عظیم به جای مانده از قرون وسطی است که به شکلی غیر عادی بسیار کم در  از دیوار بزرگ چین پروژه بخش

تعیین مسیر دقیق این بخش به   باستان شناس برای رد یابی و  «.اسناد تاریخی ذکری از آن به میان آمده است

به محل رفته و همچنین از تصاویر   گفته او »فراموش شده« از دیوار چین به همراه گروهی از همکاران خود

 .ای و هوایی نیز بهره برده استماهواره 

به  گوید: برای نخستین بار است که این بخش از دیوار او می//  دیوار چنگیزخان بخش فراموش شده دیوار چین

شود العه قرار گرفته و عمده دلیل این ماجرا هم شاید به موقعیت جغرافیایی آن مربوط میصورتی جدی مورد مط

ای دیوار بزرگ چین که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده مجموعه .رسدکه بسیار دور افتاده به نظر می

ترین و  این بنا طوالنی  .دن سوم میالدی آغاز شاز سازه و استحکامات نظامی است که ساخت آن به تدریج از قر

https://www.entekhab.ir/fa/news/556539/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.entekhab.ir/fa/news/556539/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.entekhab.ir/fa/news/556539/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.entekhab.ir/
https://seemorgh.com/culture/history-and-civilization/history-and-civilization-of-world/443144-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/
https://seemorgh.com/culture/history-and-civilization/history-and-civilization-of-world/443144-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/


 
ترین سازه تدافعی و نظامی از لحاظ زمان ساخت در جهان است که با هدف دفاع در برابر هجوم اقوام  بزرگ 

شود. به گفته کیلومتر تخمین زده می ۹۰۰۰طول این دیوار  .صحراگرد از ناحیه شمال ساخته شده بود

  ۲۱ه یا فراموش شده از این دیوار را به حساب آوریم طول آن به های از بین رفتخششناسان اگر قطعات و بباستان 

کیلومتر طول داشته و با خشت و   ۷۴۰مسیر »خط شمالی« دیوار بزرگ چین که حدود  .هزار کیلومتر خواهد رسید

»خط الوی و گروهش دوباره ترسیم شده است. -خاک ساخته شده بوده است توسط پروفسور گیدئون شالخ

 .ای استپی و پوشیده از علف بین چین، روسیه و مغولستان حائل بوده استبزرگ چین در منطقه  شمالی« دیوار 

ای به جنگجوی نامدار مغولی  این بخش از دیوار همچنین به عنوان »دیوار چنگیزخان« نامگذاری شده است؛ اشاره 

و همچنین اروپای شرقی، امپراتوری   ران و خاورمیانهکه با فتوحات زیاد در مناطقی از آسیا شامل چین، روسیه، ای

کردند که این بخش از دیوار نیز با مقاصد دفاعی و برای جلوگیری از محققان ابتدا گمان می .گذاری کردمغول را پایه 

آید که این بخشِ شناس به نظر می هجوم عشایر و قبایل تحت فرمان تموچین ساخته شده، اما به گفته باستان 

تر استراتژیک( تنها برای  ای کمنحصر به فردی که دارد )ارتقاع نه چندان بلند و احداث در منطقه ار با مشخصات مدیو

  .ورزی داخلی بوده استنظارت و کنترل تردد جمعیت عشایری کاربرد داشته و به نوعی یک ابزار برای سیاست

 گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ

seemorgh.com/culture 

 per.euronews.com :بعمن

 

 :( بنای)ا ران یکتاب ا  یخبرگزار -

 ونل کتابفروشی جالب کشور چینت

های تودرتو چیده شده است و فضایی جالب برای خریدار  ها بر اساس ژانرهای مختلف در تونلها کتاب در این تونل

کتاب فروشی جالبی وجود  در شهر زن یوان کشور چین ،(ایبنا) خبرگزاری کتاب ایران به گزارش .فراهم کرده است

ها بر ها کتاب در این تونل  .دهدهای آن را کتاب تشکیل می هایی ساخته شده است که دیواره دارد که شبیه تونل

این   .های تودرتو چیده شده است و فضایی جالب برای خریدار فراهم کرده استاساس ژانرهای مختلف در تونل

طراحی شده است. نمای این فروشگاه آب و   Zhongshuge روشیفاب برای کت XL-Muse طرح توسط کارگاه

