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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
روایت رسمی از قرارداد راهبردی /  ولت پیشین پاسخ دادپلماسی به رئیس دسخنگوی دستگاه دی

 ایران و چین

ساله میان ایران و چین، سخنگوی  ۲۵در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی درباره قرارداد  : اقتصاددنیای 

ای است که پس از نهایی  ه گونکنم که مفاد سند به ها گفت: »من فکر میزنیخارجه ضمن رد این گمانه وزارت 

سوی با اشاره به اینکه این سند آمیز ندارد.« سیدعباس موشدن بتوان آن را علنی منتشر کرد و هیچ چیز ابهام 

افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است و وقتی که منتشر شد همه متوجه جزئیات آن خواهند شد، تاکید کرد: 

و چین دشمنانی داشته باشد و آنها سعی کنند روابط دو کشور را تخریب   »طبیعی است که روابط راهبردی ایران

 «.کنند

ساله   ۲۵نویس برنامه چند روز پس از آنکه هیات دولت جمهوری اسالمی پیش//  جمهور سابقهشدار رئیس 

ت جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحنژاد، رئیس های ایران و چین را تصویب کرد، محمود احمدیهمکاری

رخالف  های خارجی منعقد شود و ببدون نام بردن از این سند، نسبت به قراردادی که به گفته او»مخفیانه با طرف 

ترین سخنرانی خود با انتقاد از انعقاد یک نژاد در تازه منافع کشور و ملت باشد« هشدار داد. محمود احمدی

ادی که قرارداد با آن امضا شده گفت: »هر قرارد ساله« و بدون نام بردن از کشوری که این ۲۵»قرارداد جدید 

های خارجی منعقد شود و برخالف منافع کشور و  ا طرفمخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران ب

ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.« به گزارش عصر ایران به نقل از دولت 

در مراسمی که به مناسبت سالروز هفتم تیر   ۱۳۹۹تیر  ۷تشخیص مصلحت نظام عصر روز شنبه  بهار، عضو مجمع

اره به تصویب معاهده برجام در مجلس گفت: »نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تایید قرار  برگزار شد، با اش

خواهند یک قرارداد ل مذاکره هستند و میام که در حااند و اکنون نیز شنیدهاطالعی کردهدادند از متن آن اظهار بی 

نژاد افزود: »مگر شما مالک  ارد.« احمدیکس هم خبر ندساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ ۲۵جدید 

ای کشور و عزت ملت را  بخشید. ظرفیت هستهکشور هستید که بدون اطالع ملت و از کیسه ملت به دیگران می

های مانده است. اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف ش باقی ها سر جایدادید؛ اما تحریم 

دهد و مطالبه  شود و پیشنهاد می به نفع خود شما خواهد بود زیرا افکار ملت فعال می  خارجی اطالع پیدا کند،

 «.شودکند و اگر خلل یا اشکالی باشد؛ اصالح میمی

خارجه مواجه شد و موسوی نژاد با واکنش سخنگوی وزارت این سخنان احمدی // نگاه راهبردی ایران به چین    

های  جمهور چین به ایران داشت اعالم کرد که همکاریفری که رئیسها گفت: »در سگونه صحبتضمن رد این

ها سندی داشته ایران و چین راهبردی است و سندی هم همان جا امضا و اعالم شد که دو کشور برای همکاری

نویس سند را به پکن بردند.« به گزارش خبرگزاری تسنیم،  جمهور داشتند پیش اشند. در سفری که رئیس ب

اه دیپلماسی ادامه داد: »براساس نگاه راهبردی که به کشور دوست خود یعنی چین داریم تالش دستگرئیس 

مادگی را داریم که براساس منافع  کردیم که روابط درازمدتی را بین دو کشور در قالب یک سند تعریف کنیم و این آ

ضا برسانیم و با برخی از کشورهای  گونه سندها را نیز با کشورهایی که روابط دوستانه داریم به اممتقابل این 

 «.دوست در این زمینه درحال رایزنی هستیم

ابق کشورمان  جمهور سهمچنین موسوی در پاسخ به این سوال که رئیس//  نژادخارجه به احمدیپاسخ وزارت    

جدا از  ام است مطالبی را در این زمینه مطرح و اعالم کرده این سندکه اکنون نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظ



 
آن چیزی است که شما اشاره کردید، توضیح داد: »ما یک سند داریم و آن همان چیزی است که در مورد آن توضیح 

یس است و باید در دو کشور نهایی شود. درباره مذاکراتی با  نودادم همان طور که اشاره شد این سند در حد پیش

 «.چین سند دیگری نداریم

های داخلی درخصوص این سند، زنی این درحالی است که عالوه بر گمانه //  هاازی توضیح ظریف درباره فضاس   

، یک تارنمای  ۹۸مهرماه  ۸های خارجی نیز ادعاهایی پیرامون آن مطرح شده است. در این راستا در رسانه 

ازاتی متعهد ساله میان ایران و چین، پکن در ازای گرفتن امتی ۲۵انگلیسی خبری منتشر و ادعا کرد مطابق قرارداد 

گذاری کند. به گزارش »تابناک«، این گزارش و ادعای »پترولیوم  میلیارد دالر در ایران سرمایه  ۴۰۰شد، 

جواد ظریف، وزیر امور خلی و خارجی به همراه داشت. محمدهای داای در رسانه اکونومیست« بازتاب گسترده 

نوان کرد: »این مساله از اساس، نادرست است.« وزیر  وگو با »ایرنا« ضمن رد این ادعا ع خارجه کشورمان در گفت 

ساله مطرح شده است.« ظریف در پاسخ به   ۲۵امورخارجه گفت: »صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط 

دانید و بندهای این توافق  اند، نادرست می مدعی شدهها گونه که برخی رسانه بندهای این توافق را آن اینکه آیا 

 ۲۵ای اسخ داد: »در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه چه هستند، پ

 «.ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم

شنبه سوم تیر ماه ساله ایران و چین روز سه  ۲۵پیش نویس برنامه  //  های ایران و چینهمکاری ساله  ۲۵برنامه    

یب هیات دولت رسید و حسن روحانی وزیرخارجه خود محمدجواد ظریف را مامور پیشبرد این برنامه کرد. در  به تصو

اساس منافع متقابل نهایی با طرف چینی، بر خارجه ماموریت داده شد که طی مذاکراتاین نشست به وزارت 

در توئیتی به زبان چینی خبر داد که در  بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. دو روز پس از آن، ظریف 

ساله همکاری   ۲۵اش درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه تماس ویدئویی با همتای چینی

 .گو کرده استو دو جانبه گفت

شنبه، سوم تیرماه در نشست خبری با  علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه //  پکن-های همکاری تهرانحوزه   

کننده های ایران و چین در هیات وزیران، گفت: »این طرح اثبات ساله همکاری  ۲۵نویس برنامه یان تصویب پیش ب

المللی و عزم جمهوری اسالمی رتباط کشورمان با جامعه بینهای آمریکا برای منزوی کردن ایران و قطع اشکست

های همکاری میان  اینکه طیف متنوعی از حوزه بر توسعه روابط با دیگر کشورهاست.« سخنگوی دولت با اشاره به 

و  آهن و اتصاالت دریایی مورد توجه قرار دارد افزود: »نحوه عملکرد خام، پتروشیمی، راه ایران و چین همانند نفت 

رسانی دولت، وی با  شود.« به گزارش »شانا« به نقل از پایگاه اطالعای انجام می اجرای آن در مذاکرات جداگانه

های فرهنگی، ساله ایران و چین تصریح کرد: »به رسمیت شناختن اشتراک ۲۵مواد مهم طرح همکاری  برشمردن

های دو ملت از جمله مواد این ر توسعه بومی دیدگاه ها و تاکید بگرایی، حمایت از حق برابر ملتتشویق چندجانبه

ها، صنعت، اتیک در حوزه انرژی، زیرساختطرح است. با داشتن روابط عمیق دوجانبه از زمان برقراری روابط دیپلم

 «.داریم و درحال تحقق این برنامه هستیم  توجهی در روابط فیمابینعلم و فناوری امروز گسترش قابل 

سخنگوی دولت با بیان اینکه آمادگی داریم بر همین اساس با همه همسایگان و کشورهای  //  معنقشه راه جا    

منطقه برای تنظیم یک نقشه راه روشن و جامع همکاری کنیم، ادامه داد: »ما عمیقا اعتقاد داریم که هیچ راهی 

های متنوعی که پیش الش ه با چای برای مواجهمنطقه ای و میانهای منطقه گرایی و توسعه همکاریجز چندجانبه

تواند سرآغازی برای پاسخ روی رشد و توسعه است وجود ندارد.« ربیعی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت می

خواهند ایران را منزوی کنند و مقاومت  هایی باشد که امروز در منطقه آسیا می ها و سیاستخواهیدادن به زیاده 



 
المللی ماست که امه داد: »این بخشی از سیاست خارجی و فعالیت بینند، ادهایی بشکنایران را در گوشه

 «.امیدواریم به بهبود زندگی مردم ایران و مردم جمهوری خلق چین کمک کند

 ساله تهران و پکن چیست؟ ۲5گردد/مفاد توافق ران به قلب جاده ابریشم باز میاالخبار: ای

ای نوشت که در میان فشارهای آمریکا بر ایران اما همکاری راهبردی  ایرنا نوشت: روزنامه لبنانی األخبار در مقاله 

ران را در قلب جاده  جدید است که برای دو طرف منافع اقتصادی و سیاسی داشته و ای پکن و تهران روزنه ای 

زکریا أبو سلیسل در این مقاله که  .چین در منطقه تبدیل می کند دهد و به شریک اصلی تجاریابریشم جای می

ار باعث انفجار می  براساس قانون فیزیک، فش نویسد کهمی روزنامه لبنانی االخبار منتشر شد،  روز دوشنبه در

زنه  ارهای آمریکا برای تنوع بخشیدن به گزینه های خود و یافتن روفش شود، اما در سیاست، کسانی هستند که از

استراتژیک   پکن و تهران با امضای توافق تازه برای اقتصادهای تحت فشار خود، استفاده می کنند همچنان که های

مان اول چین در یرانی این اقدام را زمینه ای برای تبدیل شدن ایران به هم پیتحلیلگران ا ساله خود انجام دادند و ۲۵

تمام   ۱۹۸۹ایران در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال  وی یادآور می شود که .منطقه می دانند

استفاده کند و در همین راستا،  تالش خود را کرد تا از هر فرصتی برای تحقق رویای بازگشت به قلب جاده ابریشم

است و انجام مذاکرات نهایی  فق همکاری راهبردی با چین موافقتهران دوشنبه گذشته اعالم کرد که با امضای توا

این  .این همکاری مشخص نشده است ظریف وزیر خارجه ایران واگذار شده اما جزئیات در این باره به محمد جواد

که هدف از این توافق، دادن اطمینان به چینی هاست، مبنی بر  تحلیلگر به نقل از یک منبع ایرانی، مدعی شد

چین یک هم پیمان  با غرب حل و فصل شود و اینکه امه می دهد حتی اگر اختالفاتنکه ایران به همکاری با آنها ادای

این توافق آن است که صرف اجرایی شدن  کارشناسان، کمترین نتیجه مهم برای ایران محسوب می شود. به باور

یک سوم دیگر  ه بهای آن به صورت دو سوم نقد ومعنای خرید مقدار زیادی از نفت ایران توسط چین است، ک آن، به

اجرای طرح های اقتصادی و زیر  پکن این منبع آگاه ادعا می کند که .در قالب کاالها و خدمات، پرداخت خواهد شد

  این ساختی خود را شروع می کند و در ادامه، زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از ایرانی ها فراهم می شود و به

نه های بزرگ چینی تبدیل می شود تا کاالهای چینی در خاورمیانه،  ان به مرکزی برای میزبانی کارخاشکل، ایر

استراتژیک این توافق آن است که ایران تبدیل به ایستگاه  بعد اما مهمترین غرب و شمال غرب آسیا پخش شوند

