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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 طرفانه عمل کندایران بی: آژانس درباره وزارت خارجه چین

المللی انرژی اتمی علیه ایران، از وزارت خارجه چین با اشاره به رای منفی پکن به قطعنامه اخیر آژانس بین : مهر

به گزارش شینهوا، »ژائولیجیان«، سخنگوی وزارت خارجه چین  .کند طرفانه عملآژانس خواست تا درباره ایران بی

المللی انرژی اتمی نس بینری خود در روز دوشنبه اعالم کرد که پکن و مسکو به قطعنامه اخیر آژا در نشست خب

ه  این مقام وزارت خارجه چین تاکید کرده که کشورش مخالف هرگونه اقدامی است ک .درباره ایران رأی منفی داد

المللی ه از آژانس بین کرد: چین همیشلیجیان تاکید  .تر و شرایط را بدتر کندهای فعلی را بی دلیل پیچیدهتنش

سخنگوی وزارت خارجه چین در عین حال افزوده است   .انرژی اتمی در راه دستیابی به اهدافش حمایت کرده است

جیان در این ارتباط گفت: ایران به روشنی اعالم ژائو لی .که این کشور با سیاسی کاری کار آژانس مخالف است

تنش  ه از طریق گفتگو با آژانس است. در چنین شرایطی، چین هرگونه اقدامی را که کرده که متمایل به حل مسئل

را بدتر کند و باعث تشدید اوضاع شود، تائید نخواهد کرد. ما امیدواریم که همه طرف های مربوطه بتوانند آرامش و  

پلمات ارشد چین دی این .اری خود را حفظ کند و حل اختالفات از طریق گفتگو و همکاری صورت گیردخویشتند

ای، چندجانبه  ای ایران، چین همیشه حامی حفظ توافق جامع هسته همچنین گفت: در ارتباط با توافق هسته

الملل بوده است. ما مایل   گرایی، صلح و ثبات در خاورمیانه و همچنین حفظ نظم بین المللی براساس حقوق بین

ش خستگی ناپذیر برای حل و فصل دیپلماتیک و سیاسی های مربوطه و تالبه ادامه همکاری نزدیک با طرف

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالی درباره قطعنامه سه کشور   .یمای ایران هستمسائل هسته 

همیشه معتقد است که حفظ و اجرای توافق جامعه  ای ایران نیز گفت: چین اروپایی درباره فعالیت هسته

این دیپلمات چینی در ادامه گفت: چند روز پیش از   .ای ایران استحل مسئله هسته ای تنها راه درست برای هسته

ای شورای امنیت ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره این، »وانگ یی«، وزیرخارجه کشور ما با ارسال نامه 

یدیه قطعنامه  ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است و تائتوافق جامع هسته تاکید کرد که 

شورای امنیت نتیجه مهم دیپلماسی چندجانبه گرایانه و موضوعی کلیدی در راستای منع اشاعه تسلیحات   ۲۲۳۱

های ام گفت: همه بخشجیلیان در ادامه با اشاره به قطعنامه شورای امنیت درباره تائید برج .ای استهسته

د از سوی  ش تعهدات ایران در توافق نتیجه فشار شدیشورای امنیت با دقت باید اجرا شود. کاه ۲۲۳۱قطعنامه 

ای و های یکجانبه علیه ایران را لغو کند و به مسیر صحیح توافق هستهخواهیم تا تحریمآمریکاست. ما از آمریکا می 

ای الزم است تا اقدامات موثری را  های توافق هسته حال حاضر همه طرف قطعنامه شورای امنیت بازگردد. در 

به گفته جیلیان، آمریکا با خروج یکجانبه از توافق  .ازگشت تعادل حقوق و تکالیف در این توافق انجام دهندبرای ب

ها  حریمبازگشت سریع ت  ای برجام، حال حق ندارد که از شورای امنیت خواستار اجرایی شدن مکانیسم هسته

فشار حداکثری علیه ایران کمکی به سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین تاکید کرده است که استراتژی  .شود

ای ایران نخواهد کرد و اجرایی کردن مکانیسم بازگشت فوری  اره مسئله هسته ها دربهمه طرف حل نگرانی

ها برای  برجای خواهد گذاشت که برخالف تالش ها علیه ایران در شورای امنیت نتایج جدی در شورای امنیت تحریم

ژائو لیجیان در پایان سخنانش درباره ایران گفت: چین متمایل به کار کردن با   .ای خواهد بودحفظ توافق هسته 

ای و قطعنامه شورای امنیت و همچنین ترویج راه  جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته

 .د دفاع خواهیم کردای ایران است. در عین حال ما از حقوق و منافع مشروع خوک برای مسئله هسته حل دیپلماتی

 تالش یک خودروساز خصوصی برای احیای تولید / «دیرعامل »خودروسازان بموگو با م گفت



 
حدود دودهه قبل همزمان با توسعه اقتصادی و گردشگری در استان کرمان، شهرستان بم نیز  : بهنام عقیلی

ها صنعت خودروی کشور شاید شاهد گیری قطب جدید خودروسازی در کشور بود. آن سالشاهد شکل

  های جدید و ترین روزهای خود بود. در تهران دو خودروساز بزرگ کشور نه تنها در حال طراحی مدلطالیی 

همزمان  ۸۰کردند. از اوایل دهه جنوبی را نیز مونتاژ می های خودروی روز اروپا و کرهبودند، بلکه همزمان تیپبومی

خصوصی نیز سعی کرد در کنار واردات خودروهای  با آزادشدن واردات خودرو به شکل محدود، خودروسازی بخش

یافته در این زمینه به  ترین تالش سازمان آورد. بزرگ خارجی به مونتاژ و در نهایت توسعه ساخت داخل خودرو روی 

دور از شعارزدگی و با قراردادهای مناسب سعی کرد مجموعه بهاین  .گشتگروه صنایع خودروسازی کرمان بازمی 

خصوصی تبدیل کند. همکاری های خودروساز کشور البته با سرمایه بخش استان کرمان را هم به جرگه استان

های گروه ها بود. خودروسازان بم از جمله شرکتگسترده با دوو و هیوندای از جمله اقدامات خوب این مجموعه

در ارگ    ۱۳۸۲از سال   ها شکل گرفت و توسعه یافت. این مجموعهودروسازی کرمان است که در آن سال صنایع خ

کند. از جمله خودروهای تولید شده در این گروه صنعتی، خودروی فولکس واگن مدل گل است که  جدید فعالیت می 

هزار  ۱۱نکشید. بعد از مونتاژ حدود شود، اما این روند صعودی زیاد طول های ایران دیده می همچنان در خیابان

هایی فولکس آلمان از اولین شرکت ۱۳۸۹های صنعت خودرو شروع شد و در سال دستگاه فولکس واگن، تحریم

بود که همکاری خود را با شریک ایرانی قطع کرد در نتیجه خودروسازان بم فعالیت خودرویی خود را با شرکت 

با این شرکت همکاری و خودروهای این شرکت را در   ۹۷های جدید در سال جیلی چین شروع کرد و تا دور تحریم

های همکاری این شرکت با لیفان به  حال بعد از قطع همکاری جیلی با این گروه صنعتی، زمزمه  .کردایران تولید می

کرد، عالیت می های گروه صنایع خودروسازی کرمان فموتور از دیگر شرکتتر با کرمان رسد. لیفان که پیشگوش می

با توجه به زیرساخت مناسب خودروسازان بم، عملیات مونتاژ خود را به این شرکت واگذار کرد. خودروسازان بم در  

ها با توجه به عرضه کند )البته این قیمت  میلیون تومان ۳۵۰با قیمت  ۹۹پاییز   لیفان را X۷۰ نظر دارد کراس اوور

بزرگ است. در  SUV لیفان است که یک خودروی X۸۰ از آن به دنبال تولید مدل نرخ ارز احتماال ثابت نیست( و بعد 

موجود است که استقبال خوبی از آن شد و بعد از محقق شدن  ۸۲۰های با کیفیت لیفان مثل بازار خودرو نیز نمونه

آیدین   .است GDI لیفان با موتور جدید توربو ۸۲۰لیفت خودروی خودروسازان بم به دنبال تولید فیس  X۷۰ تولید

شرکت خودروسازان بم، فعالیت کاری خود را از شرکت کرمان موتور شروع کرده است. او   خوردوستان، مدیرعامل

های آتی این گروه صنعتی گفت و اتفاقاتی را که در این چند سال بر این  اقتصاد« از برنامه وگو با »دنیای در گفت 

کند داند، اما تاکید می شکالت بر سر راه تولید را فراوان میگروه صنعتی گذشت تشریح کرد. خوردوستان م

خوانید اند. آنچه میزایی کرمان و تولید کمک بزرگی کرده استاندار کرمان به بحث اشتغال   فرماندار شهر بم و

 .وگو با وی استمشروح گفت 

برای جواب  // دست اجرا دارد؟ هایی در شرکت خودروسازان بم چه طرح  های اخیرهای سالپس از فراز و نشیب  

به این سوال باید از اتفاقاتی که طی این دو سال گذشته افتاده است، صحبت کنم. تقریبا از دو سال پیش که مدیر  

مدیرعامل وقت خودروسازان بم تصمیم گرفت خودروسازان بم به صورت    مهندسی در خودروسازان بم بودم،

های قبل با فولکس آلمان و جیلی چین ان بم سالمستقل صاحب کارخانه باشد. الزم به ذکر است که خودروساز

ای شدند، ولی به صورت اجاره کرده و درست است که همه این برندها با برند خودروسازان بم شناخته میکار می 

شد و چون امکانات  شدند. تمام تجهیزات توسط خودروسازان بم خریداری میدر کارخانه کرمان موتور تولید می

ترین  گرفتیم. کرمان موتور بزرگ شتیم از شرکت کرمان موتور که در مجموعه خودمان است کمک میای نداکارخانه 

تر خودروسازان بم را دارد. آن زمان با تصمیم و شرکت گروه صنایع خودروسازی کرمان است و حکم برادر بزرگ 

برداری رسید. به بهره ۹۷ماه تجهیزات خریداری شد و کارخانه در دی   اراده مهندس میرعلینقی، مدیرعامل شرکت



 
از آن به بعد تمام تجهیزات خط تولید جیلی را از سالن بدنه تا تزئینات به کارخانه اصلی خودروسازان بم منتقل 

جیلی تولید شده در کشور در کارخانه اصلی خودروسازان بم مونتاژ   GC۶ کردیم. از آن زمان تا االن کلیه خودروهای

هزار مترمربع زیربنای کارخانه است و امکانات   ۳۶ارخانه خودروسازان بم ایجاد کردیم بالغ بر شد. امکاناتی که در ک

روزترین تاسیساتی است که در صنعت خودروی کشور وجود  ها و بهو تجهیزاتی که در آن نصب شده جزو بهترین

ط تولید یا استفاده از  برای انتقال قطعات از قسمت لجستیک به پای خ AGV هایدارد. استفاده از خودران

خوبی را دهد تا یک ارگونومی هنگرهایی که تمام خطوط خودرو را در یک ارتفاع مشخص از سطح زمین قرار می

برای کارگر ایجاد کند یا تست الین انتهای خط تولید شامل تجهیزات مربوط به تنظیم فرمان، کنترل سرعت، ترمز، 

تاسیس خود است. جمله امکانات استاندارد خودروسازان بم در کارخانه تازه ها و تنظیم دور موتور از تنظیم چراغ

و جیلی از بهترین برندهای حاضر در چین است. ظرفیتی که   این امکانات با هماهنگی شرکت جیلی خریداری شده

لید خودرو در  دستگاه تو ۲۵تا  ۲۰های بدنه و تزئینات خودروسازان بم ایجاد شده است، بین در حال حاضر در سالن

برداری نرسیده و آن هم به  های ایران محسوب شود. سالن رنگ فعال به بهره تواند جزو بهترینساعت است که می

های توجیهی و طرح  شروع شد. همه مطالعات تولید انبوه انجام شده ۹۷هایی است که از اردیبهشت دلیل تحریم

وارد   Durr نظر داشتیم. با پیمانکار معروف آلمانی به نام مشخص شده بود. پیمانکارهای خوبی هم برای آن مد 

های های رنگ شرکت های ساخت سالن رنگ در جهان است و اکثر سالنصحبت شدیم. این شرکت از بهترین

  ۹۷ها از اردیبهشت خودروسازی آمریکایی نیز توسط این شرکت ساخته شده است. به دلیل شروع تحریم

  ۱۳سازان بم را بسازیم. البته همین االن سازه سالن رنگ آماده است. سالنی بالغ بر نتوانستیم سالن رنگ خودرو 

توان سالنی دو طبقه در آن احداث کرد. این متر می ۱۰متر که با ارتفاع  ۸۰متر طول و عرض  ۱۳۰هزار مترمربع با 

رسد. در فاز اولیه  برداری میدر عرض یک سال به بهره  تواندها و ورود تجهیزات میبه محض رفع تحریم   قابلیت

هزار مترمربع آن برای انبارش کاال  ۳۵هزار متر مربع در نظر گرفته شده که  ۱۰۰خودروسازان بم فضایی بالغ بر 

های تولید است. برای باال بردن راندمان کار کارخانه طوری طراحی شده است که انبارها دقیقا چسبیده به سالن 

کننده نیست. فاصله انبار تا  های حملهای تولید احتیاجی به دستگاهقطعات به سالن هستند. یعنی برای انتقال 

متر باشد و این طراحی به دالیل مختلف است. یکی از این دالیل اقلیم منطقه است که آب و   ۲۰خط تولید شاید 

 .هوای آن بسیار گرم است و نگهداری و انتقال قطعات باید سریع انجام شود

همزمان با ایجاد تغییرات اقتصادی   ۹۷از اردیبهشت  // اید؟ اضر با تغییر نسبی در کارها مواجه شدهپس در حال ح 

های ها به این نتیجه رسیدیم که تمام طرحها در یک جلسه داخلی با حضور تمام مدیران و معاونت و فشار تحریم 

دمدت دارند، به حالت تعلیق درآوریم و االن  گذاری بلنعمرانی و فنی مهندسی خود را در کارخانه که نیاز به سرمایه 

و طی    های خودروسازی به شدت کم شدهبینیم که تصمیم کامال درستی گرفته شده است، چون ظرفیتمی

یکی، دو سال بعدی به برگشت سرمایه نخواهد رسید. در آن زمان تصمیم دیگری گرفتیم به این معنی که نگرش و  

های خدماتی منتقل کنیم. به همین منظور برای ارتباط موثر با  ها و طرحانی به پروژه های عمرروزآوری را از طرحبه 

و تامین قطعه خود   های خود را اضافهبازار بیشتر انرژی خود را به خدمات منتقل کردیم. به این صورت که نمایندگی

ی روز را در دستور کار خود قرار دادیم، هاها بهتر کردیم. از طرفی در کارخانه استفاده از تکنولوژی را در نمایندگی 

در   RFID هایبه این منظور که با حداقل امکانات بیشترین راندمان را به دست بیاوریم. به همین منظور از سیستم

 هایفرآیند تولید و لجستیک خود استفاده کردیم، به طوری که خودرو و بعضی قطعات مهم خودرو را با این تگ 

RFID  ای را طراحی کردیم. یکی از این  شده افزارهای بومی ایم. در کنار این اقدامات، نرم کرده قابل ردیابی

است. به محض ورود کانتینر به کارخانه تا انتقال خودرو، به صورت   CKD افزارها مربوط به لجستیک قطعاتنرم 

انیم. همچنین به راحتی توان مکانیزه قابل ردیابی است و باعث شده است تا ضایعات را به کمترین حد ممکن برس



 
افزارهای گیری است. نرمتولید و موجودی یک به یک قطعات در لحظه و به صورت آنالین قابل محاسبه و گزارش

 ERP اند و یک شبهمالی، اداری و اتوماسیون خودروسازان بم همگی در یک هماهنگی کامل با هم طراحی شده

مین اقدامات باعث مدیریت هزینه در شرکت شده و خودروسازان بم را در  ایم. هکامل را در شرکت به وجود آورده 

 .دوران تحریم سرپا نگه داشته است

های خودروسازی در ایران  ترین شرکتشاید یکی از مظلوم // چیست؟  ۹۹برنامه شرکت خودروسازان بم در سال  

آلمان تاسیس شد و تا االن که فعالیت  شرکت خودروسازان بم بود. یعنی از ابتدا که این شرکت برای فولکس واگن 

ایم. در دوره تحریم قبل فولکس اولین شرکتی بود که از  مهری شرکای خارجی خود بوده کنیم همیشه مورد بی می

هایی بود که رابطه خود را با خودروسازان  نیز جیلی جزو اولین شرکت ۹۷بازار ایران خارج شد. در دوره تحریم سال 

های دیگر نیفتاد، مثال ایران خودرو در دوران تحریم پژو یا رنو را  تفاق هیچ موقع برای خودروسازی بم قطع کرد. این ا

هزار دستگاه فولکس در عرض دو سال، این شرکت رابطه خود را  ۱۱و بعد از تولید  ۸۹از دست نداد، ولی در سال 

هایی نظیر پولو، شت و برنامه تولید مدلهای زیادی برای فولکس واگن دابا ما قطع کرد. خودروسازان بم برنامه 

را برای منطقه خاورمیانه  بورا و ژتا فولکس واگن را داشتیم. فولکس آن زمان تعهد کرده بود که خودرویی اکونومیک 

