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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 گانه گمرک برای تجارت ۱۸تسهیالت /  جمهور ابالغ شدس ازسوی معاون اول رئی

ای را برای حمایت از بازرگانان اختصاص داده که پذیرش ضمانت بانکی  گانه ۱۸گمرک ایران تسهیالت  : اقتصاددنیای 

ویژه  ساله برای ترخیص قطعی کاال از جمله این تسهیالت است. این تسهیالت برای فعاالن تولیدی و تجاری به یک

ای ضوابط برخورداری از آن نامه شیوه  ولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طیت

جمهور و از سوی  از سوی معاون اول رئیس  ۹۹بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال  .ابالغ شده است

/ ۱/ ۱تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ  ۱۱و ماده  ۱۴»ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« ابالغ شد. این بسته در 

هفته از ابالغ این مصوبه، ت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است ظرف مدت سهابالغ شده است. وزار ۹۹

ربط  های اجرایی ذی نفعان و دستگاههای اجرایی موضوع بسته مزبور را به ذی نامه ها و شیوهکلیه دستورالعمل

قتصاد مقاومتی ارسال  ت بر اجرای موثر مفاد آن گزارش عملکرد ماهانه را به دبیرخانه ستاد اابالغ و ضمن نظار

  ۱۰هزار میلیارد ریال دارد. این بسته در راستای تحقق بند  ۶های صادراتی در این بسته ارزشی معادل کند. مشوق

کاالها و خدمات، افزایش   جانبه هدفمند از صادراتهای کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص حمایت همهسیاست

کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند،  ۱۵ویت حجم و تنوع محصوالت و خدمات صادراتی با اول

های ترویجی و بازاریابی خارجی در  های صادراتی و توسعه فعالیتسوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت 

 ۹۹تعیین شده در بسته مذکور نیز از محل بودجه تعیین شده در سال  هایحوزه صادرات تدوین شده است. مشوق

گذاری ریالی صندوق توسعه ملی بابت تسهیالت صادراتی مد نظر قرار  هد بود. در این بسته به کارگیری سپردهخوا

ر  بینی شده صادرات غیرنفتی دگرفته است. بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی با هدف تحقق اهداف پیش

ات صادراتی کشور و کمک به حفظ قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصوالت و خدم

ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقای سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی به  

 .ربط ابالغ شده استهای اجرایی ذیدستگاه 

ای به  در این بسته منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه//  راتمنابع بسته حمایت از توسعه صاد

هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی   ۳۰گذاری مبلغ کار گرفته خواهد شد. در ماده یک این بسته به »سپرده 

الت  ای تسهیهای عامل توسط صندوق توسعه ملی برای اعطصندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانک 

گذاری صندوق توسعه درصد منابع سپرده ۵۰درصد منابع بانک عامل و  ۵۰صورت ترکیبی به نسبت صادراتی به 

ها در اعطای تسهیالت صادراتی از محل ملی« اشاره شده است. همچنین از تاریخ ابالغ این بسته، مشارکت بانک 

د تسهیالت صندوق توسعه ملی )در حال  نرخ سو منابع صندوق توسعه ملی، منوط به رعایت نسبت ذکر شده و

گذاری  سپرده» ۲در ماده  .درصد است( و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود ۱۱حاضر این نرخ 

ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای  

قرار گرفته و در توضیح این تسهیالت آمده است: »در قالب اعتبار خریدار، صدور  تاکید  تسهیالت ارزی« مورد

های صادراتی  پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکتنامه یا تامین نقدینگی برای پیش ضمانت

ایش اعتبار با بروات  طریق گشفعال در زمینه صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده از 

نامه پرداخت تسهیالت  پذیر، نرخ سود این تسهیالت براساس نظام اسنادی یا قرارداد معتبر به تشخیص بانک سپرده 

شود.« همچنین عنوان شده است که استفاده از تسهیالت ارزی صندوق  ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می

ای متشکل از  نیز به این موضوع اشاره دارد که کمیته ۳ماده  .یال استتوسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ر

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و صندوق  



 
ط و بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، شامل ضواب( ۲و )( ۱توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی مواد )

های کاالیی و خدماتی مشمول  های اعطای تسهیالت با هدف توسعه صادرات به بازارهای هدف، گروه ویت اول

کنند. تسهیالت ترجیحی این دستورالعمل نیز تنها برای  حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین می 

ال تسهیالت قبلی نخواهد بود. عالوه بر ل استمهکنند و مشمومتقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیالت جدید می

گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر ماه یک بار، فهرست تسهیالت گیرندگان از  های عامل طرف سپردهاین بانک 

به کل بودجه   ۴در ماده  .منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند

کل  ۱۳۹۹بینی شده در قانون بودجه سال بسته اشاره کرده است. بر این اساس منابع پیش در این بینی شده پیش

هزار میلیارد ریال و بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض   ۶کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان 

 .رو استن یولیومی ۱۰۰صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف 

به   ۹۹بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال  ۵ماده //  های صادراتینحوه استفاده از منابع مشوق

های صادراتی پرداخته است. دو برنامه کلی در این بسته دنبال خواهد شد توضیح نحوه استفاده از منابع مشوق 

کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و   ۱۵اتی با اولویت خدمات صادرکه عبارتند از: »افزایش حجم و تنوع محصوالت و 

در عین حال برای هر  .«های تجاری صادراتیکشورهای چین، هند، سوریه و لبنان« و »حمایت از توسعه زیرساخت

های صادراتی  فعالیت مشمول مشوق ۷هایی در نظر گرفته شده است. در برنامه اول ها، فعالیت یک از برنامه 

به منظور افزایش حجم و  .اندبرنامه دوم سه فعالیت مجوز تخصیص مشوق صادراتی را دریافت کرده  اند و درهشد

کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و  ۱۵تنوع محصوالت و خدمات صادراتی با اولویت 

های تجاری خارج از کشور و  شگاه نی در نمای های ایراهای »حمایت از حضور شرکتلبنان، به هر یک از فعالیت

گذاری«، »پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در حوزه اعتبارات  های تجاری، بازاریابی و سرمایه همچنین هیات

های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، از فعالیت  های صادراتی«، »حمایتصادراتی با اولویت پرداخت به زیرساخت

نقل صادراتی«،  وهزینه حملسازی در حوزه صادرات«، »پرداخت کمکو فرهنگ هش، مشاورهرسانی پژواطالع

دار«، »حمایت از برندسازی ملی، بنگاهی و محصولی در بازارهای  »حمایت از صادرات کاالها و خدمات اولویت 

لق ار مجزا تعهای کوچک و متوسط« اعتبهدف صادراتی« و »حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه 

های تجاری صادراتی« است، »حمایت از  همچنین در برنامه دوم که »حمایت از توسعه زیرساخت  .گیردمی

اندازی و توسعه فعالیت های صادراتی« و »حمایت از ایجاد راههای تجاری صادراتی«، »حمایت از طرحزیرساخت

ول دریافت اعتبار از منابع تعیین شده ی هدف« مشممراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارها 

های تجاری صادراتی«  بیشترین منابع تخصیص داده شده در این بسته مربوط به » حمایت از زیرساخت .هستند

نفعان میزان و شرایط همچنین در تبصره این ماده آمده است: »ذی .میلیارد ریال است ۱۸۵۰بوده که معادل 

حمایتی و تشویقی و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به  از موضوعاتمندی از هر یک بهره

، ۶شود«. در ماده های اجرایی تعیین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ مینامه پرداخت در قالب شیوه

رد  سب با عملکهای تایید شده کارفرما و متناصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت

ای که توسط نامه صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه

های تایید  وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت ایران( تهیه خواهد شد، بر مبنای صورت وضعیت

آالت و تجهیزات مورد شوند. البته ماشینمی مندی بهرههای صادرات شده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از مشوق

صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار  های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به استاندارد در پروژه 

ها و تسهیالت موضوع این ماده صرفا شامل گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود. همچنین مشوقمی

اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا    شودفنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی میهای خدمات شرکت



 
اند. شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده های ثبتهای داخلی یا از طریق شرکتشرکت

ارکت با اشخاص  سیوم یا مشعالوه بر این صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسر

کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی با  ها اقدام میخارجی، در خارج از کشور برای اخذ پروژه 

های این بسته صرفا  ، پرداخت مشوق۷بر اساس ماده  .شوندمند میهای صادراتی بهره حقوقی ایرانی از مشوق

و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع  مجاز بوده ۱۳۹۶در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 

ها ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات مشمول مشوق نیز به این موضوع اشاره دارد که شرکت  ۸ماده  .است

مام یا  نیز سازمان توسعه تجارت ایران را مجاز دانسته است که ت ۹ماده  .و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود

های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به  ی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق بخش

نیز سازمان توسعه تجارت ایران موظف است  ۱۰در ماده  .های صنعت، معدن و تجارت استان تفویض کندسازمان 

کننده صادراتی  خاص دریافت رد کلیه اشربط در موبه منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی 

کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. در صورت اثبات و تایید موارد تخلف، متخلف عالوه بر عودت  