بهشتی و کارشناس مسائل  محسن شریعتی نیا استاد دانشگاه شهید .اصلی جاده جدید ابریشم چین می شود

با تالش آنها برای مقابله با فشارهای آمریکا ،می   افزایش همکاری ها بین ایران و چین، همزمان بارهچین در

در همین رابطه، رحمان قهرمان  «.روابط ایران و چین به شدت تحت تاثیر تنش ها بین پکن و واشنگتن است گوید:

علی جمشیدی در  .چین را نفی نمی کندسیاست های  رفتارهای ترامپ بر پور، دیگر تحلیلگر ایرانی نیز تاثیر

روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز گفت:باال رفتن سطح همکاری با چین، نشان می دهد که دولت ایران از رویه  

در  تجاری، نا امید شده است و آنچه بین پکن و تهران می گذرد، سابق خود در تکیه بر اینستکس برای مبادالت

ر توسط ایران است، تا بتواند قدرت بیشتری برای غلبه برای اوضاع فعلی چارچوب آزمودن راه های دیگ

رغم برگ های برنده ای که افزایش سطح همکاری بین ایران و چین در مواجهه با واشنگتن دارد   علی .باشد داشته

اصولگرای  رد .بطوری که سرمقاله روزنامه اما هدف چین از این همکاری جنبه های دیگری نیز برای این کشور دا 

تامین امنیت   ؛خراسان می نویسد که چین تالش های خود از همکاری با ایران را در راستای سه هدف می داند

چین تالش دارد در طرح اقتصادی   رقابت اقتصادی با روسیه و افزایش سطح تجارت دو جانبه. انرژی و مواد خام ،

خراسان درباره این موضوع به گزارش اتاق صنعت و تجارت   تجاری خود قرار دهد و روزنامه ایران را شریک اول جدید

و معدن و کشاورزی ایران در ماه گذشته اشاره می کند مبنی براین چین در رتبه اول لیست کشورهایی قرار  

از حیث   .ارد کرده استو از آن تولیدات غیر نفتی در یک سال گذشته و داشت که ایران به آن صادرات انجام داده

https://www.khabaronline.ir/news/1404619/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-25-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87


 
درصدی داشته نسبت  ۲.۵درصد از صادرات غیر نفتی بوده که افزایش  ۲۳ میلیارد دالر یعنی ۹.۵چین  صادرات سهم

درصد از قیمت صادرات غیر نفتی ایران را شامل  ۲۰.۸میلیارد دالر یعنی  ۹.۳به سال قبل آن که صادرات غیر نفتی 

درصد واردات کشور را   ۲۶میلیارد دالر بوده که  ۱۱.۲ن ته واردات از چیسال گذش و واردات در   می شده است

دالر یعنی  میلیارد ۱۰.۴درصد افزایش داشته در حالی که قیمت واردات  ۸تشکیل می دهد و نسبت به سال قبل آن 

ر نمی رسد أبو سلیسل در ادامه می افزاید که به نظ .درصد از میزان کل واردات کشور در آن زمان بوده است ۲۴

ردهای ایران از همکاری با چین، منحصر به جنبه اقتصادی باشد. موضع چین که در نشست آژانس بین دستاو

اتمی در کنار ایران صف آرایی کرد، جدا از مذاکرات دو جانبه بین مسئوالن این دو کشور، که پیش از  المللی انرژی

ر احتمال می دهد در صورتی که  رحمان قهرمان پودر همین رابطه،  .برگزاری این نشست انجام شد، نیست

واشنگتن برای تصویب قطعنامه تمدید ممنوعیت فروش سالح به تهران تالش کند، پکن از حق وتوی خود در شورای 
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 انگیزرتتفاوت حی/  دهددنیای اقتصاد« از بازار کنترل تلویزیون در »پشت شهرداری« گزارش می»

 دستگاه کنترل اصل با چینی

دی و  ابتدای خیابان فردوسی، نبش میدان توپخانه، بازار وسایل الکترونیک است. از باند و سی  : دنیای اقتصاد

دانیم یعنی انواع کنترل. که کمتر در مورد مدل و قیمتش می گرفته تا چیزی xbox و  ps۴ های بازی مثلدستگاه 

اند. یده چ ها کنار هم انواع کنترل را به ردیف ها و دکه صوت. مغازه ماهواره و کنترل ضبط  کنترل تلویزیون، کنترل 

 ۷که  کنند. فروشنده جوانیهای قدیمی را هم تعمیر میبعضی از آنها فقط نو فروش هستند و برخی دیگر کنترل

گوید این نوع داند و میشین میصوت ماهای ضبط ترین کنترل را کنترلسال است به این کار اشتغال دارد ارزان

هزار تومان است.  ۲۵های دیجیتال و ضبط صوت است که های دستگاه هزار تومان است. بعد کنترل ۱۰کنترل االن 

هزار تومانی هم وجود  ۸۵ت اما در برند سونی کنترل هزار تومان اس ۷۰تا  ۲۰های سونی و سامسونگ از کنترل

 .دارد

جی قیمت یک نوع در حالی که نمایندگی رسمی تلویزیون ال//  هزار تومان ۸۰۰ه قیمت میلیونی ب ۲عرضه کنترل  

ای شد برای هزار تومان اعالم کرده، همین قیمت باال انگیزه  ۴۰۰میلیون و  ۲جی را کنترل هوشمند تلویزیون ال

د گویپرسم. میهای بازار می ترین کنترل اینکه بازار انواع کنترل را بررسی کنم. از این فروشنده در مورد گران 

  ۸۰۰ترین اجناس این بازار هستند و قیمتشان جی، سامسونگ و سونی گرانهای ال های هوشمند تلویزیونکنترل

رسد ابراز ها به فروش می هزار تومان که در نمایندگی  ۴۰۰میلیون و  ۲هزار تومان است. از وجود کنترلی با قیمت 

هزار تومان است. این  ۸۵۰قیمتش  ۴K ۲۰۱۹د های هوشمنآخرین مدل کنترلگوید کند و می اطالعی میبی

فروشند ها میهایی که نمایندگیهای موجود در بازار چینی است و چون کنترلگوید تمام کنترلفروشنده می

  تری را بخرند.های گرانها کنترلکنند تا اینکه از نمایندگی تر هستند مشتریان بیشتر به این بازار مراجعه میگران

هایی  رسد قیمتشان تقریبا نصف قیمت کنترلهایی که در بازار پشت شهرداری به فروش میو کنترل به گفته ا

های معمولی که رسد. تعمیر کنترل شاید برای کنترل های خیابان جمهوری به فروش می است که در نمایندگی 

صرفه است. تعمیر یک و به  های هوشمند معمولدر کنترلقیمت چندانی ندارند معمول نباشد و این کار به ویژه 

برد. اما فروشنده  هزار تومان هزینه می ۱۰۰تا  ۷۰های هوشمند هزار تومان و تعمیر کنترل ۲۰تا  ۱۰کنترل معمولی 

دهند معموال قطعات  کند معتقد است اغلب کسانی که این کار را انجام میگوید کنترل تعمیر نمیدیگری که می

 .کنند و سود باالیی داردده نصب میت دوم را روی کنترل تعمیرشدس



 
های مختلف کنترل به از فروشنده دیگری که مشغول نشان دادن مدل//  درصدی قیمت کنترل ۳۰تا  ۲۵افزایش  

ر  طور که بگوید صد درصد؛ قیمت دالر همانپرسم. مییک مشتری است در مورد تاثیر قیمت دالر بر بازار کنترل می

هزار   ۱۷کار ما هم تاثیرگذار است. به گفته او کنترل تلویزیون سامسونگ تا دو ماه گذشته همه بازارها تاثیر دارد بر 

هزار  ۲۲هزار تومان افزایش قیمت داشته یا کنترلی که  ۲۳شد اما با گران شدن قیمت ارز تا تومان خریداری می

ها »همه از اینکه این کنترل  روشنده هم با بیاناست. این ف هزار تومان ۲۷شد االن قیمتش تومان خریداری می 

جی روی کار آنها تاثیری ندارد چون این گوید محدودیت واردارت محصوالت سامسونگ و الآیند« میچین می

دهد تا در چین ها را سفارش می شود بلکه واردکننده این کنترلهای معتبر خریداری نمیها از نمایندگی کنترل

 .فروشدارد کرده و می شده را وه شود و کاالی ساختهساخت

اما به یک تعبیر کنترل تلویزیون یک کاالی ضروری است. کمتر کسی است که با خراب شدن  //  رکود چند ساله 

کنترل تلویزیون این کاال را تهیه نکند و یک تلویزیون چند میلیون تومانی را بی استفاده بگذارد. با این وجود جالب 

فتار رکودی چند ساله است. به گفته یکی از فروشندگان کنترل در خیابان  ت که بازار کنترل تلویزیون هم گراس

کرد و با شد به بازار مراجعه میاش خراب میفردوسی اگر تا چند سال پیش کسی کنترل هوشمند تلویزیون

کسی  هزار تومان است و کمتر ۸۵۰کنترل کرد اما این روزها همان هزار تومان یک کنترل جدید تهیه می ۱۵۰قیمت 

  ۴۰یا  ۳۰دهند با ها ترجیح میاین توان مالی را دارد که این قیمت را برای یک کنترل هزینه کند و برای همین خیلی

 .توانند با آن کار کنندهزار تومان یک کنترل معمولی تهیه کنند که هوشمند نیست اما می 

دارد. بازار کنترل هم استثنا نیست. هم در هر بازار جنس اصلی و تقلبی وجود //  داریم  ۲تقلبی نداریم، درجه  

گویند کنند و می شود اما فروشندگان کنترل از واژه تقلبی استفاده نمیکنترل اصل و هم تقلبی در چین تولید می 

رجینال در چین اجناس او هم مانند ۲های درجه داریم. کنترل۲های درجه های درجه یک )اورجینال( و کنترل ما کنترل 

 .د اما دوام دکمه و صفحه بورد آنها کمتر استشوتولید می

شود. به گفته  های ایرانی هم از چین وارد می جالب است که کنترل تلویزیون//  تلویزیون ایرانی، کنترل چینی 

ود بلکه همه در چین تولید شهای ایرانی در داخل کشور تولید نمی یک از تلویزیونیکی از فروشندگان، کنترل هیچ

شود و شود. همزمان یک مشتری وارد می شوند برچسب شرکت داخلی روی آنها چاپ میارد می شده و وقتی و

 ۷۰دهد. درجه یک قیمت متفاوت به او نشان می ۳مدل کنترل با  ۳فروشنده  پرسد »کنترل ماهواره چنده؟«می

فروشنده به کیفیت   پرسد »فرقش چیه؟«،است. مشتری می تومان هزار  ۴۰و  ۳۰هزار تومان و دو مدل دیگر که 

ها بدهید«. کاهش قدرت خرید حتی روی شنود که »یکی از همین معمولیکند و پاسخ میمتفاوت آنها اشاره می 

  بسیار بیشتر از  ۳و  ۲های درجه گویند میزان فروش کنترل طور که فروشندگان میبازار کنترل هم تاثیر داشته و آن

 .ینال استهای اورجکنترل

 های آمریکا علیه سوریه شدچین خواستار رفع تحریم

های آمریکا  فارس نوشت: »ژانگ جون«، نماینده چین در سازمان ملل متحد امروز دوشنبه با اشاره به اثرات تحریم 

ری کرد که کمیسر  ژانگ جون در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد یادآو .ها شدخواستار رفع این تحریم

این مقام چین گفت: »کشورهای   .ها تأکید کرده استسازمان ملل متحد هم بر ضرورت رفع این تحریمحقوق بشر 

ها همین حاال هم بر اند که این تحریمو گفته  ها علیه سوریه ابراز کرده هایشان را از تحریم منطقه هم نگرانی

شوند ایجاد تبعاتی مانند افزایش بیکاری می ها باعث تحریم ه به اینکهوی با اشار «.انداقتصاد منطقه اثرگذاشته 