هزار دستگاه در   ۲۵۰و شمال آفریقا طراحی کند و در کارخانه ما تولید و به این کشورها صادر شود. برنامه تولید 

ها همین کارخانه در هند برپا شد و  اشتند تا ایران پایگاه تولید فولکس در خاورمیانه شود. به علت تحریمسال را د

ها سراغ شرکت چینی »هفی موتور« رفتیم که بعدا با  و بعد از تحریم  ۹۰این فرصت از ایران گرفته شد. در سال 

با آنها ادامه دهیم. بعد از آن با جیلی کار را شروع  چانگان ادغام شد و به علت همکاری چانگان با سایپا نتوانستیم 

کردیم که جزو بهترین خودروسازان چینی است و با توجه به اینکه جیلی سهامدار دایملر است و شرکت ولوو را  

گذارد. با توجه به قوانین سفت و سختی که جیلی داشت یک برای شریک خود میخریده، قوانین قرص و محکمی 

قرارداد خودروسازان بم با جیلی شروع شد و در  ۹۴تا به استانداردهای آن برسیم. سال  سال طول کشید

هاب منطقه   های تحریم جیلی نامه قطع همکاری خود را برای ما ارسال کرد. قرار بود با اولین زمزمه  ۹۷اردیبهشت 

ت کردیم، اما هر سه با مشکل جیلی بشویم اما این نیز به ثمر ننشست. در طول این چند سال با سه برند فعالی

ترین شرکت خودرویی داخلی است. لیفان از بدو ورود  گویم خودروسازان بم مظلومرو شد و به همین دلیل میروبه 

با گروه خودروسازی کرمان شروع کرد و با توافقی که با کرمان موتور داشتیم تصمیم گرفتیم شراکت لیفان را از  

م منتقل کنیم و برای اینکه خیلی هم برای نمایندگان مشکلی به وجود نیاید، از  موتور به خودروسازان بکرمان 

شروع  X۷۰ های قبلی را کنار گذاشته و باابتدای کار با یک مدل جدید لیفان شروع خواهیم کرد. به همین جهت مدل

رساخت موجود در  هزار دستگاه را در عرض شش ماه تولید خواهیم کرد آن هم به دلیل زی۱۰تا  ۵کردیم. بین 

 .شرکت است

با توجه به فراز و فرودهای اقتصاد ایران و احتمال  // همکاری لیفان با شرکت خودروسازان بم به چه شکل است؟  

بهتر شدن اوضاع در آینده، در شرکت تصمیم گرفته شده است که دو دیدگاه وجود داشته باشد، اگر شرایط بد بود  

داری مثل جیلی کار کنیم و از آن سمت اگر وضعیت خوب ا برند اسم و رسمخواهیم ببه این معنی نیست که نمی

شد به معنی آن نیست که لیفان را کنار بگذاریم. طوری تعریف کردیم که هیچ موقع محصوالت عرضه شده شرکت 

خود را برای  به رقابت با یکدیگر کنار نروند، هم احتمال حالت فراز را داشته باشیم و هم به فرود فکر کنیم. همیشه

ایم. دیدگاه ما این است که در بدترین شرایط اقتصادی نیز  هر شرایطی و هر همکاری با هر برندی آماده کرده 

محصول برای عرضه داشته باشیم. برنامه ما برای لیفان هم ایجاد یک شرکت مشترک در ایران است. این باعث 

قیمت که بتواند جایگزین پراید شود و از استانداردهای  انگذاری برای یک خودروی ارزشود تا به سمت سرمایه می

با لیفان خوب پیش رفت و به اهدافی که مشخص کردیم رسیدیم، برنامه   مند باشد برویم. اگر کارمناسب بهره



 
در بازار   TGDI سی سی ۱۵۰۰را با یک فیس لیفت جدید یک موتور بسیار مدرن با حجم  ۸۲۰داریم محصول سدان 

 .معرضه کنی

 مدیر تلگرام از مقابله با فیلترینگ در ایران و چین خبر داد

رسان تلگرام در کشور روسیه، حسابی خبرساز شده و در چند روز گذشته خبر رفع فیلترینگ پیام  : دنیای اقتصاد

رسان ای از مقابله با فیلترینگ این پیامگذار تلگرام در بیانیه موردتوجه قرار گرفته است. حاال مدیرعامل و بنیان

در کانال تلگرامی رسمی خودش اعالم محبوب در کشورهایی مانند ایران و چین خبر داده است. »پاول دوروف« 

دانستیم که چنین اتفاقی  دولت روسیه تلگرام را در خاک این کشور فیلتر کرد. ما می ۲۰۱۸کرده است: »در آوریل 

رخ خواهد داد. به همین دلیل وقتی فیلترینگ انجام شد، پیش از آن اپلیکیشن تلگرام را به سرورهای پروکسی و... 

، تلگرام به شکل گسترده در  ۲۰۱۸برانگیز بود؛ ولی پس از ماه مه اولین هفته فیلتر چالش تجهیز کرده بودیم. 

دوروف در ادامه خاطرنشان کرد: »در نتیجه، تعداد کاربران تلگرام در روسیه    «.روسیه در دسترس قرار گرفت

هفته گذشته،   زمانی که فیلترینگ اعمال شد( دو برابر شده است.) ۲۰۱۸کاهش پیدا نکرد و تعداد آنها از ماه مه 

الم کرد که تصمیم گرفت که واقعیت را بپذیرد و اعالم کرد که تلگرام دیگر در روسیه فیلتر نیست. دولت روسیه اع

ژوئن صادر شده بود اشاره کردند؛ جایی که توضیح دادم چرا محدودیت گذاشتن  ۴شان به پیام من که آنها در بیانیه 

خواهیم این فناوری کهنه یا  وم باشد. نمیمنطقی نیست. از این تغییر باید استقبال کرد و من امیدوارم که مدا

مان را روی کشورهای دیگری که تلگرام هنوز توسط بالاستفاده شود. به همین دلیل است که تصمیم گرفتیم منابع 

 «.ها فیلتر شده است، متمرکز کنیم؛ کشورهایی مانند ایران و چیندولت 

 چین: پمپئو انتشار »ویروس سیاسی« را متوقف کند

اساس خواندن اتهامات واشنگتن علیه پکن به وزیر خارجه  سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن بی : فارس

ز  ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت امور خارجه چین امرو» .آمریکا توصیه کرد که از انتشار »ویروس سیاسی« بپرهیزد 

اساس توصیف  )دوشنبه( طی یک کنفرانس خبری، اتهامات »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا علیه پکن را بی

های آمریکایی علیه چین را درباره ویروس  طبق گزارش روزنامه »گلوبال تایمز«، پامپئو بار دیگر اتهامات مقام  .کرد

وی   .رسانی نکرده استشیوع ویروس کرونا به جهان اطالعه کرونا تکرار کرد و مدعی شد که پکن به موقع در زمین

همچنین ادامه داد که چین قوانین سازمان جهانی بهداشت را نقض کرده و تا یک ماه انتقال انسان به انسان  

از طرف   .های این کشور گسترش یافتویروس کرونا را گزارش نداد تا اینکه در نهایت این بیماری در تمام استان 

ضمن انتقاد شدید از چین، از کشورهای  ۲۰۲۰امپئو روز جمعه در نشست مجازی دموکراسی کپنهاگ پ دیگر،

طبق این گزارش، لیجیان با اشاره به این اظهارات   .اروپایی خواست تا بین پکن و واشنگتن یکی را انتخاب کنند

ز او خواست تا از گسترش »ویروس  ا اساس پامپئو مخالف است وپامیئو تصریح کرد که پکن همچنان با اتهامات بی 

کند تا با مطرح این دیپلمات چینی در ادامه تأکید کرد که وزیر خارجه آمریکا تالش می  .سیاسی« خودداری کند

وی توضیح داد که اظهارات پامپئو در تضاد با   .کردن این اتهامات میان پکن و کشورهای دیگر شکاف ایجاد کند

نگ  الملل است و ذهنیت و تعصبات عقیدتی وی را که مربوط به دوران جابط بینحقایق و هنجارهای اساسی رو

ژائو در پایان   .الملل نداردها هیچ جایگاه و خریداری در جامعه بینکند و اینگونه افکار و نگرشسرد است، آشکار می

را اصالح کند و دست از  کنیم که اشتباهات خود ص گفت: »ما به این سیاستمدار آمریکایی توصیه می در این خصو

های میان چین و آمریکا، اقداماتی را برای  تضعیف همکاریانتشار و گسترش »ویروس سیاسی« بردارد و به جای 

 .«تقویت همکاری دو کشور انجام دهد



 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

چین از قطعنامه ای که باعث افزایش تنش   در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام؛

 دشود حمایت نمی کن

بین المللی  سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تصویب »قطعنامه ضد ایرانی هیات حکام آژانس -ایرنا -پکن

به گزارش   .« گفت که کشورش از قطنامه ای که باعث افزایش تنش ها شود حمایت نمی کندانرژی هسته ای

و   بیزار است چین همواره از سیاسی کاری در یک کنفرانس خبری در پکن افزود: ایرنا »جائو لیجیان« روز دوشنبه

وی ادامه داد: »از   .کند ری« عملایران »بدون جانبدارد پرونده هسته ای انرژی اتمی می خواهد در مو از آژانس

با رویکردی عینی، حرفه ای و بی طرفانه از فعالیت های هسته ای صلح  آژانس انرژی هسته ای انتظار می رود

ایران به »روشنی« آمادگی خود را برای حل مساله   این مقام چینی با اشاره به اینکه .«آمیز ایران حمایت کند

را که  چین هیچ مصوبه ای ابراز داشته است گفت: »در چنین شرایطی، با آژانس  ز طریق گفت و گوا هسته ایش

ف های ذیربط بتوانند  که همه طر امیدواری کرد او اظهار .«درگیری ها و تنش شود، تصویب نمی کند موجب تشدید

ریق  ای حل و فصل اختالفات از طبر شتنداری خود را حفظ کنند و از ایران و آژانس انرژی هسته ای آرامش و خوی

جائو، دیدگاه چین را در مورد موضوع هسته ای ایران، »حفظ برجام، حمایت  .و همکاری پشتیبانی کنند گفت و گو

خاورمیانه و حفظ نظم بین المللی براساس قوانین بین المللی« عنوان  چند جانبه گرایی، حفظ صلح و ثبات در از

ادامه همکاری با طرف های ذیربط هستیم تا تالش های  به  ن اظهار کرد: »ما مایلسخنگوی وزارت خارجه چی .کرد

  قطعنامه  .«بی وقفه ای را برای پیشبرد حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مساله هسته ای ایران انجام دهیم

المللی ن رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بیای اروپا علیه ایران، به تروئیک 

در این قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه با حمایت   .به تصویب رسید معهانرژی اتمی روز ج

ای کشور پایان دهد و با آنها به  ه دو سایت هسته اند ایران به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس بآمریکا خواسته

 .طور کامل همکاری کند

ز سخنانش گفت: »چین همیشه معتقد است که حفظ و  وی در بخش دیگری ا//  برجام تاکید چین بر اجرای جامع

وزارت  این مقام  .اجرای توافق جامع هسته ای ایران )برجام( تنها راه صحیح برای حل مسئله هسته ای ایران است

دوره ای شورای امور خارجه کشورش به دبیرکل سازمان ملل متحد و ریاست  جه چین به نامه »وانگ یی« وزیرخار

شورای امنیت  ۲۲۳۱کلیه مفاد قطعنامه شماره  رد و گفت وانگ یی در این نامه تاکید کرده است کهامنیت اشاره ک

به گفته جائو، عضو شورای  .دقت به اجرا گذاشته شوداز جمله قسمت مربوط به موضوع تحریم تسلیحاتی باید با 

ای ایران برجام در مورد مساله هسته  ن نامه آورده است: توافقنامهدولتی چین و وزیر امور خارجه این کشور در ای

شورای امنیت سازمان ملل منطبق است و نتیجه مهم دیپلماسی چند جانبه و عنصر   ۲۲۳۱با قطعنامه شماره 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی  .منع گسترش سالح های هسته ای بین المللی به شمار می آیداصلی سیستم 

ای یک جانبه و "مدیریت درازدستانه" که هیچ پایه و اساسی در  ت متحده خواست که از تحریم هاز ایاال  چین

ای امنیت بازگردد و  حقوق بین المللی ندارد صرف نظر کند و به مسیر صحیح یعنی پیروی از برجام و قطعنامه شور

ه ای و صلح و ثبات  به اتفاق طرف های دیگر، برای حفظ سیستم بین المللی منع گسترش سالح های هست

 .تالش کند خاورمیانه

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در بخش دیگری از  //  «استانداردهای دوگانه کانادا در »استقالل قضایی 

برای دو شهروند کانادایی در چین اظهار کرد این پرونده هیچ ربطی به  سخنانش با اشاره به صدور حکم جاسوسی 

جائو در واکنش به سخنان   .ندارد در کاناداد مالی شرکت هواوی جو" مدیر ارشانم "منگ وانمساله دادگاه خ

دهد که  مقامات کانادایی علیه چین در ارتباط با این پرونده گفت: اظهارات نادرست اخیر کانادا به وضوح نشان می
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: این دو  یح کردوی تصر  .مساله به اصطالح "استقالل قضایی" کانادا کامالً مبتنی بر معیارهای دوگانه است

طبق قانون به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی چین توسط مقامات کشور دستگیر و تحت پیگرد   کانادایی شهروند

قل پرونده ها را طبق قانون رسیدگی می کند و همچنین قانونی قرار گرفته اند وزارت دادگستری چین به طور مست 

 .ندال به آنها اشاره شد حمایت می کاز حقوق قانونی شهروندان کانادایی که در با

این مقام وزارت خارجه چین در ادامه با رد اتهامات مایک پمپئو  //  پمپئو انتشار »ویروس سیاسی« را متوقف کند

وی هدف  .وزیر خارجه آمریکا توصیه کرد انتشار »ویروس سیاسی« را متوقف کندوزیر خارجه آمریکا علیه پکن به 

را »ایجاد شکاف میان چین و کشورهای دیگر« اعالم کرد و   عات غلط در مورد ویروس کروناپمپئو از انتشار اطال

صبات ذهنی و  الملل در تضاد است بلکه تعگفت: سخنان پمپئو نه تنها با حقایق و هنجارهای اساسی روابط بین

 .دهد عقیدتی وی را که مربوط به دوران جنگ سرد است، نشان می

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین با اشاره به تصویب پیوستن چین به //   جارت اسلحهپیوستن چین به پیمان ت

تن پس از طی مراحل قانونی داخلی، نامه پیوس تجارت تسلیحات در کنگره ملی خلق چین گفت که کشورش پیمان

  .اعالم می کند تیک به دبیرکل سازمان مللخود به این پیمان بین المللی را در اسرع وقت از طریق مجرای دیپلما

چین همواره به مشکالت ناشی از انتقال غیرقانونی و سوء استفاده از تجارت اسلحه اهمیت  وی با اشاره به اینکه

مایت می کند و از اتخاذ اقدامات الزم برای تنظیم تجارت  ح زیادی داده است گفت: چین از »پیمان تجارت اسلحه« 

 .کندیرقانونی اسلحه حمایت می لحه و مبارزه با انتقال غبین المللی اس

 

 بخش نخست -وگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت

 آثار مثبت کرونا بر روابط تجاری ایران و چین

های مختلف را از هم بیشتر کرده و  و شناخت افراد با ملیترونا تماماً مصیبت نبوده گویا ک -ایرناپالس -تهران

گوید، ری میدرضا حریطور که مجیتدریج آثار آن در تجارت کشورها مشاهده شود. آنار داشت به توان انتظمی

رش تجارت استفاده  توان از آن برای گستهایی پیدا شده که میاکنون بین مردم دو کشور ایران و چین شناخت

کرونا که آمد،   .ه شودراکرد؛ زیرا روابط اقتصادی هنگامی پایدار است که با روابط بین مردم دو کشور هم

های مبدأ بیماری شناخته شده، بسیاری از فعالیت  عنواننشین شدیم. چین که تا کنون به هایمان خانهخیلی

ر اقتصاد جهانی، قابل انتظار بود که آثار این اتفاق در  اش را متوقف کرد. با عنایت به نقش چین داقتصادی 

گوید: چین کارخانه دنیاست و  ر که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می طوکشورهای دیگر نیز نمود پیدا کند. همان

ا دامن  ونکر .تواند با تمام ظرفیت خود تولید کندنقاط دیگر دنیا مصرف به حالت عادی بازنگردد، چین هم نمی اگر در

ود. مجیدرضا حریری در  تجارت خارجی کشورهای مختلف را گرفت و مبادالت ایران و چین نیز از این آسیب مستثنا نب

درصد افت کرد.   ۴۱جموع مبادالت ما با چین حدود ، م۲۰۲۰در چهار ماهه نخست سال  کند:این رابطه اظهار می

یافت و واردات ما از چین حدود چهار تا پنج درصد رشد   کاهش درصد ۵۰تر، صادرات ما به چین بیش از طور جزئیبه 

درصد صادرات غیرنفتی ما کاهش یافته و فروش آن نیز به علت کاهش   ۵۰کرد. علتش این است که ارزش نفت و 

  کنند نیز نکات قابل تأملی را وی در رابطه با ترکیب کاالهایی که دو کشور به یکدیگر صادر می  .است تقاضا، کم شده

م و چنین کنینمی  های ذهنی اغلب ما همخوانی ندارد: ما عمدتاً کاالی مصرفی به چین صادرگوید که با کلیشه می

