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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 کردچین شروع به کار  سوآپ ارزی ترکیه و

شنبه از یوآن چین برای اولین بار در  بانک مرکزی ترکیه اعالم کرد که تحت توافق سوآپ ارزی بین دو کشور، روز پنج

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بانک مرکزی ترکیه اعالم کرد که   .مبادالت بین دو کشور استفاده کرده است

یوآن چین برای اولین بار در مبادالت بین دو کشور استفاده  شنبه از شور، روز پنجتحت توافق سوآپ ارزی بین دو ک

های ای فعال در زمینه های ترکیهای که توسط بانک مرکزی ترکیه صادر شد، شرکت طبق بیانیه  .کرده است

در این بیانیه   .اندههای مربوطه پرداخت کردگوناگون صورتحساب واردات خود از چین را با استفاده از یوآن در بانک 

های مربوط به تجارت  آمده است: به کارگیری قراردادهای سوآپ در تسهیل استفاده از ارزهای داخلی در پرداخت

در ادامه بیانیه آمده   .المللی بسیار مهم استای به نقدینگی بینهای ترکیه المللی و دسترسی آسان شرکتبین

قرارداد سوآپ ارزی در   .بین ترکیه و چین است چه بیشتر همکاری مالی است: این اقدام گامی مهم در تقویت هر

 .بین بانک مرکزی چین و ترکیه منعقد شد ۲۰۱۹سال 

 ی نهایی آزمایشات بالینی واکسن کرونامرحله

را  دارند این واکسن  اند و حاال قصدواکسن کرونا شده  محققان چینی موفق به انجام آزمایشات بالینی اولیه : ايسنا 

به گزارش خبرگزاری سی جی تی ان نیوز محققان  .ر به صورت نهایی مورد آزمایش قرار دهنددر خارج از کشو

ی سوم این تحقیقات باعث بروز امید  ی دوم آزمایشات بالینی واکسن کرونا و ورود به مرحلهچینی با انجام مرحله

اعالم کرد که در دو مرحله از   (CNBG) ملی بیوتک چینجهان شدند. گروه  ای برای دستیابی به واکسن کرونا درتازه 

های غیرفعال این مؤسسه باعث ایجاد یک پاسخ قوی و آنتی بادی  تحقیقات بالینی اخیر یکی از واکسن 

ی  در بدن همه داوطلبان آنتی باد  .کننده در مقابل تهاجم ویروس کرونا به بدن افراد مورد آزمایش شده استخنثی

در   (CNBG) شرکت محصوالت بیولوژیکی تحت نظر گروه ملی بیوتک چین این واکسن توسط یک تولید شده است. 

ساله، مورد آزمایشات بالینی واکسن   ۵۹تا  ۱۸داوطلب بین  ۱۲۰آوریل یک هزار و  ۱۲از  .ووهان ساخته شده است

ده مشاهده کننهای خنثیبادی ح باالیی از آنتی روز قرار گرفتند. در بدن تمام داوطلبان سط ۲۸کرونا در مدت زمان 

محققان دخیل در این آزمایش   .گویند که نتیجه این آزمایشات واقعاً مهیج و تحیرآور استشده است. متخصصان می

ی آزمایشات بالینی شده اند که این در واقع اولین واکسن غیرفعال کرونا در جهان است که وارد مرحلهاظهار کرده 

پس از اتمام مرحله یک و دو کار آزمایی   .شودثی کننده آن تضمین میهای خنآنتی بادی  و درصد باالیی از و ایمنی

ی سوم آزمایشات بالینی خود را های آینده مرحلهی تحقیقاتی قصد دارد طی ماهبالینی واکسن کرونا این مؤسسه 

ارج از چین و  در این شرایط در خ لینی واکسن کرونا ی سوم آزمایشات بابنابراین مرحله .در خارج از کشور آغاز کند

در کشورهایی که با تعداد باالی موارد قطعی ابتال به کرونا مواجه هستند انجام خواهد شد، و این بدان معناست 

شوند تا محققان دریابند که آیا این واکسن از چه میزان  ی سوم آزمایشات بالینی مردم واکسینه میکه در مرحله

واکسن چینی برای مقابله با کرونا مورد آزمایشات   ۵تاکنون  .دار استها برخوران انسان دی در محافظت از جکارآم

اند. تحقیقات در مورد یک واکسن جدید و سرمایه گذاری و تالش برای توزیع آن در سراسر جهان بالینی قرار گرفته 

ی تحقیقاتی به منظور  ژه روپ ۱۵۰شود که حدود تخمین زده می .امری است که نیازمند تالشی طوالنی مدت است

دستیابی به واکسن کرونا در سراسر دنیا در حال انجام است. از این میان تنها واکسنی مجاز به تولید انبوه خواهد 

اند که  محققان در ووهان چین اعالم کرده  .بود که از لحاظ ایمنی و اثربخشی در بدن افراد مبتال تضمین شده باشد

اند که در  عه واکسن کروناویروس وجود دارد. با این حال تاکید کرده برای تولید و توس های زیادیهم چالشهنوز 



 
دهند تا در اختیار  صورت آماده سازی و تایید نهایی واکسن، آن را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار می

 .همگان قرار گیرد

 ای برای آمریکا خواهد شدپکن: قطع رابطه با چین مخمصه

ای برای آمریکا  چین در فرانسه در واکنش به تهدید ترامپ تصریح کرد: قطع رابطه با چین مخمصه یرسف : مهر

د: پکن اعالم کر« ۲۴-سفیر چین در فرانسه امروز شنبه در مصاحبه با »فرانس (Lu Shaye) «لو شایه» .خواهد شد

اعالم کرد: بر اساس اطالعاتی که  سفیر چین در فرانسه در این مصاحبه  .به دنبال جنگ سرد با آمریکا نیست

شود؛ اما بر اساس گزارش متخصصان  گزارش می ۱۹-ها مورد مبتال به کووید کنم، هنوز دهزانه دریافت می رو

ر این زمینه دارد و نظام بهداشت و پیشگیری ما در اپیدمیولوژیست همه چیز تحت کنترل است. چین تجربه زیادی د

چین در فرانسه در ادامه پیرامون تهدید ترامپ به قطع رابطه با پکن اضافه کرد:   یرسف .است  حال حاضر کامل شده

در پی قطع روابط باشد، این خواسته ما نیست. ما معتقدیم که قطع    اگر حتی دولت ترامپ، رئیس جمهور امریکا

ا را در مخمصه خواهند هها چنین سیاستی برگزیند، این حماقت آنا چین محتمل نیست، اما اگر آمریکاییروابط ب

این در حالیست که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه گذشته در پیامی توئیتری چین را به   .انداخت

به طور حتم ایاالت متحده گزینه جدایی کامل از   ترامپ در توئیتی نوشت: .قطع کامل روابط بین دو طرف تهدید کرد

گیرد که »رابرت  این اظهارنظر ترامپ پس از آن صورت می  .داندخود محفوظ می چین را تحت شرایط مختلف برای 

الیتهایزر« نماینده تجاری ترامپ پیشتر در جلسه استماعی در کنگره آمریکا گفته بود که قطع کامل روابط با چین 

ترین سطح پایین گفتنی است که روابط پکن و واشنگتن به دلیل بحران ناشی از کرونا به  .لی نیستگزینه معقو

ترامپ چهارشنبه پیش نیز مصوبه کنگره آمریکا که خواهان تحریم چین به دلیل »نقض  .خود تنزل پیدا کرده است

 .ردکیانگ« بود را هم امضا کحقوق بشر و سرکوب مسلمانان اویغور در استان سین

 تاثیر کرونا بر صنعت خودروی جهان

شهر »موتور« معروف بود. شهر ووهان چین که  از جهان آغاز شد که به ایویروس کرونا در نقطه  : اقتصاددنیای 

های بزرگ خودروسازی از جمله جنرال موتورز، ساز را در خود جای داده، مرکز کارخانه صدها خودروساز و قطعه 

  گیرد.درصد تولید شرکت هوندا به تنهایی، در شهر ووهان صورت می ۵۰حدود  .ژو و... استهوندا، نیسان، گروه پ

رونا در سطح گسترده به اروپا و آمریکا برسد، اثر دومینویی آن بر  ها در ووهان و قبل از آنکه کاما با شروع تعطیلی 

ند چند خط تولید خود را در کره متوقف عنوان مثال، هیوندای و کیا مجبور شدصنعت خودرو در کل دنیا حس شد. به

های آمریکا  کند. تولید جنرال موتورز در برخی ایالت ر ژاپن را معلق میکنند و نیسان هم اعالم کرد فعال تولید د

عاع قرار گرفت و جگوار لندرور هشدار داد که شیوع کرونا مشکالتی در خط تولید آن در بریتانیا ایجاد کرده  الشتحت

شدند اما  ند هم اکنون بسیاری از خطوط تولیدی خودرو و قطعه با کاهش شیوع کرونا بازگشاییاست. هر چ

ست. در این زمینه روز گذشته معاونت  توجهی در زنجیره خودروسازی جهان داشته اتعطیلی چندماهه تاثیر قابل 

بر صنعت  ۱۹-وان تاثیر کوویدهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گزارشی با عنبررسی

ها پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده  بر خودروسازی  خودرو جهان منتشر کرده و به تاثیر شیوع این ویروس

کنندگان جهان افزایش یافته است. تاثیر ها و مشکالت اقتصادی مصرف ت که با شیوع ویروس کرونا نگرانیاس

های بسیاری را برای این بخش ایجاد  هان سریع و قابل توجه بوده و چالش بر خودروسازی ج ۱۹-گیری کوویدهمه

غل این صنعت، پیوندها  گیری، منجر به ایجاد اختالل در مشا. در ادامه این گزارش آمده است که این همه کرده است

ات قطعات چینی های اولیه مبنی بر ایجاد اختالل در صادرنگرانی .های تامین جهانی این بخش شده استو زنجیره



 
های متحده آمریکا بسته شدن کارخانه ر ایاالت منجر به بروز وقفه در تولید در مقیاس بزرگ در اروپا شده است. د

های خودروسازی در ایفای  اه عرضه جهانی وارد کرده و خلف وعده شرکتمونتاژ خودرو فشار شدیدی بر پایگ 

، ۱۹ -زا ناشی از کوویدطور بالقوه ایجاد کرده است. این شوک برونر به ها را به این بازا تعهداتشان نیاز به ورود بانک

هایی برای ادغام بخشی برای سهامداران  در تقاضای جهانی را تشدید کرده و با ایجاد فرصت ولی موجودروند نز

ن آسیب کدام خودروسازی بیشتری .های ادغام و تملک خواهد شدبخش خصوصی، احتماال منجر به افزایش فعالیت 

کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن بیش از   در ادامه گزارش اتاق تهران اشاره شده که صنعت خودرو در کشورهای // را دید

های درصد از شرکت  ۸۰که طوریقرار گرفته است. به ۱۹-تاثیر کوویدحتسایر اقتصادهای مهم صنعتی ت

خود خبر  ۲۰۲۰ویروس کرونا بر درآمدهای سال های مرتبط در این کشورها از تاثیر مستقیم خودروسازی و شرکت

سازی خط تولید ها نیز، نیروی کار کافی برای فعال درصد از شرکت ۷۸نشان داده ها اند. عالوه بر این، بررسیداده 

درصد از زنجیره تامین خودرو در جهان به چین متصل است. در گزارش مذکور نقل  ۸۰کامل خود را ندارند. بیش از 

ایسه با  مق در ۲۰۲۰نجمن اتومبیل مسافری چین عنوان کرده فروش خودروی جهان طی دو ماه نخست شده که ا

درصد یا بیشتر کاهش یافته است. همچنین فروش وسایل نقلیه در چین در   ۴۰، حدود ۲۰۱۹مدت مشابه در سال 

آن کاهش یافته است. در   درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۲درصد و  ۲۰به ترتیب  ۲۰۲۰ژانویه و فوریه سال 