 . ها را بردارندخواهیم این تحریمتصریح کرد: »ما یک بار دیگر از کشورهای مرتبط می 



 

 طرح نوسازی ناوگان فرسوده ضامن بقای صنعت خودروهای تجاری

سال در زمینه  ۱۵شرکت آریا دیزل با سابقه فعالیت حدود ا دیزل مدیره و قائم مقام شرکت آریمهدی نیازیعضو هیات

تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصوالت تجاری سنگین به عنوان نماینده انحصاری شرکت های رنو تراکس  

روز و با  فرانسه و سی اند سی تراکس چین در ایران افتخار دارد در طول مدت فعالیت خود با ارائه محصوالت به 

این شرکت تاقبل از تحریم های  .بهبود کیفیت ناوگان صنعت حمل و نقل کشور موثر و موفق ظاهر شود کیفیت در

ره مندی از دو کارخانه خود در شهرک صنعتی اشتهارد محصوالت خود را تولید نموده و با استفاده از  با به ۹۷سال 

  شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعات اصل توانسته در کنار ارائه محصول با کیفیت پشتیبان و همراه

الیت خود را با مدلهای  فع ۱۳۹۱خط تولید محصوالت رنو تراکس از سال  .همیشگی برای مشتریان خود باشد

به بازار عرضه می نمود. در دوره اول تحریم ها و قطع همکاری رنو با    کرکس و پریمویم آغاز واین محصوالت را

ایران، آریا دیزل با تحقیق در بازار خودرو سنگین و صنعت حمل ونقل و درنظر گرفتن نیاز بازار و انطباق آن با  

اقدام به معرفی کامیون با برند سی اند سی ساخت  ۱۳۹۳اروپایی، در سال  توانمندی های برند های مطرح غیر

چین با توانمندی رقابت با بزرگان اروپایی صنعت خودروهای سنگین نمود و خط تولید این محصول را افتتاح کرد.پس  

شنده های رنو از رفع نسبی دور اول تحریم ها و بازگشت رنو به ایران، شرکت آریا دیزل با معرفی نسل جدید ک 

   و تجهیز خط تولید این کامیون شروع به تولید و فروش آن در بازار نمود که متاسفانه با  T یعنی مدل پرقدرت رنو

و رفتن مجدد برند رنو از ایران، تولید این محصول متوقف و  ۱۳۹۷وضع مجدد تحریم های ثانویه در اردیبشهت سال 

شرکت های تولیدی بسیاری از جمله آریا دیزل، پس از وضع تحریم    شد. آریا دیزل مجبور به توقف خط تولید رنو

های ثانویه با مشکالت زیادی در تامین قطعات منفصله مواجه شدند و این موضع باعث بروز فشارهای زیاد  

مشتریان از یک سو و فشارهای نقدینگی مضاعف بر روی این شرکت ها گردید و تقریبا تمامی شرکت های تولید  

ماه از بروز مشکالت   ۱۱نده کامیون های سنگین دچار صدمات اقتصادی شدید شدند. پس از گذشت بیش از کن

جدی در این صنعت ، خوشبختانه در سایه تالش و پشتکار، آریا دیزل و برخی دیگر از شرکت های تولید کننده  

هم آورند تا بتوانند ضمن حفظ اشتغال  توانستند مسیرهای مطمئنی را برای انتقال ارز و واردات قطعات منفصله فرا

موجود نسبت به توسعه فعالیت اقدام نمایند و همچنین با ارائه محصوالت جدید به بازار ، سفته بازی موجود در 

بازار کامیون که در نبود حضور موثر تولیدکنندگان و عرضه محصوالت در اختیار دالالن قرار گرفته بود را کنترل نمایند  

ریق از ادامه روند رشد قیمت های کاذب در بازار جلوگیری نمایند.شرکت آریا دیزل نیز به تولید کشنده  و از این ط

سی اند سی و تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش سراسری کامیون های رنو و سی اند سی در  

های تجاری  ا صنعت تولید کامیونحال این سوال مطرح است که چر .ادامه و با وجود تحریمها مبادرات ورزیده است

های دست دوم با حداکثر عمر سه سال از  ساله دارد باید فدای طرح واردات کامیون ۷۰تا  ۶۰کشور که قدمت 

ای کشور اجازه  های توسعهقانون احکام دائمی برنامه   ۳۰کشورهای اروپایی شود. این قانون از طریق بند ث ماده 

های حوزه حمل و نقل و حتی افراد مبادرت به واردات کامیونهای کارکرده از  شرکتهای خودروساز، داده تا شرکت 

کشورهای اروپایی کنند. مساله این است که اگر دولت قادر به تامین ارزبرای واردات کامیون می باشد قطعا بهتر 

یز صیانت از سرمایه گذاری  است این ارز را به تولید اختصاص دهد تا عالوه بر حمایت از اشتغال زایی این صنعت و ن

های قابل توجه انجام شده در حوزه تولید و حفط اندک رمق باقی مانده در خودروسازان تجاری، از بروز آشفتگی 

غیر قابل مهار در ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی جلوگیری نماید. طبیعی است با اتکای کشور به  

سازان در سالی که مزین به نام  ای تولیدکننده خودروهای تجاری و قطعههواردات کامیون ، بسیاری از شرکت

در حال حاضر نیز به استناد اخبار، تصاویر و آگهی های منتشر شده مبنی بر   .جهش تولید است از بین خواهند رفت

ن بدون  واردات کامیون های کارکرده اروپایی به کشور، متاسفانه برخی شرکت های حمل و نقل و وارد کنندگا



 
انجام مراحل قانونی و اخذ مجوزات مربوطه اقدام به پیش فروش و فروش کامیون های دست دوم وارداتی با برند  

های ولوو ، رنو، مرسدس بنز ، داف و ... نموده اند کما اینکه این خودروها حتی در صورت وجود در گمرکات کشور  

همچون گذشته، خریداران متضرر این امر خواهند بود. بر  ممکن است شرایط الزم برای ترخیص را نداشته باشند و

تعداد زیادی از شرکت های حمل و نقل و وارد کنندگان متفرقه با همکاری   ۹۲و  ۹۱اساس تجارب سال های 

تعدادی از صادر کنندگان از جمله شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی دیگر اقدام به واردات گسترده  

رده از کشورهای اروپایی نمودند که این خود بهانه ای بود تا صادر کنندگان ترجیح دهند تا منابع  کامیون های کارک

ارزی حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان در خارج کشور قراردهند تا از این طریق عمال با نرخ باالتر از 

یند و در حال حاضر نیزبا احتمال اجرایی شدن  نرخ های رسمی اقدام به تبدیل ارز حاصل از صادرات به ریال نما 

قریب الوقوع واردات کامیون های دست دوم بیم آن می رود مجددا تجربه قبلی تکرار شود که می تواند با توجه به  

ارز بری باالیی که کامیون های دست دوم دارد، نه تنها موجب بروز التهابات مجدد در بازار گردد بلکه با توجه به نیاز  

و ایجاد رونق تولید در کارخانه ها، این   CKD یار مبرم شرکت های خودروساز تجاری به ارز جهت واردات قطعاتبس

منابع ارزی می تواند در خدمت تولید کشور قرار گیرد و به جای فراهم نمودن سودهای کالن برای عده قلیلی  

تولید خودرو و نوسازی ناوگان حمل و  واسطه گر، بستری جهت انتفاع عمومی کشور و راه انداختن چرخ صنعت

درانتها الزم است باردیگر برتالش برای تداوم طرح استراتژیک و کارآمدی    نقل فرسوده کشور از مسیر درست گردد.

که برآمده از سالها تجربه، هم اندیشی و توافق وزارتخانه ها و بخشهای اقتصادی دولت همچون صندوق توسعه 

بودجه ، سازمان راهداری، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، بانک مرکزی و سازمان  ملی، سازمان برنامه و 

توسط رییس جمهور  ۱۳۹۶گسترش و نوسازی است و توسط شورای اقتصاد کشور تصویب شده و در اسفند 

هزار  ۱۲۰محترم رونمایی و ابالغ گردید، تاکید شود. در طرح نوسازی ناوگان فرسوده که به منظور نوسازی بیش از 

سال تهیه و تصویب شد، از آنجا که طی محاسبات کارشناسی انجام   ۲۲خودروی عمومی باری با کارکرد باالی 

درصد باقیمانده   ۵۰شود و از درصد از بهای کامیونهای طرح به عنوان یارانه توسط دولت تامین مالی می  ۵۰گرفته، 

درصد توسط خریدار تامین می  ۲۰مدت تامین و تنها درصد توسط بانک ها به صورت تسهیالت بلند  ۳۰قیمت نیز 

کند و نتیجه طرح، توسعه صنعت خودرو، شود و خودروساز نیز خودروی مورد تایید و استاندارد طرح را تولید می

اشتغال زایی، تسهیل در خرید خودرو برای مصرف کننده، نوسازی ناوگان فرسوده کشور و کمک به اقتصاد بدون  

موقع  ر دوش دولت است. فعالین صنعت خودروی تجاری بر این عقیده اند در صورت تامین کافی و به تحمیل هزینه ب

توانند تمامی نیازی بازار را تامین کنند تا از این منابع ارزی واردات قطعات منفصله ، شرکتهای تولید کننده می 

آسیب های احتمالی مصون دارند. به  ها ، صنعت استراتژیک حمل و نقل را ازطریق ضمن کنترل و مدیریت قیمت

چنین باید در  همین دلیل این صنعت نیازمند نگاه فرابخشی و ملی است. حال چرا طرح قابل اجرا و سودمندی این

 .سایه واردات خودروی دست دوم به حاشیه برود سوالی است که باید از حامیان واردات این خودروها پرسید

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 ارز کاهشی شد ۲۰نرخ رسمی 

ارز   ۲۰ارز را اعالم کرد که در مقایسه با روز گذشته نرخ  ۴۷نرخ رسمی شنبه( بانک مرکزی امروز )سه -ایرنا -تهران

براساس این گزارش، هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت  .ند ثابت ما  ارز نیز ۱۲ارز افزایش و نرخ  ۱۵کاهش یافت، نرخ 

  ۴۷ریال و هر یورو نیز ۶۷۴هزار و  ۵۱هزار ریال قیمت خورد، همچنین هر پوند انگلیس  ۴۲ای گذشته مانند روزه 

ل،  یار ۵۰۲هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۱۴۳هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شدارزش ریال۲۱۵هزارو 

  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی   ۵۵۷هند  ریال، روپیه  ۳۳۶هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۳۴۲هزار و  ۴کرون نروژ 

https://www.irna.ir/news/83838833/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
هزار   ۳۸ریال، یکصد ین ژاپن  ۴۹هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان ۴۵۶هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و 

ریال   ۷۴۲هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۴هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۱۹هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ ۹۷۴و 

هزار و   ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۳۳هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی ۹۷۲هزار و  ۲۶نرخ دالر نیوزیلند نیز  .مت خوردقی

ریال، لیر سوریه   ۵۲۲هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۰ریال، روبل روسیه  ۱۳۰

ریال،   ۷۰۴هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱هزار و  ۱۱ال سعودی ریال، ری۸۹۰هزار و  ۲۸ریال، دالر استرالیا  ۸۲

ریال،   ۲۴۷هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا ۳۲۷هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۱۴۲هزار و  ۳۰دالر سنگاپور 

هزار و  ۸ام ارمنستان خ یکصد درهمچنین، نر .ریال تعیین شد۶۰۸هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال،  ۹۴۷هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۹۴۳هزار و  ۵ریال، یوان چین   ۸۳۹هزار و ۲۹ریال، دینار لیبی  ۷۲۱

ریال، یکصد   ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۹۷هزار و ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۱۴هزار و  ۹رینگیت مالزی 

ریال   ۹۴۳هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۲۷هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۳۸۰ هزار و۱۰ تنگه قزاقستان