های مبالغ مربوط به مشوق صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق 

هم به این نکته اشاره دارد که به   ۱۱ماده  .شودادرکنندگان محروم میاطالعات ص  صادراتی و عضویت در بانک

ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت ایران( ملکف است بانک منظور ارزیابی اثرگذاری، مشوق

ین ای موضوع اهکنندگان از مشوق کنندگان و استفاده ای از اطالعات درخواستاطالعاتی و سامانه رایانه 

رسانی کند و عملکرد وجوه گیرندگان از طریق سایت خود اطالعدستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیالت

های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت  ها و فعالیتو برنامه 

نیز پرداخت هرگونه جایزه و مشوق   ۱۲ماده  .ئه کنده کشور اراامور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودج

صادراتی برای صادرکنندگان را منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه  

هایی را بر  تکلیف ۱۳ماده  .اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کرده است

ه است که عبارتند از »صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به  گمرک گذاشتعهده 

ها«، »تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به استعالم از سایر وزارتخانه و سازمان 

عنوان بر حقوق ورودی به کثر یک برابرداری جهت پردازش با اخذ حداواحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره 

تضمین کاال«، »تسریع در صدور کاالهای دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی  

های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه یا استانی یا  از سازمان استاندارد« و »بررسی اجمال درخواست

قانون امور گمرکی« )شامل احراز  ۶۶با »استرداد حقوق ورودی موضوع ماده  در ارتباط فعاالن اقتصادی مجاز

های قانونی مقرر( و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد انجام فعل صادرات و رعایت تکالیف و مهلت 

 ۱۴سته در ه که این بهم عنوان شد ۱۴های احتمالی آتی«. در ماده کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسوولیت

  .شودابالغ می ۹۹/ ۱/ ۱تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ  ۱۱ماده و 

 ها برای نفس کشیدن کمک کندپوستتواند به سیاهنمی های آمریکاچین: دروغ

  تبارها در این کشور برای نفس تواند به آفریقاییهای آمریکا نمی سخنگوی وزارت خارجه چین گفته دروغ  : فارس

هوا چانیینگ«، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه از آنچه به گفته او دروغگویی » .کشیدن کمک کند

او در توئیتر از »مایک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا انتقاد کرد و نوشت: »پامپئوی   .انتقاد کرده است آمریکا است

ها تواند جان انسان سب کرد، اما دروغگویی نمیدروغگو موفقیت عظیمی در مشهور کردن آمریکا به دروغگویی ک

وزارت خارجه چین ساعاتی  «.فس کشیدن بکندتبار برای نهای آفریقایی را نجات دهد یا اینکه کمکی به آمریکایی 

کنگ و  تر اتهامات اخیر آمریکا و کشورهای غربی در خصوص چند موضوع از جمله منطقه اداری ویژه هنگقبل



 
ان« تیجیشبکه تلویزیونی »سی .را رد کرد« ۱۹-گیری »کوویدکیانگ« و همچنین همهسینمنطقه خودمختار »

های غربی ادعای آمریکا و دولت  ۳۷ای روی وبسایت رسمی خود، نه با انتشار مقاله چین گزارش کرد، این وزارتخا

این ادعاها را »مردود«   را »دروغین« توصیف کرد و با ذکر آنچه آن را »شواهد علمی و قانونی دقیق« نامید،

از نادانی و   هاست که مملوطبق این گزارش، هدف از تهیه این مقاله »ممانعت از انتشار این دروغ  .دانست

جمهور آمریکا گیری کرونا، رئیس در خصوص موضوع همه .«های بیشتر استنیت و جلوگیری از سوءتفاهمسوء

گیری و همچنین کوتاهی در  کاری چین در ابتدای این همهخفی بارها اتهاماتی را بدون ارائه شواهد درباره م

تهامات را رد و برای کمک به سایر کشورها در کنترل این چین بارها این اممانعت از شیوع آن مطرح کرده که دولت 

کنگ هم در روزهای اخیر به تنش جدید دو  طرح و تصویب قانون امنیتی هنگ .بیماری اعالم آمادگی کرده است

ن هدف این قانون را »مقابله با  ور چین و آمریکا و همچنین چندین کشور غربی دیگر تبدیل شده است. دولت چیکش

دونالد ترامپ«،  » .کنگ« اعالم کرده است، تروریسم و مقابله با مداخالت خارجی در امور هنگبراندازی

کاری در بحران متهم کردن چین به پنهان های دولت او در چند هفته گذشته باجمهور آمریکا و برخی از مقام رئیس 

زا میان دو کشور بوده و  ر موضوعات تنشکنگ از جمله دیگمسئله هنگ  .اندها با پکن دامن زدهشیوع کرونا به تنش

شده برای این سرزمین را کنگ« امتیازات خاص قائل»الیحه امنیت هنگ  دولت آمریکا بعد از اقدام چین در تصویب

های گذشته بر سر حضور خبرنگاران دو طرف در کشورهای یکدیگر هم های آمریکا و چین در ماهلتود  .لغو کرد

  .اندمجادله داشته 

 کنگره آمریکا الیحه تحریم مقامات چین را تصویب کرد

یف مجلس سنای آمریکا روز پنج شنبه به اتفاق آراء الیحه ای را تصویب کرد که مقامات چین را به بهانه تضع : مهر

یو اس اِی تودی گزارش داد، مجلس سنای آمریکا الیحه   .گنگ تحریم می کندخودمختاری و تضییع آزادیها در هنگ 

ها در هنگ کنگ روز چهارشنبه در مجلس تحریم مقامات چین را که به بهانه تضعیف خودمختاری و سرکوب آزادی

ا و تأیید نهایی اکنون این الیحه برای دریافت امض .اندنمایندگان آمریکا تصویب شده بود، به اتفاق آرا به تصویب رس

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روانه کاخ سفید شده است. این الیحه علیه آن دسته از مقامات و نهادهای  

این مصوبه  کند.های الزام آور وضع می چینی که به اجرای »قانون امنیت ملی« پکن یاری رسانده اند، تحریم

شرکتهایی را که »معامالت قابل توجهی« با مقامات و نهادهای چینی تحت تحریم انجام ها و سایر بانک همچنین

در همین ارتباط، سناتور »پت تومی« جمهوریخواه از ایالت پنسیلوانیا که همراه با سناتور   کند.دهند، تحریم میمی

خواهیم رهبر گوید: »ما مید، می را تهیه کرده ان ش نویس این الیحهدموکرات »کریس فن هولن« از ایالت مریلند پی

سناتور فن هولن  ها مسئول و پاسخگو سازیم«.حزب کمونیست چین و همدستان آن را برای امحای این آزادی 

در مقابل، مقامات چین با   .همچنین مدعی شد که یگان پلیس چین در هنگ کنگ باید جز نهادهای تحت تحریم باشد

 کنند.های جدید، واشنگتن را به مداخله در امور داخلی خود متهم میریمآمریکا به وضع تحانتقاد از تهدید 

 کنگنیروهای امنیتی پکن در هنگ/  کنگره آمریکا به تحریم چین رای داد

کنگ درهای خود را به روی نیروهای امنیتی چین باز کرد. تصویب قانون امنیت ملی جدید هنگ : دنیای اقتصاد

تایمز، در  دهد. به نوشته روزنامه نیویورک ال اجازه مداخله بیشتری را به دولت کمونیست چین میکنگ حهنگ

کشور را در برخورد با  های اخیر اختیار عمل نیروهای امنیتی اینپینگ، رهبر چین در سالی که شی جینحال

های با این حال دستگاه اقدامات مخرب علیه حزب )کمونیست(، نظم عمومی و وحدت ملی بیشتر کرده است، 

تواند مشخصه در سایه بودن  می کنگاند. اما معادالت موجود در هنگکرده امنیتی چین عمدتا در سایه کار می 



 
کنگ که هفته گذشته تصویب شد، چین با قانون جدید امنیت ملی جدید هنگ .نیروهای امنیتی چین را تغییر دهد

های مخالف را سرکوب کند. این قانون به  کند تا احزاب و نیروتقر میکنگ مسات امنیتی را در هنگآشکارا مقام

ها حضور داشته باشند و در نظارت بر اجرای قوانین  دهد که در روند تحقیقات پروندهمقامات امنیتی اجازه می 

کارا  تاکنون نیز ماموران چینی آشهای اجتماعی حضوری فعال داشته باشند. های خبری و سازمان مدارس، رسانه 

به چین برده شده بود،   ۲۰۱۵اند. الم وینگ کی، صاحب یک کتابفروشی که در سال دهکنگ وارد عمل شدر هنگ

توانند آشکارا این کار شد، اما حاال میگوید: »وقتی مرا ربودند و به چین بردند، این عملیات سری محسوب میمی

امنیتی چین از یک حفاظت آهنین گوید: »حاال مقامات ند، میکاینک در تایوان زندگی می را انجام دهند.« الم که هم

در این میان حضور  «.کنگ دیگر تفاوتی با سایر نقاط دیگر چین نداردبرخوردار هستند و قوانین موجود در هنگ