از کاالی چینی است، بخشی از آن شایعه و بخشی گویند بازار پر کنیم. اینکه میکاالهایی را هم از چین وارد نمی

شوند، عمدتاً مصرفی مبادی رسمی کشور وارد می هم مربوط به کاالهای قاچاق است. کاالهای چینی که از

 .خوانیدین چهره شناخته شده حوزه بازرگانی را میوگوی ایرناپالس با ادر ادامه مشروح گفت .نیستند

شیوع بیماری کرونا سال گذشته از چین آغاز شد. در این چند ماه حجم تجارت ما با چین چقدر از این مسئله متأثر 

و به همه جای دنیا ارسال   گذاری شد و ژنوم آن نوشته شددر چین کشف و نام  ۱۹وید س کوویرو//  شده است؟ 
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مطرح شد. از ابتدا تا اواسط ژانویه منتظر   ۲۰۲۰ر جدی از ژانویه طونند واکسن آن را بسازند. مسئله به شد تا بتوا

ر قرار گرفته است. با این حال، اثر آن بالمللی تحت تأثیر درصد از تجارت بین  ۳۰ها بودیم. در دنیا حدود عید چینی

گونه است  ما به همه جای دنیا این است. نوع صادرات درصد کاهش بوده  ۳۰چین معادل بیش از ارزش تجارت ما با 

ها و گیرد، مانند پتروشیمیدرصد شامل کاالهایی است که پایه قیمتی خود را از نفت می ۵۰که بیش از 

هارم رسید. بر اثر  چشدت کاهش یافت و به یک ماهه نخست سال به ن کاالها در سه های نفتی. قیمت ایفراورده 

تر، طور جزئیدرصد افت کرد. به  ۴۱مجموع مبادالت ما با چین حدود  ۲۰۲۰ر ماهه نخست سال این مسئله، در چها 

درصد رشد کرد. درصد کاهش یافت و واردات ما از چین حدود چهار تا پنج  ۵۰ارزش صادرات ما به چین بیش از 

ز به علت کاهش تقاضا، غیرنفتی ما کاهش یافته و فروش آن نی درصد صادرات ۵۰علتش این است که ارزش نفت و 

ها یا مواد خام  چهارم دیگر از صادرات غیرنفتی ما نیز مربوط به کامودیتی زون بر این، حدود یک کم شده است. اف

صادرات ما به چین  .فت کرده و تقاضای آن کاهش یافته استشدت ااولیه است که قیمت این محصوالت نیز به

رشد کرد. علتش این است که ارزش  از چین حدود چهار تا پنج درصددرصد کاهش یافت و واردات ما  ۵۰ش از بی

در حوزه  .درصد صادرات غیرنفتی ما کاهش یافته و فروش آن نیز به علت کاهش تقاضا، کم شده است ۵۰نفت و 

ها علیه متصل شد و همچنین تحریم ۱۹بودیم که بعدها به شیوع بیماری کووید نگ قیمتی نفت مواجه نفت هم با ج

خواست با استفاده از آن صادرات نفت ما را به صفر وارد فازی شد که آمریکا می ۲۰۱۹یران که از پاییز سال ا

ه  شده است. در شرایطی کانجام میدرصد چیزی است که پیش از این  ۱۰برساند. اکنون صادرات نفت ما تقریباً 

درصد   ۱۵ی کنند، را ترغیب کنیم نفت ما را خریداردالر بود، برای اینکه مشتریان  ۷۰تا  ۶۰قیمت هر بشکه نفت بین 

توان دادیم که این خود عدد قابل توجهی بود. اکنون نمیتخفیف را یا روی قیمت نفت یا روی نحوه پرداخت ارائه می 

د. خریدار دیگر برای یک تخفیف سه تا  دالر چنین تخفیفی ارائه داد، زیرا دیگر جذابیتی ندار ۲۵ی ابرای نفت بشکه 

دالر  ۱۵پذیرد، در حالی که پیش از این تخفیف ما معادل فت از ما را نمیچهار دالری روی هر بشکه، ریسک خرید ن

ریدار آن چین است، منتها قیمت نفت نسبت طور عمده خفروشیم بهدر هر بشکه بود. اکنون تقریباً هر چه نفت می

م درباره مس،  به چین هم در ارتباط با نفت و ه کاهش یافته است. ارزش صادرات ما ۲۰۱۹به مدت مشابه سال 

 .سنگ آهن و... با کاهش ارزش مواجه شده است

بوده که مبادی وارداتی  رشد واردات از چین نیز به این علت //  سهم چین از کل تجارت خارجی ایران افزایش یافته 

میلیارد دالر بوده، در حالی که   ۵۲مجموع مبادالت ایران با چین  ۲۰۱۴شود. سال روز محدودتر می کشور روز به

درصد از مبادالت ما با جهان بوده،   ۲۰میلیارد دالر تنها  ۵۲میلیارد دالر رسیده است. با این حال آن  ۲۲به  ۲۰۱۹سال 

. این یعنی سهم ما از کیک شوددرصد کل مبادالت ما با جهان را شامل می ۳۰تقریباً  ۲۰۱۹ میلیارد دالر سال ۲۲اما 

شود. در نتیجه نسبت تجارت ما با  عداد شرکای تجاری ما نیز محدود مییابد و تجارت روز به روز کاهش میجهانی ت

اکنون که قیمت نفت به  .فته استمان افزایش یافته، هر چند حجم کل تجارتمان کاهش یاچین از کل تجارت خارجی

گر تقاضا  یابد. از سوی دی تی نیز افزایش میهای نفحصوالت پتروشیمی و فرآورده دالر رسیده، قیمت م ۴۰بیش از 

انداز فعلی حاکی از بهبود یافتن وضعیت  گردد. چشمدر چین برای انرژی و مواد اولیه دارد به حالت عادی برمی

ر نبوده و مشخص نخست سال میالدی جاری است. با این حال، این وضعیت نیز پایدا مبادالت نسبت به چهار ماه

مراتب بیش از چیزی ایی برطرف شود، مبادالت ما با چین بهدهد. اگر شرایط کروناتفاقی رخ مینیست تا پاییز چه 

 .شوداست که امروز انجام می 

کرونا  //  تقویت شده؟  ه، مثالً آیا مبادله بخشی از محصوالتآیا شیوع کرونا رویکرد ما در تجارت با چین را تغییر داد

دی را بین ایران و چین باز کرد. تا سال  ح جهان ضربه زد، اما دریچه جدین حال که به تجارت خارجی در سطدر عی

ناخت گذشته ارتباط ما با چین، معطوف به ارتباط سیاسی و تجاری بود. با این حال، مردم ایران و چین از یکدیگر ش

ایران و چین ارتباط ا با چین این بود که بین مردم دانستند. نقص روابط منداشتند و عالیق مشترک یکدیگر را نمی



 
های اخیر وضعیت بهتر شده بود و مثالً تعداد دانشجویان حاضر از هر کشور در  نداشت. هر چند در سال  زیادی وجود

ر  طور که باید با یکدیگچینی هنوز جواب نداده بود و دو ملت آنینه شدت افزایش یافته بود، اما این زمطرف دیگر به 

تری است و با اقشار مختلف ارتباط  این جهت فرد فعال سفیر جدید چین در ایران هم از ارتباط برقرار نکرده بودند. 

 .دارد

یافت، ایرانیان اعم   هنگامی که کرونا در چین گسترش//  دادبه کادر درمانی در ووهان قهوه می ایرانی دانشجوی

دم  شروع به ابراز همدردی با مردانشجویان ایرانی مقیم چین های مجازی، هنرمندان و همچنین ن شبکهاز فعاال

ای هم در اختیار نداشتیم، دو میلیون ماسک به چین فرستادیم. یکی چین کردند. در شرایطی که امکانات گسترده 

از دولت  همچنین دولت و وزیر امور خارجه کتباً  داد. ه کادر درمانی قهوه میاز دانشجویان ایرانی در ووهان ماند و ب

 .مثبتی بر فضای چین داشت دند و این اقدامات اثر خیلیو ملت چین حمایت کر

به فاصله کمتر از یک ماه ورق برگشت و ایران و ایتالیا تبدیل به  //  در اوج شیوع کرونا در ایران های چینکمک

تمام گذاشتند و چندین   ها در این برهه سنگای پیدا کرد. چینید که کرونا در آنها شیوع گسترده کشورهایی شدن

بابا کمک گذار علی میلیون ماسک برای ما فرستادند. جک ما، بنیان ۲۰ن کردند و مثالً بیش از رابر اقدامات ما را جبراب

ساز عفونی به ارزش  قدی کردند، یک دستگاه زباله غیرنقدی به ارزش دو میلیون دالر تحویل داد، مردم چین کمک ن

در دوماهه نخست به ایران فرستادند،  ها مجموع چیزی که چینی برایمان فرستادند و... .بیش از یک میلیون یورو 

توان از این هایی پیدا شده که میبین مردم دو کشور شناخت .معادل مجموع کمکشان به تمام کشورهای دیگر بود

ن ن بیاکنو .دو کشور همراه شوددم استفاده کرد. روابط اقتصادی هنگامی پایدار است که با روابط بین مر زمینه نیز

توان از این زمینه نیز استفاده کرد. روابط اقتصادی هنگامی پایدار  هایی پیدا شده که می مردم دو کشور شناخت 

ایم. های گذشته تا کنون تجربه کرده ه از قرناست که با روابط بین مردم دو کشور همراه شود. این چیزی است ک

بینید، ناشی از  ربی چین، مسلمان زیاد می ها. اینکه در نقاط غولتمردم با مردم بود، نه د مثالً جاده ابریشم ارتباط

 .اند مراوده تجار ایرانی است که دین اسالم را نیز با خود برده 

نخستین روابط ما مربوط به زمان اشکانیان است. منتها //  دد؟ گرسابقه تجارت ما با چین به عهد صفویه باز می

شود. در نقاط غربی چین اشعار شاعران رده می شدت گسته این سو، به زمان آن حکومت ب و ازپیش از صفویه 

خورد که در مساجد به کار رفته است. این نشان از یک رابطه فرهنگی بین مردم  هایی به چشم میایرانی در کتیبه 

این ظرفیت گیری کرونا، از همه شود. امیدوارم بعد از اتمامکشور داشته که منتج به ایجاد جاده ابریشم می  دو

 .ها در ارتباط باشیممی استفاده کنیم و بیش از پیش با چینیارتباط مرد

 WCO به به شرایط فعلی و بحث کرونا بازگردیم. یک سری پروتکل بهداشتی وجود دارد که برخی از آنها مربوط

های ین پروتکل شود. چنرها تعریف میصورت دوجانبه بین کشو)سازمان جهانی گمرک( است و برخی از آنها به 

کمتر   مبادالت ما با چین//  ی چقدر مؤثر بوده و توانسته رابطه تجاری ما با چین را از گزند کرونا حفظ کند؟ بهداشت

ها خیلی در آن دخیل نیست. عموماً به نتیجه این پروتکل شامل اقالمی است که مشتری نهایی مصرف کند. در 

هایی که  کنیم. پروتکل آالت و تجهیزات وارد میشین قطعات منفصله، ما فروشیم و از آنها یه می ها مواد اولچینی

 .مکنیاشاره کردید بیشتر برای بازارهایی مانند عراق کاربرد دارد که لبنیات، شیرینی و شکالت به آنها صادر می

ت چین بله، کارخانجا //  درصدی صادرات ما به چین، کامالً ناشی از کاهش تقاضا بوده است؟  ۵۰پس کاهش 

شود، زیرا چین کارخانه دنیاست و  های چین راه افتاده، باز هم این خطر احساس میود. اکنون که کارخانه تعطیل ب

عمدتاً کاالی   .تواند با تمام ظرفیت خود تولید کندنمیاگر در نقاط دیگر دنیا مصرف به حالت عادی بازنگردد، چین هم 

گویند بازار پر از کاالی کنیم. اینکه میچین وارد نمیهایی را هم از یم و چنین کاالکنمصرفی به چین صادر نمی

چینی است، بخشی از آن، شایعه و بخشی هم مربوط به کاالهای قاچاق است. کاالهای چینی که از مبادی  

   .شوند، عمدتاً مصرفی نیستندوارد می  رسمی کشور



 
ز این جهت که پروازهای خارجی متوقف شد، آیا شبکه  روابط بین تجار ایرانی و چینی چقدر سازمان یافته است؟ ا

واسطه اتاق مشترک ایران و چین وجود داشت که بتواند ارتباط بین بازرگانان را در  ی ساختارمندی مثالً به ارتباط

مسئله اهمیت زیادی ندارد. اکنون کاری انجام  شود، این هنگامی که کار انجام نمی //   ند؟ این شرایط حفظ ک

بتوانیم پروازهای مسافری با چین را برقرار کنیم. ، با این همه مذاکرات در حال انجام است برای اینکه شودنمی

ها در چین برای مات حضور ایرانی مانند تمام کشورهای دنیا، ویزاهای ورود به چین هم لغو شده، اما اکنون مقد

صورتی بود که هر خارجی در ا وضعیت بههای آن تعریف شده است. ابتداری فراهم شده و پروتکل موارد اضطر

های پزشکی این مدت به سه روز شد، اما اکنون با یک سری تستروز قرنطینه می ۱۴ه چین باید ابتدای ورود ب

صورت  شود و همه بهبرگزار نمیفعالً در چین نمایشگاه، سمینار و کنفرانسی کاهش پیدا کرده است. با این همه، 

صورت غیرحضوری در حال انجام  مان به . ارتباطات آنالین نیز بین ما برقرار است و مذاکراتشودآنالین برگزار می 

چین نیز مجدداً برگزار های وآمدها را برقرار کنیم و نمایشگاه است. امیدواریم بتوانیم از شهریور سال جاری رفت 

 وگو از حامد حیدریگفت     ...ادامه دارد .های چینی را نیز به ایران دعوت کنیمشود و بتوانیم هیئت

 

 پایانی بخش -وگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت

 «صادرات به چین را باور کنیم»

توان در بازار چین دارد که می گوید: بسیاری از کاالهای ایرانی وجودمجیدرضا حریری می -ایرناپالس -تهران

 دهد به جای افزایش کیفیت تولیدات خود باهدف صادرات به چین،کننده آن تنبل است و ترجیح میفروخت، اما تولید

مجیدرضا   وگوی ایرناپالس بابخش نخست گفت .شان را به بازار عراق و افغانستان صادر کندکیفیتکاالی کم

وگو با حریری، موانع توسعه در بخش پایانی گفت  .خواندید اینجا نی ایران و چین را درحریری، رئیس اتاق بازرگا

ط با چین  ند به موانع ذهنی و فرهنگی موجود برای ارتبادات تجاری ایران و چین را بررسی کردیم. حریری هر چمراو

 .داندتی برای کاالهای ایرانی می ست و چین را یکی از بازارهای مناسب صادراکند، اما بسیار امیدوار ااشاره می 

بندی محصول خود و ب اکنون توانسته با تغییر در بسته گوید: یکی از تولیدکنندگان بزرگ گال وی در این رابطه می 

ز دو سال توانست به صادرات خوبی به چین داشته باشد. بعد ا یف بازار آن در حوزه آرایشی و بهداشتی،تعر

کانتینر رسید. معتقدم همه  ۶۰تا  ۵۰به چین برسد و سال گذشته به صادرات ماهانه  صادرات ماهانه پنج کانتینر

مه طوری که با کمبود عرضه در بازار داخلی مواجه شویم. ه، بهتوان به چین صادر کرددی ایران را می گالب تولی

یرینی و شکالت صادراتی  درستی عمل کنیم. همه شه بهتوان به چین صادر کرد، به شرط اینکزعفران ایران را می

میلیون نفری است. صادرات   ۴۰۰یک میلیارد و معنای بازاری چین به .شودما به دنیا، یک هزارم بازار چین هم نمی

لیارد دالر آن محصول نهایی است؛ معتقدم که کمتر از هشت می میلیارد دالر بوده  ۵۰غیرنفتی ایران در بهترین حالت 

به چین صادر کرد. اگر برنامه درست و منظمی داشته باشیم و همه در پی اجرای آن توان پنج برابر این را می

ساله، صادرات به چین را اعم از پتروشیمی، گاز و محصوالت نهایی به بیش از   ۱۰وان در یک فرآیند تباشند، می

 .خوانیدوگو با وی را میدر ادامه مشروح گفت .میلیارد دالر رساند ۱۰۰

سال اخیر  ۳۵در طول //  های گذشته چیست؟ از روند مبادالت تجاری بین ایران و چین در سال تحلیل کلی شما 

  ۵۲به رکورد هر سال افزایش یافته تا اینکه یکی دو سال بعد  ۲۰۱۲ین تا پیش از تحریم اولیه سال تباطمان با چار

هایی بوده که علیه ما اعمال شده است. میلیارد دالر رسیدیم. از آن سال به بعد روند کاهشی شده و علتش تحریم

فت خود را بفروشیم، سهم ما در و هنگامی که نتوانیم ندهد یا را نفت شکل میای از مبادالت ما با دنبخش عمده

  ۱۲۰میلیارد دالر مبادله داشتیم، قیمت هر بشکه نفت  ۵۲الی که شود. ستر میتجارت جهانی روز به روز کوچک

 .های بعدی نیز قیمت نفت کاهش یافت ضمن آنکه ما دچار تحریم شدیمدالر بود. در سال 
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ر بشکه نفت به چین را داریم اما اکنون مجموع مبادالت نفتی ما با دنیا بسیار  زاه ۸۰۰ورد فروش روزانه زمانی رک