هزار و  ۲۴ریال، منات آذربایجان ۴۵۹هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان .قیمت گذاری شد

 ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۶و  هزار ۴ان ریال، سامانی تاجیکست۳۵۱هزار و  ۸۴ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۲۱

 .گذاری شدارزش  هزار ریال ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و 

 

گسترس مبادالت ایران و چین در بخش تجهیزات و  :سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد رییس

 آالتماشین

ساله با چین که مرتبط به   ۲۵قرارداد همکاری  ازسازمان توسعه تجارت ایران گفت: آن بخشی  رییس -ایرنا  -تهران

آالت و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین شود، شامل تامین برخی کاالها، مواداولیه، ماشیناین وزارتخانه می 

در خاتمه نشست خبری در جمع خبرنگاران حمید زادبوم« امروز )دوشنبه( » .استبخشی از نیازهای کاالیی چین 

های مختلف اجرایی  ها و دستگاهساله با چین، یک برنامه جامع است که برای سازمان  ۲۵رارداد همکاری افزود: ق

عه همکاری  زادبوم خاطرنشان کرد: همکاری در زمینه های فناوری اطالعات، توس .به تفکیک تعریف شده است

اردی است که در این قرارداد همکاری  گانی و غیره دیگر موهای سازمان توسعه تجارت دو کشور، تبادل رایزنان بازر

 .پیش بینی شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت  //  ایجاد اتاق پایاپای در سازمان توسعه تجارت 

خصوص امکان تهاتر کاالیی برای تامین ارز، بیان داشت: یک اتاق پایاپای به همین منظور  در پاسخ به ایرنا در ایران

در سازمان توسعه تجارت از حدود یک ماه پیش ایجاد شده که در آن کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان و  

بر این اساس   کرد: این مقام مسوول تاکید  .واردکنندگان، چگونگی تهاتر و فرآیند آن را آموزش می دهند

ای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات را دارند، به واردات ماشین آالت، کااله رکنندگانی که امکان تخصیص ارز خودصاد

 .رسانی آنها با واردکنندگان بدون هیچ پیش شرطی استاین سازمان آماده به هم

 

 نی داردهای راهبردی با چین دشمناموسوی: همکاری

چین   ساله ایران و ۲۵های جامع و راهبردی سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد آخرین وضعیت سند همکاری 

های دو کشور  جمهوری چین به تهران اعالم شد که همکاری گفت: این موضوع جدید نیست. در سفر رئیس 

های راهبردی است تن برنامه همکاری راهبردی است و سندی هم در آنجا امضا شد. یکی از بندهای آن سند، داش

 .ل نظر شدها داده و تبادنویس آن به چینیکه در سفر سال قبل ظریف به پکن، پیش 
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 شودگذاری مشترک با چین احیا میاستاندار کرمان: سرمایه

استان طی نشست های اخیر در تهران های اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به بررسی طرح -ایرنا  -کرمان 

گذاری مشترک با کشور چین( با مسئولیت استانداری کرمان و  رای احیای راه ابریشم )سرمایه گفت: کارگروهی ب

عضویت وزرای مربوطه، نمایندگان شرکت های بزرگ و سفرای ایران و چین تشکیل شده که اهداف کارگروه را  

معاون اقتصادی وزارت امور   فت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:در گ  وز سه شنبهمحمدجواد فدائی ر .کنندپیگیری می 

خارجه، سفیر چین در تهران و سفیر ایران در چین، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر کشور، نماینده  

کارگروه هستند و این  های بزرگ استان کرمان عضو این شرکت رییس مجمع نمایندگان و وزیر راه و شهرسازی و

وی اظهار داشت: در این نشست عالوه بر موضوع  .شودمی تانداری کرمان دنبالموضوع تا حصول نتیجه توسط اس

  ۲۰۰گذار خارجی حدود احیای جاده ابریشم همچنین شرکت یاس تجارت اعالم آمادگی کرده که با کمک سرمایه 

آمادگی  به  استاندار کرمان با اشاره .ان بافت مشارکت کندمیلیون دالر برای احداث فاز یک پتروشیمی شهرست

گذاری در اکتشاف، استخراج و فراوری مس به صورت سرمایه گذاری مستقیم و شرکت یاس تجارت برای سرمایه 

مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان امکانات موجود را معرفی و برای واگذاری  یا شراکت گفت:

کرمان در نشستی با یک گروه تجاری از کشور چین  پیشتر استاندار .مراحل قانونی الزم را دنبال کند یا مشارکت،

اعالم آمادگی کرده   های معادن، کشاورزی و گردشگری استان کرماندر کرمان برای سرمایه گذاری آنها در حوزه 

های  به فعالیت گذاران چینی نیز در این نشست که سال گذشته در محل استانداری کرمان برگزار شد،سرمایه  .بود

 ۲۰۰و برای همکاری در خصوص کارخانه های تولید  شهرستان رفسنجان و استان هرمزگان اشاره کرددر  اقتصادی

گذاری خود در  این سرمایه گذاران به سرمایه  .هزار تنی آهن اسفنجی در استان کرمان اعالم آمادگی کرده بود

گذاری فعالیت این شرکت سرمایه  و خواستار حمایت استانداری کرمان برای برق اشاره کردند تولید و توزیع حوزه

 .های آلومینیوم شدنددر حوزه برق و تولید سیم

 

 گورکن« در جشنواره فیلم شانگهای»

فیلم سینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم مالیی به بیست و سومین جشنواره فیلم شانگهای در   -ایرنا -تهران

بیست و سومین جشنواره فیلم شانگهای پس از تغییر تاریخ به دلیل شیوع ویروس کرونا   .کشور چین دعوت شد

اندرکاران  مرداد( برگزار شود و بنابر اعالم دست  ۶تیر تا  ۲۸جوالی ) ۱۷تا  ۱۸ریخ جدید ست در تا قرار ا

این فیلم قرار  .، این فیلم یکی از آثار حاضر در این رویداد سینمایی خواهد بودکاظم مالیی ساخته گورکن فیلم

امسال تنها بخش    .شته باشدجشنواره فیلم شانگهای نمایش دا استعدادهای جدید آسیایی است در بخش

های جشنواره نیز بر اساس پانورامای جشنواره شانگهای به صورت فیزیکی برگزار خواهد شد و درباره دیگر بخش

با توجه به دشواری دعوت از میهمانان   .گیری خواهد شدهای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تصمیمدستورالعمل

روز قرنطینه، بخش رقابتی جشنواره به   ۱۴سفری و محدودیت  هایوعیتالمللی به جشنواره به سبب ممنبین

ها اکتفا خواهد کرد و بدون  ترین بخش این رویداد سینمایی امسال تنها به اعالم فهرست فیلمعنوان مهم

م که دومین فیلم بلند سینمایی کاظ گورکن در فیلم  .ای نیز نخواهد داشتدر نتیجه برنده  داوران است کههیات

نیا، بهنوش بختیاری، ویشکا آسایش، حسن معجونی، مهراوه شریفی است، سینا سعیدیان کنندگیتهیهبه مالیی 

 .اندآفرینی کرده نقش پور، یدهللا شادمانی و گوهر خیراندیشنیا، سیاوش چراغیرضا بهبودی، مهدی حسینی

 

 های انسانی سوریهسازی کمکو روسیه به سیاسی کنش چینوا
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سه عضو غربی و دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی روسیه را برای جلوگیری از   -ایرنا -نیویورک

مکاری با  های یکجانبه و هشدن تحریمطرح عبور از مرز سوریه متهم کردند که نمایندگان پکن و مسکو، برداشته 

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با موضوع   .کمک واقعی به این کشور برشمردند دمشق را

مسایل انسانی در سوریه برگزار شد که در آن ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، از رنج شهروندان 

ای شد که های یکجانبه ری تحریمشدن فور برداشتهوی همچنین قویا خواستا .سوری به شدت ابراز نگرانی کرد

 .شرایط زندگی را در سوریه تضعیف کرده است

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد هم گفت  //  بندیمخالفت روسیه با هرگونه لیست

تاکید کردیم   اشت. ما بارها گذارد و خواهد گذالمللی بشردوستانه احترام میروسیه به تعهدات خود تحت قانون بین 

شدن اماکن  کند که هدف قرار گرفته که نیروی هوایی روسیه از سیستم خاصی در تایید هدف استفاده می 

وی در واکنش به اتهامات سه عضو دائم و غربی شورای امنیت که روسیه   .سازدغیرنظامی سوری را ناممکن می

ه داد: سخت است که بفهمیم چرا دولت سوریه، نامیدند، ادامرا عامل متوقف کردن ارسال کمک به مردم سوریه 

های روسیه در دمشق، ژنو و نیویورک بیش از این با هیچ لیستی زدایی نبود. نمایندگیطرف مستقیم فرایند نزاع

ن نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اضافه کرد: ما از همی .زدایی موافقت نخواهند کردتحت عنوان مناقشه 

زدایی شده را با  های مناقشه دهیم که پایگاه های اضطراری سازمان ملل متحد پیشنهاد می ونت کمک االن به معا

نبنزیا تاکید کرد: ما بارها ایرادهای این فرایند را   .دولت سوریه برپا نمایید. این مسیر درستی برای حرکت است

های اضطراری سازمان ملل شده کمکعات گردآوری نشان دادیم. یکی از کمبودهای اصلی آن این است که اطال

اظهارات نماینده روسیه واکنشی به اظهارات   .تواند تایید شودآید که نمیمتحد، از منابع ناشناس و ناشناخته می

شورای امنیت و مسدود شدن  ۲۵۰۴همتایان غربی خود در شورای امنیت است که به خاطر تمدید نشدن قطعنامه 

 .ونی و مشروع سوریه، روسیه را مورد سرزنش قرار دادندرفتن دولت قانمسیر نادیده گ

  ۳.۴جاناتان آلن« معاون نمایندگی انگلیس در سازمان ملل متحد در این زمینه گفت: در ماه مه، »//  انگلیس

اشتی را های بهدمیلیون مردم در سوریه از طریق باب الحوا غذا، امنیت و مایحتاج خود را و یک میلیون نفر هم کمک

وی مدعی شد: هیچ توضیح منطقی برای   .السالم از طریق سازمان ملل متحد دریافت کردندطریق باب  از

سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد ادامه داد:  .ها نفر در منطقه وجود نداردکردن این راه حیاتی برای میلیونقطع 

کنیم اما ارسال دارو در شمال  قبال می های سازمان جهانی بهداشت در ماه مه استدر حالیکه ما از ارسال کمک 

دارویی که از ماه ژوئن شروع شدند،به خاطر اینکه ماموریت نیروهای عبور از مرز پایان  ۳۲شرقی سوریه از جمله 

رسد که بیشترین  ها به کسانی می آلن اضافه کرد: ما باید مطمئن شویم کمک .بردماه زمان می یافته است؛ یک

گونه فرایند انتقال  رحال ما باید بار دیگر تاکید کنیم به خاطر نحوه پاسخگویی دمشق، هیچنیاز را دارند. به ه

بوط به فرایند حیاتی عبور از مرز  هایمان وجود نخواهد داشت اگر تمدید قطعنامه مرخودکاری برای ارسال کمک

 .مسدود شود

بس سریع و  در این نشست گفت: تنها آتش  نیکالس د ریوایر نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد هم//  فرانسه 

وی افزود: ما به   .پایدار تحت نظارت سازمان ملل متحد باعث محافظت از جمعیت غیرنظامی سوریه خواهد شد

المللی بشردوستانه یک تعهد همگانی است. ما از تصمیم روسیه در  که احترام به قوانین بینایم اندازه کافی نگفته 

ها به نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد ادامه داد: همه طرف .زدایی به شدت متاسفیمخروج از فرایند نزاع

زندگی اطمینان دهد. فرایند کمک ویژه دولت سوریه باید نسبت به دسترسی ایمن و بدون مانع به مواد ضروری 