 شهرهای دولت رویترز، مقام  مقتدرانه نیروهای اطالعاتی چین، نخستین ثمرات خود را آشکار کرده است. به گزارش

کنگ، س قانون جدید امنیت ملی شعار معروف اعتراضات موسوم به »آزادی هنگ گویند که براساکنگ میهنگ

طلبی یا خرابکاری بوده و مستلزم برخورد است. معترضان در جریان  انقالب زمان ما« مصداق جدایی

ان نوشته و در دست داشتند. هایشپالکارد و هم روی لباس کنگ این شعار را هم روی های خود در هنگراهپیمایی

های مستقل دیدگاه دولت درباره این شعار را مورد حمایت قرار  با این حال هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه 

ای کنگ با عناوین مجرمانه دهند یا خیر؛ چون این نگرانی وجود دارد که قانون جدید امنیت ملی چین در هنگمی

ی، باعث مخدوش شدن آزادی بیان در این  سم و تبانی با نیروهای خارجخرابکاری، تروری طلبی،اییچون جد

کنگ، انقالب زمان ما« در حال حاضر  ای اعالم کرد: شعار »آزادی هنگ کنگ در بیانیه شود. دولت هنگشهر دولت 

دولتی و  این شعار خرابکاری در قدرت کنگ است و کنگ یا جدایی منطقه دولتی ویژه هنگخود بیانگر استقالل هنگ 

اما اقدامات اخیر چین با   .آیدحساب می کنگ به برای موقعیت حقوقی منطقه دولتی ویژه هنگ اجرایی یا جایگزینی

ای را  متحده الیحه رو شده است. به گزارش الجزیره، کنگره ایاالت واکنش شدید مقامات آمریکایی و بریتانیایی روبه 

این اقدام آمریکا در واکنش به قانون با مقامات چینی تصویب کرد. ها در زمینه تجارت دن بانک برای مجازات کر

سخت امنیتی جدید پکن در نظر گرفته شده است. این الیحه یک روز پس از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا به  

شود. با چین محسوب میتوان گفت یک حرکت نادر دوحزبی در برخورد تایید سنا رسید که در این شرایط می

شود. فکر گوید: »این یک لحظه اضطراری محسوب می جلس نمایندگان میون هولن، نماینده دموکرات مکریس 

خواه نیز کنگ در شرایط فعلی وجود داشته باشد.« پت تومی، سناتور جمهوریتر از استقالل هنگنکنم چیزی مهم

م سمت قرار گرفته است. شکی کند که در کداریکا مشخص میگوید: »از طریق تصویب این الیحه، سنای آممی

مجلس نمایندگان آمریکا روز    کند و به درستی آن را اجرایی خواهد کرد.«نیست که ترامپ این طرح را امضا می 

ها نسبت به از دست رفتن خودمختاری  چهارشنبه این طرح را بدون مخالفت تصویب کرده بود که نشانگر نگرانی 

شهر به عنوان یک شهر آزاد و یک مرکز  ن دولتتواند از فعالیت ایت که میبر اساس قانون جدید چین اس کنگهنگ

ها حاال باید به امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برسد  طرح مجازات بانک  .المللی جلوگیری کندمالی بین

ا اجرای این طرح وزارت خارجه چین نیز به آمریکا درباره امضا ی تا به قانون بدل شود. در همین حال سخنگوی

ید تصویب این الیحه در  گوکند.« پکن میم چین نیز در مقابل چنین طرحی مقابله میطور حتهشدار داد و گفت: »به 

آید. این در حالی است که بریتانیا نیز سفیر حساب میسنای آمریکا نشانه دخالت این کشور در امور داخلی چین به 

کنگ خوانده است. حتی بوریس جانسون، ن را مغایر با استقالل هنگچین را احضار کرده و قانون اخیر پک

ترین واکنش  ها داده است. واکنش جانسون مهمکنگیانیا را به هنگوزیر انگلیس پیشنهاد شهروندی بریتنخست

 .آیدحساب می مستقیم به قانون جدید پکن به

 ام در چینافت فروش جی



 
های آوریل و ژوئن با افت  ماه وشش در بازار چین بین موتورز اعالم کرد فرشرکت خودروسازی جنرال : اقتصاددنیای 

های رو بوده است. در حالی که با بازگشایی کارخانه درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه  ۵/ ۳

  ۵/ ۳روش ا قرار گرفته، کاهش فترین بازار خودروی جهان در مسیر بهبود تقاضخودروسازی چین از ماه آوریل، بزرگ

موتورز بیشتر از میانگین کاهش فروش صنعت خودرو در چین است. این رقم در ماه مه میالدی برابر  درصدی جنرال 

نقلیه در این کشور طی  بینی کرده که فروش وسایلکنندگان خودروی چین پیشدرصد بود. سازمان تولید ۴/ ۴با 

های ترین برندیست پرفروش دومین خودروساز در ل ام،شود. جیمواجه میدرصدی  ۱۱ماه ژوئن با افزایش 

دستگاه خودرو تولید کرده است. این  ۶۰۰هزار و  ۷۱۳واگن، در فصل دوم سال جاری خودرویی چین پس از فولکس

  ام در چین خودروهای است. جی ۲۰۱۹ام نسبت به مدت مشابه سال درصدی فروش جی ۴۳دهنده افت آمار نشان

 .کندیالک را تولید میبوئیک، شورولت و کاد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 ارز کاهشی شد ۱۹نرخ رسمی 

ارز   ۱۹ارز را اعالم کرد که در مقایسه با روز پنجشنبه، نرخ  ۴۷نرخ رسمی بانک مرکزی امروز )شنبه(  -ایرنا  -تهران 

دالر آمریکا بدون تغییر   براساس این گزارش، هر .ارز نیز ثابت ماند ۱۱ارز افزایش و نرخ  ۱۷کاهش یافت، قیمت 

هزار   ۴۷ریال و هر یورو نیز  ۴۳۲هزار و  ۵۲یس ورد، هر پوند انگلهزار ریال قیمت خ ۴۲قیمت، مانند روزهای گذشته 

ریال،   ۵۰۸هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۴۳۹هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شدارزش  ریال ۲۴۴و 

  ۱۱عربی  ریال، درهم امارات متحده  ۵۶۳ریال، روپیه هند  ۳۴۰هزار و  ۶رون دانمارک ریال، ک ۴۳۴هزار و  ۴کرون نروژ 

  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن ۱۲۱هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۱۴هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و 

ریال   ۹۵۰هزار و  ۳۰ل و دالر کانادا ریا ۲۳۳هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۲۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۶۹هزار و 

هزار و  ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۶۸هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۴۴۵هزار و  ۲۷نرخ دالر نیوزیلند نیز  .قیمت خورد

ریال، لیر سوریه   ۵۳۰هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۵۸۹ریال، روبل روسیه  ۱۲۱

ریال،   ۷۰۲هزار و  ۱۱۱حرین دینار بریال،  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۶۸هزار و  ۲۹ل، دالر استرالیا ریا ۸۲

ریال،   ۲۵۹هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۴۶۹هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۱۰۸هزار و  ۳۰دالر سنگاپور 

هزار   ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۹۸۸و  هزار ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال،  ۹۶۶هزار و  ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند  ۹۴۴هزار و  ۵ریال، یوان چین  ۹هزار و  ۳۰ینار لیبی ل، دریا ۶۸۱و

ریال،   ۲۳۸ هزار و ۵۹ریال، دینار اردن  ۱۷هزار و ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۷۹۶هزار و  ۹رینگیت مالزی 

هزار و   ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۸۷ر و هزا ۱۳ریال، الری گرجستان  ۳۱۸هزار و ۱۰یکصد تنگه قزاقستان 

  ۲۴ریال، منات آذربایجان ۲۴۸هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان  .ریال قیمت گذاری شد۸۹۲

ریال، بولیوار جدید   ۷۵هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۸۳۱زار و ه ۸۴ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۰۶هزار و 

 .گذاری شدارزش  ریال۹۶۶هزار و ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ئال ونزو

 

 رسانه چینی: تحریم های آمریکا مردم ایران را با مشکل مواجه کرده است

نی »یی سی ان اس« در گزارشی ضمن پرداختن به تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران و رنمای چیتا -ایرنا -پکن

به گزارش  .شماری از کشورهای دیگر نوشته است تحریم های آمریکا مردم ایران را با مشکل مواجه کرده است

یکجانبه آمریکا علیه  ریم های ایرنا این تارنمای چینی روز پنجشنبه در گزارشی خاطر نشان کرد چین بارها با تح

ایران و دیگر کشورها از جمله تحریم های آمریکا علیه پکن مخالفت کرده است اما ظاهرا واشنگتن گوش شنوایی 

https://www.irna.ir/news/83843163/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83841396/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87


 
گزارش ادامه می دهد که آمریکا عامل فجایع انسانی بسیاری در سراسر دنیا است این کشور ایران،  .ندارد

قرار داده و باعث بروز بحران در این کشورها شده و برای مردم آنها  یکجانبه و کوبا را مورد تحریم های  ونزوئال 