هزار بشکه نفت در روز به چین صادر   ۵۰۰های نفتی بیش از طور متوسط تا پیش از تحریماست. به  کمتر از این رقم

در   رفته است. با این حال کاهش قیمت نفت از بین  علت تحریم وای از مبادالت ما با چین به کردیم. بخش عمدهمی

ها یک سال، یک تا دو درصد به نفع چینی سال گذشته، تراز تجاری با احتساب نفت به نفع ما مثبت بوده و تنها  ۳۵

 .بوده است

اندازی در روابط تجاری دو کشور  شود، چقدر سبب سنگهایی که در حوزه بانکی علیه ما اعمال می محدودیت  

شدت اعمال شده، ها به به این سو که تحریم ۲۰۱۲ دالت ما با چین از سال ای از مبابخش عمده//  وده است؟ ب

را بیان کنیم. همان مقداری هم که برخی زدیم و قرار نیست آن ها را دور می ت، زیرا داشتیم تحریمقابل بیان نیس

نک« را طراحی  ان است، »کونلون بابا بخشی که قابل بیدوستان بعد از برجام بیان کردند، اشتباه بود. اما در رابطه 

های دوره های آمریکا قرار گرفت. اصوالً تحریمکرده بودیم که یکی دو سال بعد از آغاز فعالیتش در فهرست تحریم

  ها و برجام رسیدیم، ارتباطمان با کشورهای طمه بزند. هنگامی که به بحث لغو تحریمتوانست به آن بانک ل اول نمی

 اشتیم اما منع بانکی را برای خودمان ایجاد کرده بودیم. اینجا موضوعنظر تجاری منعی ند مختلف خوب شد و از

FATF ها را از دست دادیم. هیچ بانک معتبری در دنیا با کشوری همکاری  بود. متأسفانه دقت نکردیم و فرصت رحمط

 .است FATF کند که در فهرست اقدامات احتیاطینمی

توانستیم  کونلون بانک مشکلی با ما نداشت و می//  دست داد اما کارکردش را از مشکلی با ما نداشت،کونلون 

های آمریکا  شت و مشمول تحریمالمللی زیادی نداپول را منتقل کنیم، زیرا این بانک فعالیت بینهنوز از طریق آن 

نهاد تحریم   د، خودشان به یکریکا همکاری کننها، کسانی که با نهادهای تحریم شده آمبود. اما در دوره دوم تحریم 

برایش فرستادیم، به حسابش در بانک  خواست پولی را که ماشوند. در نتیجه اگر طرف چینی میشده تبدیل می

گفت منشأ این می FATF نلون شامل تحریم بود و دیگر اینکه قوانینشد. زیرا کودیگری منتقل کند، دچار مشکل می

ه این پول از کدام مبدأ به حسابشان آمده و آن مبدأ از نظر  دادند کپاسخ میهای چینی باید پول کجاست؟ بانک

ا که در  توانست پولی ر. در نتیجه، فرد چینی دیگر راغب به همکاری با ما نبود، زیرا نمیپولشویی زیرسؤال بود

 متصل بودند. اینالمللی نکی بینهای دیگری منتقل کند که به سیستم باکونلون بانک داشت به حسابش در بانک 

 .ها تشدید شدمسئله در دور دوم تحریم 

روند مؤثر بوده است. ری ما بوده، روابط سیاسی ما نیز بر این های گذشته شریک نخست تجاچین در طول سال

ود ما اتفاقاً  ها شد؛ برخی تحلیلگران معتقدند بهتر بزعم برخی باعث دلخوری چینیپس از برجام اتفاقی افتاد که به 

ر این رابطه چه نظری  گرفتیم. دها امتیاز می عنوان برگ برنده مطرح کرده و از چینی ها را بهاروپایی مکان مراوده با ا

آمدند و  های اروپایی به ایران میسیاست کلی کشور این نبود که با چین قطع رابطه کند. اینکه هیات //  دارید؟ 

فراهم نبود. یک تقاضای متراکم در هر دو طرف کان برایشان ج سال این امبرعکس، به این علت بود که حدود پن

ها حضور داشتند و تقاضای متراکمی در رابطه با آنها وجود  آن سال  ها در طولوجود داشت. در حالی که چینی

. هنگامی  وآمدها به اروپا تشدید شد و به چشم آمدما به چین پس از برجام قطع نشد، اما رفتوآمد نداشت. رفت

ی متراکم  اند، همان زمان گفتم که این موضوع ناشی از یک تقاضاهایی از اروپا آمده ردند هیات کهمه ذوق میکه 

ها بود، شریک نخست  مد اروپاییوآها که اوج رفت شده است و علتی برای ذوق کردن وجود ندارد. در همان سال

داشتند، اما نیاز به تبلیغاتی در   هات را چینینیز رتبه نخسگذاری خارجی ما تجاری ما چین بود. در جذب سرمایه 

کلی جامعه و مسئوالن ما به سمت غرب  این نیستم که تمایلبا همه اینها منکر  .این رابطه وجود نداشته است

های جهان هستند. با هوآی چین از برترین دانشگاه برنده است، دانشگاه پکن و دانشگاه شیناست. یک مثال پیش 

شگاه درجه دو در  ه یک جوان ایرانی بگویید حاضر است به یکی از این دو دانشگاه برود یا یک دان این حال اگر ب

شود، ترین پوشاک و مبلمان دنیا در چین تولید میکند. در نمونه دیگر، گرانه دوم را انتخاب میمان؟ احتماالً گزینآل



 
تنها کنیم. نه ید، اغلب ما مبلمان ایتالیایی را انتخاب میاما اگر گفته شود بین مبلمان چین و ایتالیا یکی را انتخاب کن 

یک ناباوری نسبت به توانمندی چین و یک تبلیغات  .مین فضا حاکم باشدکشورها ممکن است ه ما بلکه در بیشتر

ها به  کرده اروپا و آمریکا هستند و قاعدتاً گرایش ذهنی آنمنفی علیه چین در دنیا وجود دارد. مدیران ما نیز تحصیل

 .همان سمت است

توان در بازار  که می یرانی وجود دارد ری از کاالهای ابسیا//  شودتدریج کمتر می موانع فرهنگی همکاری با چین به 

کیفیت خود را به بازار عراق و افغانستان صادر  دهد کاالی کمچین فروخت، اما تولیدکننده آن تنبل است و ترجیح می

ما در  اما از طرف چینی نیز ارتباط با .ات خود را بیشتر کرده و آن را به چین صادر کندکند تا اینکه کیفیت تولید

صورت نرمال ادامه داشته است. مثالً در ژانویه  مذاکره بوده یا به توافق رسیده، به که برجام در حالهایی سال

مد. طرف چینی چیزی کم عنوان دومین سفر خود به منطقه غرب آسیا به ایران آجمهوری چین بهرئیس  ۲۰۱۶

نیسان به ایران  رجه چندم رنو و . اگر یک مدیر دگری استکنیم، بحث دینگذاشته، اما اینکه ما چگونه عمل می

گذاری مستقیم  توانست با وزیر ما مالقات کند، اما مدیرعامل کمپانی چری چین که در ایران سرمایه آمد، میمی

مدیران کل وزارت صنایع ما دیدار کند، باید در نوبت باشد. این موانع ذهنی و   انجام داده، اگر قرار باشد با یکی از

شناخت مردم دو کشور از یکدیگر بسیاری از مسائل  .شودروز کمتر میروزبه اما خوشبختانه  هنگی وجود دارد،فر

چین را باور ندارند. در  کند. اکنون یک مانع ذهنی که در ذهن تجار ما وجود دارد، این است که صادرات به را حل می

توانید  ایرانی بگوییم می بوده که به تجارای اخیر بر این هاتاق بازرگانی مشترک ایران و چین همه تالش ما در سال 

کاالی خود را به چین بفروشید. خوشبختانه تنوع کاالی ایرانی در طول یک دهه اخیر در بازار چین خیلی زیاد شده 

ارد  شود و بسیاری از کاالهای ایرانی وجود دسال آینده، این تنوع بسیار بیشتر هم می ۱۰است. معتقدیم در طول 

کیفیت خود را به بازار  دهد کاالی کموخت، اما تولیدکننده آن تنبل است و ترجیح میدر بازار چین فرتوان که می

بیش از نیمی از   .ا به چین صادر کندعراق و افغانستان صادر کند تا اینکه کیفیت تولیدات خود را بیشتر کرده و آن ر

سال پیش اینها باور کردنی نبود. اکنون فرش و  ۱۰، در حالی که رودپسته و زعفران صادراتی ایران به چین می

کند؛ هم صادرکنندگان بیشتری وارد این بازار  صنایع دستی ایرانی بازار خوبی در چین دارد و هر ساله رشد می

 .شودفیت کاالهای ایرانی بیشتر می شوند و هم کمیت و کیمی

ها، است که ایران بیشتر کامودیتی م، به این صورت کردکه نگاه می  ترکیب کاالهای صادراتی و وارداتی دو کشور را

آالت و تجهیزات وارد کند و از این کشور ماشینمحصوالت پتروشیمی و محصوالت کشاورزی را به چین صادر می 

بازار  اگر //  ایرانی در چین بازار خوبی دارد، اما تا کنون صادرات آن مغفول مانده است؟  ایم. کدام کاالهایکرده 

سمیناری با  ۲۰۰۷کنیم. سال گونه مبادله میا کنار بگذاریم، با سایر کشورهای دنیا نیز همینافغانستان ر عراق و

کردند که بتوان به چین صادر  باور نمیهای صادراتی به چین برگزار کردیم، بسیاری از بازرگانان هم عنوان چالش

میلیارد دالر بود. اگر روزی از صادرات فرش به چین  ۲از  جز نفت، کمترکرد. آن زمان مجموع صادرات ایران به چین به 

ها در بازار جهانی فرش، رقیب ما در دنیا هستند. در حالی که اینها ذهنیت آن گفتند که چینیای میگفتیم، عدهمی

د و اصالً  با ما ندارن سال پیش تاکنون فرش دستباف دارند اما رقابتی ۲۰۰۰ها از چینی .بود و واقعیت نداشتافراد 

یکی از تولیدکنندگان ایرانی فرش ماشینی را با هزار خواهش به یکی از   ۲۰۰۸ش آنها فضای دیگری دارد. سال فر

شود و سه فرش ماشینی ایران محسوب می های چین بردم، اما اکنون چین یکی از بازارهای خوبنمایشگاه 

اتی تولید شده در کاشان به چین  مده فرش صادرر حال حاضر عتولیدکننده ایرانی در چین نمایندگی دارند. د

توان این محصوالت را به رود. شیرینی و شکالت ایرانی را به زحمت در چین بردیم چون کسی باور نداشت میمی

  قدم حتی یک درصد بازار بالقوه خودمان در چین را در اختیار نداریم. متأسفانه بازار چین صادر کرد. هنوز هم معت

 .ولیدکنندگان ما را تنبل کرده استعراق برخی ت افغانستان و



 
یکی از تولیدکنندگان بزرگ گالب اکنون  //  توانیم پنج برابر صادرات کاالهای نهایی ایران را به چین بفروشیممی

چین ی و بهداشتی، صادرات خوبی به بندی محصول خود و تعریف بازار آن در حوزه آرایشدر بسته توانسته با تغییر 

د از دو سال توانست به صادرات ماهانه پنج کانتینر به چین برسد و سال گذشته به صادرات ماهانه  باشد. بع داشته

طوری که با کمبود عرضه ن صادر کرد، بهتوان به چیکانتینر رسید. معتقدم همه گالب تولیدی ایران را می ۶۰تا  ۵۰

درستی عمل کنیم. صادر کرد، به شرط اینکه به ن به چین توارا مییم. همه زعفران ایران در بازار داخلی مواجه شو

معنای بازاری یک میلیارد و  چین به .شودهمه شیرینی و شکالت صادراتی ما به دنیا، یک هزارم بازار چین هم نمی

الر  میلیارد دمیلیارد دالر بوده که کمتر از هشت  ۵۰صادرات غیرنفتی ایران در بهترین حالت فری است. میلیون ن ۴۰۰

توان به چین صادر کرد. اگر برنامه درست و منظمی داشته صول نهایی است، معتقدم پنج برابر این را می آن مح

ت به چین را اعم از پتروشیمی، گاز و  صادرا  ساله، ۱۰توان در یک فرآیند باشیم و همه در پی اجرای آن باشند، می 

دهد. میلیارد دالر واردات انجام می ۲۵۰۰ن ساالنه بیش از یچ .رساند میلیارد دالر ۱۰۰محصوالت نهایی به بیش از 

توانیم حضور میلیارد دالر اصالً نمی ۱۷۰۰شان به ارزش ایم در بازار برخی محصوالت وارداتیآنچه ما برآورد کرده 

ی  ای وارداتاز کااله اپیما و کاالهای فناورانه است. اما در بخشیه باشیم، زیرا مربوط به محصوالتی مانند هوداشت

طور جدی توانیم به این کشور صادرات کنیم. کافی است بهرسد، میمیلیارد دالر می  ۸۰۰ها به چین که ارزش آن

های رگوالتور وجود داشت و بعضاً تصمیمن نهادهای تعارضی بی ۱۳۹۸در سال  .به پنج درصد از این عدد فکر کنیم

های متعدد ممنوعیت واردات و  ت صمت بخشنامه م که وزارشاهد بودیشد. از سوی دیگر، متناقضی گرفته می 

 های مختلف ابالغ کرد. صادرات در برهه

 گیری در حوزه راکز تصمیمیکی از مشکالت ما تعدد م  / هایی چقدر مراوده تجاری با چین را متأثر کرد؟ چنین رویه 

این موضوع //  ؟  سراغ دارید و شوراستاد  طور مشخص تجارت فرامرزی است. در کجای دنیا این همهاقتصاد و به 

 شود و طبیعتاً برای مراوده با چین نیز مشکالتی ایجاد کرده است. به کلیت فضای تجارت خارجی کشور مربوط می

ام مرکز توسعه صادرات ایجاد و سپس به  ای نهادی به نجی ما کیست. در برههدانیم فرمانده تجارت خاراصالً نمی 

یل شد. مأموریتش این است که از نظر تئوری، استراتژی و اجرا، تجارت فرامرزی ما را  دبسازمان توسعه تجارت ت

 راهبری کند. 

تواند ادعا کند چنین نقشی دارد؟ وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، بانک  آیا اکنون حتی وزارت صمت نیز می 

بر تجارت خارجی اثرگذار است. یکی از رند که همگی نیز بهای حوزه خود را پیش میمرکزی و... هر کدام موضوع

خص تجارت فرامرزی است. در کجای دنیا این  طور مشگیری در بخش اقتصاد و به مشکالت ما تعدد مراکز تصمیم

تر درستی بانک مرکزی را قدرتمند و بخش عمل آن را مستقلدر دو سال اخیر به//  همه ستاد و شورا سراغ دارید؟ 

های کشورمان درهم پیچیده است. اکنون دچار برخی معضالت  نکردیم. موضوع شخصکردیم، اما حدود آن را م

شود و کنونی آن سیاسی است. ما دعوای سیاسی با دنیا داریم که سبب تحریم می اقتصادی هستیم، اما علت

ر د دشوعلت دچار شدن به مشکالت ارزی، بانک مرکزی ناچار میگذارد. بهتحریم بر حوزه اقتصادمان اثر می

 .ای به آن نداردهایی دخالت کند که شاید اصالً عالقه حوزه

علت ناپذیر است، اما برخی از آنها را بیگیری اجتنابجود برخی از مراکز تصمیمو//  زدایی استراه چاره، مقررات 

یم که اکنون اه دار هایی را نگها و... را برچینیم و فقط همانایم. باید تصمیم بگیریم همه شوراها، کارگروه ساخته

 .دهندوظایف حوزه خود را انجام می

که بعدها در قانون رفع موانع تولید نیز آمد و آن از میان برداشتن موارد  ای تدوین کردیم از برنامه پنجم توسعه ماده 

ه بوده و  ارها چزائد بود. بعد از آن نیز دبیرخانه شورای عالی آن را در اتاق بازرگانی ایجاد کردیم، اما نتیجه این ک 

رتش اقتصادی جهان ترین ااکنون در حال جنگ اقتصادی با بزرگ //  چند قانون زائد تاکنون حذف شده است؟ 

درصد اقتصاد دنیا و همچنین همه نهادهای اقتصادی جهانی را در اختیار دارد. این در حالی است که   ۲۶هستیم که 



 
صورت منظم با چنین ارتشی جنگید و نیاز به  وان بهتنمی .یمشوما کمتر از یک درصد اقتصاد جهانی را شامل می 

الزم است در طول یک فرصت  .قوانین و مقررات باید تسهیل شود جنگ چریکی و پارتیزانی است. در نتیجه،

ها را بررسی کرده و ببینیم فعالیت آنها به چه میزان سبب شده ماهه عملکرد همه ستادها، شوراها و سازمانسه

 شده خود دست یابند. هر کدام را که عملکرد مثبتی نداشته منحل کنیم. هر یک سازمان و اسمیاف تعریف به اهد

تواند سبب رخ دادن فساد که ایجاد شده، مساوی با ایجاد چند صد میز و هر یک میز برابر است با یک مانع که می

ایم و جلوی ختلف، دولت را بزرگ کرده نهادهای مایم قرار است چه کار کنیم و با ایجاد اقتصادی شود. تعریف نکرده 