 .انسانی عبور از مرز هرگز تا به این حد ضروری نبوده است

ت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد هم در این نشست گفت: آمریکا تعهد خود به مردم کلی کراف//  آمریکا

 .ه آنها انجام خواهیم دادسوریه را رها نخواهد کرد و هرکاری که بتوانیم را برای رساندن امداد حیاتی ب



 
ای انسانی عبور از مرز بپیوندید یا  هوی افزود: این شورا باید یک تصمیم بگیرد؛ یا به ما در حمایت از سازوکار کمک

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد ادامه داد: دولت اسد و متحدان آن، علیه مردم   .اینکه بگذارد مردم بمیرند

کرافت اضافه کرد:  .کنندهای انسانی را به سالحی در این جنگ تبدیل میاندازند و کمک ه می سوریه جنگ به را

زدایی تحت نظارت سازمان ملل، بیش از پیش در ارسال  دادن به سازوکار نزاعروسیه در خاتمه آور تصمیم شوک

وی ادامه داد: شورای   .اندازدمی  ها انسان را به خطرکند و جان میلیونهای انسانی اختالل ایجاد می محموله کمک

را تمدید کند و مطمئن شود که   ۲۵۰۴امنیت سازمان ملل متحد یک تعهد اخالقی به مردم سوریه دارد تا قطعنامه 

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد اضافه   .کنندآنها غذا و دارویی که برای زنده ماندن نیاز دارند را دریافت می

تر است. ما هرگز نباید جان مردم ، سازوکار عبور از مرز نسبت به هر زمان دیگر حیاتی۱۹-حه کوویدکرد: در بحبو

 .دستمایه بازی سیاسی قرار دهیم سوریه را

 

 چین استفاده از واکسن کرونا را برای ارتش تصویب کرد

کمیسیون مرکزی نظامی چین به ارتش این کشور برای استفاده از یک نوع واکسن کرونا به نام  -ایرنا-پکن

کمیسیون نظامی چین روز سه شنبه گزارش  به گزارش ایرنا .است چراغ سبز نشان داده« ۱۹وید »کانسینو کو

و پس از انجام برخی آزمایش های بالینی،   کرد این واکسن را یکی از واحدهای تحقیقاتی ارتش چین تولید کرده 

ن می گویند که این یکی از  شرکت بیولوژیک کانسینو و واحد تحقیقاتی ارتش چی .ایمن بودن آن تایید شده است

همترین و بهترین واکسن هایی است که برای داخل و خارج از چین در درمان کرونا تولید شده و استفاده از آن  م

کمیسیون مرکزی نظامی چین که فرماندهی کل قوای  .برای آزمایش انسانی در کانادا هم تصویب شده است

این واکسن برای یک دوره   استفاده ازمجوز  -پنجم تیر -ژوئن  ۲۵ کشور نیز محسوب می شود اعالم کردکه از روز

این واکسن را شرکت  .یک ساله در ارتش صادر شده است تا فاز انسانی آزمایش آن به نتیجه نهایی برسد

فعال به صورت »محدود« برای   و واحد تحقیقاتی آکادمی علوم نظامی چین تولید کرده اند و قرار است کانسینو

زمانی که اداره پشتیبانی لجستیک ارتش اعالم نکند و نتایج و عوارض احتمالی  تا  استفاده شود. از این رو،ارتش 

چین اوایل ماه جاری  .استفاده انسانی آن معلوم نشود، نمی تواند در ابعاد گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد

انجام می دهند  کنان دولتی که سفرهای خارجی میالدی اعالم کرد که استفاده از دو واکسن را برای برخی کار

گزارش ها  .مجاز کرده است و کانسینو هم یکی از هشت واکسنی است که چین برای درمان کرونا ساخته است

تاکنون جان نیم میلیون نفر  حاکی است که کانسینو می تواند از ابتالی به ویروس کرونا جلوگیری کند. این ویروس

تاکنون هیچ واکسنی که بتواند این بیماری را  .مورد تایید نیستاما موفقیت تجاری آن هنوز  را در دنیا گرفته است

یده باشد در دنیا ساخته نشده است اما دهها واکسن از میان بیش از درمان کند و به تایید برای مصرف تجاری رس

 .واکسن تولید شده در دنیا روی تعدادی آزمایش شده است ۱۰۰

 

 نون امنیت ملی هنگ کنگ در کنگره خلق چین تصویب شدقا

»سی سی تی وی« تلویزیون دولتی چین از تصویب »قانون امینت ملی هنگ کنگ« در نشست امروز   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا تلویزیون دولتی چین با استناد به یک منبع موثق که خواست  .کن خبر دادکنگره خلق چین در پ

سیزدهمین کنگره  این قانون صبح امروز سه شنبه به وقت محلی توسط کمیته دائمی افزود:نامش فاش نشود 

ت آمیز طرفداران به  پکن این قانون را در پاسخ به اعتراضات خشون .به اتفاق آرا تصویب شد (NPC) ملی خلق چین

ن نه تنها به حقوق  مقامات چین می گویند این قانو اصطالح دموکراسی در سال گذشته در هنگ کنگ وضع کرد

شهروند هنگ کنگی آسیبی وارد نمی کند بلکه با براندازی، تروریسم، جدایی و تبانی با نیروهای خارجی مقابله  

پیش نویس این قانون که به محض تصویب   .نطقه خواهد شدخواهد کرد که باعث رشد و شکوفایی بیشتر این م

https://www.irna.ir/news/83838470/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83838789/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83838789/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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دومین باری بود که اعضای کمیته دائمی سیزدهمین کنگره  این .الزم االجرا خواهد شد هنوز منتشر نشده است

کنگره ملی خلق  خرداد سال جاری بود که ۸ .این قانون را بررسی می کردند ملی خلق چین از هفته گذشته

الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را با هدف مقابله با   رای ممتنع،  ۶ موافق در مقابل یک رای مخالف ورای  ۲۸۷۸با  چین

پیش از این عالوه بر آمریکا، وزرای   .دخالت های خارجی در این منطقه تصویب کرد، براندازی، تروریسم و استقالل

دونالد ترامپ، رئیس   شدیدی ابراز کرده بودندخارجه بریتانیا، استرالیا و کانادا درباره تصویب این قانون نگرانی 

ی مقامات چینی محدودیت ویزا اعمال خواهد کرد جمهوری آمریکا خاطر نشان کرده بود که در همین راستا برا

دستگاه دیپلماسی چین بارها به آمریکا هشدار داده   .موضوعی که با واکنش چین مواجه شد و مقابله به مثل کرد

هنگ کنگ از ماه ژوئن تا دسامبر سال   .هنگ کنگ که جزو امور داخلی چین است دخالت نکنداست در امور داخلی 

 .بود میالدی صحنه راهپیمایی و اعتراض( ۱۳۸۹آذر خرداد تا ) ۲۰۱۹

 

 چینکرونا و تاثیر آن در تغییر آداب غذاخوری در 

شیوع ویروس کرونا در چین در کنار تاثیرات منفی آن بر ارتباطات اجتماعی و اقتصاد و محدود شدن  -ایرنا -پکن

به گزارش  .ردم این کشور را نیز دچار تحول و تغییر کرده استعطیلی مدارس، آداب غذاخوری مکسب و کارها و ت

ایرنا از دیرباز در چین مرسوم بوده که در کمال صمیمیت به صورت گروهی غذا بخورند در واقع غذاخوری گروهی در  

مردم چین معنا و مفهوم  غذاخوردن برای  .چین نه تنها یک سنت بلکه برای مردم یک ارزش محسوب می شود

در  دارد و برای همین تغییر در آداب آن برای شهروندان موضوعی نیست که بسادگی بتوان از آن عبور کردخاصی 

مثال خانواده ها در گرداگرد میز غذا بسیاری از   این کشور بسیاری از مسایل در جریان صرف غذا طرح می شود

بسیاری از وعده های اقتصادی خود را سر  را مطرح می کنند و بازرگانانتحصیل و کار  مسایل مهم درباره زندگی، 

میز غذا می گذارند و حتی در چنین شرایطی به توافقات بزرگی برای فعالیت ها و همکاری های تجاری دست می 

نید او حتما در چین اگر شما بخواهید تجارت کنید و درباره کسب و کار با یک همکار و یا دوست چینی حرفی بز .یابند

میزبان شما تالش می کند تا از صرف غذا لذت   ذا در یک رستوران دعوت می کند و در عین اینکهشما را به صرف غ

اینها تنها معدود نکاتی از آداب خوردن غذا در چین است جمع شدن  .ببرید مسایل کاری را هم با شما مرور می کند

ابلمه و ظرف از دیگر ارزش های  گوشت و مرغ از یک ق  ن ماهی، خانواده ها و دوستان سر یک میز و بعضا خورد

یکی از علت هایی که در شهر ووهان و برخی از مناطق چین مردم خیلی  .غذایی در چین محسوب می شود

اینکه اعضای خانواده ها و دوستان از یک   بسرعت گرفتار ویروس کرونا شدند همین آداب گروهی غذا خوردن بود

اکنون غذا   .یماری نداشتند اما شیوع کرونا این آداب را متحول کردردند و آگاهی نیز از سرایت بظرف غذا می خو

خوردن با چوب های چینی که در انگلیسی چاپ استیکز و در چینی »کوایزه« نامیده می شود تغییر کرده  

یکی از غذاهای بسیار مورد عالقه مردم چین »هات پات« یا به قول چینی ها »هوگو« است که بر سر یک  است

های مرتبط با این غذا تعطیل شده اند و اگر  یک ظرف ماهی و گوشت می خورند اما اکنون عمدتا رستوران میز و از

هم باز باشند به شیوه هایی کامال متفاوت با سنت های گذشته است به طوری که هر فرد باید از ظرف خودش  

لیندا هه« از شهروندان چینی » .بود استفاده کند تعداد افراد ورودی به سالن هم محدود و با نوبت گیری خواهد

است خانوادگی دور هم غذا می خوریم و هر کسی با چوب های خود غذا می خورد ولی سال  ۴۰می گوید که 

پس از کرونا هم فاصله ها تغییر کرد و همین اینکه یک چوب ویژه نیز بر سر میز گذاشته ایم که فقط برای صرف غذا  

های خود تقسیم می غذا را با چوب  به لحاظ سنتی با هدف احترام به یکدیگر وی خاطر نشان کرد که ما .است

کنیم اما شیوع کرونا آداب و سنت های غذاخوردن ما را تغییر داده است و دیگر نمی توانیم دستکم تا مدت های 

جنوب شرق در نظرسنجی که روزنامه »شیامن« در شهری به همین نام واقع در  .طوالنی چنین کاری انجام دهیم

که مورد سوال قرار گرفته اند، گفته اند که خانواده ها باید از این هزار نفری  ۳۰درصد از  ۸۵چین انجام داده است 

https://www.irna.ir/news/83820704/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
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پس بجای استفاده از چوب های خود برای تقسیم غذا یک قاشق و چوب دیگر برای تقسیم غذا داشته باشند و 

بهداشت ملی چین گزارشی تهیه کرده است که نشان می دهد  کمیسیون  .نباید با یکدیگر از یک ظرف غذا بخورند

درصد علت اصلی انتقال ویروس کرونا به یکدیگر در چین از طریق همین چوب ها و ظرف های غذاخوری گروهی  ۸۳

دینگ یانگ« رستوران دار چینی می گوید: این فقط در خانه  » .و تقسیم غذا بین یکدیگر به صورت سنتی بوده است

او   .رف برای خود و دیگری غذا می ریزندمردم از یک ظ در رستوران ها نیز همین طور عمل کرده ایمما  نیست

ما با چوب غذاخوری خود در ظرف دوست و همراه خود غذا   تصریح کرد که این یک روش سنتی و برای احترام است

 .خوردن ما هم به اجبار تغییر کردآداب و ارزش های غذا می گذاریم ولی شیوع ویروس کرونا، وضعیت را متحول کرد

چین هم گزارش کرده است دستور کارهایی برای تغییر این آداب نیز در اختیار رستوران ها    روزنامه »گوانگ مینگ« 