در چین،  ۱۹ -ا با آغاز روند کاهشی شیوع بیماری کوویدنیز روند نزولی فروش خودرو ادامه داشته، ام ۲۰۲۰مارس 

به شدت کاهش یافته است. در  ۲۰۱۹نسبت به ماه مشابه  ۲۰۲۰سرعت کاهش فروش وسایل نقلیه در آوریل 

درصدی مواجه شده، اما سرعت  ۷وش وسایل نقلیه با کاهش حدود ، فر۲۰۲۰های ژانویه و فوریه اروپا، طی ماه 

  ۸۰درصد( و در ماه آوریل فروش وسایل نقلیه در اروپا با کاهش حدود  – ۴۶س شدت گرفته )کاهش آن از ماه مار

رشد داشته، اما در مارس   ۲۰۱۹نسبت به فوریه  ۲۰۲۰درصدی مواجه شده است. در آمریکا فروش خودرو در فوریه 

با   ۲۰۲۰ده و در آوریل درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بو ۳۹با شیوع ویروس کرونا، با کاهش  ۲۰۲۰

درصدی در   ۵۲تشدید بحران کرونا، سرعت کاهشی فروش وسایل نقلیه تشدید شده و آمریکا شاهد کاهش 

در ادامه  // تاثیر بلندمدت کرونا بر صنعت خودرو .بوده است ۲۰۱۹فروش وسایل نقلیه نسبت به مدت مشابه 

گیری دوباره کرونا، کاهش بلندمدت تقاضای  صورت همه گزارش اتاق تهران این نکته مورد تاکید قرار گرفته که در 

کننده شود و مکن است رکود جهانی را برانگیزد و منجر به از دست رفتن گسترده اعتماد مصرف کننده ممصرف

های خودروسازی ممکن است مجبور وجهی بر درآمد و سودآوری خودروسازان تاثیر گذارد. شرکتتطور قابل به 

را به سمت ادامه عملیات تولید خود معطوف کنند و از بودجه تحقیق و توسعه برای پیش بردن  شوند سرمایه خود

یش روی خودروسازان، در این در ادامه سناریوهای پ  های مشابه استفاده کنند.وژی و سایر پروژه های تکنولطرح

ت خودروسازی غیرسودآور،  گزارش تاکید شده که تصمیمات استراتژیک برای خروج از بازارهای جهانی و قطعا 

هش چشمگیر تولید سازی و تلفیق ظرفیت تولید، باعث کاممکن است تسریع شود که این اقدام با منطقی 

توانند تسلیم شرایط بازار شوند، این  رو هستند، به سرعت میشود. تولیدکنندگان که با مشکالت نقدینگی روبه می

شود. بار در کل اکوسیستم تولید جهانی خودرو میوه فاجعه موضوع باعث اختالل گسترده و پیامدهای بالق

توجهی اتفاق بیفتد. فروشی خودرو تغییر ساختاری قابل خردهبینی شده که در بخش همچنین در این گزارش پیش 

فروشان قادر به تطبیق سریع خود در شرایط تغییر تقاضا نیستند. در میان چنین بالتکلیفی، بسیار مهم  ده زیرا خر

های ها رویکردی جامع اتخاذ کرده و در این شرایط پرتالطم، طیف وسیعی از سناریوها و برنامه ست که شرکتا

گیری کرونا آینده فروش  ر شرایط همهد BCG اما موسسه  .احتمالی قوی را برای هدایت شرکت خود توسعه دهند

بینی کرده است. این سناریوها به این شرح یش وسایل نقلیه را تحت چهار سناریوی محتمل در چین، اروپا و آمریکا پ

گیری ویروس کرونا ایجاد شده،  روند همهشود تغییری مثبت در بینانه فرض میاست: تحت سناریوی خوش

ای اتخاذ کنند. در بازار خودرو و وسایل  های مالی گسترده ود را تسریع کرده و حمایت ها اقدامات پیشگیرانه خ دولت 



 
بینانه، دولت نسبت به اعمال و تخصیص اعتبارات ارزان و تحریک اقتصاد اقدام کرده و  ی خوشنقلیه، تحت سناریو

چین، اروپا و آمریکا در  سایل نقلیه افزایش خواهد یافت. در این سناریو فروش وسایل نقلیه در تقاضا برای و

شود دی مواجه می رصد ۱۲با کاهش  ۲۰۱۹میلیون دستگاه خواهد رسید که نسبت به سال  ۵۵/ ۲مجموع، به 

  ۱۷/ ۵میلیون دستگاه، در اروپا  ۲۳/ ۴)کمترین کاهش در میان سایر سناریوها(. میزان فروش وسایل نقلیه در چین 

دستگاه و باالتر از سایر سناریوهای محتمل، خواهد بود. اما در سناریوی  میلیون  ۱۴/ ۲میلیون دستگاه و در آمریکا 

یابد و به  شود، اقدامات پیشگیرانه همچنان ادامه میونا ادامه یافته یا بدتر میگیری ویروس کرمحتمل، روند همه

کار و خانوارها  وگذاری آن در بخش کسب وکارهای این حوزه، حمایت دولت و سرمایه کسب  دلیل رکود و بحران در

ا حدودی بهبود  وکارها حمایت کرده و تقاضای وسایل نقلیه تیابد. در بخش خودرو، دولت از کسب ضرورت می

درصدی نسبت   ۱۴در چین، اروپا و آمریکا با کاهش  ۲۰۲۰در این سناریو فروش وسایل نقلیه در پایان سال   یابد.می

میلیون دستگاه، اروپا   ۲۲/ ۸میزان فروش وسایل نقلیه در چین  رسد.میلیون دستگاه می ۵۳/ ۴به  ۲۰۱۹به سال 

بینی شده دستگاه خواهد بود که از سناریوی قبلی کمتر است. پیشیون میل ۱۳/ ۸میلیون دستگاه و آمریکا  ۱۶/ ۸

سه   بعد از گذشت ۲۰۲۳که تحت این سناریو، تعداد فروش وسایل نقلیه در چین، اروپا و آمریکا، سرانجام در سال 

شدید  برسد. اما در سناریوی بد، موج دوم بیماری کرونا همراه با اثرات  ۲۰۱۹سال مجددا به سطح فروش سال 

ها شدیدا افزایش یافته و تمایل به  ت، نااطمینانیهای مکرر را در پی خواهد داشجهانی به وقوع پیوسته و تعطیلی

ها منجر به اختالل عمیق در زنجیره ها و نمایندگی خانه شود. در بخش وسایل نقلیه، تعطیلی کاردورکاری زیاد می

بینی شده که شود. در سناریوی بدبینانه پیش شدید فروش میکننده و کاهش تامین خودرو، تغییر الگوی مصرف

/ ۱کاهش یابد و به  ۲۰۱۹درصد نسبت به سال  ۲۸حدود  ۲۰۲۰سال  فروش وسایل نقلیه در چین، اروپا و آمریکا در

های بعد فروش خودرو اندکی افزایش را تجربه کند،  شود در سال بینی می یون دستگاه برسد. اگرچه پیشمیل ۴۵

نخواهد رسید. تحت این سناریو فروش  ۲۰۱۹تا پنج سال آینده هم میزان فروش آن به سطح فروش سال اما 

  ۱۰/ ۷میلیون دستگاه و در آمریکا  ۱۳/ ۵میلیون دستگاه، در اروپا  ۲۰/ ۹در چین، حدود  ۲۰۲۰وسایل نقلیه در سال 

های محتمل ذکر شده در این گزارش است. ترین میزان فروش در میان سناریومیلیون دستگاه خواهد بود که پایین 

در صنعت خودرو چیست؟ در گزارش اتاق تهران در  ۱۹-برای پاسخ به بحران کووید اما اقدامات عملی خودروسازان 

ها نه تنها باید تاثیرات  امه ریزی دقیق برای هر یک از سناریوها بسیار مهم است. شرکتاین مورد تاکید شده که برن

های ناپایداری اقتصادی، سیاسی و  را در طیف وسیعی از مناطق، در نظر بگیرند بلکه باید زمینه احتمالی بیماری 

 .ی را نیز در نظر بگیرند بازار مال

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 سمی همه ارزهانرخ رثبات  ؛۹۸اول تیر 

ارز را اعالم کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی   ۴۷نرخ رسمی بانک مرکزی امروز )یکشنبه(  -ایرنا -تهران

هزار ریال  ۴۲گذشته  هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت همانند روزهای .ها در مقایسه با روز گذشته ثابت ماندنرخ

گذاری شده ریال ارزش  ۹۵۰هزار و  ۴۶ریال و هر یورو نیز  ۸۶۹هزار و  ۵۱گلیس قیمت خورد. همچنین هر پوند ان

  ۳۵۵هزار و  ۴ریال، کرون نروژ  ۴۳۳هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۹۷هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .است

ریال، دینار   ۴۳۷و ار هز ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۵۱روپیه هند ریال،  ۲۹۶هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک 

ریال، دالر   ۳۰۲هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۱۵۳هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۶۷هزار و  ۱۳۶کویت 

نرخ  .ریال قیمت خورد ۸۶۶هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۵هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۲۰هزار و  ۵هنگ کنگ 

ریال، روبل   ۱۳۲هزار و  ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۲۶هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۹۱۴ هزار و ۲۶دالر نیوزیلند نیز 

https://www.irna.ir/news/83828073/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83828073/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7


 
ریال، دالر   ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۳۰هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۵روسیه 

  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۴هزار و  ۱۱۱ین ریال، دینار بحر ۲۰۱هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۷۰۵هزار و  ۲۸استرالیا 

  ۳۱ریال، کیات میانمار  ۲۷۰هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۴۲۴هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۵۵هزار و 

ریال، دینار   ۷۵۶هزار و  ۸نرخ یکصد درام ارمنستان همچنین،  .ریال تعیین شد ۲۶۶هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال 

هزار و   ۹ریال، رینگیت مالزی  ۴۱۴هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۹۴۰هزار و  ۵ریال، یوان چین  ۸هزار و  ۳۰لیبی 

تان  ریال، یکصد تنگه قزاقس ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۶۵۴هزار و  ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۳۸

ریال قیمت گذاری   ۹۴۸هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۸۲۹هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۳۹۹هزار و ۱۰

ریال،   ۷۰۷هزار و  ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۷۲۱هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان  .شد

  ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۵هزار و  ۴اجیکستان ریال، سامانی ت ۸۷۶هزار و  ۸۳یکصد پزوی فیلیپین 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان 

 

 شینهوا: قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام سازنده نیست

شینهوا، خبرگزاری رسمی چین در گزارشی آورده است که قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا شینهوا روز  .ی ضمن اینکه از دیدگاه تهران محکوم است سازنده هم نیستبین المللی انرژی اتم

وزارت خارجه ایران هم تصویب چنین قطعنامه ای را غیرسازنده خوانده و بر   شنبه در این گزارش آورده است که

یران با آژانس بین  ا با اشاره به همکاریخبرگزاری رسمی چین  .سیاسی و غیرفنی بودن آن تاکید کرده است

المللی انرژی اتمی آن هم در سطحی بسیار بلند پایه و گسترده آورده است: از دیدگاه ایران، طرح و تصویب چنین 

گزارش ادامه می دهد که قطعنامه را آلمان، فرانسه و انگلستان   .قطعنامه ای ناامید کننده و غیرسازنده است

عضو به آن رای دادند بر اساس این قطعنامه ایران باید با آژانس   ۲۵ام عضو شورای حک ۳۵و از ارایه کرده بودند 

می نویسد که از نظر ایران  شینهوا .همکاری کامل داشته باشد و اجازه دسترسی به دو مکان را به آژانس بدهد

د شار برخی کشورها ماننکاری که آژانس در این شرایط انجام می دهد درست نیست زیرا این سازمان تحت ف

گزارش ادامه   .آمریکا است تا یک بحران جدید در روند همکاری بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد کند