 .ایمفعالیت مردم را گرفته 

دانیم چه بخش از تولید ناخالص  ما هنوز نمی//  و به تبع آن استراتژی تجاری نداریم؟ یعنی استراتژی اقتصادی 

نیا  است که در د ترین چیزیکشور را باید از خدمات و چقدر را از تولید به دست آوریم. این ساده  (GDP) داخلی

مختلف باشد و سپس به  های کنند از هر یک چقدر مربوط به بخششود. بعد از آن مشخص می درباره آن فکر می 

 .نویسیمها چقدر است، برای آن استراتژی میرسند. هنگامی که فهمیدیم سهم هر یک از بخشاستراتژی می

ایم. این هزینه چه صنعت فوالد کشور هزینه کرده  دالر در یاردمیل ۱۰۰۰تا کنون و به نرخ امروز بیش از  ۱۳۴۸از سال 

تاکنون و به نرخ امروز   ۱۳۴۸به طور نمونه از سال الد جهان کجا قرار داریم؟ دستاوردی داشته و اکنون در بازار فو

اکنون در  ایم. این هزینه چه دستاوردی داشته و بیش از یک هزار میلیارد دالر در صنعت فوالد کشور هزینه کرده

صیص داده بودیم، با توجه به  آهن و فرودگاه تخار فوالد جهان کجا قرار داریم؟ اگر این مبلغ را به ساخت بندر، راه باز

آهن آهن برقی بود، چین راهکه در ایران صحبت از راه  ۱۳۵۲سال //  موقعیت جغرافیایی خود در کجا قرار داشتیم؟ 

آهنی دارد هزار کیلومتر راه  ۵۰رقی دارد و به غیر از آن بیش از آهن به لومتر راهزار کی ۱۲۰نداشت. امروز چین باالی 

  ۱۰السیر در چین مربوط به آهن سریعکند. شروع پروژه راه کیلومتر در ساعت از آن عبور می ۳۰۰که قطار با سرعت 

السیر دارد. یعآهن سرر راه هزار کیلومت ۱۸سال پیش است و در همین مدت به این نقطه رسیده. همه دنیا کمتر از 

آهن را داشتند اما اکنون چین ین نوع راه هنگامی که چین این پروژه را آغاز کرد کشورهایی مانند ژاپن و آلمان ا

 2023وگو از حامد حیدریگفت  .السیر داردآهن سریع برابر دیگر کشورها راه  ۳.۵تنهایی به 

 

 ی مازندرانسوزی ؛ سرنوشت گردشگری اقامتفرصت

دیرباز با مشکالت   روس کرونا و تبعات خسارت بار آن برای گردشگری مازندران که ازشیوع وی -ایرنا  -ساری 

ای همچون عدم درآمدزایی همراه بود، چراغ امید رفع برخی موانع دامن زننده این معضل را در دل  عدیده

معضالت   خیلی زود خاموش شد تا همگان بپذیرنددوستداران و فعاالن صنعت گردشگری روشن کرد ، چراغی که 

شیوع  .زی مدون و معطوف به منافع عمومی استان حل کردریتر از آن است که بتوان بدون برنامه این عرصه عمیق

ویروس کرونا که از اسفند ماه سال گذشته مهمان مازندران شد و همچنان ادامه دارد ، پیامدهای متفاوتی برای  

سارات سنگین این ویروس به جهت تعطیلی سافرخیزترین استان کشور داشت ؛ از خصنعت گردشگری م

رین زمان درآمدی سال گرفته تا پیامدهای خوب و بد دیگری که شیوع این ویروس به  تاسیسات گردشگری در بهت

ا بخش نهت ۹۹مازندران در نوروز  خسارت و کاهش حدود یک هزار میلیارد تومانی درآمد گردشگری  همراه داشت.

شگری مازندران  البته در کنار خسارت ها ، کرونا فرصت های جدیدی برای گرد .ودکوچکی از خسارت های کرونا ب

یکی از این   ایجاد کرد که شاید در شرایط عادی کمتر مدیر یا برنامه ای توانایی ایجاد چنین فرصت هایی را داشت.

غ گردشگری مانند در ایام شلو و مدارس بود. این اماکنفرصت ها تعطیلی اسکان مسافران در پالژهای دولتی 

شگری بودند و به نوعی خدمات تقریبا رایگان آنان حجم قابل تعطیالت عید و تابستان رقیب جدی تاسیسات گرد

جالب این که در تمامی   .توجهی از گردشگران را به سمت خود جذب کرده و مانع از درآمدزایی واقعی می شد

ان و مسئوالن و حتی کارشناسان و فعاالن بخش تا پیش از شیوع کرونا ، همواره مدیرسال های گذشته 

https://www.irna.ir/news/83828070/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
ازندران بر این اعتقاد بودند که پالژها و مدارس در کنار خیابان خوابی و پارک خوابی این استان گردشگری اقامتی م

ان مفید نیست بلکه این بخش را تبدیل به یک پارک بزرگ برای کشور کرده است که نه تنها برای گردشگری مازندر 

رونا که از چهار ماه پیش در استان شیوع ک .تنزل داده است ادی استان را در حد دکه داری در کنار پارک مهم اقتص

یافت این رقبای قدر گردشگری اقامتی مازندران را از میدان بیرون کرد ، رقبایی که سهم مهمی از اقامتگاه های  

ندین دولت ، استانداران مختلف و مدیران پر  با گذشت چندین دهه و چ خود داشتند ورسمی استان را در اختیار 

رقابت عادالنه میان سرمایه   ق به برچیدن آنها نشده بودند تا صنعت گردشگری در فضای شمار هیچکدام مواف

هزار   ۷۰فیت هزار تختی پالژهای دولتی و مدارس در برابر ظر ۱۵ظرفیت حدود  .گذاران و بخش خصوصی پابگیرد

سافران استان را  گردشگری که به اعتقاد کارشناسان همواره بخش قابل توجهی از م نفری تاسیسات استاندارد

به خود جذب می کرد و مانع از توسعه گردشگری را می شد ، اکنون با دست قدرتمند ویروس کرونا حداقل برای  

ر کالبد صنعت  مازندران کوتاه شد تا نفس تازه ای دکوتاه مدت سایه سنگین این رقبای دولتی از سر گردشگری 

و تمدید   ۹۹مدرسه خوابی و پالژهای دولتی در ایام نوروز  اگر چه تعطیلی .گردشگری اقامتی استان دمیده شود

آن برای فصل تابستان ، همان اتفاق مثبت ویروس کرونا برای گردشگری استان مازندران است که رقم خورده  

اما نکته اینجاست که آیا   آزاد با یکدیگر رقابت کنند ،ای خصوصی گردشگری بتوانند در فضایی است تا مجموعه ه

تعطیلی مدرسه خوابی یا اسکان فرهنگیان و پالژهای دولتی می تواند در تقویت تاسیسات گردشگری  واقعا 

 مازندران و توسعه این حوزه کمک کند؟

میلیون گردشگری که  ۳۰ست باید گفت خیر . زیرا از مجموع اه نخدر نگ // سهم پنج درصدی مازندران از گردشگری

سفر انتخاب می کنند تنها یک و نیم درصد در پالژهای دولتی و مدارس اسکان  هر ساله مازندران را به عنوان مقصد 

این اماکن   می کنند و اگر ریزتر و دقیق تر نگاه کنیم ، شاید در نگاه اول به این نتیجه برسیم که اصال با تعطیلی

پالژ خوابی را  با وجود اینکه مدرسه خوابی و .قامتگاههای رسمی ایجاد نشوداقامتی هیچ سرریزی به سمت ا

نمی توان باعث کاهش هدایت گردشگران به سمت تاسیسات رسمی دانست ، اما وقتی وارد جزئیات می شویم 

هم پالژها و مدارس برای اقامت دادن  مسئله اندکی متفاوت می شود. نکته این است که یک و نیم درصد س

د از جمعیتی که به مازندران سفر می کنند در  درص ۹۵میلیون نفر نیست، چرا که حدود  ۳۰از مجموع  شگران ،گرد

خیابان ها ، پارک ها، چادرها، ویالهای شخصی و استیجاری و به انواع روش های غیر رسمی اقامت می کنند و  

بگذارید کمی با اعداد و ارقام    .است ل و متل و مهمانسراها کمتر از پنج درصدسهم تاسیسات رسمی همچون هت

هزار تخت برای هر شب اقامت است که شامل   ۷۰سمی اقامتی استان مازندران حدود سخن بگوییم. ظرفیت ر

میلیون گردشگر وارد استان مازندران می شوند که به   ۳۰مجموعه اقامتی می شود. از طرفی ساالنه حدود  ۲۰۰

رسمی استفاده  هزار نفر از اقامتگاه های  ۵۰۰ین میزان حدود یک میلیون و گفته مسئوالن گردشگری تقریبا از ا 

حال وقتی آمار یک و نیم درصدی مدرسه خوابان و پالژ خوابان را در برابر آمار پنج درصدی کل اقامت در   .می کنند

تواند بسیار تاثیر   یسات رسمی استان مازندران قرار دهیم ، خواهیم دید که این میزان چندان اندک نیست و میتاس

راث فرهنگی مازندران در این باره گفت: از نظر بالقوه تعطیلی پالژهای  معاون گردشگری اداره کل می .گذار باشد

گردشگری جهت جذب مسافر و درآمد بیشتر   دولتی و اسکان فرهنگیان می تواند فرصت خوبی برای تاسیسات 

  .دهند فرصت جایگاه خود را از انتخاب دست چندمی به اولویت تغییر باشد و این اماکن می توانند با استفاده از این

مبتنی بر اقتصاد گردشگری شاهد پدیده ای به نام پالژهای دولتی یا اسکان   مهران حسنی افزود : در هیچ کشور

 یم و با توجه به اینکه گردشگری صنعتی مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است ، اینگونهفرهنگیان نیست

وی با بیان   .اق فعاالن این حوزه را کاهش می دهدها ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و به نوعی اشتیروش 

ند اسکان فرهنگیان و  اینکه گردشگری کامال اقتصادی مبتنی بر رقابت است ، اظهار داشت : طرح هایی مان

معنا می کنند، بلکه به واسطه خدمات تقریبا رایگان  پالژهای دولتی نه تنها تقریبا رقابت را از بین برده و آن را بی 



 
معاون گردشگری مازندران با بیان اینکه   .درآمدی زایی اقتصاد کالن یک مقصد گردشگری خواهند شد مانع از

یک طرح حمایتی برای اقشار کم برخوردار و کارمندان دولت بود ، افزود : البته  پالژهای دولتی و اسکان فرهنگیان 

شود که باعث تقویت گردشگری و   حمایت ها در دیگر کشورها وجود دارد ، اما به شکلی اجرا میاینگونه 

 وی توسعه تاسیسات گردشگری و رقابت پذیر شدن آن را .برخورداری اقشار محروم به طور همزمان می شود

نفع اقشار کم  زمینه ای برای باال بردن تعداد مسافر و کاهش قیمت عنوان کرد و گفت: هم کاهش قیمت به 

 .مایه گذاران خواهد بودبرخوردار است و هم افزایش گردشگر به نفع سر

بی چه  و ارقام و اینکه پالژ خوابی و مدرسه خوا گذشته از اعداد تعطیلی پالژها و مدرسه خوابی چه تاثیری دارد؟ 

فضایی برای صنعت گردشگری مازندران ایجاد کرده است ، باید برگردیم به مسئله کرونا و تعطیلی طرح های  

کرونایی باعث می شود تا مسافران به سمت تاسیسات رسمی  موازی با گردشگری و اینکه آیا تعطیلی

ان فرهنگیان چه تاثیری در تعداد  ق تر تعطیلی اجباری کرونایی پالژها و اسکگردشگری سوق پیدا کنند؟ یا دقی

معاون گردشگری مازندران در پاسخ به این پرسش //  مراجعین به هتل ها و مسافرخانه ها و دیگر موارد دارد؟ 

اد : همان حسنی توضیح د .اید اصال تاثیری نداشته باشد و در غیر این صورت اثرگذاری آن بسیار کم استگفت : ش

دولتی و اسکان فرهنگیان فرصت بالقوه را برای تاسیسات اقامتی رسمی ایجاد  طور که گفتم تعطیلی پالژهای

یان سنتی پالژها و مدارس موفق باشند  می کند، اما اینکه این اقامتگاه ها چقدر می توانند در جذب سرریز مشتر 

اقامتی در  ین است که مدیریت گردشگری مجموعه های موضوع دیگری است. الزمه استفاده از فرصت پیش آمده ا

اما به دلیل مدیریت سنتی عمده اقامتگاه ها می  خدمات ارائه شده بر اساس تقاضای مشتریان تنوع ایجاد کنند ،

 .و مدرسه خوابی تاثیر چندانی بر میزان مشتریان اقامتگاه های گردشگری ندارد توان گفت که تعطیلی پالژها 

ان نتوانسته سهم خود را از سبد مسافران افزایش دهد ،  ری با بیان اینکه هنوز گردشگری مازندرمعاون گردشگ

دشگری دولتی حداکثر گفت : به همان دالیل این توان وجود ندارد تا از تعطیلی پالژهای دولتی یا دیگر طرح های گر

 .بهره برداری شود

ذریم ، نباید اگر از موضوع تعطیلی مجموعه های اقامتی دولتی بگ//  های اقامتی مازندرانگره کور مجموعه

درصد مسافران و گردشگرانی که به مازندران سفر می کنند از اقامتگاه های رسمی  ۹۵فراموش کنیم که هنوز 

میلیون مسافر مازندران در طول سال از ظرفیت های اقامتی رسمی که  ۲۹از استفاده نمی کنند. یعنی بیش 

بته نمی توان این مسئله را ناشی از فقدان آگاهی  جوز از میراث فرهنگی است استفاده نمی کنند که الدارای م

لویت  به نظر می رسد عواملی در این میان دخیل است که اقامتگاه های رسمی را حتی در او .مسافران دانست

ستیجاری ، خانه مسافر و امثال آن باز  چندم مسافران قرار نمی دهد و در عوض زمینه را برای استقبال از ویالهای ا

؛ اقامتگاه های خصوصی که کمترین میزان امنیت ، تعهد و خدمات را ارائه می دهند و اصال با   گذاشته است

درصد مسافرانی که به   ۸۰ور که گفته شد بیش از با این حال همان ط .معیارهای گردشگری همخوانی ندارند

نند. یعنی جمعیت حدود های استیجاری و ویالهای خصوصی را بر می گزیخانه مازندران سفر می کنند اقامت در 

میلیونی که به جز هزینه برای خورد و خوراک ، آورده اشان برای صنعت گردشگری و درآمد کالن استان در هاله   ۲۴

 .رار داردای از ابهام ق

است که چرا تقریبا بخش اعظم گردشگری   گذشته از اینکه اعداد و ارقام به ما چه می گویند ، سئوال اساسی این

//  ز اقامتگاه های رسمی گردشگری استقبال نمی کنند و فضاهای فرعی را ترجیح می دهند؟ مازندران ا

دهی گردشگران در مازندران و کشور می  کارشناسان گردشگری مولفه مدیریت را مسبب و مانع اصلی سامان

و مازندران  ، اقتصادی و همچنین علمی به گردشگری در کشور دانند و معتقد هستند که هنوز نگاه درآمدزایی

دانا یوسفی کارشناس جهانگردی و گردشگری به خبرنگار ایرنا گفت : تصور از گردشگری در   .شکل نگرفته است

روزمره ، انفرادی و سودجویی است که گذشته از چرایی شکل گیری چنین فضایی کشور ما سنتی ، برپایه درآمد 



 
غیر علمی بر صنعت گردشگری کشور در چند دهه اخیر جست و   اوم آن را باید در مدیریت ناکارآمد، ناآگاه و، علت تد

می دهند ، افزود : اما   وی با بیان اینکه مدام فعاالن حوزه گردشگری و مدیریت کالن همدیگر را مقصر جلوه .جو کرد

یرا در تمامی اقتصادهای شکوفا بر پایه  کفه ترازوی تقصیر مدیریت گردشگری در کشور سنگین تر است ز

ی و کشورهایی که در صنعت توریسم موفق عمل کردند ، سایه یک مدیریت منسجم ، برنده ، قاطع و  گردشگر

چین ، مالزی و آفریقای جنوبی به عنوان کشورهای یوسفی به ترکیه ، امارات ،  .تصمیم ساز احساس می شود

گر، خدمات گردشگری ، در این کشورها گردش : اشاره کرد و توضیح داد موفق یک دهه اخیر در صنعت گردشگری

نیاز مسافر و رفاه او در اولویت قرار گرفته و همه نهادها برای تقویت این حوزه توسط مدیریت متمرکز همصدا 

 .هستند

ستان این کارشناس گفت: از مسائل کالن که بگذریم و به مشکالت گردشگری ا//  ه اختیار ندارد مدیریتی ک

در استان ما با وجود فراهم بودن جاذبه های طبیعی و تاریخی ، اما مدیریت  مازندران متمرکز شویم ، باید گفت که 

یوسفی اظهار داشت:   .ودگردشگری ضعیف ترین دستگاه بوده و اختیاراتش فقط به چند بخش خالصه می ش

ودی و خروجی استان و همچنین دیگر جاذبه  مدیریت گردشگری مازندران بر دریا، جنگل ، دشت ، کوهستان، ور

ی تاریخی هیچ اختیار تامی ندارد و برای یک مجوز باید سال ها در نهادها و ادارات موازی معطل ماند . این  ها