بنا به نوشته این نشریه برخی از سالن های   .قرار گرفته است و جریمه هایی نیز برای آنها تعریف شده است

و ظرف های اضافی عمل  قاشق ها ربط را اجرا نکردند و نسبت به اختصاص چوب ها، غذاخوری که دستور کار ذی 

البته روزنامه می افزاید که بسیاری از مردم چین هنوز به روش های جدید عادت نکرده   .نکرده بودند، جریمه شدند

ده ای نیست ولی تالش  تغییر آداب و عادات و سنت های غذا خوردن گروهی در چین و برای مردم واقعا کار سا اند

 .یری از ویروس انجام می شودهای زیادی در این راستا برای پیشگ

 

 چین برای مقامات آمریکایی محدودیت ویزا اعمال کرد

نقض حقوق بشر در  چین در واکنش به اعمال محدودیت ویزا از سوی آمریکا برای مقامات چین به بهانه  -ایرنا -پکن

به گزارش   .هنگ کنگ و در اقدامی تالفی جویانه اعالم کرد برای مقامات آمریکایی محدودیت ویزا اعمال می کند

وشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود در پکن ایرنا »جائو لی جیان« سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز د

مانع تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در کنگره شود   ایاالت متحده با شیوه های مختلف در تالش است گفت:

بر عزم کشورش در حمایت از حق حاکمیت، منافع ملی و توسعه هنگ  وی بار دیگر .اما هرگز موفق نخواهد شد

چین تصمیم گرفته است که محدودیت های ویزا را   دو نظام« تاکید کرد و گفت: کنگ در چارچوب اصل »یک کشور

مایک پمپئو وزیر   .ایی دارای رفتارهای ناشایست در مورد مسائل مربوط به هنگ کنگ اعمال کندبرای افراد آمریک 

های حزب مقام  واشنگتن در ارتباط با تحوالت هنگ کنگ، صدور روادید برای خارجه آمریکا هفته پیش اعالم کرد

تحریم چین به بهانه نقض  مجلس سنای آمریکا نیز روز پنجشنبه گذشته طرح  .کندکمونیست چین را محدود می

هایی که به چین در اجرای قانون جدید امنیت  استقالل هنگ کنگ را تصویب کرد بر اساس این مصوبه، افراد و بانک 

ها در حالی اعالم شده است که پارلمان چین در حال  حدودیتاین م   .شوندکمک کنند، تحریم می ملی این کشور

های سنای مصوبه  سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه به .تصویب استبررسی قانون امنیتی هنک کنگ برای 

پمپئو وزیر خارجه   اظهارات وی در ارتباط با .واکنش نشان داد و آنها را »کاغذ پاره« خواند کنگآمریکا درباره هنگ 

کسی به   دانند چهبه خوبی می آفریقایی ریکا درباره روابط چین با کشورهای آفریقایی هم گفت: کشورهایآم

کاشتن بذر اختالف بین چین و آفریقا به نتیجه  کندها را سیاسی میکند و چه کسی مساله بدهیآفریقا کمک می

 .نخواهد رسید

 احتمال همه گیری نوع جدید آنفلوانزای خوکی در چین

از آنفلوانزای خوکی در این کشور خبر داده است که احتمال  یک روزنامه چینی از شناسایی نوع جدیدی  -ایرنا -پکن

ویروس از   به گزارش ایرنا، »ساوث چاینا مورنینگ پست« روز سه شنبه نوشت: .همه گیری آن منتفی نیست 

نامیده می  « ۴میالدی بر می گردد و »جی  ۲۰۰۹سابقه آن به همه گیری سال  است که« ۱خانواده »اچ. ا. ان. 

ینی و پزشکان مرکز کنترل و پیشگیری چین می گویند که تحقیقات آنها نشان می دهد که این نوع محققان چ .شود

ت انسان  جدید دارای همه عناصری است که می تواند باعث همه گیری برای انسان شود اما هنوز موردی از سرای

https://www.irna.ir/news/83838109/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83838846/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
 ۳۰استان چین  ۱۰ای میالدی از خوک ه ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۱محققان بین سال های  .به انسان مشاهده نشده است

نوع گونه آنفلوانزا شده اند اکثر این نمونه ها یک نوع جدید  ۱۷۹هزار نمونه تهیه کرده اند و موفق به آزمایش روی 

یقات پس از آن وسعت پیدا کرد که مشخص شد این گونه  این تحق .میالدی نشان می دهد ۲۰۱۶بیماری را از سال 

و آبریزش بینی در مبتالیان شود آزمایش های خون گرفته شده بعدا مشخص  سرفه جدید می تواند باعث بروز تب، 

دانشمندان  .درصد از کارگران و نیروی کار مزارع پرورش خوک در چین به این بیماری مبتال شده اند ۱۰.۴کرد که 

واردی از  گویند: همین که ویروس از حیوان به انسان منتقل شده است جای نگرانی دارد ولی مشخصا م چینی می

 .سرایت آن از انسان به انسان وجود ندارد با این حال نگرانی همه گیری وجود دارد

 :صدا و سیما یخبرگزار -
 ساله از واقعیت تا عمل ۲۵ارداد ماجرای یک قر/  جهان در یک نگاه

و چین منتشر شد  های اجتماعی در فضای مجازی یک خبر درباره قرارداد تجاری میان ایراندیروز و امروز در شبکه 

گروه  شبکه مردم خبر به گزارش .که امروز در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه به آن پاسخ داده شد

های اجتماعی در فضای مجازی یک خبر درباره قرارداد  ، دیروز و امروز در شبکهخبرگزاری صدا و سیما مجازی

 .تجاری میان ایران و چین منتشر شد که امروز در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه به آن پاسخ داده شد

 

 پارلمان چین تصویب مصوبه امنیت ملی هنگ کنگ در/  تحوالت چین

 .تاکنون فراهم خواهد شد ۱۹۹۷این ترتیب، بستر شدیدترین تغییرات سیاسی و اجتماعی در هنگ کنگ از سال  به

به نقل از خبرگزاری رویترز؛ پارلمان چین مصوبه امنیت ملی خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل

گ را تصویب کرد و به این ترتیب، صحنه را برای شدیدترین تغییر در شیوه زندگی در این مستعمره سابق هنگ کن

این قانون به اتفاق آرا در کنگره ملی خلق چین  .فراهم کرد ۱۹۹۷گلیس از زمان بازگشت آن به چین در سال ان

آمیز در حمایت از دمکراسی در هنگ کنگ دولت چین این قانون را در پاسخ به اعتراضات غالبا خشونت  .تصویب شد

های زی، تروریسم، جدایی طلبی، و تبانی با نیرو مقامات گفته اند موضوع این قانون برخورد با براندا .تصویب کرد

هنوز پیش نویس این قانون که به محض درج در روزنامه رسمی هنگ کنگ اجرایی خواهد شد  .خارجی است

 اجرایی هنگ کنگ از اظهارنظر فوری درباره تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ امتناع رئیس .منتشر نشده است

کنگ گفت برای وی مناسب نیست وقتی که هنوز جلسه مربوط به مصوبه امنیت ملی کری الم رئیس اجرایی هنگ 

دولت   /حمایت تایوان از آزادی و دموکراسی در هنگ کنگ .در پکن جریان دارد درباره این مصوبه اظهارنظر کند

 .تایوان روز سه شنبه بر حمایت تایوان از آزادی و دموکراسی در هنگ کنگ تاکید کرد

 

 کشورهای شرق آسیا همچنان درگیر ویروس کرونا

از پکن؛ با شناسایی مبتالیان جدید به ویروس کرونا در چین، به   خبرگزاری صداوسیما  سرویس بین الملل به گزارش

های دیگر این کشور با  محله پکن برخی از شهر ۱۱منظور مقابله با شیوع بیشتر این بیماری ساکنان 

هداشتی است گفته آزمایش ساکنان پایتخت چین همچنان در دستور کار مقامات ب برو شدند.هایی رومحدودیت 

تواند به کنترل این بیماری  شده است تا دریافت نتیجه آزمایش ساکنان بخشی از شهر پکن، ماندن در خانه می 

 کمک کند.

 : شبستان یخبرگزار -

 نیچ یتگاه«ېاز مسجد »ه یحذف نماد اسالم

https://www.iribnews.ir/fa/virtual/69
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کشور، نماد   نیکردن« اسالم در ا ینی»چ یخود در راستا یها استیس شبردیپ یبرا نیچ ستیکمون حزب

، در ادامه حمالت  به نقل از »قبس« خبرگزاری شبستان به گزارشبرداشت. یتگاه«ېرا از مسجد »ه یاسالم

زبان   تابلوی تاریخی مسجد »هېیتگاه« به  مستمر دولت چین علیه اسالم و مسلمانان در استان »سین کیانگ« 

این تابلوی زیبا در ورودی مسجد نصب شده بود و  سال دارد را برداشت. ۱۰۰یش از اویغوری که قدمتی ب

برخی از مردم اویغور در این باره گفتند: مقامات   نمازگزاران هنگام ورود به مسجد تابلو را مشاهده می کردند.

انه های اسالمی  ده بود، برداشتند و همچنین نشچینی تابلویی را که با خط زیبا بر باالی در مسجد نصب ش

»تورگونگان«، مدیر کمیته امور دینی در    همچون هالل ماه و ستاره را از گنبد و مناره این مسجد برداشته اند.

، گفت: برداشتن تابلو نشان دهنده آن است که نظام چین به  کنفرانس جهانی اویغورها که مقر آن در مونیخ است

گفت:   »سادزیفسکی«، مسئول حقوق بشر اویغورها در واشنگتن مادهای اسالمی اویغورها است.دنبال حذف ن

د که اهمیت تاریخی خود را تاکنون حفظ کرده بود و اویغورها در آن از آزادی دینی  این مسجد تنها مسجدی بو

ترین و قدیمی ترین مساجد  میالدی بنا شده است و یکی از بزرگ ۱44۲مسجد هېیتگاه در سال  برخوردار بودند.

اواخر ماه مارس   در میالدی باز می گردد. ۱۹۰۸چین است و قدمت تابلویی که بر ورودی مسجد نصب شده به سال 

مسجد در »پینگ لیانگ« در استان »گانسو«  ۱۷به دستور دولت محلی گنبدها و نمادهای هالل ماه و ستاره از 

 تخریب شدند.

 43/پایان پیام

 

 : عصر ایران -

 آسوشیتدپرس: عقیم سازی: راهکار چین برای کنترل جمعیت مسلمان اویغور

کشی سال گذشته را نوعی "نسل  4برخی از کارشناسان، اقدامات دولت چین در طول  /۷۳۵۳۸۴ کد خبر

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: دولت چین برای کاهش  دانند.کیانگ" می جمعیتی" در بخش غربی استان "سین

ای انجام و جدی های قومی و مذهبی اقدامات گسترده نرخ زاد و ولد میان مردم اقلیت "اویغور" و دیگر اقلیت

به گزارش عصر ایران، ایغورها مردم   کند.ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می دهد و در عین حال غیراقلیتمی

" افزود: پیشتر چند زن اویغور در باره اجبار کنترل زایمان و کاهش  اسوشیتدپرس"  مسلمان چینی هستند.

های دهد فرآیند کنترل جمعیت در میان اقلیتبودند اما تحقیقات جدید نشان می دستوری جمعیت صحبت کرده

براساس گزارش  ت.گیرد و فراتر از حد تصورات قبلی اسچینی به صورت گسترده و سیستماتیک انجام می 

کیانگ" در غرب چین به صورت اجباری در  سازمان ملل بیش از یک میلیون مسلمان اقلیت اویغور در استان "سین

را   هاها را اجباری عنوان کرده و کمپهای حقوق بشر، زندگی در این اردوگاه کنند. سازماناردوگاه زندگی می 

کیانگ" را  های غربی استان "سینرد کرده و اردوگاه   بارها این ادعا را چین اند.جایی برای کار اجباری عنوان کرده

ها به  داند. دولت چین همچنین اعالم کرده ساکنین این کمپ مکانی برای آموزش زبان و فرهنگ اصیل چینی می

تحقیقات آسوشیتدپرس براساس آمار و اسناد دولتی، مصاحبه با    آموزنند.صورت داوطلبانه "مهارت و حرفه" می 

ها صورت گرفته  باری و یکی از مربیان در این اردوگاه های کار اجهای ساکن در اردوگاه زندانی اویغور، خانواده  ۳۰

کشی جمعیتی" در بخش سال گذشته را نوعی "نسل 4اقدام دولت چین در طول  برخی از کارشناسان،  است.