می دهد ایران تاکید دارد که این شورا باید در برابر تالش هایی از سوی آمریکا و اسراییل که می خواهند بر اساس 

تصریح کرد که ایران البته از سه کشور اروپایی هم  شینهوا .دجاد کنند، هوشیار باشادعاهای بی اساس چالش ای 

برای انتشار این قطعنامه و تالش در تصویب آن انتقاد کرد و چنین حرکتی از سوی شورای حکام را تقبیح نمود و  

 .گفته است که به این اقدام واکنش مناسب و مقتضی نشان خواهد داد

 

 رادیو بین المللی چین: حفظ برجام تنها راه حل مساله هسته ای ایران است

رادیو بین المللی چین در گزارشی تحلیلی در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام   -ایرنا -پکن

رش گزابه  .نوشت: حفظ و اجرای برجام تنها راه صحیح برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران است

و اولویت اصلی کنونی، پیروی از اصل »عملیات گام به    چین، در این گزارش آمده است: ایرنا از رادیو بین المللی

گام و برابر« و پیش رفتن به سوی ازسرگیری اجرای کامل برجام توسط ایران درکنار تضمین منافع اقتصادی این 

ن درباره مساله هسته  گزارش می افزاید چی .برجامی است کشور و برقراری مجدد توازن بین تعهدات و اختیارات 

بویژه اینکه در حال حاضر تمام طرف های شورای حکام درباره قانونی بودن درخواست  ای ایران جدا نگران است

آژانس برای دسترسی بازرسی، نظرات متفاوتی دارند و در مورد نتیجه گزارش مربوطه آژانس درباره "امتناع" از 

رادیو بین المللی چین در ادامه   .ی، هنوز اختالف نظر وجود داردسترسی بازرسان به تاسیسات هسته اتامین د

در حالی که هنوز  این گزارش آورده است طرف ایرانی بارها تمایل خود به گفت و گو با آژانس را مطرح کرده است

https://www.irna.ir/news/83826871/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ل درباره  ه آژانس در ارائه گزارش به مدیرکفرصت برای راه حل دیپلماتیک وجود دارد، چین با عملکرد فعلی دبیرخان

با این حال چین با پیش نویس قطعنامه پیشنهاد شده توسط  این موضوع و همچنین با نتیجه آن موافق نیست

این گزارش در ادامه به اظهارات   .کشورهای ارائه دهند که بر اساس نتیجه ای بحث انگیز تهیه شد، مخالف است

ضمن ابراز تاسف  اخته و نوشته است نماینده چینهای بین المللی مستقر در وین پرد نماینده چین در سازمان

نسبت به تصویب پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، از طرف های 

های بین  وانگ چون« نماینده دائم چین در سازمان» .ذیربط خواست که آرامش و خویشتن داری خود را حفظ کنند

حاشیه نشست روز گذشته شورای حکام در وین افزود: چین همچنین از آژانس اتمی،  المللی مستقر در وین در

ایران و کشورهای ذیربط می خواهد به گفت و گو و همکاری سازنده به منظور حل و فصل مناسب این موضوع 

ی "رویارویی" بازگردد،  ای ایران دیگر نباید به راه قدیماو با تاکید بر اینکه بحث ها درباره برنامه هسته  .ادامه دهند

آژانس و ایران را به حل موضوعات مربوط به دسترسی بازرسان به تاسیسات هسته ای ایران از طریق گفت و گو 

و همکاری مناسب فراخواند تا از آسیب به برجام پرهیز شود و مساله هسته ای ایران دوباره به چرخه نامطلوب  

ی افزاید اوایل ماه ژوئن »وانگ یی« عضو شورای دولتی و وزیر امور  گزارش م .فشار و تقابل« بازنگردد»اعمال 

خارجه چین نامه ای درباره موضوع هسته ای ایران به »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل و نماینده فرانسه در  

عضای زیع آن به عنوان سند رسمی میان اارسال کرد و خواستار تو سازمان ملل و ریاست دوره ای شورای امنیت

وانگ یی در این نامه تاکید کرد چین با اقدام آمریکا در تالش برای تصویب تمدید تحریم  .شورای امنیت شد

آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شده و تحریم   تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت موافقت نخواهد کرد

شورای امنیت در تضاد   ۲۲۳۱ین اقدام با قطعنامه شماره ی علیه ایران را از سر گرفته و اهای یک جانبه غیرقانون

وزیر خارجه چین در آن نامه تصریح کرد: آمریکا با خروج از برجام، دیگر بخشی از این توافقنامه نیست و حق  .است

ست در پایان این گزارش آمده ا .کند ها" را فعالندارد از شورای امنیت بخواهد ساز و کار "ازسرگیری سریع تحریم

چین با هدف حفظ برجام و قطعنامه شورای امنیت و چندجانبه گرایی و پیش رفتن به سوی حل موضوع هسته 

در عین حال، چین همچنین  های مختلف و جامعه بین المللی همکاری خواهد کرد ایران به روش سیاسی، با طرف

 .دفاع خواهد کرد از حقوق و منافع مشروع خود قاطعانه

 

 چانگ هوآ، سفیر چین در ایران/  ایستادگی مردم ایران و چین در کنار یکدیگر در دوران کرونا

المی ارسال کرده،  سفیر چین در ایران طی یادداشتی اختصاصی که برای خبرگزاری جمهوری اس -ایرنا-تهران

لی در چارچوب ابتکار " یک کمربند و یک  ضمن تشریح ابعاد مختلف ویدیو کنفرانس اخیر همکاری های بین المل

 .کشورهای جاده ابریشم از جمله جمهوری اسالمی ایران برای عبور از بحران کرونا تمجید کردجاده" از تعامالت 

س همکاری های عالی بین المللی در چارچوب ابتکار " یک  کنفران ویدیو :متن کامل این یادداشت در پی می آید

کمربند و یک جاده" با موضوع "تقویت همکاری های بین المللی در چارچوب ابتکار یک کمربند و یک جاده و همکاری 

ویدیو شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین در این  .مشترک در مبارزه با فراگیری ویروس کرونا" برگزار شد

س سخنرانی خود را به صورت کتبی به این نشست ارائه داده و وانگ ای، عضو شورای دولتی و وزیر امور کنفران

کشور نیز در سطح وزیر خارجه یا دیگر وزرا به همراه  ۲۵همچنین  .خارجه چین، مدیریت جلسه را عهده دار بود

ل و تدروس آدهانوم، رئیس سازمان  مان ملعه سازمعاون مدیرکل سازمان ملل متحد، اشتاینر مدیر برنامه توس

در این کنفرانس همچنین »بیانیه مشترک ویدئو کنفرانس همکاری   .بهداشت جهانی در این جلسه شرکت داشتند

در بیانیه یاد شده ضمن اظهار همدردی و تسلیت با   .های عالی بین المللی ابتکار یک کمربند و یک جاده« صادر شد

ه در جریان فراگیری ویروس کرونا، حمایت و تقدیری ویژه از کادر درمانی فعال در خط  یب دیدامع آسخانواده ها و جو

به عمل آمد و بر لزوم اتحاد جهانی، یاری متقابل و همکاری های چندجانبه   مقدم مبارزه و نبرد با فراگیری ویروس
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ار سازمان ملل متحد برای پیشبرد و ر ساختاکید باین بیانیه با ت .برای رویارویی با چالش فراگیری ویروس تاکید شد

هماهنگی جهانی در حوزه مقابله با انتشار و فراگیری ویروس کرونا و همچنین تالش های اعضای این مجموعه در 

کنار نقش کلیدی سازمان جهانی بهداشت در هدایت این امور، هر گونه تبعیض، اتهام افکنی، نژادپرستی یا بیگانه  

کشورهای مختلف با اتکا   در بیانیه یاد شده همچنین تصریح شد  .ضا با آن مخالفت کردندم و اعد اعالهراسی مردو

بر سه اصل رایزنی مشترک، سازندگی مشترک و بهره برداری مشترک، بر پیشبرد سازندگی مشترک ابتکار  

ز گسترش تعامالت  حمایت ارها با بر مبنای این بیانیه تمام کشو ."کمربند و جاده" با کیفیت عالی تاکید می کنند

مشترک در حوزه مقابله و پیشگیری از گسترش فراگیری ویروس، بر لزوم تقویت همکاری های مشترک در حوزه  

تقویت ارتباطات متقابل، از سرگیری    .بهداشت عمومی و سازندگی مشترک "راه ابریشم سالمت" تاکید کردند

ت کاالیی، از سرگیری امور مربوط به مشاغل و امر تولید، و مبادالی مرزی منظم و هماهنگ رفت و آمد افراد از مباد

حفظ ایمنی و ثبات زنجیره تولید و زنجیره تامین مواد مورد نیاز در دنیا، پیشبرد توسعه پایدار و ایجاد "راه ابریشم  

ایی سازی نکات  ی و اجرم پیگیراین بیانیه همچنین بر لزوم تداو .سبز" از دیگر موارد مورد تاکید در این بیانیه بود

مورد اجماع در دومین اجالس عالی "یک کمربند و یک جاده" و تحقق همکاری های عملگرایانه مربوطه با هدف  

فراگیری ویروس کرونا تمام جهان را مورد   .دستیابی همکاری های حول محور این ابتکار به نتایج بیشتر تاکید شد

ت ایجاد کرده است. در شرایط ویژه ای که با فراگیری ویروس  ای بشریه را برهجوم قرار داده و چالشی بی سابق

برای همگان ایجاد شده، برگزاری ویدئو کنفرانس همکاری های عالی بین المللی در چارچوب ابتکار "یک کمربند و 

شرایط   کاری دریک جاده" از سوی چین، به منزله مخابره ندایی مشترک با دیگر کشورهای همراه برای اتحاد و هم

دشوار کنونی و همچنین اعالم عزم راسخ ما بر سازندگی مشترک "کمربند و یک" برای پیروزی بر فراگیری ویروس 

و زمانی که شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین ابتکار   ۲۰۱۳از سال  .با اتکا بر اصل همکاری است

پروژه های مختلف در زمینه همکاری   امروز،  د تا به سازندگی مشترک ابتکار "یک کمربند و یک جاده" را مطرح کر

کمربند و جاده" هم اکنون به بزرگترین عرصه همکاری  "  .های متقابل به صورت پایدار پیگیری و تحقق یافته است

های بین المللی در جهان مبدل شده و روز به روز بر نقش و تاثیرگذاری مهم آن در عرصه پیشبرد توسعه و  

در مدت بیش از یک سال گذشته، به رغم تاثیرات منفی عواملی چون فراگیری  .دمی شو افزودهشکوفایی جهانی 

ویروس کرونا و رکود اقتصادی، همکاری های مرتبط با "کمربند و جاده" همواره سیر صعودی خویش را محفوظ 

چین با   تجارت ان حجمسند همکاری بین دولت ها در این چارچوب به امضا رسید و میز ۲۹، ۲۰۱۹داشته و در سال 

  ۶میلیارد دالر بوده که در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل، رشدی  ۱۳۰۰شرکای در این ابتکار، رقمی بالغ بر 

 ۱۵در عین حال میزان سرمایه گذاری جدید چین در کشورهای این چارچوب نیز رقم  .درصدی را نشان می دهد

دی، میزان تجارت مشترک چین با شرکای ابتکار  ری میالسال جا میلیارد دالر بوده است. در سه ماهه نخست

درصد رشد داشته و عالوه بر آن میزان سرمایه گذاری   ۳.۲"کمربند و جاده" نسبت به میزان مشابه سال گذشته 

شرکای ابتکار "کمربند و جاده" در واقع سرنشینان یک  .درصدی را نشان داده است ۱۱.۷مستقیم نیز رشدی 

در این دوران بسیاری از   .ا کرونا بوده اند که در کنار یکدیگر به یاری یکدیگر شتافته اندبارزه بدوران مکشتی در 

کشورها حمایت های ارزشمندی را از چین انجام داده و چین نیز حمایت های خود در مبارزه با فراگیری ویروس را  