عراق و لیبی به بهانه مبارزه با   تارنمای چینی به جنگ های آمریکا در افغانستان،  .مشکالت زیادی ایجاد کرده است

نسان های زیادی  و جان ا تروریسم اشاره کرده و آورده است آمریکا فجایع بشری زیادی در این کشورها ایجاد کرده

یی سی می نویسد که آمریکا حتی در دوران کرونا   .را گرفته و باعث بروز چالش های بسیاری برای آنها شده است

نیز دست از چنین اقداماتی برنداشته و به ایجاد مشکل برای کشورهای دیگر مبادرت ورزیده و به مداخله جویی 

تارنمای چینی تاکید کرد که آمریکا از یک سو در کشور خود با تبعیض نژادی   .های خود علیه آنها ادامه داده است

جنگ و تحریم در کشورهای دیگر   نهادینه شده و فقر گروهی مردم روبرو است از سوی دیگر با مداخله جویی، 

 .برای آنها مصایب انسانی فراوانی به بار آورده و باعث مرگ شمار زیادی از بی گناهان شده است

 

کانتینر کاال به چین در بهار  TEU ۳۲۰صادرات   :معاون بندری و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی خبر داد

 امسال از بندر کاسپین

کانتینر کاال از مجتمع TEU ۳۲۰مان منطقه آزاد انزلی از صادرات معاون امور بندری و حوزه خزر ساز-ایرنا-انزلی

امین افقی روز   .بندری کاسپین و مسیر کریدور چین، قزاقستان ، ایران در سه ماهه نخست امسال خبر داد

ی کاسپین گار ایرنا با اعالم این خبر با تاکید بر برنامه های صادرات کاال از مجتمع بندرپنجشنبه در گفت و گو با خبرن 

ل کاالهای خود از طریق بندرکاسپین از اظهار کرد: توجه به صادرات کاال و ترغیب صادرکنندگان کشورمان به ارسا 

ت امسال، سه فروند کشتی  وی افزود: در سه ماهه نخس . برنامه های در دستور کار این مجتمع بندری است

تان،ایران به وسیله حمل و نقل ترکیبی به مقصد  حامل محصوالت تولیدی کشورمان از مسیر کریدور چین،قزاقس

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: میزان صادرات کانتینری به چین در   . چین صادر شده است

بوده که از مسیر کریدور چین، (فوت۴۰یا  ۲۰معادل یک کانتینر TEU ره) کانتینرTEU ۳۲۰سه ماهه نخست امسال 

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با   . ران به کشور چین صادر شده استقزاقستان ، ای

  ۴۵ل اشاره به رشد بیش از دو برابری ورود و خروج کشتی ها به بندرکاسپین ادامه داد: در سه ماهه نخست امسا

هلوگیری کشتی ها در این بندر  ند پفرو  ۱۴فروند کشتی در مجتمع بندری کاسپین پهلو گرفته اند که در مقایسه با 

افقی  . درصدی پهلوگیری کشتی ها در این بندرمهم خزر است ۲۲۱در مدت مشابه سال گذشته ، بیانگر افزایش 

  ۴۹هزار تن کاال تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با  ۱۳۷اضافه کرد: با پهلوگیری این کشتی ها در بندرکاسپین ، 

درصدی  ۱۸۰سه ماه نخست سال گذشته، نشان دهنده افزایش ارج شده از این بندر در هزار تن کاالی وارد و خ

وی به تنوع بخشی به کاالهای ورودی و خروجی به مجتمع بندری کاسپین به عنوان یکی از رویکردهای مهم   .است

غالت، سه فروند  فروند کشتی حامل  ۲۰طقه آزاد انزلی اشاره و تاکید کرد: در سه ماهه نخست امسال سازمان من

فروند نیز کشتی حمل کننده روغن خوراکی مورد نیاز کشور،در راستای تأمین کاالهای اساسی و   ۹تی تخته و کش

افقی با   .خلیه کاالهای خود کرده اندمواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در این مجتمع بندری اقدام به ت

نین گفت: در ایران همچ-قزاقستان-حامل کاال در مسیر کریدور چین اشاره به افزایش سه برابری تعداد کشتی های

فروند کشتی در این مسیر کاال حمل کرده اند که در مقایسه با سه فروند کشتی در   ۱۰سه ماهه نخست امسال 

درصدی در میزان اقبال فعاالن اقتصادی به کریدوری است که به   ۲۳۳ا بیانگر رشد مدت مشابه سال قبل ، آماره

نزیت کاال میان چین و کشورهای غرب آسیا، از  نظور کاهش هزینه ها و زمان حمل و نقل کاال میان دو کشور و ترام

لیدی کشور ، از چین  کانتینر تجاری مواد اولیه واحدهای تو۶۸۵وی به ورود  . سوی این سازمان ایجاد شده است

کانتینر بود که   ۱۸۸م در مدت مشابه سال گذشته ومسیرکریدور جدید به بندرکاسپین اشاره و اظهار کرد: این رق

  ۹۵افقی با بیان اینکه در مدت فعالیت این مجتمع بندری،بیش از  . درصدی در این زمینه هستیم ۲۶۴شاهد رشد 

https://www.irna.ir/news/83842369/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-TEU-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83842369/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-TEU-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83842369/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-TEU-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83842369/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-TEU-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83842369/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-TEU-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86


 
اسپین در دسته کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی منطقه و  درصد از کاالهای وارداتی از طریق بندر ک 

مع بندری  رند گفت: میزان تخلیه و بارگیری ماشین های سنگین در سه ماهه نخست امسال در مجتکشور قراردا

ماشین بارگیری شده در سه ماهه اول سال قبل نشان  ۸۸۵دستگاه بوده که نسبت به  ۱۷۶کاسپین شش هزار و 

د شمال کشور  منطقه آزادر تنها  ۹۷مجتمع بندری کاسپین در سال   به گزارش ایرنا، درصدی است ۵۹۷ده رشد دهن

فعالیت خود را آغاز کرده است که خلق ارزش و ایجاد مزیت های رقابتی،کوتاهی مسیر، آبخور باال و پسکرانه  

جنوب و -رانزیتی بین المللی)شمالوسیع بندری، کاهش هزینه های حمل و نقل کاال،فعال نمودن مسیرهای ت

ری و ترانزیتی به فعاالن اقتصادی، اجرای تعرفه های ترجیحی ایران(، تسریع و تسهیل خدمات بند-قزاقستان-چین

اسیا ،ارائه مشوق های قانونی متنوع از سوی این سازمان بهمراه افزایش روز افزون اتحادیه اقتصادی اور

انی در حوزه های مختلف بندری و نزدیکی به تهران و مراکز تولیدی و جمعیتی زیرساخت های مورد نیاز خدمات رس 

هم اکنون سه پست اسکله در   .از مهم ترین دالیل استقبال بازرگانان از مجتمع بندری کاسپین می باشدکشور 

له کارگو  مجتمع بندری کاسپین در حال خدمات رسانی و فعالیت است که در این میان عملیات احداث دو پست اسک

سرمایه گذاری سازمان در حال   )عمومی( با سرمایه گذاری بخش خصوصی و یک پست اسکله رورو چندمنظوره با

نیز به بهره برداری می رسند و با اتصال این مجتمع بندری به  انجام است که تا بهار سال آینده این سه پست جدید 

تی شبکه حمل و نقل ترکیبی منطقه آزاد انزلی در خط ریل سراسری، عالوه بر تکمیل شدن حلقه های زیرساخ

 .ال بنادر جنوبی کشورمان به این منطقه از طریق راه آهن فرآهم می شودکریدورهای بین الملل، امکان اتص

 

 آسیا تایمز: دولت ترامپ به دنبال مرگ برجام است

ای شرق آسیا در هنگ کنگ که با نام »آسیا تایمز« شناخته می شود در تحلیلی خاطر  گروه رسانه -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا، آسیا تایمز روز   .امپ رییس جمهوری آمریکا به دنبال مرگ برجام استنشان کرد که دولت دونالد تر

فشار قراردادن اعضای دیگر  جمعه در مطلبی با نظرداشت مواضع آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و تحت 

ارش تصریح می  زگ .نوشت: هدف آمریکا چیزی جز کشتن برجام نیست شورای امنیت برای رسیدن به این هدف

کند که همه این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که آمریکا در آستانه یک انتخابات دیگر ریاست جمهوری 

ح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با هدف از بین بردن توافق هسته است و تحلیلگران بر این باورند که پیش بردن طر

گزارش ادامه می دهد که   .خابات ریاست جمهوری صورت می گیرداز سوی ترامپ آنهم تا قبل از انت ۲۰۱۵ای سال 

  ۲۰۱۵در نشست شورای امنیت سازمان ملل هم که در این هفته برگزار شد همه اعضا از توافق هسته ای سال 

آسیا  .ی موسوم به برجام به عنوان یک توافق بسیار مهم بین المللی دفاع کرده و خواستار حفظ آن شدندمیالد

« سفیر چین در سازمان ملل تالش های آمریکا را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شت: »جانگ جونتایمز نو

نمایندگان چین و روسیه در اظهارات خود بنا به این گزارش  .تقبیح کرد و گفت که چنین موضوعی امکان پذیر نیست