دولت چین نام استان ترکستان شرقی در چین را به نام چینی سین کیانگ  دانند.کیانگ" میغربی استان "سین

 ن یکی از اقدامات دولت چین برای محو و تضعیف فرهنگی مردم مسلمان سین کیانگ است.تغییر داده است. ای

دهد که زنان اقلیت اویغور در چین به ها و تحقیقات مجموعه خبری اسوشیتدپرس نشان میمجموعه مصاحبه

ز تجهیزات جلوگیری گیرند. هزاران نفر از این زنان مجبور به استفاده اصورت مرتب در معرض تست بارداری قرار می 
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یودی"  اند. در حالی که استفاده از دستگاه "آی از بارداری درون رحمی هستند و بسیاری از آنها به اجبار عقیم شده

ها با سرعت در استان  سازی زنان در دیگر نقاط چین کاهش یافته، استفاده از این وسایل و روشو عقیم 

مخالفت با اقدامات کنترل   دستگاهی برای جلوگیری از بارداری است.یودی" یابد. "آیکیانگ" افزایش می "سین

های ت ها تخلف محسوب شده و با مجازات و تهدید همراه است. این قانون با بازداشجمعیت در میان اقلیت

های اویغور و داشتن تعدادی زیاد فرزند نیز یکی از عوامل بازداشت اقلیت گسترده ضمانت اجرایی یافته است.

های خود دور فرزند دارند باید از خانواده ۳هایی که بیش از های کار اجباری است. خانوادهزندگی آنها در اردوگاه 

"گلنار اومیرزاق" یک قزاق متولد چین در زمان   ند ما را نابود کنندخواهآنها می شده یا جرایم کالنی را بپردازند.

، چهار مقام  ۲۰۱۸یودی" مواجه شد. دو سال بعد، در ژانویه بارداری سومش، با دستور دولتی برای استفاده از "آی

اش دالر جریمه ۲6۸5"اومیرزاق" را کوبیدند و به دلیل داشتن فرزند سوم بیش از  رسمی با لباس نظامی درِ خانه 

گذراند، سه روز وقت داشت تا این  پول که از طریق فروش محصوالت کم کشاورزی روزگار میاین زن بیکردند. 

دالر جریمه  ۲6۸۰مقامات چین با ابالغ این نامه به "گلنار اومیرزاق" از او خواستند تا بیش از  هزینه را پرداخت کند.

اخت این جریمه، باید به همسر و بیش از یک میلیون اقلیت مقامات به او هشدار دادند در صورت عدم پرد دهد/ 

اومیرزاق به سختی با قرض فراوان   های کار بپیوندد. افرادی که اغلب فرزندان زیادی دارند.قومی اویغور در اردوگاه 

افراد دار شدن پول را به دست آورد و پس از آن با بدهی سنگین به قزاقستان گریخت. وی افزود: جلوگیری از بچه

براساس آخرین آمار دولت چین، میزان زاد و ولد در اکثر مناطق  خواهند ما را نابود کنند.اشتباه است. آنها می

مقایسه   کاهش یافته است. ۲۰۱۸تا  ۲۰۱5های درصد بین سال 6۰اویغور نشین مانند "کاشغر" و "ختن" بیش از 

از طرفی تحقیقات "آدریان زنز" محقق چینی که قبل از انتشار در  //  کیانگچین و استان سین  سازی درروند عقیم

های اخیر هزاران میلیون دالر از دهد که در سالاختیار موسسه خبری اسوشیتیدپرس قرار گرفته، نشان می

کیانگ اختصاص یافته است. این سیاست باعث شده تا بودجه دولت برای کنترل جمعیت به استان سین

ای با کمترین میزان رشد جمعیت تبدیل بیشترین رشد جمعیت در چین به منطقه  وان استانی با کیانک به عنسین

گوید: این ( میD.Cزنز به عنوان پیمانکار مستقل بنیاد "یاد قربانیان کمونیسم" در واشنگتن دی. سی ) شود.

ن و مقامات استان  وزارت امور خارجه چی اقدامات چین فرایندی گسترده برای مطیع کردن اویغورهاست.

های متعدد برای اظهار نظر در این باره، پاسخ ندادند. اگرچه پکن، پیش از این اقدامات  کیانگ به درخواستسین

"هان"   دهد. قومها و قوم "هان" اجازه داشتن تعداد فرزند مساوی را میجدید را منصفانه خوانده و به اقلیت

چین به مدت سه  دهد.درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می ۹۲بزرگترین گروه قومی و بومی چین است و 

دهه سیاست تک فرزندی را در کشورش اجرا کرد. براساس این قانون مردم قوم "هان" در چین، ملزم به استفاده  

فرزند و   ۲های چینی اجازه داشتن سازی و سقط جنین بودند. در این دوران اقلیتاز داروهای ضدبارداری، عقیم

پینگ" )رئیس جمهور این قانون در زمان "شی جین   فرزند بودند. ۳اکنان روستاها و حومه مجاز به داشتن س

قدرت گرفتن "شی"   های اخیر چین تغییر کرد. کمی پس ازگیرترین رهبران دههکنونی( به عنوان یکی از سخت

فرزند داشته  ۳یا  ۲ها نیز بتواند مانند اقلیت دولت مقرارت مربوط به تولد در چین را اصالح کرد تا قوم چینی "هان"

فرزند که منافاتی با قانون نداشت،  ۳باشند. با این حال برخی از مسلمانان مانند "گلنار اومیرزاق" به دلیل داشتن 

  اند.جریمه شده

اویغور و قزاق به اسوشیتدپرس اعالم کردند از زندانی یا جریمه  ۱5 //  کاهش نرخ تولد در مناطق اویغور نشین

 اند. ها سال به زندان رفته مالی والدینی با تعداد فرزند زیاد خبر دارند. بسیاری از آنها برای داشتن فرزند زیاد ده 

یودی و تزریق  کیانگ مجبور به استفاده از آی ها در استان سیندهد زنان ساکن اردوگاه مصاحبه و آمار نشان می 

کیانگ در این  های سین"تورسوناس زیاوودون" یکی از بازداشتیان سابق اردوگاه  های ضدبارداری هستند.آمپول

صورت مرتب مواد ضد بارداری به بدن او تزریق  باره گفت که در دوران بازداشت برای توقف دوران قاعدگی به 



 
تواند فرزندی او در این باره گفت که دیگر نمی زدند.میشده و در دوران بازجویی به بخش تحتانی شکم او لگد می

زیاوودون افزود که زنان در کمپ محل   کند.داشته باشد. دردش دو برابر شده و رحمش گاه و بیگاه خونریزی می

یودی" بودند. مربی کمپ آنها نیز اعالم کرده  دادند و مجبور به استفاده از "آی های زنانه می آزمایش  اقامتش مرتبا

 بود در صورت بارداری باید جنین را سقط کنند.

  ۲۰۱۸کیانگ شد. در سال یودی وارد سینهزار آی ۲۰۰حدود  ۲۰۱4در سال //  کیانگسازی در سین افزایش عقیم

هزار قطعه رسید. در همان دوران  ۳۳۰درصد افزایش یافت و به  6۰کیانگ بیش از سین ورود این ابزار به استان

آمار سازمان   استفاده از این ابزار در دیگر نقاط چین کاهش یافت و بسیاری از زنان استفاده از آن را قطع کردند.

به تحقیقاتش نشان داد که از  "زنز" با توجه  دهد.کیانگ خبر میسازی در سینبهداشت چین نیز از افزایش عقیم

سازی  ها ملیون دالر برای کنترل جمعیت این استان را آغاز کرد. در حالیکه عقیم کیانگ پمپاژ ده، سین۲۰۱6سال 

هزار مورد   6۰کیانگ به بیش از داد، در سیندر دیگر نقاط چین کاهش نشان می  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱6های بین سال 

با اجبار   ۲۰۱۸  کیانگ پس از آزادی او در سالاویغوری است. مقامات سین ۳"زمرد دادت" مادر  قانونی رسید.

وی گفت: بسیار   رفت.کردند. این زن در صورت تخلف از این دستور باید به کمپ می دستور عقیم کردن او را صادر 

های دولت چین در باال بودن نرخ اقدامات کنترل جمعیت به دلیل نگرانی خواستم.ام. من پسر دیگری میعصبانی 

جغرافیایی خشک و  گرایی بین آنهاست. این منطقه از نظر تولد در بین مسلمانان، افزایش فقر و رشد افراط

 های افراطی مواجه شده است.گذاری و حمالت چاقو از سوی گروه های گذشته با بمبغیرحاصلخیز است در سال

گوید: ممکن است هدف، نابودی عمدی اویغورها  امریکا می  دارن بیلر" متخصص امور اویغورها در دانشگاه کلرادو

جتن اسمیت فینلی" کارشناس امور   شود.ته و باعث تحلیلشان مینباشد اما این موضوع از نشاط زندگی آنها کاس

اویغورها در در دانشکاه نیوکسل ایالت متحده در این باره گفت: این نسل کشی است و باید کامال متوقف شود. وی  

 .رو هستیمکشی دردناک و خزنده روبه افزود: این قتل عام فوری، تکان دهنده و گروهی نیست و ما با یک نسل

 

 :میتوز -

 ها اپلیکیشن چینی دیگر در هند مسدود شدتیک تاک و ده

اپلیکیشن چینی شامل   ۵۹ای غیرمنتظره خبر از مسدود کردن دولت هند در اطالعیه /  مبین احمدی :نویسنده

ای جدید های بین هند و چین را وارد مرحله آشنای دیگر داده است؛ تصمیمی که تنش موارد نام و  Shareit تاک،تیک

های شده توسط شرکتدادهاپلیکیشِن توسعه ۵۹ای جدید اعالم کرد روز گذشته دولت هند در اطالعیه .کندمی

ها در های مذکور را وجود برخی نگرانینکند. دولت هند دلیل اصلی مسدود شدن اپلیکیشچینی را مسدود می

های این  گوید نگرانی درمورد فعالیتها، اعالم کرده است. هند میی تهدید امنیت و دفاع ملی هند توسط آنزمینه 

های بین دو های چینی تنششود. مسدود شدن اپلیکیشنها درنهایت باعث نقض حق حاکمیت میاپلیکیشن

هایی که بنابه دستور وزارت الکترونیک و  در بین اپلیکیشن .کندای جدید مید مرحلهکشور پرجمعیت دنیا را وار 

دهد که هند شود. آمار نشان می تاک دیده می های محبوبی همچون تیکاند نام فناوری اطالعات هند مسدود شده

ید وزارت الکترونیک و فناوری  عالوه فرمان جدآید. بهحساب میتاک در خارج از مرزهای چین بهترین بازار تیکبزرگ 

شده است؛ فراموش  شیائومی از Video Call و Community هایاطالعات هند باعث مسدود شدن اپلیکیشن

 .شودساز در بازار هند برشمرده مینکنید که شیائومی امروزه برترین شرکت گوشی

توانیم به دو  های مسدود شده میاز بین دیگر اپلیکیشن //  آیدحساب می تاک به ر خارجی تیکترین بازا هند بزرگ

 Club و CM Browser و Shareit و موارد دیگر نظیر UC News و UC Browser بابا شاملاپلیکیشن از گروه علی 