کشور   ۲۵رمانی پزشکی خود را به ه های د ه و گرو کشور همکار در ابتکار "کمربند و جاده" ارائه نمود ۱۲۲برای 

اعزام کرده و پرواضح است که چنین تعامالتی به منزله حفظ و تداوم اشتراک گذاری همه جانبه تجربیات درمانی و  

تجربه همکاری در مبارزه با فراگیری ویروس برای "کمربند و   .پیشگیرانه در مبارزه با فراگیری ویروس بوده است

ور و بروز انعطاف و شکوفایی قابل توجه این ابتکار بوده است. با عبور از دوران فراگیری  نوعی ظهر واقع جاده"، د

ویروس، طبعا مبانی همکاری های موجود در این ابتکار مستحکم تر گشته و با شتابی بیش از پیش، چشم  

که به این نشست  مکتوبی خنرانی شی جین پینگ در س .اندازهای وسیع تری را در برابر همگان قرار خواهد داد



 
ارائه کرد یادآوری کرده که سرنوشت کشورهای مختلف به گونه ای بسیار نزدیک در هم تنیده شده، و امروز 

بشریت به منزله یک جامعه با سرنوشت مشترک است. حال چه در عرصه مواجهه با فراگیری ویروس یا چه در  

متحدانه عبور کرده و همگان بر چندجانبه گرایی پایبند   اری هایسیر همکحوزه احیای اقتصادی، تمام امور باید از م

باشند. پیشبرد تعامالت متقابل، پایبندی بر بازبودن نگاه ها، مسیر ناگزیری است که در زمینه مواجهه با چالش های 

 المللی های بینجهانی و محقق توسعه بلند مدت در برابر ما قرار گرفته و سازندگی مشترک در راستای همکاری 

از سوی دیگر چین اعالم کرده است، که برای  ."یک کمربند و یک جاده" می تواند در این زمینه نقشی مهم ایفا کند

دوران پیش روی کشورهای مختلف در عرصه مبارزه با فراگیری و همچنین روند احیای اقتصادی در ایام پساکرونا،  

کار در ابتکار "کمربند و جاده" متمایل بوده و به ارائه  رهای همبا کشو به طور ویژه به تقویت رایزنی و ارتباطات

حمایت هایی از این کشورها در پنج حوزه اقدام می کند که عبارتند از: یک، حمایت از کشورهای متاثر از کرونا و  

ین  دالر؛ ایلیارد م ۲البته شرکای "کمربند و جاده" در چارچوب طرح جین پینگ مبنی بر ارائه کمک هایی به میزان 

حمایت به ویژه به مبارزه کشورهای در حال توسعه با کرونا و احیای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن ها اختصاص  

می یابد. دوم، حمایت از سازمان علمی "کمربند و جاده" و دیگر نهادهای مشترک و مشابه در سایه موضع مثبت  

پژوهش و اکتشاف واکسن کرونا، روند بهره برداری   در حوزهابتکار چین در زمینه نیازهای کشورهای همکار در این 

سوم، برقراری ارتباط و   .از آن و توسعه دیگر تعامالت و همکاری های تکنولوژیک در زمینه مبارزه با فراگیری ویروس

قال  ل و انتتعامالت فنی در اسرع وقت همراه با شرکای ابتکار و رایزنی با هدف ایجاد کانال های مناسب جهت نق

و و کاالهای مورد نیاز. چهارم، برگزاری ویدئو کنفرانس وزرای حمل و نقل کشورهای "کمربند و جاده" جهت حفظ  نیر

زنجیره بین المللی تولید، عرضه و ایمنی و کارآمدی کانال های پشتیبانی مورد نیاز در این زمینه. پنجم، تقویت 

توسعه مشترک "تجارت دیجیتال در راه ابریشم" و   با هدف ابتکار همکاری های نوآورانه با کشورهای همکار در

ایران از همکاران مهم  .تحقق عملی سازندگی در حوزه شهرهای هوشمند و همکاری های مرتبط با توسعه سبز

در حوزه سازندگی مشترک "کمربند و جاده" بوده و همکاری های چین و ایران در این چارچوب همواره تعمیق یافته  

فراگیری کرونا، چین و ایران در تمام مراحل در کنار یکدیگر ایستادند و دوستی دو ملت با یکدیگر یک  وراندر د .تاس

گام دیگر به پیش رفت. در این عالم، رودخانه ای که نتوان از آن گذشت و مانعی که نتوان از آن عبور کرد وجود 

چین به همراه ایران و دیگر   .اهند گذشتنیز خو نا بودهندارد، دشواری هایی که حاصل وقوع فراگیری ویروس کرو

ناگزیر از تعریف سطح جدیدی از همکاری های فی ما بین بوده و بر این مبنا تحرک و    شرکای "کمربند و جاده"

 .انگیزه ای جدید به روند توسعه و شکوفایی کشورهای مسیر "یک کمربند و یک جاده" افزوده خواهد شد

 

 واکنش های هند و آمریکا به قرارداد گوادر پاکستان

دولت پاکستان که با مشارکت چین طرح عمرانی و توسعه بندر »گوادر« در ایالت بلوچستان را از   -ایرنا  -آباد اسالم

 .کندات قرارداد این پروژه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری میسال گذشته کلید زده است، از علنی کردن جزئی

های این طرح همواره با مخالفت جدی آمریکا به دلیل حضور راهبردی پکن همراه بوده و از سوی دیگر گروه 

به گزارش روز شنبه رسانه های   .های توسعه گوادر هستندشورشی در بلوچستان نیز به دنبال تخریب طرح 

پکن در قالب طرح راهروی مشترک آباد و های اخیر مقامات آمریکایی بارها مشارکت اسالمماه  در پاکستان؛

باشد، را ترین اهداف آن می)سی پک( که توسعه بندر گوادر یکی از اصلی اقتصادی پاکستان و چین موسوم به

هند نیز به   .اره رد شده استهدف انتقاد قرار دادند، موضوعی که از سوی بانیان راهروی مشترک اقتصادی همو

ست. اجرای طرح سی پک دان اصلی مشارکت اقتصادی اسالم آباد و پکن اعنوان رقیب سنتی پاکستان از منتق

پیشتر با واکنش نخست وزیر هند مواجه شده و وی در این زمینه گفت: چون قرار است مسیر این طرح از منطقه  

دهلی نو منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان را    .قابل قبول نیستکشمیر عبور کند، اجرای آن برای دهلی نو 
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چین نیز در واکنش به    .را تحت اشغال خود درآورده است داند و معتقد است پاکستان آنتعلق به خود می م

های اظهارات »نارندرا مودی« گفت : این کریدور اقتصادی علیه هیچ کشوری نیست و صرفا در چارچوب همکاری

»گوادر« پس از تکمیل شدن، به  براساس آنچه مقامات پاکستانی مدعی هستند، بندر  .شوداجرا می  اقتصادی

  .م برای آسیای مرکزی و کشورهایی نظیر افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان تبدیل خواهد شدیکی از بنادر مه

های عمرانی راهروی مشترک یرای طرحایالت بلوچستان در یک سال اخیر به ویژه بندر گوادر و دیگر مناطقی که پذ 

ه نظامیان  های شورشی بلوچ و شبهای مسلحانه گروه مالت تروریستی و عملیات اقتصادی با چین است، شاهد ح

ضددولتی بوده است و این جدایی طلبان، حضور پررنگ چین در ایالت بلوچستان را نماد استعمار نو این کشور  

سنگاپوری  به یک شرکت  ۲۰۰۶مان توسعه بندر گوادر را قبل از چین، در سال دولت پاکستان پی  .کنندتفسیر می 

پس از    .به یک شرکت چینی واگذار شد ۲۰۱۳ده بود، اما این قرارداد بعدها پس گرفته شد و سپس در سال سپر

ادر« مدیریت و  های اقتصادی در بندر »گواعالم کرد که به منظور اجرا و توسعه طرح ۱۳۹۴آن چین در اواخر آبانماه 

  ماند قرارداد بندر گوادر محرمانه می  .خود در آورده استاجاره  سال به ۴۳بهره برداری از امکانات آن را به مدت 

های صورت گرفته در بندر گوادر  اخیراً اعضای کمیته امور دارایی مجلس سنای پاکستان برای بحث درباره پیشرفت 

تی  شکیل جلسه داد و طی آن سناتورهای پاکستانی از مقامات ارشد دولو دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص ت

رضوان احمد« »  .بته با پاسخ منفی مسئوالن روبرو شدندجزئیات تمام کمال درباره بندر گوادر را مطالبه کردند که ال

قرارداد حاکم بر  قائم مقام وزارت دریانوردی پاکستان به اطالع سناتور »فارق نائیک« رئیس این کمیته رساند که 

  .یکی از بندهای این توافقنامه، محتویات آن باید محرمانه بماند امور بندر گوادر کامالً محرمانه است و براساس

چین به نمایش  -های اخیر تبلیغات فراوانی از فواید طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکسال  دولت پاکستان در

صادرات   توسعه واردات و اسالم آباد این طرح را برای .کندردی توصیف میگذاشته و تکمیل بندر گوادر که آن را راهب

کند، اما ضعف امنیتی و تحرکات تروریستی در  پاکستان مهم ارزیابی می به ویژه تقویت موقعیت تجارت دریایی

 های مشترک پاکستان و چین را قالب کریدور مشترک اقتصادی را تحت ایالت بلوچستان همواره ایمنی طرح

ادهای رح مشترک و بسیار بزرگی است که قراردپاکستان، ط -طرح کریدور اقتصادی چین   .الشعاع قرار داده است

میان مقامات عالی پکن و   ۹۴میلیارد دالر، اردیبهشت ماه  ۵۰مربوط به اجرای آن در مجموع به ارزش حدود 

شریان حیاتی خواهد داشت و به همین دلیل  این کریدور اقتصادی برای چین، نقش یک به امضا رسید. آباداسالم

  .ن طرح بزرگ استپکن مصمم به اجرای ای

 

 درصد کاالهای بنگالدش را لغو کرد ۹۷چین تعرفه گمرکی 

  ۹۷مقامات بنگالدش اعالم کردند چین برای گسترش روابط با بنگالدش از ژوئیه )تیر( تعرفه گمرکی  -ایرنا-دهلی نو

رسانه های بنگالدش به نقل از یک بیانیه وزارت خارجه این   .لغو کرده است درصد کاالی وارداتی از این کشور را

ه گمرکی برای کاالهای این کشور فرصت جدیدی را برای  اعالم کردند اقدام چین برای در نظر نگرفتن تعرف کشور

گالدش گزارش ها حاکی است که این توافق پس از درخواست رسمی بن .صادرکنندگان بنگالدشی فراهم می آورد

کاالی بنگالدشی بدون تعرفه گمرکی وارد   ۱۶۱پنج هزار و از وزارت بازرگانی چین به دست آمد و بر اساس آن 

های شود. بر اساس دادهترین شرکای تجاری بنگالدش محسوب میچین یکی از بزرگ  .اهد شدبازارهای چین خو

  ۲۰۱۸-۱۹و جانبه این کشور با چین در سال مالی های بازرگانی و صنعتی بنگالدش، ارزش تجارت دفدراسیون اتاق 

  ۸۳۱به واردات بنگالدش از چین و  میلیارد دالر مربوط ۱۴میلیارد دالر بوده است. از این مقدار، نزدیک به  ۱۵حدود 

داکا خواهان تخفیف چین برای تجارت با این کشور    .میلیون دالر مربوط به صادرات این کشور به چین بوده است

ژوئیه موافقت کرد. افزایش مبادالت تجاری چین و بنگالدش  ۱۶ست. چین با این درخواست بنگالدش در تاریخ شده ا

سرباز هندی به دست نیروهای   ۲۰ین با هند در منطقه الداخ و همچنین کشته شدن های مرزی چ با گسترش تنش 

https://www.irna.ir/news/83827293/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
در گذشته سعی کرده با نفوذ چین در   داند وهند ،بنگالدش را یک متحد نزدیک خود می  .چینی همزمان شده است