زیبای مسئوالن در مورد اولویت قرارگرفتن گردشگری ، اصال این مسئله نشان می دهد که با وجود شعارهای 

زیر مجموعه خود یعنی تاسیسات گردشگری  وی افزود : گردشگری استان بر  .ذاری نداردحوزه جایگاهی برای اثرگ

حالی از جمله اقامتگاه ها نیز مدیریتی ندارد و حداکثر توان مدیریتی آن اعطای مجوز و یا پلمپ و تعطیلی است در 

د. پس می توان نتیجه گرفت که مدیریت گردشگری باید مبتنی بر جهت دهی به سرمایه گذاران و بهره برداران باش

دران امری رها شده است و همانند مجمع الجزایری هر جزیره مستقل از دیگری فعالیت می کند گردشگری در مازن

این کارشناس  . که دیگر کامال در تماس استدر حالی که گردشگری یک زنجیره و پازل است و هر تکه با ت

ت و اختیار الزم را استان بر تاسیسات زیر مجموعه خود نیز نظار گردشگری اظهار داشت : حتی مدیریت گردشگری 

ندارد و چندین دستگاه در این زمینه دخیل هستند که بخشی از توان و همچنین انعطاف پذیری آن را کاهش می 

 .دهد

این کارشناس جهان گردی اظهار داشت : آنچه در گردشگری مازندران بیشتر به چشم  //  دزاییسودجویی نه درآم

آمد در بلندمدت و تداوم حیات گردشگرانه، نگاه سودجویانه آنی به ی خورد به جای برنامه ریزی برای کسب درم

ازندران سعی دارند با  یوسفی معتقد است که مدیران و بهره برداران مجموعه های اقامتی در م  .مسافر است

 ر حالی است که امروزه با باال رفتن سطح کمترین هزینه بیشترین میزان درآمد را از مسافر داشته باشند این د

آگاهی مردم و به تبع مسافران این نوع نگاه برای مخاطب توهین آمیز بوده و به همین خاطر مسافران با گریز از  

وی کهنگی برخی اقامتگاه های رسمی ، عدم  .ی استیجاری می آوردنداقامتگاه های گردشگری رو به ویالها

های گاه امتی و همچنین تفاوت فاحش اقامت های متنوع اقخدماتی ، عدم ارائه بسته  رعایت استانداردهای الزم

رسمی با غیررسمی را از ایرادات اصلی تاسیسات اقامتی رسمی مازندران برشمرد و گفت: به جز چند هتل 

ح درآمدی  که عمده تمرکز آن بر غرب استان است ، عمال تنوع خاصی برای مسافران و اقشار مختلف با سطلوکس 

به گفته این کارشناس جهانگردی ، مدیریت گردشگری استان نیز جز توصیه های   .دمتفاوت در مازندران وجود ندار

ابی ، پالژ خوابی و مدرسه خوابی باشد. به  مختلف ، هیچ ضمانت اجرایی ندارد و فقط باید نظاره گر تداوم ویال خو

اقامتگاه های   جاری و خانه مسافر در برابر عقب ماندگیهمین دلیل ما همواره شاهد توسعه ویالهای استی

 .گردشگری هستیم و هیچکس نیز نمی تواند بهره برداران را مجبور به توسعه خدمات کند

اده از دیگر کارشناسان گردشگری و دانش آموخته رشته باباز//   ناپذیری سرمایه گذاری گردشگریتوجیه

کنند ، چنین ظرفیتی در  اقامت در تاسیسات رسمی را انتخاب  جهانگردی نیز گفت : حتی اگر همه مسافران



 
مازندران تعبیه نشده است زیرا همواره سرمایه گذاری در صنعت اقامتی استان به واسطه رقبای موازی توجیه 

  فزود : وقتی چندین دهه به ویالهای استیجاری اجازه فعالیت آزادانه داده شده و وقتی مازندران وی ا  .ناپذیر است

ارای ویالی شخصی است و هر روز صدور مجوز ساخت ویال در حال افزایش  بیش از ظرفیت اقامتگاه های رسمی د

ازندران برای اقامت است و همچنین تا زمانی که آغوش مدارس و پالژهای دولتی و همچنین خیابان های م 

 بابازاده توضیح .زندران توسعه یابدهای گردشگری ماتوان انتظار داشت حوزه اقامتگاه گردشگران باز است ، نمی

داد : در واقع مازندران برای مسافران حیاط خلوت محسوب می شود و ما با گردشگر به معنای استاندارد آن در  

عیت در مازندران به گونه ای است که بخش قابل توجهی از مسافران  متاسفانه وض  استان سر و کار نداریم .

چگاه از اقامتگاه رسمی گردشگری استقبال هی ه کمتر دارند و به همین دلیل همانتخاب های متعددی برای هزین

بازار  نمی کنند و در نتیجه سرمایه گذاری در بخش اقامتی نیز توجیه ناپذیر می شود و اینگونه سرمایه ها به سمت 

مثال اگر در نظر  وی افزود : .مسکن و ملک سوق پیدا می کند که اتفاقا دارای ارزش افزوده بیشتری نیز است

هزار تومان برای اقامت خود در مازندران هزینه کند که این روزها رقم ناچیزی برای یک   ۵۰۰فر بگیریم که هر مسا

زار میلیارد تومان درآمد از محل اقامت گردشگران نصیب ه ۱۵سفر است ، شاهد آن خواهیم بود که ساالنه حداقل 

ورت استقبال گردشگران نیز  ت این است که در حال حاضر حتی در صاستان شود که رقم بزرگی است ولی واقعی

ظرفیتی برای پذیرایی از مسافران در اقامتگاه های رسمی وجود ندارد و ما از این حداقل درآمد هم محروم 

 .هستیم

  پاسخ مسئوالن گردشگری به پرسش ما در باره علت عدم استقبال گردشگران از اقامتگاه //  یر خالقانهمدیریت غ

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی مازندران معتقد است که  است.های رسمی متفاوت از کارشناسان 

 .مشتری گریز است تا جذب کنندهعدم مدیریت خالقانه بهره برداران اقامتگاه های رسمی و نگاه سنتی آنها بیشتر 

:  ای موفق در استان دانست و افزودحسنی مدیریت های مدرن بر اقامتگاه های رسمی مازندران را نمونه ه

وی تنوع بخشی در قیمت و  .متاسفانه بیشتر بهره برداران تصور می کنند که خودشان مدیران خوبی هستند

سافران به اقامتگاه های رسمی عنوان کرد و ادامه داد: صنعت خدمات را تنها راه برون رفت از بی تمایلی م

ن می شود و تغییر می کند در حالی  در آن عرضه بر اساس تقاضا تعیی گردشگری وارد دنیای مدرن شده است که

به اعتقاد کارشناسان گردشگری نیز   .که در مازندران گردشگری فقط به دادن یک واحد برای خواب دیده می شود

  خشی در خدمات ، ایجاد اقامتگاه های رسمی متنوع بر اساس شناسایی سلیقه و توان اقتصادی گردشگر و تنوع ب

ت انفرادی مهم ترین اصالحاتی است که باید صنعت توریست مازندران به خود  ایجاد شبکه گردشگری به جای حرک

ری ، ایجاد شرایط رفاهی بیشتر برای  به اعتقاد این کارشناسان ، تفویض اختیار بیشتر برای مدیریت گردشگ .بیند

خروج  بق نیاز مسافران یک ضرورت برای مسافر در مجموعه های اقامتی و همچنین اقامتگاه های متنوع ط

گردشگری مازندران از روزمرگی است . در واقع گردشگری مازندران نیازمند اصالحاتی اساسی است و با رویه  

کارشناسان جهانگردی معتقدند که در نخستین قدم باید ویالسازی و   .اشتفعلی نمی توان انتظار تغییر چندانی د

پیشنهاد  یه گذاری ها به سمت گردشگری سوق پیدا کند.ده کرد تا سرماویالخوابی را در مازندران غیر موجه و زیان 

ز  س نیا مشخص آنان مطالعه اقشار مختلف گردشگران ، نیازسنجی و ارائه بسته های خدماتی گردشگری بر اسا

 .مخاطب است

 

 در ساعتومتر کیل ۶۰۰آزمایش قطار مغناطیسی چین با سرعت 

کیلومتر در ساعت   ۶۰۰شرکت ملی راه آهن چین از آزمایش قطار مغناطیسی این شرکت با سرعت  -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا از شینهوا، این آزمایش که روز گذشته /یکشنبه/ در دانشگاه "تونگ جی" انجام شده  .خبر داد

 .رهای مغناطیسی به پیشرفت بزرگی رسیده استاست نشان می دهد که چین در زمینه طراحی و تولید قطا

https://www.irna.ir/news/83829539/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA


 
طبق برنامه،  ا آغاز کردپروژه طراحی و تولید قطارهای مغناطیسی ر/ ۱۳۹۵تیر /  ۲۰۱۶چین از ماه ژوئیه سال 

شرکت "چینگدائو سیفانگ" سازنده این قطار مغناطیسی  .تکمیل خواهد شد ۲۰۲۰سامانه این قطار تا پایان سال 

ش نمونه اولیه این قطار که تنها یک واگن داشت فناوری های کلیدی و اجزای اصلی سیستم اعالم کرد در آزمای

جزء آن   ۲۰۰این شرکت گفت: در اولین آزمایش قطار بیش از  .ازی شدمغناطیسی با سرعت باال بررسی و بهینه س

ل عدم اصطکاک قطارهای مغناطیسی به دلی .از جمله منحنی های کوچک و سطح رمپ مورد بررسی قرار گرفت

عالوه بر این، حداقل شعاع چرخشی آنها نصف قطارهای شهری  ریلی چرخ، سر و صدای کمتری ایجاد می کنند

 .در میان ساختمان ها عبور کند نها اجازه می دهد تا بهتر بتواننداست که به آ

 

 درمانیبرای کاهش عوارض داروهای شیمی یستم هوشمندنانوس

های پیشرفته شنژن در آکادمی علوم چین موفق به توسعه نانوسیستم محققان موسسه فناوری  -ایرنا -تهران

به گزارش  .واند داروهای شیمی درمانی را تقویت کند و اثرات منفی آنها را کاهش دهدتهوشمندی شدند که می 

با   های درمان سرطان هستند.درمانی هسته اصلی روش داروهای شیمی توسعه فناوری نانو، روز دوشنبه ستاد

ست و در عین حال  این حال به دلیل اثرات جانبی منفی این نوع داروها، استفاده از آنها با مشکالتی روبرو ا

بنابراین، الزم است  .شودهای سرطانی میهایی در سلولدرمانی منجر به مقاومت استفاده از داروهای شیمی

ای اصالح شوند که کمترین اثرات منفی را داشته و همچنین مقاومت دارویی در  گونه درمانی به داروهای شیمی

نوساختار طال و لیپوزوم، نانوسیستم هوشمندی ساخته شده که تومورهای سرطانی ایجاد نکنند. با استفاده از نا

این  .ا بهبود بخشیده و در عین حال عوارض جانبی دارو را کم کنددرمانی رتواند اثربخشی داروهای شیمیمی

های طال را پوشش داده  نانوسیستم هوشمند شامل لیپوزوم حساس به دما است که روی سطح نانوقفس 

این ساختار به طول  است.درمانی دوکسوروبیسین قرار داده شده ها، داروی شیمیوقفس درون این نان است.

ون قرمز نزدیک حساس بوده و درصورت تابش این طول موج، دارو از درون این نانوسیستم موج پرتوهای ماد

ای مقابله با  درمانی و نوردرمانی ایجاد شده و بردر واقع این نانوسیستم با ترکیب شیمی شود.رهاسازی می 

ارو از طریق  سازگار موجب بهبود جذب دهای زیستپوشش لیپوزوم .است سرطان پستان به کار گرفته شده

این نانوسیستم  .رسدشود و همچنین میزان نشت دارو در طول چرخه حیات دارو به حداقل میسلول می

کند.در نتیجه، استفاده از حرارت کم که در  یل میهوشمند دارای قابلیت تبدیل انرژی بوده و تابش نور را به گرما تبد

درمانی شده و دارو را از  نه تنها موجب رهایش داروی شیمیشود اثر تابش پرتوهای مادون قرمز نزدیک ایجاد می 

تواند های سرطانی اثربخش بوده و می برد، بلکه همین گرما نیز روی از بین بردن سلوللیزوزوم به هسته می 

تواند مقاومت دارویی را  های محققان نشان داده است گرمای مالیم می بررسی .ن را تسریع کندفرآیند درما

کند و با این کار از تخلیه داروی  سرکوب  شوند،ده و نشانگرهایی را که موجب مقاومت دارویی میمعکوس کر

توان گفت . در نتیجه می دهددرمانی از درون به بیرون سلول جلوگیری و حساسیت دارویی را افزایش می شیمی

 Journal of ن پروژه در نشریهنتایج ای .شوددرمانی میکه این نانوسیستم موجب افزایش کارایی داروی شیمی

Controlled Release به چاپ رسیده است. 

 

 آمریکا در بن بست فشار و تحریم علیه چین

آمریکا تالش گسترده ای را شروع کرده است تا به بهانه همه گیری کرونا و تصویب الیحه قانون امنیتی  -ایرنا -پکن

قرار دهد اما ظاهرا مشت های گره کرده  هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین، پکن را مورد تحریم و فشار حداکثری 

آمریکا ماه ها است در تالش هستند تا با طرح و   به گزارش ایرنا، مقام های .اش به درهای بسته خورده است

برنامه های مختلف چین را در جامعه بین المللی تحت فشار قرار داده و چهره این کشور را مخدوش کنند اما  
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پس از آنکه الیحه قانون امنیتی هنگ کنگ در پایان ماه می در کنگره ملی خلق چین  .دتوفیقی در این زمینه نداشتن

این  .واشنگتن تصور می کرد می تواند به این بهانه پکن را تحت فشار و تحریم های گسترده قرار دهدتصویب شد، 

تا با برخی از کشورهای  کشور حتی تهدید کرد که جایگاه اقتصادی ویژه برای هنگ کنگ را لغو می کند و کوشید 

حاال اما به نظر می رسد   .وافقاتی بدست آوردآلمان و استرالیا نیز برای این منظور ت غربی دیگر از جمله انگلستان، 

که واشنگتن که البته درگیر اعتراضات تبعیض نژادی در داخل شده است، بتدریج حمایت های کشورهای دیگر و  

ژاپن و آلمان تصمیم گرفته اند که از تحریم هایی که چین آنها  .از دست می دهدحتی متحدانش را برای تحریم چین 

ستری توصیف می کند، حمایت نکنند که در چنین صورتی معایب اقتصادی  را تحریم ها و فشارهای اقتصادی گانگ

اتش در قبال هنگ چین به انگلستان نیز هشدار داده است که مراقب تحرک .این اقدام گریبان آمریکا را خواهد گرفت

برای   کنگ باشد و در کنار آمریکا قرار نگیرد زیرا چنین شرایطی می تواند فقط آسیب های سیاسی و اقتصادی

اگرچه برخی از کشورهای غربی و همچنین ژاپن به عنوان متحد آمریکا از چین برای تصویب   .بریتانیا داشته باشد

ها در زمینه تحریم ها در کنار واشنگتن قرار نگرفته اند و نمی خواهند این الیحه حقوقی امنیتی انتقاد کردند اما آن

هایکو ماس" وزیر  " .تصادی خود با دومین اقتصاد دنیا لطمه بزنندبخصوص در جریان همه گیری کرونا به روابط اق

می تواند راه خارجه آلمان هم می گوید که تحریم هایی که از آنها صحبت به میان آورده می شود، سازنده نیست و 

اه پکن  تیان فیلونگ" کارشناس مسایل هنگ کنگ در دانشگ" .های ارتباطی بین اتحادیه اروپا و چین را مسدود کند

می گوید: آلمان و ژاپن از متحدان محوری آمریکا هستند و شکاف بین آنها و واشنگتن بر سر هنگ کنگ موضوعی 

در جریان جهانی شدن، مناسبات باید گسترش  درک می کنند وی توضیح داد که آنها شرایط را .بسیار مهم است

و کرونا هم اوضاع را برای همه سخت تر کرده است   یابد در صورتی که تحریم ها راه رشد روابط را مسدود می کند

در واقع هر چقدر هم روابط برخی کشورها با آمریکا نزدیک باشد موضوع  .و اینجا دیگر جای فشار و تحریم نیست

ی برای همه کشورهای جامعه بین المللی منافع ملی است و اینکه این کشورها طبیعتا به رابطه با چین  اصل

نمی خواهند بخاطر تحریم های آمریکا که مسایل داخلی چین را هدف قرار می دهد و به دیگر  ارزش می دهند و 

ولت دونالد ترامپ رییس جمهوری برآیند تصمیماتی که امروز د .کشورها ارتباطی ندارد، با پکن سرشاخ شوند

نهایی و انزوای بیشتر«  آمریکا می گیرد و پیشبرد برنامه های تحریمی علیه چین و شماری از کشورهای دیگر، »ت

 .واشنگتن را به دنبال خواهد داشت و اینکه این کشور بازنده اصلی است و متحدانش نیز آن را تنها خواهند گذاشت

 

 درگیری مرزی میان هند و چین به روایت شبکه الجزیرهعلل بروز 

قانون اساسی درباره   ۳۷۰شبکه خبری الجزیره گزارش داد: اقدام سال گذشته هند در لغو اصل  –ایرنا  –تهران 