صراحتا با این موضوع مخالفت کردند و حتی خواستار آن شدند که طبق توافق، تحریم تسلیحاتی ایران در پایان  

گزارش تاکید می کند که از دیدگاه چین کشوری که )آمریکا( از برجام خارج شده است   .مهلت در ماه اکتبر لغو شود

گروه رسانه ای خبری هنگ کنگی می نویسد که اروپایی   .مکانیسم ماشه را در اختیار ندارد دیگر حق فعال کردن

ها هم به رغم اینکه در برخی موارد مستقیما با آمریکا مخالفت نمی کنند اما در نشست شورای امنیت از  

آسیا تایمز از قول فرانسه   .دفاع کردند و آن را موضوعی به مراتب مهمتر از تمدید تحریم تسلیحاتی دانستند  برجام

که این کشور از هیچ پیشنهاد و اقدام یکجانبه ای که باعث بازگرداندن تحریم ها شود حمایت نمی کند   آورده است

 .و چنین اقدامی را باعث شکاف در میان اعضای شورای امنیت می داند و اینکه به عدم اشاعه کمکی نمی کند

 

 دشینهوا: ترامپ با خروج از برجام تنهاتر ش
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شینهوا، خبرگزاری رسمی چین در گزارشی نوشت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با خروج  -ایرنا -پکن

موسوم به برجام و بسیاری ازتوافقنامه های دیگر در واقع خود را تنهاتر  ۲۰۱۵یکجانبه از توافق هسته ای سال 

ه است حتی اروپایی ها نیز از بابت این  وردبه گزارش ایرنا، شینهوا روز پنجشنبه در این گزارش آ .کرده است

تا جایی که »امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه پس از خروج یکجانبه   اقدامات یکجانبه آزرده خاطر شده اند

گزارش حاکی است که از دیدگاه وی،  .ترامپ ازبرجام اعالم کرد که آمریکا امنیت اروپا را نیز خدشه دار کرده است

یکا همان زمانی که تصمیمی یکجانبه گرفت تا از برجام و سپس بسیاری توافقنامه های دیگر با  آمررییس جمهوری 

خبرگزاری رسمی چین به مطلبی از مکرون رییس جمهور  .روسیه خارج شود به امنیت این اتحادیه لطمه وارد کرد

یمان تحوالت اقلیمی پاریس و  ن پفرانسه اشاره می کند مبنی بر اینکه خروج یکجانبه آمریکا از برجام و همچنی

پیمان آسمان های باز نشان داد که این کشور دیدگاه متحدانش را نادیده می گیرد و حتی حاضر به مشورت با آنها  

سپس به اظهارات "ویلیام دروز دیاک" از موسسه بروکینگز در آمریکا می پردازد که گفته   شینهوا .نیست

بین المللی و موسسات جهانی برای افرادی مانند مکرون و مرکل  ای مخالفت ترامپ با توافقنامه ه است

خبرگزاری رسمی چین مطلب  .صدراعظم آلمان که در »دی ان ای« خود چند جانبگی دارند بسیار ظالمانه است

روزنامه نیویورک تایمز را نیز مورد توجه قرار داده که نوشته است پس از مدت های مدید یکجانبه گرایی، اروپا  

 .افته است که دیگر از ترامپ چیزی عایدش نمی شوددری

 

 گرددگنجی به چین بازمیپورعلی 

 .ازگشت به سوپرلیگ چین استمدافع ایرانی تیم العربی قطر منتظر پاسخ مسووالن باشگاه برای ب  -ایرنا  -تهران 

کند، از سوپرلیگ چین پیشنهادی دریافت کرد  گنجی« که این روزها برای باشگاه العربی بازی می پورعلی مرتضی»

در   .اند. وی یک فصل دیگر هم باید برای این تیم بازی کندر این زمینه به او نداده و هنوز مسووالن باشگاه پاسخی د

ای را درخصوص جدا شدن پورعلی گنجی منتشر و اعالم کرد: بر خالف طری بیانیه ماه گذشته این باشگاه ق 

ای فصل بعد گنجی و انتخاب جایگزین این بازیکن برها مطرح شد، جدایی پورعلیشایعاتی که در برخی رسانه

ازیکنی در پایان  ما در شرایط فعلی قصد تغییر در هیچ پستی را نداریم و از طرفی دیگر قرارداد هیچ ب» .صحت ندارد

رسد. به همین خاطر باشگاه قصد دارد ثبات فنی خود را برای فصل آینده هم حفظ کند و در فصل به اتمام نمی

حال سه هفته تا آغاز لیگ برتر چین زمان   «.ه کارش ادامه دهدراس کادر فنی با هدایت »هایمر هالگریمسون« ب

ه زودتر اتخاذ کنند. همچنین تیم العربی نیز برای کسب سهمیه باقی مانده و باید مسووالن این تصمیم را هر چ

 .آسیا به پورعلی گنجی نیازمند است و جایگزینی هم ندارد

 

 ین در خاک خود را تکذیب کردپاکستان حضور نظامی چ

ها مبنی بر حضور نیروهای چینی در پاکستان و  ارتش پاکستان روز پنجشنبه برخی از گزارش -ایرنا  -آباد اسالم

روابط عمومی ارتش   .های هوایی این کشور را غیرمسئوالنه دانست و این ادعا را رد کردز پایگاه استفاده آنان ا

های هندی و ای ادعای حضور نظامی چین در پاکستان که توسط رسانه بیانیه امروز در  (ISPR) پاکستان

در این بیانیه همچنین هرگونه تحرکات نظامی ارتش    .های اجتماعی این کشور منعکس شده را تکذیب کردشبکه

ارتش    .ستتقرار نیروهای بیشتر در این منطقه رد شده او یا اس (LoC) پاکستان در امتداد خط کنترل مرزی کشمیر

پاکستان گفت: هیچ گونه افزایش نیرو در خط کنترل کشمیر )نوار مرزی مشترک با هند( انجام نشده و حضور 

از نزدیک تنش های اخیر مرزی میان چین و   آباددولت اسالم  .نظامیان چین در پاکستان نیز به دور از حقیقت است

ن در پاکستان درحالی صورت گرفته است که منابع خبری  رصد می کند و واکنش به ادعای حضور نظامی چیهند را 

مدعی شدند که پاکستان پایگاه هوایی خود در شهر »اسکردو« واقع در شمال این کشور را در اختیار نیروهای  
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پلماتیک و نظامی کشورش با هند، های دیوزیر امور خارجه پاکستان همزمان با تشدید تنش   .چین قرار داده است

نو را به ه رخدادهای اخیر مرزی میان چین و هند، از مواضع پکن حمایت و رقیب سنتی خود دهلیدر واکنش ب

دولت پاکستان اواسط اردیبهشت ماه سال گذشته نیز ادعای پنتاگون مبنی بر تصمیم   .توسعه طلبی متهم کرد

  .پاکستان را تکذیب کرده بود  های نظامی درچین برای احداث پایگاه 

 

 ها برای استخراج معادن در بلوچستان پاکستانساله چینی ۱۵قرارداد 

سینَدک« واقع  منطقه » دولت پاکستان قرارداد حفاری معدن توسط یک شرکت بزرگ چینی در -ایرنا  -اسالم آباد 

شود دارای ذخایر بزرگ مس و  در ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز مشترک با جمهوری اسالمی ایران که گفته می

سال تمدید کرده است، اقدامی که با مخالفت شدید احزاب سیاسی در بلوچستان مواجه  ۱۵طال است، را برای 

ایالت بلوچستان )در نزدیکی مرز ایران( و مشهور  چاغی" درسینَدک یک شهرک معدنی واقع در شهرستان " .شد

های استخراج معادن باعث رونق اقتصادی این شهر شده است. مقر به داشتن ذخایر بزرگ مس و طال است. پروژه

گویند: هر چند منابع خبری می  .نیز در همین شهر قرار گرفته است (FC) ایالتی نیروهای مرزبانی پاکستان

ر سینَدک برای پاکستان به ویژه ایالت بلوچستان سودآور است اما ذی نفعان سیاسی این  معادن شهاستخراج 

گویند که ثمرات ذخایر طبیعی به های خارجی و مشارکت آنان با دولت مخالف بوده و میایالت با حضور شرکت

ت بلوچستان ضمن ولت ایالهای پاکستانی، دبه گزارش روز پنجشنبه رسانه   .رسدمردم ایالت بلوچستان نمی

ام سی موافقت با ادامه فعالیت توسعه اکتشافات و استخراج مواد معدنی توسط شرکت بزرگ چینی موسوم به ) 

که مهلت  (MCC) شرکت ساخت و ساز مترولوژیکی چین  .سال دیگر را تایید کرد ۱۵سی( ، تمدید این قرارداد برای 

شود، قادر خواهد بود پس از آن به حضور خود در شهر تمام می( ۲۰۲۱اکتبر  ۳۱) آبان سال آینده ۹قرارداد فعلی آن 

در کنار   ۲۰۰۲این شرکت چینی از سال   .های اکتشاف و استخراج ادامه دهدمعدنی بلوچستان و فعالیت