Factory و ES File Explorer یاد کنیم. Club Factory ی تجارت الکترونیک  بزرگ حوزهکند که سومین شرکت ادعا می
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آید و طبق آمار، اینترنت در این کشور نفوذ بسیار  حساب میهند دومین بازار بزرگ دنیا برای اینترنت به  .هند است

میلیارد نفری که ساکن هند هستند به اینترنت اتصال دارند.   ۱٫۳زیادی دارد. ظاهرا امروزه تقریبا نیمی از مجموع 

های خارجی فرمان صادر  منظور مسدود کردن این حجم از اپلیکیشنتاریخ است که هند به این نخستین بار در

خاطر های چینی باعث به اند اپلیکیشن دست رسیده حاکی از آن هستند که مقامات هند گفته کند. اخبار به می

در این زمینه   کانترپوینت ی پژوهشی، یکی از تحلیلگران مؤسسهتارون پاتاک .شوندافتادن امنیت و دفاع ملی می

 Club تاک،کند. تیکاز هر سه گوشی کاربران هندی را متأثر می  گوشی گوید فرمان جدید دولت هند تقریبا یکمی

Factory و UC Browser  میلیون کاربر فعال   ۵۰۰اپلیکیشن دیگر درمجموع صرفا در ماه مه گذشته بیش از و چند

ترین و شدهآید. این عدد حاصل بررسی دقیق یکی از شناختهحساب می اند که عددی درخورتوجه بهداشته

لیکیشنی که  اپ ۵۹مورد از  ۲۷دهد عالوه آمار کانترپوینت نشان می به .های تحلیلی موبایل استمعتبرترین شرکت

اند. دولت هند اپلیکیشن برتر کاربران هند حضور داشته ۱٬۰۰۰ی میالدی در بین کند، در ماه گذشتههند مسدود می

دانیم که این »مسدود کردن« دقیقا  استفاده کرده است. فعال نمی (Ban) ی خود از عبارت مسدود کردندر اطالعیه 

دهندگان های عامل موبایلی و ارائه شخص نیست که سازندگان سیستم عالوه مپذیرد. بهدر چه ابعادی انجام می

در زمان نگارش این   .چه نحو با این فرمان جدید خودشان را مطابقت دهندهای اینترنتی قرار است بهسرویس

پلی و اپ استور در این کشور   گوگل اپلیکیشن مسدودشده توسط هند، هنوز هم ازطریق ۵۹مقاله تمامی 

اما از »بررسی فرمان  اپل .دریافت نکرده است دهلی نو گونه خبری ازگوید فعال هیچ دانلود هستند. گوگل می قابل 

منظور حذف برخی ا به هی همکاری با برخی دولت تر سابقه دهد. اپل و گوگل پیش خبر می جدید هند«

گویند شکایات مقامات دهلی نو می .های خاص را دارند و بعید نیست این بار هم با هند همکاری کننداپلیکیشن

اند. این دریافت کرده  iOS و  اندروید هایزیادی را ازسوی منابع مختلف درمورد سوءاستفاده از برخی اپلیکیشن

که  شکلی غیرمجاز و بدون اینها را به های گوشی را سرقت و آنهای موردبحث داده گویند اپلیکیشن مقامات می 

  .کنندکاربر مطلع شود به درون سرورهایی که در خارج از هند حضور دارند، منتقل می 

ی روز  اطالعیه //کندای جدید میهای بین هند و چین را وارد مرحله چینی، تنش هایمسدود شدن اپلیکیشن 

هایی آید. اوایل ماه جاری میالدی بود که تنش حساب می های بین هند و چین به دوشنبه، جدیدترین مرحله از تنش

های بین چین و هند ریشه در  هایی خونین بودیم. البته تنشجدی در مرز دو کشور انجام گرفت و شاهد درگیری

های اند. طی هفتهها بیش از پیش افزایش پیدا کرده ه این تنشدلیل مشکالت یادشدتازگی به گذشته دارد و به 

های چینی از گمرک، خودداری های هند از ترخیص برخی محمولهگذشته شماری از مقامات در بنادر و فرودگاه 

گوید تصمیم جدید هند بسیار غیرمنتظره است و آثار عظیمی می Convergence Catalyst یکی از تحلیلگران .کردند

آورند و  حساب می ترین بازار هدف خود به ها، هند را بزرگ گذارد. بسیاری از این شرکت های چینی میوی شرکت ر

گوید مسدود شدن زند. این تحلیلگر همچنین میها می ی بزرگی به آن شان قطعا ضربه مسدود شدن سرویس 

ها کار یا غیرمستقیم برای آن شکل مستقیمهایی که بهشود برخی از هندیهای چینی باعث میاپلیکیشن

ای شدن اخبار مشکالت هند با این نخستین باری نیست که شاهد رسانه   .شان را از دست بدهندکنند، شغلمی

ایم. در  تاک بوده ه گذشته تاکنون شاهد واکنش شدید هند به تیک ی دوم ماه متاک هستیم. از نیمهاپلیکیشن تیک 

تاک را روی توییتر بارگذاری کردند؛ در این ویدئوها شاهد ترویج آن زمان کاربران شماری از ویدئوهای جدید تیک

همین موضوع باعث شد بسیاری از   .آزاری بودیمهای خانگی، ظلم به حیوانات، نژادپرستی و کودکخشونت

تاک اعطا کنند. این موضوع گوگل را مجاب کرد  ربران هندی به گوگل پلی هجوم ببرند و امتیاز پایینی به تیککا

 Remove تاک در گوگل پلی حذف کند. چند روز بعد، اپلیکیشنی تحت عنوانی تیکها دیدگاه را از صفحه میلیون

China App رداختند. این اپلیکیشن همانطور که از نامش پیدا  در گوگل پلی ظاهر شد و افراد زیادی به دانلود آن پ

 Remove China ها را حذف کند. گوگل پس از چند روز،های چینی گوشی را پیدا و آن توانست اپلیکیشنبود می 
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App تاک  ی تیکتاک را مسدود کرد. سازنده مدت یک هفته تیکهند سال گذشته به .را از روی پلی استور برداشت

شما   .هزار دالر ضرر کرده است ۵۰۰ازای هر روز بیش از اعالم کرد در طول آن هفته به  ByteDance یعنی

 های چینی دارید؟ ی درمورد مسدود شدن اپلیکیشنچه دیدگاه زومیت کاربران

 

 : راه دانا یشبکه اطالع رسان -

 حرکت چین به سمت حکمرانی جهانی

اند ها همیشه دوست داشته المللی و نهادهای حاکمیت جهانی است و چینیچین به دنبال تغییر در سیستم بین

؛ اندیشکده شورای روابط خارجی شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش .کشوری قدرتمند در سطح جهان باشند

 اند. قدرت دانسته ها هزاران سال خود را یکی از بازیگران اصلی جهان میدر گزارشی نوشت: چینی (CFR)آمریکا

چین به دنبال تغییر  .عنوان یک ابرقدرت مطرح شدچین دوباره به  ۲۰۰۰از بین رفت اما از سال  ۲۰و۱۹  چین در قرن

اند کشوری قدرتمند در  ها همیشه دوست داشتههادهای حاکمیت جهانی است و چینیالمللی و ندر سیستم بین

روند رو به رشدی را تجربه کرده است و آنها  ۲۰۰۸نفوذ چین در جهان از بحران مالی سال  .سطح جهان باشند

یک جاده« میلیاردها   اند؛ مثالً چین با ابتکار »یک کمربندمحور کردهالمللی چینهای بیناقدام به تأسیس سازمان 

 .کند تا نفوذ خود را گسترش دهدگذاری میهای کشورهای دیگر سرمایه دالر در زیرساخت

 

 :صبحانه -

 صادرات ایران به چین از نصف هم کمتر شد

کاهش   ۲۰۱۹میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه  ۷۱۶میلیارد و  ۲ماهه امسال  ۵واردات چین از ایران طی 

  ۵براساس آمارهای گمرک چین، حجم تجارت خارجی این کشور در ،صبحانه به گزارش .درصدی داشته است ۶۲

درصدی را  ۸کاهش  ۲۰۱۹میلیارد دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال  ۶۴۸ماهه امسال به بیش از هزار و 

میلیارد   ۷۶۴میلیارد دالر آن صادرات این کشور و  ۸۸۵طبق این آمارها، از کل تجارت خارجی چین،  .دهدنشان می

ماهه امسال کشورهای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن  ۵ر آن نیز واردات بوده است. از جمله شرکای بزرگ چین در دال

براساس این آمارها، در بین کشورهای مختلف، به جز عراق، مالزی، امارات و هلند که واردات چین از آنها  .اندبوده

طبق این آمار،  .ایران کاهش قابل توجهی داشته است افزایش داشته، واردات این کشور از سایر کشورها ازجمله

کاهش   ۲۰۱۹میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه  ۷۱۶میلیارد و  ۲ماهه امسال  ۵واردات چین از ایران طی 

تر، مشخص نیست چه مقدار از این کاهش قابل ذکر است با توجه به نبود آمارهای جزئی .درصدی داشته است ۶۲

 .از ایران نفت و چه مقدار مربوط به کاالهای غیرنفتی بوده استواردات چین 
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https://www.dana.ir/
http://sobhanehonline.com/fa/news/220865/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://sobhanehonline.com/


 

 (:15)هفته یثدح - خبرنامه:

  « دهگانه عاقل هاىيژگیو »

 ( دت آن امامبمناسبت وال) :ودفرم  ،باد شو خاندان  ا بر اوخد سالمکه  امام رضاحضرت 

ِمْنه  َمأم ولٌ. وَ الَشُّر ُّ مِْنه   ر ْیعَشْر  خِصال: أَلْخَ  هِی عَْقل  اْمرِء م سِْلم حَتُّى تَک ونَ ف ِتم ُّیَال  «

مِنْ َطَلبِ  سَْأم یَمِنْ نَفْسِِه. ال  رِیْ الْخَ رَی کَث سَْتِقل ُّیَوَ  رِهِ،یْ مِنْ غَ رِْیاْلخَ لَی قَل سَْتکِْثر یَمَأْم ونٌ. 

مِنَ الِْغنى. وَ  هِْیمِنْ طََلبِ الِْعْلمِ ط ولَ َدهْرِهِ. أَلْفَقْر  فِى اللُّهِ أََحب ُّ إِلَ مَل ُّیَوَ ال  هِ،یْ لَحَوائِجِ إِالْ

مَِن الش ُّهَْرةِ. ث مَُّ  هِیْ إِلَ اْلعِزُِّ فى عَد وُِّهِ. َو الْخ م ول  أَشْهى مِنَ هِیْ الذ ُّل ُّ فىِ اللُِّه أَحَب ُّ إِلَ

أَحَدًا  رىیَال السالم(:  هی)عللَه : ما ِهىَ؟ قالَ لَ یوَ مَا الْعاشِرَة ؟ ق ْلعاشِرَة السالم(: أَ هی قالَ)عل

 .» ِمنُّى َو أَتْقى رٌْیإِالُّ قالَ: ه وَ خَ 

 ریخ دی از او ام ـ1که ده خصلت را دارا باشد: نیگر ا م ست،ی شخص مسلمان تمام ن عقل

 ری خ ـ4 شمارد. اری را بس گرىیاندک د ری خ ـ3 از بدى او در امان باشند. ـ2باشد. 

در عمر ـ 6هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود.  ـ5خود را اندک شمارد.  اری بس

محبوبتر باشد.  از توانگرى شیدر راه خدا  فقرـ 7خود از دانش طلبى خسته نشود. 

مى گمنامى را از پرنا ـ9 از عزُّت با دشمنش محبوبتر باشد. شیخوارى در راه خدا ـ 8

دهمى؟ به او گفته شد:  ستی و چ ستی سپس فرمود: دهمى چ ـ10خواهانتر باشد. 

 است. زکارتری او از من بهتر و پره دیکه بگو نیفرمود: احدى را ننگرد جز ا ست؟ی چ

 ) 467 ، ص  العقول  تحف  (



 

 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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