نش شد. یکی از قابله کند. روابط هند با بنگالدش در سال گذشته پس از اجرایی شدن چند طرح دچار تبنگالدش م

ها داد و آنها، پروژه ملی ثبت نام شهروندان هندی بوده که مهاجران بنگالدشی مسلمان را هدف قرار می این طرح

های هند اصالحات قانون شهروندی و رواج اسالم هراسی یکی دیگر از طرح  .دادی جلوه میرا مهاجران غیر قانون

هند نگران افزایش حضور پررنگ چین در مناطق همسایه خود از   .دورتر کرددر این کشور بود که داکا را از دهلی نو 

های توانند به عنوان پایگاه جمله احداث چندین بندر از سریالنکا تا پاکستان است و معتقد است که این بنادر می

یر دچار  چند هفته اخ از سوی دیگر روابط هند و نپال در  .نظامی برای نیروی دریایی چین مورد استفاده قرار گیرند

پارلمان    .دانندتنش شده است و مقامات در دهلی نو، نفوذ چین را دلیل سرد شدن روابط دهلی نو و کاتماندو می 

نپال هفته گذشته نقشه جدید سیاسی این کشور که توسط دولت کی پی شرما اولی نخست وزیر نپال پیشنهاد  

دهد. هند ف با هند را بخشی از خاک نپال نشان می زی مورد اختال این نقشه مناطق مر  .شده بود را تایید کرد

اما در نپال، تصویب این    .اعتبار دانستنقشه جدید نپال را "گسترش مصنوعی مرزها" توصیف کرده و آن را بی

کشور نپال در ماه گذشته    .نقشه احساسات ملی گرایانه احزاب سیاسی و مردم این کشور را بر انگیخته است

کیلومتری توسط هند از ایالت اوتراکند به   ۸۰ه جدید اقدام کرد. این اقدام پس از احداث یک جاده ای انتشار نقشبر

سوی منطقه مورد اختالف "گذرگاه لیپولک" انجام شد. لیپولک با منطقه تبت هم مرز است و جاده احداثی هند از  

ش مناقشه مرزی هند و نپال  گستر  .کندمی گذرد که نپال آن را بخشی از خاک خود محسوب ای میمنطقه 

مناقشه مرزی میان هند و چین یکی   .افتدهمزمان با افزایش مناقشه مرزی هند و چین در منطقه الداخ اتفاق می

در منطقه دو   ۲۰۱۷تاکنون است. هند و چین در سال  ۲۰۱۷های مرزی میان دو کشور از سال ترین مناقشه از جدی

  .روز و با دخالت رهبران دو کشور حل شد ۷۳ش مرزی بودند که پس از مالیا شاهد تنکلم واقع در شرق هی

ناظران نظامی معتقدند    .های مرزی داشتندیک جنگ مختصر بر سر اختالف ۱۹۶۲همچنین هند و چین در سال 

  ر نزدیکی مرزها های مرزی میان هند و چین، ساخت یک باند فرودگاه و همچنین جاده دیکی از دالیل افزایش تنش 

های خود در امتداد مرزهای مشترک با چین را گسترش  با چین است. هند سعی کرده است تجهیزات و زیرساخت 

های دو  مقامات آگاه هندی اعالم کردند که با وجود مذاکرات میان مقامات نظامی دو کشور، هنوز ارتش    .دهد

که نیروهای چینی به خاک هند تجاوز  ی نو معتقد است کشور حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نیستند. دهل

خواهد هند ساخت و از سوی دیگر چین می اند و برای پایان تنش، باید به درون خاک چین عقب نشینی کنند. کرده 

هزار کیلومتر   ۳هند و چین در مرزهای مشترک به طول بیش از   .ساز را در تمام مناطق مورد اختالف متوقف کند

اند این اختالفات را رفع  ا وجود برگزاری مذاکرات مختلف مرزی، دو کشور هنوز نتوانستهختالف هستند و بدارای ا

ترین کشورهای همسایه خود تحت فشار قرار گرفته است. این فشار نشات  رسد هند در نزدیکبه نظر می  .کنند

تر در کشورهای کوچکمال نفوذ بیشتر گرفته از رقابت روز افزون هند و چین در منطقه اقیانوس هند برای اع

  .است

 

 چین واکسن کرونا را در خارج از کشور آزمایش می کند

گروه تحقیقات پزشکی و واکسن سازی "سی ان بی جی" چین اعالم کرد که با پایان مراحل آزمایش   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا از بیانیه این   .در خارج از چین آغاز کند واکسن تولیدی در داخل؛ قصد دارد آزمایش کلینیکی آن را

دی برای درمان ویروس کرونا در چین تا کنون دو مرحله آزمایش کلینیکی داشته و گروه تحقیقاتی، واکسن تولی 

نوع واکسن برای درمان کرونا کار می کند و یکی از آنها به نام   ۵چین در حال حاضر روی  .کامال ایمن است

اکسن به خوبی گروه مذکور در بیانیه خود آورده است که و .ک نیز دو مرحله آزمایش کلینیکی داشته استسینووا

روی انسان آزمایش شده و هیچ چالشی برای داوطلبان نداشته و توانسته است واکنش ایمنی بدن را در برابر  
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واکسن را از ماه آوریل شروع کرده و سی ان بی جی" خاطر نشان کرد که کار تولید و آزمایش " .کرونا تقویت کند

 ۱۲۰این شرکت می افزاید که  .مختلف آزمایش کرده استسال در مراحل  ۵۹تا  ۱۸آن را روی داوطلبانی بین 

داوطلب واکسن زده اند و هیچ موردی از واکنش های منفی در آنها مشاهده نشده است و داوطلبان در شرایط با  

ن شرکت با شماری از موسسات و شرکت های واکسن سازی در کشورهای دیگر  قرار است ای .ثبات بسر می برند

 .جزییات این برنامه هنوز اعالم نشده است ینیکی آن در خارج از چین رایزنی هایی انجام دهددرباره آزمایش کل

در دامنه  آزمایش های بالینی واکسن ها روی انسان باید سه مرحله را پشت سر بگذارد مرحله اول عمدتا آزمایش 

در مرحله دوم آزمایش های   .ودکوچک انجام می شود و افراد سالم و عمدتاً سنین جوان و میانسال متمرکز می ش

بالینی، دامنه سنی گسترش می یابد و تعداد افراد داوطلب هم بیشتر می شود این داوطلبان پیوسته تحت  

به وجود آمدن پادتن بعد از تزریق واکسن و مدت دوام  پیگیری و نظارت پزشکی قرار دارند تا محققان شرایط و زمان 

هنگامی که ایمنی و اثربخشی واکسن در این دو مرحله تایید شد می  .سی کنندایمنی در افراد را یادداشت و برر

توان آن را در مرحله سوم آزمایش بالینی وارد کرد؛ یعنی در این مرحله تعداد داوطلبان دریافت واکسن به میزان 

 .توجهی، در حد هزاران یا حتی دهها هزار نفر افزایش می یابد قابل

 

 چین: آزمایش های واکسن کرونا وارد مرحله نهایی شد

محققان چینی اعالم کردند سه واکسن از پنج واکسن ویروس کرونا که در این کشور در دست تولید   -ایرنا -پکن

به گزارش  .تمرحله آزمایش های بالینی را طی کرده و اکنون وارد مرحله نهایی شده اساست، دو مرحله از سه 

در مورد نتایج این آزمایش ها توضیحی نداده اند اما قرار است که   ایرنا از تلویزیون مرکزی چین، محققان این کشور

سازمان جهانی بهداشت می   .وددر مرحله سوم، ایمنی و موثر بودن این واکسن ها بر روی افراد زیادی آزمایش ش

واکسن در سراسر جهان در دست تولید بوده که بیشتر آنها ساخت چین نوع  ۱۳گوید تا روز پنجشنبه هفته گذشته، 

پکن گفته است که برای کشورهای آفریقایی و دیگر شرکایش در طرح ابتکاری اقتصادی خود موسوم به   .است

آزمایش های بالینی واکسن ها روی انسان باید سه   .را تامین خواهد کرد واکسن مورد نیاز »یک کمربند یک جاده« 

مرحله را پشت سر بگذارد مرحله اول عمدتا آزمایش در دامنه کوچک انجام می شود و افراد سالم و عمدتاً سنین 

داد افراد  در مرحله دوم آزمایش های بالینی، دامنه سنی گسترش می یابد و تع .جوان و میانسال متمرکز می شود

یشتر می شود این داوطلبان پیوسته تحت پیگیری و نظارت پزشکی قرار دارند تا محققان شرایط و  داوطلب هم ب

هنگامی که  .زمان به وجود آمدن پادتن بعد از تزریق واکسن و مدت دوام ایمنی در افراد را یادداشت و بررسی کنند

حله سوم آزمایش بالینی وارد کرد؛ یعنی د می توان آن را در مرایمنی و اثربخشی واکسن در این دو مرحله تایید ش

در این مرحله تعداد داوطلبان دریافت واکسن به میزان قابل توجهی، در حد هزاران یا حتی دهها هزار نفر افزایش 

 .می یابد

 

 م کردچین جزییات قانون امنیتی هنگ کنگ را اعال

ارشد کنگره ملی خلق چین پس از برگزاری یک نشست سه روزه در پکن، جزییات بیشتری از  مقام های  -ایرنا -پکن

زارش خبرگزاری  به گ .قانون امنیتی هنگ کنگ را که الیحه آن اوایل ماه جاری میالدی به تصویب رسید اعالم کردند

نیز برای آن در نظر می   شینهوا، بر اساس مفاد این قانون، چین یک کمیسیون جدید ایجاد می کند و یک مشاور

به هنگ کنگ اعالم شده  .گیرد و رهبری هنگ کنگ هم باید برای رسیدگی به موارد تخلف، قضاتی را تعیین کند

های اجتماعی مرتبط با امنیت ملی را تقویت کرده و یک  است که باید مدیریت و نظارت بر مدارس و دیگر بخش 

ریاست این کمیسیون جدید را رییس منطقه هنگ کنگ و یک   .ندکمیسیون برای حراست از امنیت ملی ایجاد ک

مشاور که چین تعیین می کند برعهده خواهند داشت و قضاتی نیز از طرف رهبری هنگ کنگ تعیین می شوند که  
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همچنین در این الیحه و جزییات آن آمده است که یک نهاد دولتی برای   .هده خواهند داشتبررسی دعاوی را برع

مشارکت و همکاری با دیگر نهادها و جمع آوری اطالعات ایجاد   حلیل وضعیت امنیتی هنگ کنگ، نظارت، تجزیه و ت

قوق بشر نیز باید مورد توجه می شود و ارگان های دولت چین باید از مقررات هنگ کنگ در این زمینه تبعیت کنند ح

بیشتر دعاوی از سوی هنگ کنگ مورد  .دقرار گیرد و قضات به آن توجه جدی مبذول دارند تا حق کسی ضایع نشو

رسیدگی قرار خواهد گرفت مگر اینکه مواردی بسیار خاص وجود داشته باشد که در آن صورت این موضوعات به  

ررات با قانون هنگ کنگ همخوانی نداشته باشد آن زمان باید به  پکن محول خواهد شد در صورتی که برخی مق

روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست متعلق به شرکت علی بابا چین می  .کردمقررات الیحه قانون امنیتی رجوع 

نویسد که مخالفان، انتصاب یک مشاور برای رهبری هنگ کنگ در کمیسیون جدید امنیت ملی را در واقع نقض 

ی را  تحت این برنامه پکن قانون امنیت   .ودمختاری این منطقه و نقض استقالل قضایی هنگ کنگ می دانندبیشتر خ

تروریست ها و   برای هنگ کنگ در نظر می گیرد که بر اساس آن با تجزیه طلبان، فتنه گران، آشوبگران، براندازها، 