زاب  های محلی پاکستان فعالیت استخراج مس و طال را آغاز کرد اما تمدید قرارداد این شرکت با مخالف احشرکت

سخنگوی حزب ملی بلوچستان از دولت ایالتی خواست تا پیش از   .ی در ایالت بلوچستان مواجه شده استسیاس

های  هرگونه تصمیم گیری درباره ذخایر طبیعی این ایالت، باید با نمایندگان مردم در مجلس مشورت کند زیرا دارایی

های گذشته  دولت پاکستان سال   .نان شودتوسعه آ این ایالت متعلق به مردم بلوچستان است باید صرف رفاه و

با مشارکت کانادا و شیلی برای استخراج طال و مس در ایالت بلوچستان را   (TCC) قرارداد یک شرکت چند ملیتی

لغو کرده بود که پس از آن یک مرکز حل اختالف بانک جهانی اواسط تیرماه سال گذشته طی دادرسی به شکایت  

مرکز رسیدگی به اختالفات امور    .میلیارد دالر غرامت کرد ۶ستان را ملزم به پرداخت دولت پاک این شرکت خارجی، 

سرمایه گذاری اعالم کرد: قرارداد استخراج طال و مس در ایالت بلوچستان پاکستان ساالنه دو نیم میلیارد و به طور  

بلوچستان   .عهد خود عمل نکردتان به تمیلیارد دالر برای این کشور درآمدزایی داشت اما دولت پاکس ۱۳۱کلی 

گیرد. این ایالت با وجود گستردگی، درصد از خاک این کشور را در بر می ۴۴ترین ایالت پاکستان است و حدود بزرگ 

این ایالت تا سال    .ترین استان محسوب می شود و تنها حدود هشت میلیون نفر جمعیت داردجمعیتکم

شاه قاجار از ایران جدا آن بر اساس قرارداد گلدسمیت در دوره ناصرالدین ود که در میالدی بخشی از ایران ب۱۸۷۱

   .شده و تا پیش از استقالل پاکستان به بلوچستان انگلیس مشهور بود

 

 آزمایشگاه جدید پزشکی می سازد ۷۰۰چین 

چین قصد دارد برای تقویت قدرت علمی خود برای مقابله با بیماری های همه گیر و پیشگیری از وقوع  -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا بر اساس  .آزمایشگاه احداث کند ۷۰۰میالدی  ۲۰۲۰ون شیوع کرونا، تا پایان سال ارد مشابهی چمو

آزمایشگاه دارد و تحت حمایت های   ۵۰۱اعالم روز پنجشنبه وزارت بهداشت چین، این کشور هم اکنون بیش از 
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فنی و داروسازی را   ایشگاه های مهندسی،چین کار ساخت آزم .آزمایشگاه دیگر نیز ساخته خواهد شد ۷۰۰دولت 

به همراه احداث مراکز تحقیقاتی، بهداشتی و پزشکی تسریع کرده است و می کوشد تا موانع فنی را که  

بر ساخت  وزارت علوم و فنون چین در بیانیه ای .کشورهایی نظیر آمریکا برایش ایجاد کرده اند، برطرف سازد

همزمان  .نی دولت و شماری از شرکت ها و دانشگاه ها تاکید کرده استدولتی تحت پشتیباآزمایشگاه های 

پزشکی   روزنامه اقتصاد چین می نویسد که »این کشور در حال رقابت سنگینی با آمریکا در زمینه های تحقیقاتی، 

ی کشور ضروری  و بهداشتی است و ساخت این آزمایشگاه ها برای تبدیل شدن به قدرت فنی بهداشتی برا

چین درگیر یک جنگ تجاری و فناوری با آمریکا شده و همزمان "شی جین پینگ" رییس جمهوری خلق چین  .«است

خبرگزاری شینهوا از قول رییس جمهوری چین آورده   .بر نوآوری و ابداعات برای مقابله با چالش ها تاکید کرده است

م در عرصه های فنی ابداعات داشته  اگر بتوانی ی استاست که ریشه موفقیت در تجارت دستیابی به فناور

وی بارها در مقاطع مختلف از جمله در اجالس ساالنه کنگره ملی   .باشیم، زنجیره تولید را نیز در اختیار می گیریم

 .فنی، تحقیقاتی و ابداعات تاکید کرده است خلق چین که در پکن برگزار شد بر توسعه علمی،

 

 هشدار کارشناسان چینی نسبت به خطر شیوع کرونا آمریکا در جهان

شماری از کارشناسان چینی هشدار دادند که شیوع گسترده کرونا در آمریکا و بی توجهی مقام های   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا، »لیانگ  .طر بزرگ سراسر جهان را تهدید کندآن کشور به این مساله باعث می شود تا یک خ

ی دانشگاه »چینگ هوا« در پکن این ارتباط گفت: با توجه به برگزاری رویدادهایی  مانچون« محقق مرکز تحقیقات

نظیر اعتراضات سراسری و یا جشن روز استقالل در آمریکا، شمار مبتالیان در این کشور می تواند بسرعت افزایش  

یالدی شمار روزانه مبتالیان  او و شماری دیگر از کارشناسان چینی پیش بینی کرده اند که تا اوایل ماه آینده م .یابد

گلوبال تایمز از روزنامه های معتبر  .هزار نفر افزایش یابد ۱۰۰هزار و در اواسط ماه نیز به  ۷۵به کرونا در آمریکا به 

آمریکا در واقع تالش کشورهای دیگر را هم برای از بین بردن ویروس   وضعیت چین در این مورد تاکید کرده است

شمار مبتالیان   .به طوری که اکنون چینی ها با نگرانی و تعجب اوضاع آمریکا را دنبال می کنندکرونا خنثی می کند 

  ۳زنامه چین این در شرایطی است که به نوشته این رو میلیون نفر نزدیک می شود ۳به کرونا در آمریکا به مرز 

روزنامه چینی نوشت  .ن کشور بوده استبرابر آمریکا آزمایش کرونا انجام داده و شمار مبتالیانش بسیار کمتر از آ

برخی مقام ها به شرایط بی توجهی کرده  که در آمریکا یک مجموعه اقدامات نادرست باعث این وضع شده است

یز بعضا حاضر نشده اند آزادی های خود را فدای مبارزه با  رویکرد صحیحی نداشته و مردم ن اند و دولت فدرال

نگ« ویروس شناس مرکز کنترل بیماری های چین گفت که شکل گیری چنین زینگ گوا» .ویروس کرونا کنند

وضعیتی در آمریکا یک رویداد اتفاقی نیست آمریکا موضوع را جدی تلقی نکرده و از لحاظ علمی با آن برخورد نکرده 

ناسایی چنین این مقام چینی در واکنش به اعزام تیمی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی برای شهم   .است

به صورت منصفانه و نه تنها در چین بلکه در سایر کشورهای دیگر هم انجام   منشا کرونا گفت که اگر این تحقیق

هم در واکنش به انتشار اخبار  های بهداشتی این کشور از دیگر مقام  فا«  وانگ گوان» .شود اشکالی ندارد

یعنی پیش از شیوع این  ۲۰۱۹سلونا در مارس های منجمد شده فاضالب بارویروس کرونا در نمونه شناسایی

ویروس در ووهان چین گفت که بهتر است کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به جای چین سری به اسپانیا  

 .بزنند

ون« رهبر کره شمالی در پایان هفته ای که گذشت در میان اعضای دفتر کیم جونگ ا»//  کره شمالی بدون کرونا  

در زمینه اجرای تدابیر پیشگیری از شیوع ویروس  حاکم خاطر نشان کرد که نمی توان سیاسی کمیته مرکزی حزب

کره  به گزارش خبرگزاری  .کرونا در کشور کوتاهی کرد زیرا چنین اقدامی فورا کشور را با بحران مواجه می کند

ای رسیدگی به  ماه گذشته است که نشست دفتر سیاسی حزب حاکم کره شمالی بر ۳شمالی، این دومین بار در 
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وضعیت همه گیری تشکیل جلسه می دهد و هنوز موردی از ابتال به کرونا در این کشور به طور رسمی اعالم  

به کار کرد خواستار وحدت در میان   پنجشنبه شروع رهبر کره شمالی در جریان این نشست که از روز .نشده است

ن می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای کشور  شکل گیری یک بحرا ارگان ها و نهادهای داخلی شد و گفت:

جای هیچگونه اشتباه و کوتاهی و یا سهل انگاری در   العاده هوشیار باشیم وی افزود: ما باید فوق .داشته باشد

رهبر کره شمالی از مقام هایی که ممکن است  .ربوط به مبارزه با کرونا وجود ندارداجرای مقررات و پروتکل های م

دچار غفلت در برابر کرونا شده و یا به آن بی توجهی نشان دهند و یا مقررات را مورد سهل انگاری قرار دهند انتقاد  

 .کرد و گفت که همه باید با احساس مسئولیت باال وظایفشان را انجام دهند

ر شرایطی عنوان می شود که کره جنوبی درگیر موج دوم  این اظهارات د//  در کره جنوبی خوب نیست اوضاع

کرونا شده است و ظاهرا همین مساله نگرانی رهبر کره شمالی و دیگر مقام های ارشد این کشور را از خطر همه 