هایی توسط دهلی نو در مناطق مرزی دو علت بروز درگیری  رساختخودمختاری جامو و کشمیر و همچنین ایجاد زی

ایرنا ، پایگاه اینترنتی شبکه خبری  به گزارش روز دوشنبه .رودچین به شمار میاخیر بین نیروهای مرزی هند و 

ها ی های مرزی اخیر بین هند و چین، در ارتباط با چرایی و علت بروز این درگیرالجزیره در گزارشی درباره تنش

رگیری مرزی هند و چین ترین دها که شدیدترین و پرتلفات نوشت: کارشناسان بطور عمده به دو علت برای این تنش

یکی از دالیل اصلی این مساله به گفته برخی کارشناسان ، با اقدام   .کنندتا کنون بوده است ذکر می ۱۹۷۵از سال 

کند. اصل مزبور در قانون اساسی سی هند ارتباط پیدا می قانون اسا ۳۷۰یکجانبه سال گذشته هند در لغو اصل 

که نواحی مورد مناقشه در منطقه الداخ را نیز شامل  –را   و و کشمیرهند خودمختاری برای ایالت سابق جام

چین هم مانند پاکستان بر این اعتقاد است که اقدام مذکور دولت هند بطور یکجانبه بر   .کردتضمین می –شد می

به شدت این کشور )چین( تاثیر گذار شده است و سال گذشته این اقدام را در شورای امنیت سازمان ملل قلمرو 

های اخیر بر این باورند که رویارویی کنونی همچنین نتیجه واکنش چین در برابر احداث  تحلیلگران  .محکوم کرد

 –شیوک  –کیلومتری "داربوک  ۲۵۵هند سال گذشته جاده  .هایی توسط هند در مناطق مرزی استزیرساخت
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ه این اقدام را تهدیدی علیه منافع خود در منطقه  احداث کرد. چین ک (LAC) را در امتداد خط کنترل (DSDBO) "دولت

گذرد می  (Karakoram) "کریدور اقتصادی چین به پاکستان و آسیای میانه از "کاراکورام .داند با آن مخالفت کردمی

نزدیک است. دره گالوان به منطقه "فالت آکاسای چین" نزدیک   –های اخیر محل درگیری  -  که به "دره گالوان"

به گفته "هاپیمون جاکوب" استاد   .تحت کنترل چین قرار داد،اما هند هم درباره آن ادعای مالکیت دارد است که

برای دسترسی به آسیای  چین منطقه الداخ راالملل در دانشگاه جواهر لعل نهرو در شهر دهلی نو ،روابط بین 

میلیارد دالر در آن   ۶۰که در حدود  (CPEC) پاکستان –میانه و همچنین اجرای پروژه کریدور اقتصادی چین 

خرداد( در  ۲۶ژوئن )دوشنبه  ۱۵درگیری نظامی اخیر طرفین در روز  .داندگذاری کرده است حیاتی میسرمایه 

نی که اختالفات در همین زمینه باعث شد طرفین به کام جنگ میالدی است زما ۱۹۶۲منطقه مرزی یاداور سال 

ای گسترده ای در جریان است تا این دو کشور و دو قدرت بزرگ با یکدیگر بر سر  کشیده شوند این بار البته تالش ه

چنین مناقشاتی سرشاخ نشوند ولی در صورتی که بر این منازعات مدیریت نشود، شعله های این درگیری می  

هند در   در روزهای اخیر خبر از کشته شدن نیروهای نظامی دو کشور چین و .کل منطقه مرزی را دربرگیردتواند 

اصل و اساس قضایا نامشخص است، اینکه هیچ گلوله ای شلیک نشده ولی  منطقه مرزی به گوش می رسد

هایی بین سربازان آنها رخ  طرفین تلفات داشته اند خود موضوعی بغرنج است و احتماال با سالح های سرد درگیری 

این اصرار می ورزند که رایزنی ها برای جلوگیری از هر دو طرف خیلی زود به یکدیگر انتقاد کردند، اما بر  .داده است

وزارت خارجه چین هم در تازه ترین بیانیه خود آورده است که اشتراکات دو کشور   یک نبرد تمام عیار باید ادامه یابد

لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین از رایزنی   از سوی دیگر »جائو بیش از اختالفات است. همسایه، به مراتب

ارتش های دو کشور برای کاستن از کشمکش ها در منطقه مرزی خبر داده است و اینکه همکاری هایی در   های

دنیا دارای روابط ویژه  چین و هند به عنوان دو اقتصاد بزرگ و البته بزرگترین کشورهای درحال رشد  .جریان است

و طبیعتا درگیری های مرزی این دو کشور از چشم جامعه بین المللی دور نمی ماند و باعث نگرانی   ای هستند

ستای گالوان احترام نگذاشته اند  هند تاکید می کند که چینی ها به سرحدات و خط مرزی کنترل شده در رو است.

چین هم که  سرباز و افسر هندی شده است اما ۳۰عث مرگ نزدیک به و همین آتش درگیری را شعله ور کرده و با

تاکنون آماری از تلفات خود در این جنگ منتشر نکرده هند را مقصر درگیری های اخیر می داند و نیروهای این کشور  

 .کرده استرا به "تحریک عمدی" متهم 

 

 شیوع کرونا در پکن، تعطیلی کارخانه پپسی و بازداشت مدیر داروخانه های شهر

نفر در پایتخت چین به کرونا مبتال شده و ده ها منطقه مسکونی در   ۲۳۰خرداد تاکنون بیش از  ۲۲از  -ایرنا -پکن

مقام های ذی ربط در شهر پکن از مرکز کنترل   به گزارش ایرنا .رار گرفته استقرنطینه و محدودیت کامل تردد ق

داشتن آزمایش کرونا با نتیجه منفی حق خروج از بیماری و کمیسیون بهداشت اعالم کرده اند که هیچکس بدون 

شمار   به دلیل افزایش  .هزار نفر ساکن پایتخت می شود ۵۰۰میلیون و  ۲۱پایتخت ندارد و این شامل تمان 

متقاضیان انجام آزمایش کرونا، مراکز تست گیری در شهر پکن اطالعیه ای منتشر کرده و خواستار استخدام 

مرکز کلینیکی و بیمارستان در  ۹۸بیش از  .د برای گرفتن آزمایش به این مراکز کمک کنندکسانی شده اند که بتوانن

مایش هستند هر کسی که مایل به کار کردن در این مراکز  هزار نمونه آز  ۴۰۰پایتخت چین در حال جمع آوری روزانه 

ار بیشتر نیز برای این افراد در دالر دریافت می کند اضافه حقوق برای ساعات ک ۹۹ساعت کار روزانه  ۸باشد برای 

 .نظر گرفته می شود

وب می شود حاال شهر ووهان که خود اولین کانون شیوع کرونا در چین محس//  اعزام تیم پزشکان ووهان به پکن

عضو دارد با میانگین  ۷۰این تیم بیش از  .با اعزام تیم پزشکی و متخصص به پکن به کمک این شهر شتافته است

اعضای آن عمدتا متخصص در امور درمانگاهی و گرفتن آزمایش و جمع آوری نمونه ها هستند  سال و  ۲۷سنی 

https://www.irna.ir/news/83828909/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


 
 ۳۰۰میلیون و  ۲در همین حال تاکنون از بیش از  .می شودبیش از صدها محله پکن انجام  تست کرونا هم اکنون در

می خورد که مربوط به  هزار نفر آزمایش کرونا گرفته شده است و صف های طویلی در نقاط مختلف شهر به چشم

 .متقاضیان آزمایش کرونا است 

ر پایتخت چین به کرونا  نفر از کارکنان شرکت پپسی کوال د ۸به دنبال ابتالی //  تعطیلی شرکت پپسی کوال در پکن

نفر از افراد نزدیک به این مبتالیان  ۸۰کلیه فعالیت های این شرکت در این شهر به حال تعلیق درامد و نزدیک به 

 .دو نفر از مبتالیان از بازار شین فادی که مرکز جدید شیوع کرونا در پکن است، خرید کرده بودند ینه شده اندقرنط

ی که در این شرکت فعالیت و کار می کرده اند به مراکز نظارتی منتقل شده اند و  نفر از کسان ۵۰۰نزدیک به 

 .اید مورد آزمایش کرونا قرار بگیرندمحدودیت های شدیدی برای آنها در نظر گرفته شده است و همه ب

م کنترل  مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین اعالم کرده است که به رغ//  تاکید بر هوشیاری باال در پکن

مراکز و شرکت ها همچنان باید هوشیاری کامل را حفظ کنند و محدودیت ها  نسبی بیماری کرونا در پایتخت، مردم، 

ان این مرکز گفته اند که به رغم بهبود شرایط در پکن همچنان مسایل نگران کننده وجود  کارشناس .را مراعات کنند

بیماری از    باید مشخص شود که شیوع ویروس باید بازسازی شود دارد از جمله اینکه بازار بزرگ شین فادی منبع

این مرکز تاکید  .کرونا را گرفت بازارهای دیگر سرایت پیدا نمی کند و اینکه چطور باید به طور کامل جلوی همه گیری

مه این افراد باید ه کرد که تعقیب کسانی که به این بازار ارتباط داشته و در آن رفت و آمد کرده اند ادامه دارد

نباید هوشیاری را از دست داد و محدودیت ها را کاهش داد زیرا در چنین شرایطی امکان شیوع  مشخص شوند

 .اردویروس به طور گسترده وجود د

همزمان با تشدید مقررات در شهر پکن، رییس یک  //  سال زندان برای رییس داروخانه های زنجیره ای پکن ۱۵

سال زندان  ۱۵زنجیره ای در پایتخت چین به دلیل عرضه و فروش ماسک های تقلبی به شرکت بزرگ داروخانه ای 

پکن به دلیل فروش ماسک های تقلبی لی دینگ" رییس شرکت دارویی "جینگ های" در شهر " .محکوم شده است

زار ه ۵۸۰شرکت وی تبلیغاتی برای فروش  .که خطر شیوع کرونا را افزایش داده به زندان محکوم شده است

هزار دالر نیز از فروش این ماسک  ۶۰۰ماسک از ابتدای شیوع ویروس کرونا در چین و در پکن داشته و نزدیک به 

 .های تقلبی بدست آورده است

 

 نشست مجازی چین و اتحادیه اروپا؛ از تقابل تا تعامل

چین ساعاتی پیش در حالی به صورت مجازی آغاز شد که تنش ها میان   نشست سران اتحادیه اروپا و –ایرنا –لندن

کنگ های چینی، تصویب الیحه امنیت ملی هنگش تعرفه تجاری اتحادیه اروپا علیه شرکتدو طرف بر سر افزای

به گزارش تارنمای اتحادیه اروپا، این بیست و دومین نشست میان   .توسط چین و بحران کرونا باال گرفته است

اورسوال فون » .شودمی  تحادیه اروپا و چین است که با توجه به بحران کرونا به صورت کنفرانس ویدیویی برگزارا

وزیر و  درالین« رییس کمیسیون اتحادیه اروپا و »شارل میشل« رئیس شورای اروپا با »لی که چیانگ«، نخست 

چین و  .ها به گفت وگو خواهند پرداختجمهوری چین در این نشست با هدف کاهش تنش پینگ«، رئیس »شی جین

اتحادیه اروپا خواهان تقویت مناسبات دوجانبه هستند اما اختالف نظرها در خصوص طیف مختلفی از مسائل  

شود باعث ویژه اتهام اتحادیه اروپا به پکن درباره آنچه ارائه اطالعات غلط درباره شیوع ویروس کرونا خوانده می به 

کنند، که از شیوه برخورد پکن با ویروس کرونا انتقاد می  مقامات اتحادیه اروپا  .شده استتیرگی روابط دو طرف 

های دروغ درباره کوتاهی اتحادیه اروپا در قبال  های اجتماعی برای انتشار گزارش معتقدند که این کشور از شبکه

ش در  چین در اتحادیه اروپا هفته پی سفیر .سوءاستفاده کرده است. چین اما این اتهامات را رد کرده است ۱۹-کووید

 اظهار نظری، مذاکرات امروز را شانسی برای تقویت روابط دوجانبه توصیف کرد، به این شرط که دو طرف از فرصت 

های تجاری  او با این حال افزایش تعرفه  .به وجود آمده برای بر طرف کردن چالش ها و اختالف نظرها استفاده کنند
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زود که این مساله با ادعاهای مطرح شده برای توسعه جی را به باد انتقاد گرفت و افعلیه شرکت های خار

چندی پیش کمیسیون اروپا طرحی را به اجرا گذاشت که براساس آن  .های اقتصادی چندان نسبتی نداردهمکاری

ی به دلیل بحران  های اروپایهای غیراروپایی نتوانند از وضعیت شکننده شرکتشرکت های خارجی با حمایت دولت 

اتحادیه اروپا همچنین مخالف تصویب الیحه امنیت ملی  .فاده کرده و تعادل بازار را برهم بزنندکرونا سوء است

کنگره ملی خلق چین بتازگی   .کنگ در کنگره ملی خلق چین و خواستار تجدیدنظر پکن در این زمینه استهنگ

دخالت های خارجی در این منطقه  استقالل، براندازی، تروریسم و الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را با هدف مقابله با 

مقامات چین معتقدند این قانون به منظور جلوگیری، متوقف کردن و مجازات فعالیت هایی که به طور  .تصویب کرد

و   جدی امنیت ملی را به خطر می اندازد از قبیل اقدام برای تجزیه کشور و یا تالش برای براندازی قدرت حاکم

با این حال »جوسپ  .خارجی که در امور هنگ کنگ دخالت می کنند، الزم استهمچنین فعالیت های نیروهای 

کنگ تحت اصل  ای تصریح کرد که تداوم ثبات و موفقیت هنگبورل« مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه 

دمختاری ادیه اهمیت بسیاری برای حفظ خو»یک کشور دو سیستم« در راستای منافع این اتحادیه است و این اتح

های منتفع از این مساله و احترام به حقوق و بورل خواستار مشورت با همه طرف .عالی این منطقه قایل است

گیری پیرامون الیحه مذکور در کنگره ملی خلق چین و همچنین حفظ کنگ در فرایند تصمیمهای مردم هنگ آزادی 

اس برنامه اعالم شده قرار است رئیس شورا و  براس .ل »یک کشور دو سیستم« شدخودمختاری این منطقه و اص 

های چینی کمیسیون اروپا عصر امروز در کنفرانس خبری مجازی شرکت و درباره دستاوردهای نشست با مقام 

 .سخنرانی کنند

 

 چین و اروپا فرصتی برای تعامل جهانی نشست مجازی رهبران

بیست و دومین نشست رهبران چین و اتحادیه اروپا که امروز دوشنبه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار   -ایرنا -پکن

شد فرصتی فراهم کرده است تا در شرایطی که جهان درگیر نبردی سخت و طاقت فرسا با کرونا شده است و  

به گزارش  .ضوعات مختلف پیدا شودحران است، راهی برای تعامل جهانی در مووضعیت اقتصادی نیز رو به ب 

در این نشست که با حضور »شی جین پینگ« رییس جمهوری و »لی که چیانگ« نخست وزیر چین و »شارل  ایرنا

  دو طرف تاکید  میشل« رییس شورای اروپا و »اورسوال فون درالین« رییس کمیسیون اتحادیه اروپا برگزار شد

رمایه گذاری ظرف سال جاری میالدی هستند و سعی دارند تا هرچه زودتر  به دنبال رسیدن به توافق نامه س کردند

شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین در این کنفرانس با  » .درباره قوانین رقابت برابر، به توافق برسند

چنین چین و رهبران جدید اتحادیه اروپا و هم این نخستین دیدار رسمی رهبران مقامات اتحادیه اروپا دیدار دارد

لی که چیانگ" نخست وزیر چین در  " .بلندپایه ترین ارتباطات سیستماتیک میان دو طرف پس از شیوع کرونا است

گفت: چین و اتحادیه اروپا شرکای راهبردی همه جانبه یکدیگر هستند و همکاری بین دو طرف به   این همایش

او خاطر نشان کرد: چین و اروپا هر دو از   .شناخت مشترک نیز بیش از اختالفات استمراتب بیش از رقابت و 

دو طرف باید هماهنگی در سیاست های کالن   در مواجهه با تاثیر شیوع کرونا،  اقتصادهای بزرگ جهان هستند

نخست وزیر چین  .نداقتصادی و ثبات زنجیره صنعتی را تقویت بخشیده و برای احیای اقتصاد جهان انگیزه ایجاد کن

تالش کنیم تا پایان امسال مذاکرات دوباره پروتکل سرمایه گذاری چین و اروپا را به پایان تصریح کرد: ما باید 

لی اظهار کرد: چین به شکل تزلزل ناپذیر   .برسانیم و پروتکل نشانه های جغرافیایی چین و اروپا را امضا کنیم

رت بین المللی برای شرکت تالش دارد تا فضای تجاری با قوانین تجاسیاست درهای باز را گسترش می دهد و 

های بین المللی فراهم کند در عین حال امیدواریم اروپا نیز بازارهای تجارت و سرمایه گذاری خود را باز نگه داشته  

مشورت با   وی ادامه داد که کشورش مایل است با حفظ ارتباط و .و محدودیت های صادراتی به چین را کاهش دهد

ات سازمان تجارت جهانی، به شکل سازنده در روند چند جانبه مبارزه با تغییرات  اروپا در مسایلی مانند اصالح
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اقلیمی شرکت کرده و با تعمیق همکاری در امر پژوهش، تولید واکسن و دارو، به پیروزی هرچه زودتر بر بیماری 