در قانون آمده است که هنگ کنگ  .اهد شدهمکاری هایی که باعث نفوذ بیگانگان در هنگ کنگ شود برخورد خو

ایی ها و حقوق بشر را مورد احترام قرار دهد و هنگ گردهم  اجتماعات،  آزادی بیان،  باید آزادی های مردمی، 

اجتماعی و برگزاری اجالس های ذی ربط   اقتصادی،  کنگی ها می توانند از فعالیت های بین المللی فرهنگی، 

فه نهاد جدید چین که »اداره کمیسیونر امنیت ملی جمهوری خلق چین در منطقه اداری ویژه  وظی   .بهره مند شوند

امیده می شود تجزیه و تحلیل وضعیت امنیتی هنگ کنگ و نظارت بر آن است و کمیسیون امنیت ملی هنگ کنگ« ن

امنیتی و روسای پلیس   را نیز هنگ کنگ ایجاد می کند که اعضای آن مسئوالن ارشد دارایی و دادگستری، اداری و

 .مشاور برای آن در نظر می گیردرهبر هنگ کنگ دبیرکل این کمیسیون را تعیین می کند و چین یک  و گمرک هستند

هنوز مشخص نیست قانون امنیتی هنگ کنگ از چه زمانی اجرایی می شود اما انتظار می رود در اواخر ماه جاری  

   .این موضوع تصمیم گیری شود و سپس قانون به تصویب نهایی برسد و یا اوایل ماه جوالی در نشستی راجع به

این گروه  ه هفت از چین خواسته است تا در این قانون و اجرای آن تجدید نظر کندهمزمان با اعالم این جزییات گرو

چین انتقاد  وزرای خارجه این گروه بشدت از  .بشدت از تصمیم چین برای اعمال این قانون ابراز نگرانی کرده است

ظر قرار دهد و افزوده اند  کرده و در بیانیه ای کم سابقه از این کشور خواسته است تا این تصمیم را مورد تجدید ن 

 .که این قانون شکوفایی سال های اخیر هنگ کنگ را از بین می برد و با قانون اساسی آن مطابقت ندارد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 تصویب قطعنامه ضدنژادپرستی در شورای حقوق بشر سازمان ملل/  با حمایت ایران، چین و ونزوئال

رگ جورج فلوید در مینیاپولیس آمریکا، تداوم تبعیض نژادی از جانب پلیس علیه  در این قطعنامه با اشاره به م

از وین، درپی   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .ها به شدت محکوم شده استآفریقایی تبار 

ر برای بررسی قتل جورج فلوید و نژاد پرستی سازمان یافته علیه  برگزاری نشست فوری شورای حقوق بش

های اساسی نوان »ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی ای با عها در آمریکا، این شورا قطعنامهآفریقایی تبار 

نب پلیس«  ها را از جاها در برابر استفاده بیش از اندازه از زور و نقض حقوق بشر آفریقایی تبار آفریقایی تبار 

های ایران، فلسطین، چین، این قطعنامه توسط بورکینافاسو از طرف گروه آفریقا ارائه شد و کشور  تصویب کرد.

وئال، کوبا و نیکاراگوئه نیز از آن حمایت کردند. در این قطعنامه تداوم تبعیض نژادی توسط پلیس علیه آفریقایی ونز

این قطعنامه همچنین ضمن  مه اشاره شده است. ۲۵وید در تاریخ ها به شدت محکوم شده و به مرگ جورج فلتبار 

ها در آمریکا، از کمیسر عالی لمت آمیز آفریقایی تبار اشاره به استفاده بیش از اندازه از زور علیه تظاهرات مسا

مند، های ویژه حقوق بشر درخواست کرده تا گزارشی را در مورد نژادپرستی نظام حقوق بشر سازمان ملل و رویه 
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ها از جانب پلیس بویژه قتل جورج فلوید تهیه و اقدامات جبرانی را  نقض حقوق بشر بین المللی علیه آفریقایی تبار 

ها درخواست شده است با کمیسر عالی حقوق بشر  رای احقای حقوق قربانیان پیگیری کند. همچنین از کشور ب

ار است کمیسر عالی حقوق بشر، گزارش شفاهی  براساس قطعنامه مصوب، قر برای تهیه گزارش همراهی کنند.

شورای حقوق  ۴۷یز به نشست شورای حقوق بشر در این زمینه ارائه کند و گزارش کامل کتبی ن ۴۵را به نشست 

 ها نیز برگزار خواهد شد.بشر ارائه و یک گفتگوی تعاملی با همه کشور 

 

 کارشکنی های ضد ایرانی آمریکا انتقاد شدید سفیر چین در وین از با صدور بیانیه در وین ؛

های تسلیحاتی متعارف علیه ایران در شورای سفیر چین در وین از کارشکنی های آمریکا در مسیر لغو تحریم

خبرگزاری  به گزارش .امنیت سازمان ملل متحد و همچنین فشار برای از بین بردن کامل برجام، به شدت انتقاد کرد

سفیر چین در شورای  (Wang Qun ) به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، آقای وانگ صدا وسیما

حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای که در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای 

های اند. ریشه ای ایران دوباره زیاد شدههای مربوط به مسأله هسته مدتی است تنش شد، اعالم کرد: قرائت

طوری که خروج گرایانه و قلدرمأبانه ایاالت متحده نهفته است، به های یک جانبه اصلی این وضعیت در شیوه

به این  متن کامل بیانیه سفیر چین .است جانبه آمریکا از برجام و سیاست فشار حداکثری بر ایران گواه بر آنیک

های نامه پادمانی معاهده عدم اشاعه سالحچین گزارش مدیرکل در مورد موافقت خانم رئیس، :شرح است

دهد. اگرچه را مورد مالحظه قرار می GOV/2020/30 با جمهوری اسالمی ایران مندرج در سند (NPT) ایهسته

زارش،  است، این گ (CSA) پادمان جامعنامه مسأله ارائه دسترسی توسط ایران به خودی خود موضوع موافقت

تواند روندی را تحت شرایط فعلی آغاز نویس قطعنامه برخی از کشورها در مورد مسأله مذکور میهمراه با پیش

ای ایران را دوباره به دو راهی مشحون از ابهام برگرداند. چین عمیقاً نگران  نماید که ممکن است مسأله هسته 

اند. ای ایران دوباره زیاد شدهبوط به مسأله هسته های مرمدتی است تنش .فوق استتحوالت مبتنی بر گزارش 

طوری که گرایانه و قلدرمأبانه ایاالت متحده نهفته است، به های یک جانبههای اصلی این وضعیت در شیوهریشه 

  ، ایاالت متحده نه وه بر اینبر ایران گواه بر آن است. عال  جانبه آمریکا از برجام و سیاست فشار حداکثریخروج یک

ای مرتبط با برجام را خاتمه داده است بلکه آشکارا در  های هستههای تحریمی باقیمانده از پروژه تنها به معافیت 

های تسلیحاتی متعارف علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و از بین بردن کامل برجام  مسیر لغو تحریم 

گیری را در مورد اصرار آژانس در اقدام شتابزده به منظور نتیجهر این زمینه، چین نگرانی خود د .آوردفشار وارد می

که آژانس گزارش مربوطه خود را قبل از نشست فعلی شورا درخصوص امتناع ایران در ارائه دسترسی و این

ای پادمان در ایران را  سه واقعیت اساسی درباره موضوعات اجر خانم رئیس، .داردمنتشر کرده است ابراز می 

اول، ماهیت غیر اضطراری موضوع دسترسی است که در گزارش مدیرکل نیز بر آن تأکید   - :مدنظر قرار داد بایستی

شده است. دبیرخانه قبل از نشست شورا در ماه مارس امسال این موضوع را که به روشنی در سوابق ثبت شده 

که شامل مقدار گردد و ضمن اینها قبل برمیوع بررسی به سال است، با شورا در میان گذاشت که سابقه موض

 .ای نیستشود و این موضوع به خودی خود فوری نبوده و مستلزم خطر اشاعهای میخیلی کمی از مواد هسته

همیشه سطح باالیی از همکاری با آژانس را در زمینه نظارت و   ۲۰۱6دوم، ایران از زمان اجرای برجام در سال  -

 .ها آژانس بوده استواقع این کشور، میزبان بیشترین تعداد بازرسیآزمایی حفظ کرده است و در تیراس

سوم، معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان جهت گفتگوی سیاسی دو بار به ایران سفر کرده است. ایران  -

ت اجرای تعهدات خود تحت همچنین بارها و بارها بر آمادگی خود برای ادامه گفتگو و همکاری با آژانس جه

که ایران از آژانس برای بازدید و  تأکید نموده است ضمن این (AP) نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقیتموافق

گزارشی است که مدیرکل شخصاً  (GOV/2020/30) گزارش فوق خانم رئیس، .مشورت بیشتر دعوت کرده است
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هنوز امکان دارد تا مبنایی را برای   ای عضو نیست، اما با این وجودآن را ارائه نموده است که مستلزم تأیید کشوره

طرفانه  اقدام بعدی شورای حکام و حتی شورای امنیت فراهم سازد. به همین دلیل خاص، چنین گزارشی باید بی

تمایل   باشد. در این زمینه  (AP) و پروتکل الحاقی (CSA) نامه پادمان جامع و عینی بر اساس مفاد مربوطه موافقت 

اوالً، مبنای حقوقی خاص درخواست آژانس برای   :هایی ارائه نمایدسازیوارد زیر شفاف دارم تا دبیرخانه در م

چیست؟ آیا این  (AP) و پروتکل الحاقی (CSA) نامه پادمان جامعدسترسی باتوجه به مقررات مربوطه موافقت 

وق توسط خصوص سئوال مشروعیت درخواست فواقعیتی غیرقابل انکار نیست که نظرات مختلفی در شورا در

گیری کرده است که "سه فعالیت احتمالی" که احتماالً  ثانیاً، آژانس در گزارش خود چنین نتیجه آژانس وجود دارد؟ 

کاری و ترکیب اورانیوم طبیعی،"احتمال" فرآوری و تبدیل سنگ در ایران وجود داشته است، یعنی "احتمال" مته 

ای و "احتمال" آزمایش انفجاری متعارف از  خه سوخت هستهجمله فلوریناسیون مربوط به چرمعدن اورانیوم از 

سازی برای استفاده از آشکارسازهای نوترونی به دلیل عدم  جمله در رابطه با آزمایش حفاظ در آماده 

رض از پیش مجرم  داوری یا حتی فآزمایی وجود دارد. آیا با این وجود، این رویکرد آژانس مبتنی بر پیش راستی

های ثالثاً، از سه "احتمال" فوق، بدیهی است که هیچ قطعیتی از طرف آژانس در مورد فعالیت  شناختن نیست؟ 

مذکور وجود ندارد. در چنین شرایطی، خصوصاً در زمانی که ایران بارها و بارها عزم خود را برای ادامه همکاری با  

گیری است، چرا آژانس همچنان به نتیجه ای بیشتر به ایران دعوت کرده آژانس تکرار کرده و آژانس را برای گفتگوه

ای اصرار دارد؟ آیا این حرکت به حل مشکل کمک در مورد "امتناع دسترسی ایران" و ارائه گزارش با چنین عجله

تقاد خود  با توجه به موارد فوق، چین همچنان بر این اع خانم رئیس، کند؟ خواهد کرد یا فقط وضعیت را بدتر می

حلی در مورد موضوع دسترسی از طرف ایران وجود دارد. چین تحت چنین شرایطی وز راهکه هنراسخ شده است 

گیری مندرج در آن  تواند با توجه به این رویکردی که گزارش مدیرکل در حال حاضر ارائه شده است و با نتیجه نمی

شد، موافقت نماید. برخی که مبنای آن مشاجره انگیز با  ایتواند با هیچ قطعنامه موافقت نماید. چین حتی نمی

انگارند. این یک مورد کالسیک از کامالً  نویس قطعنامه، خطر این اقدام خود را نادیده میکشورها ضمن پیشبرد پیش 