های این طرح، اتاق مطالعه  از دیگر ویژگی  .کندمانند بر روی آن را برای بازدیدکنندگان تداعی میهای قوس پل

ی  مانند است. این مکان دارای البی و محیطی براهای قوسهای سفید و قفسه ها، ستونشده با مجسمه تزئین

های رنگی کتاب برای  ان است. مکان کودک آن نیز شامل چرخ و فلک، بالن، کشتی دزدان دریایی و قفسه کودک

 .خوانی از طریق بازی استتشویق کودکان به کتاب 

 

 : بهار -

 گذاری خارجی در چینافزایش سرمایه

به گزارش ایسنا،  .میلیارد دالر رسید ۱۰گذاری مستقیم خارجی در چین به حدود گروه اقتصادی: حجم سرمایه

گذاری خارجی مستقیم در چین در  دهد که سرمایه ی وزارت بازرگانی چین نشان میهای منتشر شده از سوداده 

  ۷.۵میلیارد دالر( رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۹.۸۷میلیارد یوان )  ۶۸.۶۳ماه می به 

گذاری ن کل سرمایه ثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، میزادرصد افزایش نشان می دهد.با این حال تحت تا

میلیارد یوان رسیده که این رقم در مقایسه به   ۳۵۵.۱۸مستقیم خارجی در چین طی پنج ماه نخست امسال به 

http://www.ibna.ir/fa/shorttrans/291996/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.ibna.ir/fa/shorttrans/291996/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.ibna.ir/fa/shorttrans/291996/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.ibna.ir/


 
در چین تا حد زیادی مهار شده و روند  ۱۹-درصد کمتر شده است.هر چند که کووید ۳.۸مدت مشابه سال قبل 

کشته   ۴۶۳۰آغاز شده است، اما این کشور با بیش از  کسب و کارها و بازگشت زندگی به شرایط عادی بازگشایی

در  .ترین کانون های درگیر با این بیماری در سطح جهان محسوب می شودهزار مبتال، کماکان یکی از اصلی ۸۳و 

درصد، تجارت الکترونیک با   ۶۷.۹گذاری مربوط به خدمات فنی با بین بخش های مختلف، بیشترین رشد سرمایه 

آ. سه. آن طی این مدت سرمایه   درصد بوده است. کشورهای عضو اتحادیه  ۲.۱صنایع های تک با درصد و  ۴۲.۳

درصد کمتر در این کشور   ۲۷.۶درصد افزایش داده اند؛ در حالی که اتحادیه اروپا ۱۰.۱گذاری های خود در چین را 

میلیارد   ۴.۵۲معادل  ۲۰۱۹تا  ۱۹۹۷سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی  متوسط  گذاری کرده است.سرمایه 

و کمترین رقم ثبت  ۲۰۱۸میلیارد دالری سال  ۱۳۴.۹۶دالر بوده که باالترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری 

پول در گزارش  بوده است.صندوق بین المللی ۲۰۰۰میلیارد دالری سال  ۱.۸۳شده نیز مربوط به سرمایه گذاری 

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

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

   .د بودثبت شده چهار دهه اخیر دومین اقتصاد بزرگ جهان خواه

 

 : مهر یخبرگزار -

 !پمپئو: پیشرفت چین باید بر پایه »قوانین جهان غرب« باشد در اظهاراتی قلدرمآبانه؛

دولت چین خواهان صعود و پیشرفت است، باید این کار را وزیر خارجه آمریکا روز جمعه مدعی شد که چنانچه 

به نقل از اسپوتنیک، »مایک پمپئو« وزیر خارجه   خبرگزاری مهر به گزارش !برپایه قوانین دنیای غرب انجام دهد

وی در اینباره ادعا کرد:   قوانین غربی باشد.آمریکا روز جمعه به صراحت گفت که صعود چین باید مبتنی بر مجموعه 

نند، اگر می خواهند کشور خود را »امیدوارم حزب کمونیست چین تشخیص دهد که اگر می خواهند پیشرفت ک

بسازند، باید این کار را بر پایه مجموعه قوانین غرب انجام دهند، قوانینی که به حاکمیت قانون، آزادی و رعایت حق 

وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفت که پکن تهدید کرده است کشورهایی را هم   ت«.حاکمیت متعهد اس

پمپئو در ادامه   .خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرق آسیا انتخاب کرده و به چین نزدیکتر می کنددر قاره اروپا و هم 