رهای جهان را تحت شیوع کرونا کشو نس ویدیویی اعالم کردندرهبران اروپا نیز در این کنفرا .همه گیر کمک کند

با   آنها اظهار تمایل کردند .تاثیر قرار داده، اما این امر تمایل برای همکاری بین چین و اروپا را تضعیف نساخته است

زار، تقویت همکاری با چین برای احیای اقتصاد، دفاع مشترک از امنیت زنجیره صنعتی، گسترش بیش از پیش با

تعمیق همکاری ها در مسایلی مانند اصالحات سازمان تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی، به طور مشترک از چند 

 .جانبه گرایی و تجارت آزاد حمایت کنند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ها را مطرح کندآمریکا حق ندارد درخواست بازگشت تحریم /سخنگوی وزارت امور خارجه چین

ها علیه ايران را سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت آمریکا از برجام خارج شد و حق ندارد بازگشت سریع تحریم

، سخنگوی وزارت امور خارجه  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل .در شورای امنیت مطرح کند

به گزارش  .ها را در شورای امنیت مطرح کندچین گفت: آمریکا از برجام خارج شد و حق ندارد بازگشت سریع تحریم 

یکجانبه و بسط   هایصفحه توئیتری وزارت امور خارجه چین؛ ژائو لیجیان در نشست خبری خود گفت: ما با تحریم

خواهیم به برنامه جامع  های )این کشور( مخالفیم. ما مصرانه از آمریکا میدادن قضایی )آمریکا( به خارج از مرز

های باقیمانده  بازگردد. همچنین طرف( ۲۲۳۱اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد )

ت قید شده در توافقنامه برجام، توازن برقرار کنند. آمریکا از این توافقنامه  در این توافقنامه باید بین حقوق و تعهدا

ها را مطرح  خارج شد و هیچ حقی ندارد که از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست بازگشت سریع تحریم 

 .کند

 

 افزایش ظرفیت شناسایی کرونا در پکن/  اخبار کرونا در چین

ریبا یک میلیون نفر را برای شناسایی موارد ابتال به ویروس کرونا  توانند هر روز تقمقامات بهداشتی پکن می

تواند در هر به نقل از سی ان ان ، پکن اکنون می خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .بررسی کند

سایی موارد ابتال به ویروس کرونا بررسی کند. این افزایش ظرفیت ارزیابی در  روز تقریبا یک میلیون نفر را برای شنا

ط  رد جدید ابتال به کرونا را در پی شیوع این ویروس در ارتبازمان مهمی انجام شده است، زیرا این شهر همچنان موا

های  ارزیابی آزمایش  مکان برای ۱۲۰در این شهر در حال حاضر بیش از  کند.با یک بازار مواد غذایی گزارش می

ن مورد جدید ابتال به ویروس کرونا که روز یکشنبه در چی ۱۸هزار نمونه وجود دارد. از  ۲۳۰انجام شده بر روی 

 گزارش شده است نیمی از آن در پکن بوده است.

 

 چهار نهاد رسانه اي چین تحريم شدند

به نقل از رویترز؛ وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد چهار نهاد   خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل

ر فهرست تحریم قرار گرفتند، عبارتند از تلویزیون مرکزی چین، سرویس اخبار چین، پیپلز دیلی و  ای چین درسانه 

سیا گفت اعالمیه آمریکا در تحریم  همچنین دیوید استیلول، دیپلمات ارشد آمریکا در امور شرق آ  .گلوبال تایمز

 .ای چین تنها یک واکنش به اقدامات چین استهای رسانه نهاد 

 

 ای در چینغرق شدن هشت کودک در رودخانه/  بر اثر بي احتیاطي
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  .های رودخانه فو در این کشور خبر داددانش آموز بر اثر غرق شدن در آب تلویزیون چین از جان باختن هشت کودک

ق  کودک دانش آموز بر اثر غر ۸، تلویزیون چین از جان باختن خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل

این حادثه بعد از آن اتفاق افتاد که یکی از دانش اموزانی که   شور خبر داد.های رودخانه فو در این کشدن در آب

کردند وی را نجات دهند نیز افتاد. بقیه کودکان که تالش می  برای بازی به ساحل رودخانه فو رفته بود به داخل آب

های از اب  ی سی تی وی، اجساد کودکان روز دوشنبهبه گزارش س به داخل آب پریدند و همگی غرق شدند.

، کودکان از شهر میکسین در نزدیکی استان  به رغم پیش بینی بارش سنگین باران   رودخانه بیرون آورده شد.

 بازی به ساحل رودخانه امده بودند.  سیشوان برای

 

 حمایت رئیس اجرایی هنگ کنگ از قانون امنیتی چین / تحوالت چین

ها را درباره مسائل رئیس اجرایی هنگ کنگ تصریح کرد، جزئیات پیش نویس قانون امنیتی چین برخی نگرانی 

به نقل از خبرگزاری رویترز، کری  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل .امنیتی کاهش داده است

الم، رئیس اجرایی هنگ کنگ اعالم کرد، قانون امنیتی چین به استقالل قضایی و درجه باالی خودمختاری هنگ 

کری الم، رئیس اجرایی هنگ کنگ اعالم کرد، قانون امنیتی از حقوق بشر از جمله آزادی   .کنگ آسیب نمی رساند

رئیس اجرایی هنگ کنگ افزود: جزئیات پیش نویس قانون امنیتی چین   .می کندخبرنگاران و آزادی بیان دفاع 

خردادماه امسال،   ۸گفتنی است کنگره خلق چین  .برخی نگرانی ها را درباره مسائل امنیتی کاهش داده است

یکرد "یک  گویند وضعیت ویژه هنگ کنگ که با رومخالفان این قانون می .الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کزد

شود. با قانون جدید نقض می از مستعمرگی بریتانیا به تملک دوباره چین درآمد، ۱۹۹۷کشور، دو سیستم" سال 

کنند که پکن با استناد به این قانون نظام لیبرال سیاسی و اقتصادی جزیره را از بین ببرد و  آنها ابراز نگرانی می 

هیات حاضر در کنگره   ۲۸۷۸این الیحه با حمایت  .ره نیز تعمیم دهدمقررات و رویکردهای داخلی چین را به این جزی

مقامات چین معتقدند این قانون به   .ملی خلق چین همراه شد. یک هیات رای منفی و شش هیات رای ممتنع دادند

اقداماتی   امنیت ملی هنگ کنگ ایجاد کنند؛  منظور جلوگیری، مهار و مجازات اقداماتی است که تهدیدی جدی برای

برای تجزیه کشور یا تالش برای براندازی قدرت حاکم. "فعالیت نیروهای خارجی که در امور هنگ کنگ دخالت می  

براساس مصوبه کنگره خلق ملی چین، کمیته دائم کنگره مسئول  .ای این الیحه استهکنند" نیز موضوع مجازات

و هنگامی که انگلیس پس از   ۱۹۹۷از سال  .شودکنگ میتوسعه و تکمیل این الیحه درباره امنیت برای هنگ

، دو  کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست "یک کشورسال اشغال، هنگ ۱۵۰گذشت بیش از 

به صورت   ۲۰۴۷شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد که این منطقه تا سال نظام" اداره می 

های مالی و  ترین بازار هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم ۲۳۰خودمختار اداره شود. هنگ کنگ هفت میلیون و نیمه

 .رودشمار میتجاری آسیا به 

 

 آمریکا آزادی فوری دو تبعه کانادایی بازداشت شده در چین را خواستار شد

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه اتهام جاسوسی  خبرگزاری صداوسیما سرویس بین الملل به گزارش

 ها را آزاد کند.به این دو شهروند کانادایی را سیاسی و بی اساس توصیف کرد و از چین خواست هر چه زودتر آن 

از این که جمهوری خلق چین رسما مایکل کاوریگ و مایکل اسپاوور کانادایی را به   پمپئو تاکید کرد آمریکا 

خواهد هر چه جاسوسی متهم کرده، به شدت نگران است. آمریکا در این قضیه در کنار کانادا است و از پکن می

تهام جاسوسی و حبس  به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، از نظر واشنگتن ا زودتر این دو نفر را آزاد کند.

این دو کانادایی توسط چین یک اقدام سیاسی غیرقابل توجیه است و هدف از آن مرعوب کردن کانادا است. وزیر 

 خارجه آمریکا در این بیانیه از چین خواست دسترسی مقامات کنسولی کانادا به این دو زندانی را فراهم کنند.

https://www.iribnews.ir/fa/international
http://www.iribnews.ir/
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 : پرس عهیش -

 کنندچین و اتحادیه اروپا نشست مجازی برگزار می

اری مجازی داشته باشد و درباره مسائلی چون نخست وزیر چین قرار است با رؤسای اتحادیه و شورای اروپا دید

رویترز، چین و اتحادیه   به گزارش شیعه پرس به نقل از کرونا، تجارت و اختالفات سیاسی به تبادل نظر بنشیند.

های دو طرف  د را در راستای فرونشاندن تنش اروپا قرار است امروز دوشنبه در جریان نشستی مجازی، بخت خو

درالین« رئیس کمیسیون اروپا و »چارلز مایکل« رئیس اتحادیه اروپا با   فون »اورزال نشست،در این  بیازمایند.

این نخستین دیدار رسمی بعد از آن است که اتحادیه اروپا به   ند کرد.ککیانگ« نخست وزیر چین دیدار خواه »لی

یک منبع وابسته به اتحادیه اروپا،   به ادعای کاری در باب شیوع کرونا متهم کرد.چین را به پنهان پیروی از آمریکا 

کی از بزرگترین هایش به عنوان یها آمادگی کار با چین را دارند اما انتظار دارند که چین مسئولیتاروپایی 

ظاهراً قرار نیست بعد  را تشدید کرده است.های اروپا اقتصادهای جهان را بپذیرد حال آنکه کرونا هم برخی دغدغه

عالوه بر کرونا، مسائل تجاری و موضع   مجازی بیانیه مشترکی از سوی دو طرف صادر شود.از تشکیل این نشست 

همزمان، آمریکا اتحادیه اروپا را که ادعای استقالل عمل  و طرف است.چین در قبال هنگ کنگ نیز مورد اختالف هر د

 دهد.رار میگیری علیه چین تحت فشار ققدرت جهانی گیر افتاده، برای موضع   دارد اما بین دو

 

 :اسپایس -

 صوت های کروز مافوقجت برای استفاده در موشکچین در حال توسعه موتورهای اسکرم

( خود که برای  Scram Jetجت )اند چین توانسته بر روی موتور اِسکَرم اعالم کرده  برخی منابع خبری اخیراً 

اِی بدون وفقه  ثانیه  ۶۰۰مایش زمینی باشند، یک آز های کروز مافوق صوت این کشور در حال توسعه میموشک

( Boeing X-51) ۵۱-آمریکایی این موتور که در هواپیمای بوئینگ ایکس است که نمونه  انجام دهد. این در حالی 

( خود که برای Scram Jetجت )ن توانسته بر روی موتور اِسکَرماند چیبرخی منابع خبری اخیراً اعالم کرده آزمایش...

اِی بدون وفقه  ثانیه  ۶۰۰باشند، یک آزمایش زمینی می در حال توسعه ز مافوق صوت این کشورهای کروموشک

-Boeing X) ۵۱-هواپیمای بوئینگ ایکس آمریکایی این موتور که در هاست که نمون این در حالی انجام دهد.

 supersonic combustionرت از عبا جتاسکرم نام موتورهای ثانیه کار کرده است. ۲۱۰آزمایش شده، تنها  (51

ramjet  های گونه موتورها در سرعتعت مافوق صوت« است. این معنای »احتراق در سرگرفته شده که به

جت باشد. رم ( می Ramjetجت )بسیار مشابه موتورهای َرم  با تغییراتی، ها،د و طرز کار آنرونکار می اَبَرصوت به 

خاطر سرعت ورود به مجرای موتور،  شود بههوایی که وارد موتور می ترین نوع موتور جت است و در آن ساده 

 خود فشرده شده و نیازی به داشتن فشارنده )کمپرسور( نیست.خودبه

رسد چین در حال پشت سر گذاشتن روسیه و آمریکا در نظر میبه  با این اوصاف//  جتاسکرمطرح ساده موتور 

آغاز کرده، اما روسیه و آمریکا از زمان  ۲۰۱۵ جت را از سالای اسکرم این کشور آزمایش موتوره این زمینه است.

ترین و جت، پیچیدهکرمموشک کروز مجهز به موتور اس جنگ سرد در حال کار و پژوهش در این عرصه هستند.

بر فناوری باالی ساخت این وسیله، آزمایش  رود. عالوه شمار میترین سالح مافوق صوت در دست بشر به کامل 

اولین هواپیمای دارای موتور   ع موتور نیز بسیار پیچیده و سنگین است. گفتنی استزمینی و پروازی این نو

 باشد.ماخ می ۷سرعت آن باالی است که  (NASA X-43) ۴۳-هواپیمای ناسا ایکس جت،اسکرم

 

http://pressshia.com/649452/%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
http://pressshia.com/649452/%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
http://pressshia.com/649452/%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%B5%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%B5%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%B5%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%B5%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%B4%DB%B3


 

 :توایدیج -

 چین در آستانه تکمیل سامانه ناوبری بومی است ؛ GPS اندازی رقیبک گام تا راهی

چین در حال آمادگی برای ارسال آخرین ماهواره خود به فضا است تا به وسیله آن،  /   محمد قریشی: نوشته

یک قدم بزرگ محسوب  ستماین سی تکمیل .تکمیل کند و دیگر به آمریکا وابسته نباشد را GPS سیستم رقیب

های نظامی خود را آنالین  تواند توسط آن در زمان جنگ با ایاالت متحده آمریکا، سیستم شود چرا که چین میمی

 دهد. شبکه چین که با نامود در حوزه فناوری جهانی را نیز افزایش میوه بر این موضوع، پکن تاثیر خنگه دارد. عال

«Beidou»  یابی و  ماهواره تشکیل شده که نقش اساسی در سیستم موقعیت ۳۰ شود، ازشناخته می

ر مرکز تحقیقات  اندرو دمپستر«، مدی» .شودآمریکا محسوب می  GPS رسانی چین برعهده دارد و رقیبمپیا 

 GPS تواند مستقل از سیستماکنون ارتش چین سیستمی دارد که می» :استرالیا اعالم کردهمهندسی فضایی 

شود که در  ترس اصلی چین مربوط به جنگ میان این کشور و آمریکا می  « .کنده آمریکا از آن استفاده ایاالت متحد

را برای رقیب خود مسدود  یابی مبتنی بر ماهواره موقعیت یا سیستم GPS این هنگام احتماال آمریکا سیستم

ترین موضوع درباره این  مهم» :تهکند. »کریستوفر نیومن«، استاد حقوق و سیاست فضایی در این زمینه گفمی

  «.تواند در زمان درگیری از آن استفاده کندسیستم، مستقل بودن آن است. چین اکنون سیستمی دارد که می 

گذشته بود، اما این ماموریت به علت مشکالت فنی به   چین بدنبال ارسال آخرین ماهواره خود به فضا طی هفته 

 ین نسخهمیالدی شکل گرفتند و اول ۹۰ین اواخر دهه های مربوط به سیستم اختصاصی چتعویق افتاد. برنامه 

Beidou  نسل دوم آن  .کردهای مبتنی بر ماهواره را برای چین فراهم میاندازی شد که سرویس راه  ۲۰۰۰در سال

اقیانوسیه را پوشش دهد. سومین نسخه در زمان تکمیل شدن -آسیا کامل شد و توانست منطقه ۲۰۱۲در سال 

ها، »راه ابریشم کند که یکی از آنزیادی را دنبال میطلبانه های جاهدهد. این کشور برنامه میکل جهان را پوشش 

 .شوندای حمل و نقل بهم متصل میها و مسیرهآهن، جاده جدید« است. طی این برنامه چندین قاره از طریق راه 

د مختلف هستند، البته چین ادعا کرده  در موار Beidou در حال حاضر تایلند و پاکستان در حال استفاده از سیستم

 CNBC :منبع  .کننده این سیستم هستندیش از نیمی از کشورها در جهان مصرفکه ب
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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)حضرت معصومه 

  مات من أال : وسلم وآله  علیه اهلل صلی اهلل  سولر  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 چنینیبزمخشری این حدیث را درکتاب خود با تفصیل 

 .نکر ونکیرأال و من مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم بَشَّرهُ مَلک الموت بالجنَّة ثم م»

 .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 علی حبّ تاأال ومن م

 .ره مزار مالئکة الرحمةأال ومن مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم جعل اهلل قب

 .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  آل محمّدصلی اهلل أال ومن مات علی بغض

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

را به بهشت بشارت می دهند و همانند عروسی که او   سلم بمیرد، ملک الموت ونکیر ومنکر اولی اهلل علیه وآله وآگاه باشید هر کس بر محبّت آل محمّدص

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

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

ه وسلم بمیرد، روز قیامت می آید، در حالی که بین دو چشم او نوشته شده است: »مأیوس از  آگاه باشید هر کس که بر بغض آل محمّدصلی اهلل علیه وآل

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

. این حدیث، بر روی ضریح  110ر: مؤلف، ص ؛ »سیده عش آل محمدصلی اهلل علیه وآله وسلم« هاشمی، ابوالحسن، چاپ اول، قم، ناش3ح  354، ص  21عوالم العلوم« ج  (3

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

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

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

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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