زارش کرد که اگر این وضعیت مرکز کنترل و پیشگیری بیماری کره جنوبی روز شنبه گ .گیری بیشتر کرده است

امروز این مرکز از ابتالی   .د این کشور ممکن است حتی فصول پاییز و زمستان را نیز درگیر کرونا باشدادامه پیدا کن

نفر   ۹۶۷هزار و  ۱۲شمار مبتالیان به کرونا در کره جنوبی به  مورد آن داخلی است خبر داد ۵۲نفر دیگر که  ۶۳

 .خت و حومه بسیار جدی استرسیده و آلودگی در پایت

اما در چین مقامات بهداشتی این کشور اعالم کردند که امروز شنبه فقط سه مورد از ابتال  //  چین کنترل کرونا در

آمار کل مبتالیان در   .به کرونا شناسایی شده است که دو مورد آن وارداتی و یک مورد بومی در پکن بوده است

 .تن رسیده است  ۶۳۴نفر و شمار فوت شدگان هم به چهار هزار و  ۵۴هزار و   ۸۳چین تا کنون به 

 

 های فضاییپرتاب ماهواره جدید چین، فروش بلیط برای تماشای پرتاب

ماهواره جدید چین به فضا، این کشور اعالم کرد امکان تماشای عملیات های پرتاب  پرتاب یک همزمان با  -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا، چین امروز جمعه با موفقیت یک ماهواره   .کیلومتری برای مردم فراهم شده است ۳از فاصله 

از پیش برنامه ریزی  در مدار  در استان شانشی را از مرکز پرتاب ماهواره »تای یوان«  تصویربرداری با وضوح باال

ساعت   بی ۴طبق اعالم اداره ملی فضایی چین، این ماهواره توسط یک موشک حامل النگ مارچ  .شده ارسال کرد

 .امین پرتاب سری موشک های النگ مارچ بود ۳۳۷پرتاب امروز جمعه  .صبح امروز به وقت پکن پرتاب شد ۱۱:۱۰

آهنگ مخابراتی زمین ماهواره الدی، دو پرتاب دیگر شامله جاری میقرار است سازمان هوای فضای چین در ما

چانگ انجام دهد و چانگ و شیون  در دو مرکز پرتاب ماهواره ۱-ونبخشی تیننورد سهو مریخ  ۶Dپسیفیک -آسیا

ای  عمدتاً برهای پرتاب، امکان حضور افراد در نزدیکی پایگاه  .مردم بتوانند از نزدیک این پرتاب ها را تماشا کنند

گردشگری این سفرها در  جاذبه های فضایی، جنبههای غیرنظامی وجود دارد و عالوه بر تماشای پرتاب ماموریت 

 .شهرهای میزبان پایگاه نیز مد نظر قرار دارد

 

 تاثیرات تیرگی روابط آمریکا و چین بر آسیای مرکزی

عتقد است تقابل آمریکا و چین در زمینه  رافائلو پانتوچی کارشناس و پژوهشگر مطالعات دفاعی م -ایرنا -تهران

تواند سیاسی، تاثیراتی بر پهنه سیاسی و جغرافیایی از جمله اسیای مرکزی می گذارد که می های نظامی و 

شیوع و گسترش ویروس کرونا؛   .موجب شود این منطقه بیشتر از گذشته مورد توجه و تحت تاثیر امریکا قرار گیرد

غرب با روسیه و ایران نیز   طور جدی با تنش و تیرگی مواجه نموده است. در روابط روابط آمریکا و چین را به

پیشرفتی حاصل نشده است. منطقه آسیای مرکزی در بین کشورهایی که آمریکا آنها را به عنوان مخالفان خود 

 می شمارد، فشرده باقی مانده است. 
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رافائلو پانتوچی کارشناس و پژوهشگر مطالعات  //  ارد؟ امروزه چه چیزی بر تیرگی روابط آمریکا و چین تاثیر میگذ

   در لندن و عضو ارشد مدعو مدرسه مطالعات بین المللی موسوم به س. راجاراتنام در سنگاپور اعی سلطنتیدف

 CAAN که بیش از ده سال روابط چین با کشورهای منطقه آسیای مرکزی را مطالعه کرده است، به آژانس خبری

وندها از هر دو طرف است. اوال ما در  اضر تیرگی روابط آمریکا و چین نتیجه و محصول برخی ر می گوید: در حال ح

چین تقویت دولت شی جین پینگ را مشاهده میکنیم؛ دولتی که در سطح بین المللی خود را با اعتمادبه نفس و با  

هه رشد و توسعه صالبت در مواضع خود نشان داده است.چین دوره شی جین پینگ نشان میدهد که دو د

ی در حال توسعه به یک قدرت جهانی تبدیل کرده است. این؛ البته اعتماد به  اقتصادی، این کشور را از رده کشورها

خود افزایش داده تاحدی که باعث شده پکن در سطح جهانی ابراز وجود کرده و   نفس کشور را نسبت به تواناییهای

گتن این دیگر مثل گذشته عضوی ساده و دنباله رو نباشد. واشن همچنین در فکرشکل دادن نظم جهانی باشد و

رشد و خیز بلند چین را با نگرانی دنبال میکند. این نگرانی امریکا چند عامل و دلیل دارد. کسانی هستند که از  

در   بخاطر جنگهای بی نتیجه دائمی در خاورمیانه و تواناییهای محدود دیکته کردن سیاستهای خود تضعیف امریکا

تبدیل شدن به رهبری جهان در آینده است و   در حال رشد آشکارا و امور بین المللی واهمه دارند. به نظر آنها، چین

از این منطق باید مقابل آن ایستاد. در میان گروهی از کارشناسان که چین را مورد بررسی و مطالعات خود قرار  

روی این کشور و وجود دوستان متعدد در چین نسبت به   میدهند، کسانی هم هستند که به خاطر سال ها تحقیق

این کشور نظر خوبی دارند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چارچوب این شیوه یک عامل پیچیده است، چون او 

و ضمن آن نشان داده است که در ارتباط با چین ثبات موضع   استانداردهای آمریکا را در جهان بسیار تقلیل داده

؛ روابط تهاجمی در مقابل چین دارد و در عین ک طرف هیات حاکمه امریکا نسبت به سایر قدرتهای جهانندارد. از ی

حال شخص ترامپ؛ شی جین پینگ را تحسین و ستایش میکند. چنین نوساناتی در مواضع آمریکا نسبت به چین 

عنصر کلیدی که تحلیلگران  پکن بدنبال داشته باشد. ولی-همه نوع مشکالتی را میتواند در مناسبات واشنگتن

نند این است که از دیدگاه پکن؛ بین اوباما و ترامپ نقطه مشترکی در ارتباط با چین آمریکایی بدان توجه نمی ک

  .وجود دارد و آن اینکه هر دو به چین بعنوان یک مخالف نگاه میکنند

وی افزود: این تقابل و  //  ر بگذارد؟ تقابل آمریکا و چین چگونه می تواند بر روی کشورهای آسیای مرکزی تاثی

امریکا قرار بگیرد.   از گذشته مورد توجه و تحت تاثیر منطقه آسیای مرکزی بیش اختالف نظر میتواند باعث شود

کند ،ولی در صورت تیرگی روابط بین آمریکا و  جغرافیا همیشه روابط آسیای مرکزی با چین و روسیه را تعیین می

این است که درست ترین و طالیی ترین انتخاب را در این کشاکش انجام دهد. چین؛ وظیفه آسیای مرکزی 

اگرآمریکا مسیر تقابل خود را با چین ادامه دهد، هر دو طرف به کشورهای منطقه فشار می آورند تا تکلیف خود را 

 .مشخص کنند و این را هم هیچکس نمی خواهد -ینکه در کدام موضع باشندا–در ارتباط با آنها  

پانتوچی //  یا هیات حاکمه آمریکا از نفوذ رو به رشد چین در زمینهامنیت آسیای مرکزی احساس نگرانی میکند؟ آ

ذ چین  اضافه کرد: من از این سوال شما یاد مالقات یکی دوسال پیش خود در واشنگتن افتادم که درآن موضوع نفو

ت کسی از این موضوع ابراز نگرانی کند و یا  در امنیت آسیای مرکزی مطرح شده بود. یادم نیست که در آن مالقا

این مسئله مورد توجه و عالقه او باشد. آمریکا به سازمان همکاریهای شانگهای به عنوان یکی از اساسی ترین 

را سازمانی غیرموثر و ناکارآمد بشمار می   کرده و آنبخشهای تعامالت منطقه ای در زمینه مسائل امنیتی نگاه 

آنها این مسئله را نیز مورد توجه و بررسی قرار میدهند که در منطقه سرویسهای امنیتی چین و   آورد. در عین حال

پایگاههایی برای حمایت از کشورها با هدف مبارزه با تروریسم و دفاع از مرزها تاسیس می شوند که با توجه به  

  .گرفتیرگذاری کم آنها در منافع امریکا در منطقه آنها را نباید چندان جدی تاث

 