ای، پس از تصویب، ممکن است نویس قطعنامه مسئولیتی باتوجه به سیاست شتر مرغی است. چنین پیشبی

نامه  شورای امنیت و مهر پایان بر برجام باشد که نه تنها به ضرر موافقتبنایی برای اقدامات بیشتر در احتماالً م

است بلکه کل رژیم جهانی منع اشاعه که معاهده عدم اشاعه   (AP)و پروتکل الحاقی (CSA) پادمان جامع

از چین  خانم رئیس، .ر خواهد دادبه عنوان سنگ بنای آن است را نیز تحت تأثیر قرا  (NPT) ایهای هستهسالح

 (AP) و پروتکل الحاقی (CSA) نامه پادمان جامع خواهد تا با جدیت به اجرای تعهدات خود تحت موافقتایران می 

پذیری و سازندگی نشان دهد و ارتباطات عمیق خود با آژانس در مورد موضوع عمل نماید، از خود انعطاف 

چین از آژانس   .تگو و همکاری ادامه دهدترین زمان از طریق گفر کوتاه حل ددسترسی را با هدف یافتن راه 

های نظارتی و  ای انجام دهد و فعالیت طرفانه خواهد تا وظایف خود را به شیوه مستقل، عینی و بیمی

 (AP) و پروتکل الحاقی (CSA) نامه پادمان جامعآزمایی در مورد ایران را مطابق مقررات مربوطه موافقتراستی

کشیدن از فشار  خواهد تا از طریق دستچین از ایاالت متحده می  .نجام دهدضمن اجتناب از سیاسی کاری ا

خواهد که از های مرتبط می چین همچنین از طرف .حداکثری خود بر ایران، سیاست نادرست خود را تغییر دهد

 و از به رأی ار بیش از این خودداری نموده ها و اعمال فشاعمال فشار ناخواسته به ایران با استفاده از قطعنامه 

گرایی و رژیم  در این لحظه مهم، حفظ برجام به حفظ چندجانبه  خانم رئیس،  .گذاشتن این قطعنامه صرفنظر نمایند

کند. همچنین حفظ برجام به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه، در راستای منافع  المللی عدم اشاعه کمک میبین

 خواهد كه با برعهده گرفتن مسئولیت ربط میهای ذیفچین از همه طر .نمایدا کمک میهاساسی همه طرف

تاریخی خود با ادامه حمایت از گفتگوی سازنده و همکاری بین آژانس و ایران به منظور حل و فصل مناسب مسائل  



 
ای دهیم موضوع هسته توانیم اجازهبه هیچ وجه نمی .مربوط به اجرای پادمان، تصمیم تاریخی درستی بگیرند

 .داً به جاده قدیمی تقابل برگرددایران مجد

 

 : فارس  یخبرگزار -

 جایگاه روسیه، چین و آسیای مرکزی پس از کرونا

در نشست غیرعلنی »کلوپ والدای« موضوع » ضرورت تعیین جایگاه روسیه، چین و آسیای مرکزی در نظم جدید  

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه،  .ن قرار گرفتجهانی پساکرونا« مورد بحث و بررسی کارشناسا

با همکاری مرکز   «والدای وگوی روسیه موسوم به »کلوپالمللی بحث و گفتنشست غیرعلنی باشگاه بین

این نشست  در  .به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد (شانگهای) مطالعات روسیه در دانشگاه آموزگاری شرق چین

اختصاص یافت، بیشتر به بحث   «کرونا  وسیه، چین و آسیای مرکزی در شرایط بحران جهانیکه به موضوع »ر

مباحث  .برای پروژه »کمربند و جاده« مورد توجه قرار گرفت کرونا پیامدهای اقتصادی همه گیری ویروس

و آسیای مرزهای بین روسیه، چین  آیا مسدود شدن - :ها متمرکز شدکارشناسی به طور عمده روی این پرسش

آیا آمریکا و غرب با استفاده از   - مرکزی نقش »تست استرس« وابستگی متقابل اقتصادی آنان را خواهد داشت؟

های ارتباطات  توسعه بیشتر زیرساخت  - برای آسیب زدن به چین و روسیه استفاده خواهند کرد؟  کرونا همه گیری

ید جهانی به پروژه »کمربند و جاده« و در مجموع به وضعیت جد- برخوردار است؟ ای از چه چشم اندازهای منطقه 

پژوهشگر ارشد آکادمی مطالعات چین معاصر و جهان و  «گنگی وانگ» فضای اوراسیا چه تاثیری خواهد گذاشت؟ 

تقاد وی، به اع .المللی چین موضوع چین نسبت به موضوعات مطرح شده را بیان کردمعاون پیشین انتشارات بین 

های علمی و های جدیدی در بخش همکاریبرای کشورهای عضو » یک کمربند یک جاده« انگیزه  کرونا همه گیری

به گفته این پژوهشگر ارشد   .های ضد اپیدمیولوژیک ایجاد خواهد کردبه خصوص در زمینه بهداشت و فعالیت 

دادند که  ن نمیاین موضوع توجه الزم نشا چینی، پیش از این کشورهای عضو » یک کمربند یک جاده« نسبت به

این کارشناس چینی همچنین خواستار آمادگی برای مقابله   .اکنون به زمینه جدی برای همکاری تبدیل خواهد شد

وی ضمن تاکید به   .های بین المللی در این زمینه شدو ایجاد سازوکارهایی الزم برای همکاری  کرونا با موج دوم

شکننده توصیف کرد و گفت: پیروزی یک کشور هنوز پیروزی نیست ولی  ، این موفقیت را کرونا برپیروزی چین در برا

گنگی به این نکته که در حال حاضر ورود افراد مبتال   وانگ هرچند .تواند شکست همه باشدشکست یک کشور می 

گیرد، اشاره  از خارج به چین به طور عمده از روسیه )از طریق استان مرزی »هیلونجیانگ«( صورت می کرونا به

پژوهشگر ارشد مرکز مبادالت   «یانشنگ ژانگ» .نکرد ولی این نکته برای همه شرکت کنندگان نشست واضح بود

های خود به چین طی صحبتالمللی چین و دبیرکل کمیته علمی کمیسیون ملی توسعه و اصالحات اقتصادی بین 

های های قدرت به تشدید رویارویی  منجر کرونا این نکته اشاره کرد که رکود اقتصاد جهانی ناشی از همه گیری

المللی پول اقتصاد جهانی تا  های صندوق بین بینیوی خاطرنشان کرد که بر اساس پیش .بزرگ جهانی خواهد شد

اهد یافت و چنانچه در سال آینده رشد اتفاق افتد، بسیار ناچیز خواهد درصد کاهش خو ۳سال جاری میالدی  پایان

بسیار نگران است که این موضوع به  کرونا ین از احتمال اجتناب ناپذیر بودن موج دومیانشنگ گفت که چ ژانگ .بود

شتری مواجه خواهد طور خاص به اروپا و آمریکا نیز تعلق دارد. در صورت اتفاق افتادن آن، اقتصاد جهانی با افت بی

طبق  .ی رو به رو خواهد شدهای بسیاری از کشورها باال رفته و سیستم مالی جهانی با مشکالت بزرگشد. بدهی

های بزرگ نیز بین قدرت  اظهارات وی، جهان نه تنها مواجه خسارات اقتصادی خواهد شد، بلکه تهدید رویارویی

اند که در پی رکود  قرن گذشته ۳۰و  ۲۰شدن وضعیت دهه  ها بیشتر نگران تکرارتر خواهد شد. چینیجدی

یانشنگ، برای کاهش پیامدهای منفی اقتصادی همه  ژانگ قادبه اعت .افتاد اتفاق های داغاقتصادی جنگ 



 
، الزم است قبل از هر چیزی به مسائلی مانند تامین و تضمین اشتغال و حفظ سطح دستمزدهای کرونا گیری

 .توجه شودکاال، مواد اولیه و انرژی و همچنین حمایت از تجارت و مشاغل کوچک و متوسط  هایمردم، حفظ زنجیره

شانگهای   هایهمکاری  نخست وزیر پیشین قرقیزستان طی سخنانی ابراز داشت که سازمان «آتاربایف جومارت»

وی اظهار داشت: سازمان  .باشد کرونا ای در مبارزه باهای منطقهیک بستر ایده آل برای آزمایش همکاری  تواندمی

توان به رابطه دوستانه  به عنوان نمونه میبرای این امر شرایط الزم را در اختیار دارد که  شانگهای هایهمکاری

اشاره کرد.  واکسن قرار دارد و کار مشترک روی ساخت 19-یدکوو بین اعضا، تجربه چین که در خط مقدم مبارزه با

از فرصتی تاریخی برای ارائه برنامه خاص خود و ایجاد یک  شانگهای هایبنابراین در حال حاضر سازمان همکاری

این کارشناس ارشد قرقیز همچنین از پتانسیل باالی علمی  .برخوردار است کرونا در مبارزه با استاندارد جدید 

یاد کرد و گفت که برای قرقیزستان که  شانگهای هایروسیه و هند به عنوان یک مزیت رقابتی سازمان همکاری

های مدیر برنامه  «روداچفبو تیموفی» .ها بسیار مهم خواهد بودعضو این سازمان است، استفاده از این فرصت

های بیشتر تاکید کرد  ارزش و محرک احتمالی به همکاری  ترینبر ضرورت ایجاد اعتماد به عنوان اصلی ایوالد کلوپ

وی همچنین متذکر شد: وجود  .و گفت: در سیاست اعتماد محصولی گران قیمت است که ما آن را در اختیار داریم

مدیر مرکز مطالعات چین در  «اف ائوکنک عادل» .ا بحران اعتماد مواجه استاین اعتماد در حالی است که غرب ب

 های همکاری قزاقستان با حمایت از نظر کارشناس قرقیز مبنی بر ضرورت استفاده از ابزارهای سازمان 

 .شدهای پشتیبانی واقعی در داخل سازمان ، خواستار به کار گرفتن مکانیسمکرونا برای غلبه بر بحران شانگهای

 .های جهانی که کارشناسان چینی به آن اشاره کردند، ابراز نگرانی کردقدرت  وی همچنین از رویارویی فزاینده

پومپئو« وزیر امور خارجه آمریکا موقع سفر خود در ابتدای   مایک» اف به عنوان مثال به آن اشاره کرد که کائوکن

ورسلطان« صحبت های »واشنگتن« با »نوابط و همکاری سال جاری میالدی به قزاقستان بیش از آنکه در مورد ر

های »قاسم ژومارت تاکایف« رئیس جمهور این کارشناس قزاقی همچنین نگرانی .کند، به موضوع چین پرداخت

 .های بزرگ یادآور شدقزاقستان را در رابطه به سناریوی احتمالی تبدیل این کشور به خط مقدم رویارویی قدرت 

آسیا و اقیانوسیه پژوهشگاه اقتصاد جهان و روابط  معاون مدیر و رئیس مرکز مطالعات «فالکساندر لمانو»

فقط جنگ یک  کرونا الملل به نام »پریماکوف« آکادمی علوم روسیه طی سخنان خود خاطرنشان کرد: مبارزه بابین

بنا به اظهارات وی،  .ستملت نیست و به این دلیل بحث رهبری جهانی و حکومت جهانی در دوره پساکرونا مطرح ا

پذیری اقتصاد کشورهای مختلف را به نمایش گذاشت، دست بازار نه تنها نامرئی، بلکه خالی آسیب کرونا شیوع

های مناسب خریداری کرد ولی در زمان وقوع شد در بازارهای جهانی با قیمتشد. پیش از این همه چیز را می

به این دلیل کشورها باید   .ه تنفس مصنوعی و غیره به میان آمدهای پزشکی، دستگابحران کمبود شدید ماسک

ها در اقتصاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بین واردات و تولیدات جایگزین توازن ایجاد کنند تا مانع  نقش دولت 