ن در حال آگاهی یافتن نسبت به این  مدعی شد که در دوران تصدی خود بر وزارت خارجه آمریکا شاهد بوده که جها

اظهارات    .تهدید است و افزود که کشورهای مختلف در حال صحبت درخصوص این تهدید ]از جانب چین[ هستند

ه »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که گزینه وزیر خارجه آمریکا در مورد چین پس از آن مطرح شد ک

وابط با چین در شرایط جهانی شدن یک تصمیم غیرواقع گرایانه است و مشکالت  احتمالی ترامپ برای قطع کامل ر

گفتنی است که روز چهارشنبه هجدهم ژوئن، »دونالد ترامپ« رئیس   .فراروی ایاالت متحده را حل نخواهد کرد

 4952936 کد خبر یکا گفته بود که واشنگتن گزینه قطع کامل روابط با چین را همچنین مدنظر دارد.جمهوری آمر
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https://www.mehrnews.com/news/4952936/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4952936/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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 (: 14)هفته یثدح - خبرنامه:

   « ثواب دوستی آل محمدصلی اهلل عليه وآله وسلم »

 :ودفرم ،باد شو خاندان ا بر اوخد سالمکه  جعفرسی بن وامام م حضرت دخت گرامی ( ع)حضرت معصومه 

  مات من أال : وسلم وآله  علیه اهلل صلی اهلل  رسول قال: قالت  وسلم وآله علیه  اهلل صلی   اهلل رسول بنت فاطمة  عن …عن فاطمة موسی بن جعفر علیه السالم 

 .(3)شهیداً  ماتَ محمّد آل حُبّ علی

 :ه استنوشت بیشتری بیان نموده و دنباله حدیث را چنینزمخشری این حدیث را درکتاب خود با تفصیل 

 . علیه وآله وسلم بَشَّرهُ مَلك الموت بالجنَّة ثم منکر ونکیرأال و من مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل»

 .أال و من مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم یَزف الی الجنّة کما تزف العروس الیبیت زوجها

 .فتح له فی قبره بابان الی الجنّة  آل محمدصلی اهلل علیه وآله وسلم ات علی حبّأال ومن م

 .لی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم جعل اهلل قبره مزار مالئکة الرحمةأال ومن مات ع 

 .أال ومن مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم مات علی السنّة والجماعة

 .الیوم القیامة)مکتوباً( بین عینیه آیس من رحمةااهللعلیه وآله وسلم جاء  أال ومن مات علی بغض آل محمّدصلی اهلل

 .(4)«أال ومن مات علی بغض آل محمّدصلی اهلل علیه وآله مات کافراً؛ أال و من مات علی بغض آل محمّد لم یشم رائحة الجنّة 

را به بهشت بشارت می دهند و همانند عروسی که او   لی اهلل علیه وآله وسلم بمیرد، ملك الموت ونکیر ومنکر اوآگاه باشید هر کس بر محبّت آل محمّدص

بر او ای خانه شوهرزینت داده اند او را برای بهشت زینت می دهند وزمانی که او را در قبر می گذارند، دو در از درهای بهشت گشوده می شود و قرا بر

 .(5)لیه وآله وسلم بمیرد، بر سنّت و جماعت مرده استرحمت می گردد. هر کس بر حبّ محمّد و آل محمّدصلی اهلل ع محل رفت وآمد مالئکه

یوس از  اه باشید هر کس که بر بغض آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم بمیرد، روز قیامت می آید، در حالی که بین دو چشم او نوشته شده است: »مأآگ

 کفر می میرد وهرگز بوی بهشت را استشمام نمی کند«.  رحمت خدا« و به حال

. این حدیث، بر روی ضریح  110علیه وآله وسلم« هاشمی، ابوالحسن، چاپ اول، قم، ناشر: مؤلف، ص  ؛ »سیده عش آل محمدصلی اهلل3ح  354، ص  ۲1عوالم العلوم« ج  (3

 .قبلی آن حضرت، با سلسله راویانش، حك شده بود

 .«…، ذیل آیه »قل الاسألکم علیه اجرا۲۲0ً، ص 4جلد، انتشارات بالغت، ج  4د ابن عمر،  خشری، محم تفسیر کشّاف« زم (4

 سنّت محمدی و جماعت حق )که جمع واتحاد بر والیت علی علیه السالم و آل او باشد( شیعیان هستند.  عامل حقیقی به( 5



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "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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