همچنین  لمانوف .پذیری اقتصادی در برابر پیامدهای این بحران شوندافزایش ضررهای اقتصادی و کاهش آسیب

های چه تفاوت  کرونا کر کرد که جهانی شدن پساکرونایی از جهانی شدن قبل ازگفت، باید روی این موضوع ف

توان تمایل اصلی مرحله جدید عنوان کرد که از  وی با بیان اینکه »حرکت ضد جهانی سازی را می .خواهد داشت

و حل و  ن آماده رهبری جهانی سازی مدل جدیدغرب آغاز شده است«، تصریح کرد: این عقیده وجود دارد که چی

فصل مشکالتی است که جهانی سازی غربی قادر به حل آنها نبوده است. موضع چین در پی اقدامات مؤثر در امر  

تواند با انتقال تجربه خود، روابطش را با کشورهایی  بیشتر تقویت شده است. اکنون »پکن« می کرونا مبارزه علیه

مدیر علمی و   «فئودور لوکیانف» .باشند، تحکیم بخشد پروژه »کمربند و جاده« حضور داشته خواهند درکه می 

که جهان دوباره دو قطبی خواهد  دانست واقعیت ضمن صحبت خود این احتمال را نزدیک به  والدای پژوهشی کلوپ

وسیه هیچ دلیلی برای حسن به اعتقاد وی، ر  .شد و سایر کشورها مجبور به انتخاب بین آمریکا و چین خواهند بود

 پیام/ح انتهای .های جدید نظم جهانی آماده شدبه آمریکا ندارد. بر این اساس الزم است برای واقعیت توجه نسبت



 

 :لنایا -

عمل کند که بر ای تواند همسو با قطعنامهپکن نمی :المللی انرژی اتمینماینده چین در آژانس بین

 اساس جنجال تنظیم شده است

المللی انرژی اتمی با انتقاد از قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس، گفت که نماینده چین در آژانس بین

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا،  .ای ایران به مسیر قدیمی رویارویی برگرددتوانیم اجازه دهیم مساله هسته نمی

قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس،   المللی انرژی اتمی با انتقاد ازچین در آژانس بین ماینده »وان کان« ن

وان افزود که چین  .ای ایران به مسیر قدیمی رویارویی برگرددتوانیم اجازه دهیم مساله هسته گفت که نمی

ریح کرد که دلیل اصلی  وی تص  .ای عمل کند که بر اساس جنجال تنظیم شده استتواند همسو با قطعنامه نمی

این مقام  .ای ایران، اقدام یکجانبه آمریکا در خصوص خروج از برجام استها در خصوص برنامه هسته افزایش تنش 

 .المللی کمک کندگرایی و رژیم منع اشاعه بینتواند به حفظ چندجانبهچینی تصریح کرد که حفظ برجام می

 :سنایا -

 صادرکنندگان غذا درخواست کرونایی چین از

ای را درباره آلوده نبودن محصولشان به  سازمان گمرک چین از صادرکنندگان غذا به این کشور خواست اظهارنامه 

به گزارش ایسنا، یک واردکننده چینی به رویترز گفت: این اظهارنامه ممکن است تالش   .ویروس کرونا امضا کنند

وارداتی و مسئول شناختن صادرکنندگان برای تضمین سالمت   افی روی کاالهایچین به منظور کاهش تست اض

بر اساس این اظهارنامه، صادرکننده از قوانین چین و دستورالعمل سازمان خواروبار و   .محصوالتشان باشد

یروس  کشاورزی ملل متحد )فائو( و سازمان جهانی بهداشت برای تضمین آلوده نبودن غذای وارداتی به چین به و 

کند. در ادامه این اظهارنامه قید شده است: در صورت تشخیص ویروس در  تبعیت می ۱۹ی کووید عامل بیمار

شرکت غذایی یا ریسک آلودگی محصوالت غذایی صادر شده به چین، ما همه اقدامات الزم را برای رفع ریسکهای  

س کرونا روی غذاهای  آلودگی به ویرو پکن تست .دهیمایمنی غذا و حمایت از سالمت مصرف کننده انجام می 

به گفته   .وارداتی را پس از شیوع کرونا در یک بازار عمده فروشی مواد غذایی در هفته گذشته آغاز کرد

  ۳۰گمرک چین اعالم کرد بیش از  .کنندواردکنندگان، در تیان جین پکن، مقامات همه کانتینرهای گوشت را تست می

اند و آلودگی  ژوئن مورد تست قرار گرفته  ۱۷تا  ۱۱میوه در فاصله جات و یی، صیفیهزار نمونه گوشت، غذای دریا

بر اساس گزارش رویترز، یک صادرکننده گوشت در این باره گفت: تست   .آنها به ویروس کرونا منفی بوده است

ه کنند تا  هارنامه را ارایاند این اظهمه کاالها پرهزینه و زمان بر خواهد بود. مقامات چینی از صادرکنندگان خواسته

 انتهای پیام  .بتوانند به وضعیت عادی برگردند

 :نیاقتصادآنال -

 لیون بشکه در روز رسیدمی۱۱.۳۴واردات نفت چین به رکورد 

میلیون بشکه در روز   ۱۱.۳۴دهد واردات نفت خام چین در ماه مه به باالترین حد یعنی اطالعات گمرکی نشان می 

های اطراف بنادر نفتی چین افزایش یافته است چون ها در آب به گزارش بلومبرگ، ازدحام نفتکش .رسیده است

یین نفت طی چند ماه گذشته بهره ببرند ولی ظرفیت منابع ذخیره سازی  خریداران هجوم آورده اند تا از قیمت پا

به نقل از تسنیم، طبق گزارش شرکت  اقتصادآنالین به گزارش .دریایی برای تمام این نفتکش ها کافی نیست

 .نفتکش به بنادر چین برسند ۲۰۰انتظار می رود تنها در همین ماه  اطالعات انرژی و ردیابی نفتکش های کپلر،

میلیون بشکه در روز   ۱۱.۳4ه مه به باالترین حد یعنی دهد واردات نفت خام چین در مااطالعات گمرکی نشان می

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/928708-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/928708-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/447162-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/


 
روزانه نفت   رسیده است. طبق این اطالعات، اقتصاد چین در مسیر بهبود از بحران کرونا قرار دارد و میانگین واردات

فت هزار بشکه در روز بیشتر از رکورد قبلی واردات ن ۱5۰درصد نسبت به آوریل افزایش یافته و  ۱5چین در ماه مه 

واردات نفت چین در این ماه احتماال رکورد دیگری میزند. کپلر پیش بینی  .چین در نوامبر سال گذشته میالدی است

درصد باالتر از میانگین ماه   ۲۰در روز یا حتی بیشتر نفت وارد کند که میلیون بشکه  ۱4میکند چین به طور متوسط 

درصد  ۲یالدی اعالم کرده بود انتظار دارد واردات نفت چین شرکت ملی نفت چین در اوایل سال جاری م .مه است

د باالی نفت  ولی در مورد ادامه روند خری  .به صورت ساالنه افزایش داشته باشد که دلیل آن قیمت پایین نفت است

ت. توسط چین تردیدهایی وجود دارد. اول اینکه نرخ واقعی بهبود تقاضای نفت احتماالً به درستی گزارش نشده اس

دوم اینکه کمبود اطالعات دقیق در مورد ظرفیت ذخیره سازی نفت چین، بی ثباتی های به وجود آورده است. خبر 

پیش بینی آی اچ اس مارکت نشان می  .در حال پر شدن استها نشان میدهد ظرفیت ذخایر نفتی ازدحام نفتکش 

میالدی افزایش یافته که بیشترین افزایش   میلیون بشکه در نیمه اول سال جاری 44۰دهد ذخایر نفت خام چین 

شش ماهه در سراسر جهان است. اگر واردات نفت چین با همین سرعت ادامه داشته باشد، ذخیره نفت بر روی 

 .حل ممکن استدریا تنها راه 

 :نیوزآفتاب -

 دالیل گران شدن دالر از زبان رییس اتاق بازرگانی ایران و چین

مجیدرضا حریری رییس اتاق   : نیوزآفتاب  .روددر حال حاضر این سوال مطرح است که چرا قیمت دالر باال می

طور به مساله  که اینبازرگانی ایران و چین در مطلبی برای خبرآنالین نوشت: به نظر من بهتر است به جای این

لیل  رود، باید بگوییم دوارد شویم که چرا بورس به این وضعیت رسید و یا چرا قیمت همه کاالها رو به افزایش می

 .شودشود، بلکه این ریال است که کم ارزش می ت. در واقع دالر گران نمیاصلی آن کاهش ارزش پول ملی اس

دهنده واقعیت ماجرا است؛ در حالی که برخی از گران شدن استفاده از عبارت ریزش ارزش پول ملی، خود نشان 

درصدی که بانک مرکزی اعالم کرده و   ۴۰شوند.حجم باالی نقدینگی در کشور و تورم بیش از دالر خوشحال می

است. در مقابل این کاهش ارزش هر درصد اقتصادی، بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی  ۵رشد منفی بیش از 

هزار تومان بود. بانک   ۱۵و  ۱۴پارسال این موقع دالر حدود  .شود و این طبیعی استتر میکاال، خدمات و ارزی گران

هزار تومان است. بر این  ۱۷درصد اعالم کرده است و اکنون نرخ دالر بیش از  ۴۱ور را مرکزی تورم ساالنه کش

قیمت فعلی نیز به اندازه کافی رشد نکرده، با این حال ارزش پول ملی کاهش داشته  توان گفت حتیاساس می

. دولت باید شرایط  های دولت مبنی برکنترل اوضاع، ناشی از یک وظیفه دولت برای کنترل اوضاع استوعده .است

یک طرف مبادالت   اجتماعی و سیاسی کشور را کنترل کند، ولی امکانات کافی برای کنترل نرخ تورم را ندارد.

تمام منابع درآمدی دولت از منابع حاصل از فروش نفت   ۹۹اقتصادی کشور درآمدهای دولت است. براساس بودجه 

در   .بنابراین دولت امکان مقابله با کاهش ارزش پول ملی را ندارد شوند ودرصد محقق می ۵۰ها در نهایت تا مالیات 

کشور هم دچار کمبود منابع ارزی و ریالی است که طبعا به کاهش  حال حاضر چشم انداز تورمی وجود دارد و 

این  ارزش پول ملی منجر خواهد شد و قیمت کاالها و خدمات مختلف نیز به تدریج افزایش خواهند یافت. با توجه به 

 خبرآنالین  :منبع . ای عملی برای مهار تورم استشرایط، مهمترین راهکار تدوین برنامه 

 

 

 

https://aftabnews.ir/fa/news/656877/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
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 (: 14)هفته یثدح - خبرنامه:

   « ثواب دوستی آل محمدصلی اهلل عليه وآله وسلم »

 :ودفرم ،باد شو خاندان ا بر اوخد سالمکه  فرعجسی بن وامام م حضرت دخت گرامی ( ع)مه حضرت معصو

  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 شتری بیان نموده و دنباله حدیث را چنینیبری این حدیث را درکتاب خود با تفصیل زمخش

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

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

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

 .أال ومن مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم جعل اهلل قبره مزار مالئکة الرحمة

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

 .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 اور محبّت آل محمّدصآگاه باشید هر کس ب

د و قبر او را برای 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 شو

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

مأیوس از  آگاه 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: »

 کفر می میرد وهرگز بوی بهشت را استشمام نمی کند«.  حمت خدا« و به حالر

. این حدیث، بر روی ضریح  110؛ »سیده عش آل محمدصلی اهلل علیه وآله وسلم« هاشمی، ابوالحسن، چاپ اول، قم، ناشر: مؤلف، ص 3ح  354، ص  21عوالم العلوم« ج  (3

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

 .«…، ذیل آیه »قل الاسألکم علیه اجرا220ً، ص 4جلد، انتشارات بالغت، ج  4د ابن عمر،  خشری، محم تفسیر کشّاف« زم (4

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

  :با اعضا ارتباطی پل
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