 بحران کرونا؛ چرا موج دوم در پکن فاجعه بار نبود؟
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مقابله سریع دولت محلی در پایتخت چین با موج دوم کرونا، آزمایش گیری وسیع از شهروندان و کاهش   -ایرنا -پکن

وک دوم کرونا در صورت مقابله قوی و فوری یک  چشمگیر شمار مبتالیان و نزدیک شدن به صفر، نشان داد که ش

خرداد هراسی بزرگ پایتخت چین  ۲۰به گزارش ایرنا در شرایطی که با شروع موج دوم کرونا در روز  .فاجعه نیست

  .را دربر گرفت، دولت محلی و نهادهای بهداشتی بسرعت نیروهای خود را برای مهار ویروس کرونا بسیج کردند

انون شیوع بیماری، کنترل بازار محل شیوع، قرنطینه افرادی که به مکان همه گیری رفت و آمد بسیج نیرو، بستن ک 

هزار آزمایش که باعث مهار فوری کرونا در پکن شد،  ۳۰۰کرده بودند، اسکن های بارکدهای شهروندان و روزانه 

اه گذشته میالدی اوضاع در شهر  اوایل م  .تجربه ای ارزشمند برای دیگر کشورها با هدف مقابله با همه گیری است

رستوران ها و فروشگاه ها مملو از جمعیت بود و بتدریج ماسک زدن از زندگی   پکن به حال عادی برگشته بود

میلیون  ۲۰روزمره مردم حذف می شد، اما شیوع اسرار آمیز کرونا از بازار شین فادی نگرانی ها را دوباره به میان 

متر کسی اما تصور می کرد که به فاصله کمتر از یک ماه بتوان شمار مبتالیان را که به  ک  .نفر جمعیت شهر بازگرداند

حاال اما مقام های بهداشتی شهر می  نفر رساند ۳نفر به کمتر از  ۳۶بزرگترین بازار شهر مرتبط بودن از روزانه 

ده و دو مورد ناقل خاموش هم گویند که در روز چهارشنبه این هفته فقط یک نفر قطعا در پکن به کرونا مبتال ش

کمیسیون  البته کرونا ویروسی بسیار خطرناک است که هنوز ریشه کن نشده است .تحت نظر قرار گرفته اند

بهداشت چین می گوید این ویروس می تواند خیلی ساکت و آرام دوباره خطر آفرینی کند کما اینکه در کشورهایی 

کباره آمار باال رفت اما این روند را با تدابیر محدود کننده، قرنطینه، کنترل  کره جنوبی و ژاپن به ی  نظیر استرالیا، 

تجربه پکن ثابت کرد که   .مراکز پرخطر و کاستن از ترددها می توان مهار کرد و بسرعت کرونا را تحت کنترل گرفت

بزرگتر در سطح شهرها و  می توان با این اقدامات، خطر گسترش ویروس را به حداقل رساند و در واقع از اختالالت 

نظام بهداشتی و پزشکی  پکن توانسته است ساختارهای قوی بهداشتی ایجاد کند زندگی مردم جلوگیری نمود

هزار نفر رسیده  ۳۰۰هزار نفر بود به  ۱۰۰بسرعت در حال توسعه است و همزمان توان تست گیری کرونا که روزانه 

نا پیدا نشده است شاید یکی از بهترین و موثرترین اقدامات برای مهار  در واقع تا زمانی که واکسنی برای کرو .است

کرونا و جلوگیری از پیشگیری وسیع آن، بکارگیری تدابیر محدود کننده باشد و اینکه اجازه نداد ویروس در میان  

شهر پکن، نزدیک در طول یک هفته اول شیوع دور دوم کرونا در  .شهروندان و از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا کند

میلیون نفر افزایش یافت و   ۸هزار نفر مورد آزمایش قرار گرفتند و خیلی زود شمار آنها به  ۳۰۰میلیون و  ۲به 

تمامی افراد در دهها منطقه در جنوب شهر که به بازار شین فادی تردد کرده و یا با کارگران آن در ارتباط بودند، 

روز بروز کرد، دولت اعالم نمود دوره قرنطینه را   ۱۴شدند و وقتی عالیم پس از مورد آزمایش قرار گرفتند و قرنطینه 

یا" تحلیلگر مسایل اجتماعی بر این باور است  وانگ هویی" .روز افزایش داده است ۲۸برای بهتر شدن شرایط به 

و خیلی زود شرایط به   که تدابیر بموقع و سریع و تجربیات اسبق چین برای مبارزه با ویروس به داد مردم پکن رسید

وی کاهش آمار مبتالیان را نشانه ای بسیار خوب می داند و اگرچه هشدارها هنوز باقی  .سمت عادی شدن رفت

است اما بسیج این نیروها و نهادها در پایتخت چین نشان داد که اگر سرعت واکنش دربرابر کرونا از سرعت انتقال  

به هر صورت اسرار آمیز بودن شیوع دوباره   .وان از یک فاجعه جلوگیری کردویروس در میان مردم باالتر باشد، می ت

برخی از کارشناسان گفته اند که این ویروس شبیه ویروس های آسیا  کرونا در پکن هنوز سوالی بی جواب است

ند که این  است برخی دیگر می گویند از آفریقا و یا از اروپا به این کشور بازگشته است دانشمندان چینی گفته ا

کمیسیون  .ویروس می تواند از هر جایی به چین و پکن بازگشته باشد ولی نتایج نهایی بعدا مشخص خواهد شد

بهداشت ملی چین اعالم کرده که این ویروس در واقع در دمای پایین و هوای مرطوب و محیط تاریک بازار شین 

افته است و بعید به نظر می رسد ربطی به مواد غذایی و  فادی پنهان شده و یک باره از فردی به فرد دیگر انتقال ی

نهادهای محلی فعال به مردم اعالم کرده اند هوشیار باشند اما تدابیر محدود کننده و کنترلی   .یا حیوان داشته باشد

شمار  منطقه و مجتمع مسکونی شهر پکن در نظر گرفته شده بود، از هم اکنون کاهش یافته است ۲۰که برای 



 
کارشناسان می گویند که خوشبختانه شیوع ویروس به چند منطقه   .نفر در کل اعالم شده است ۳۲۹یان هم مبتال

تونگ جایو خویی" از " .در جنوب پکن محدود شد و اجازه داده نشد که به طور گسترده کشور را دربر گیرد

گرفته خیلی زود اوضاع در سطح   کارشناسان بیمارستان "چایو یانگ" در پکن گفت که با نظرداشت اقدامات صورت 

 .شهر عادی می شود و کسب و کار و فعالیت های معمول تولیدی از سرگرفته می شود

 

 چین برای مقابله با کرونا واردات گوشت را متوقف کرد

مرک چین از توقف واردات گوشت برای جلوگیری از ابتالی خوشه ای به ویروس کرونا خبر داد  اداره کل گ -ایرنا -پکن

همزمان شبکه های اجتماعی چین از تعطیلی یک فروشگاه بزرگ در پایتخت این کشور برای مقابله با ابتالی  

به نقل از گمرک چین، از به گزارش ایرنا  .خوشه ای کرونا و آزمایش همه کارکنان و مشتریان آن گزارش کرده است

آلمان، هلند و کانادا به دلیل نگرانی از  پایان ماه گذشته میالدی واردات گوشت از کشورهای برزیل، آرژانتین، 

این تعلیق در شرایطی است که سه هفته قبل در بازار گوشت شین  .آلودگی به ویروس کرونا متوقف شده است

در آن زمان اعالم شد که فراورده های گوشت  روز گزارش شد ۵۵ونا پس از فادی در شهر پکن مواردی از ابتال به کر

بنا به این گزارش، جلوگیری از واردات گوشت از این کشورها نشان می  .و ماهی باعث این آلودگی شده است

به هر  دهد که پایتخت چین نگرانی های فراوانی درباره کیفیت گوشت وارداتی دارد و می خواهد از منابع آلودگی 

میلیون تن گوشت عمدتا از برزیل و کشورهای   ۶میالدی بیش از  ۲۰۱۹چین سال  .شکلی جلوگیری به عمل آورد

اروپایی وارد کرد اما ابتالی شماری از کارکنان شرکت های فراوری گوشت بخصوص در برزیل به کرونا در تصمیم  

 .دولت چین برای تعلیق واردات تاثیرگذار بوده است

پلیس و نهادهای بهداشتی  در خبری دیگر اما//   وشگاه بزرگ پکن برای جلوگیری از ابتالی خوشه ایتعطیلی فر

چین یک فروشگاه بسیار بزرگ »شی جینشان« در شمال غرب پکن را محاصره و از ورود و خروج همه افراد و 

بنا به گزارش های تصویری، فرد مبتال یک زن است که پس از آگاهی از ابتالی به   .کارکنان مشتریان جلوگیری کردند

همچنین  .ل فروشگاه فریاد می کشید و این باعث تعجب و البته هراس دیگران نیز شده بودهراسان در داخ کرونا

عکس ها و تصاویری از صف های بسیار طوالنی در سراسر فروشگاه به چشم می خورد که مربوط به مشتریان و  

ایمز چین گزارش کرده روزنامه گلوبال ت .کارکنان کل فروشگاه است که باید همگی تحت آزمایش کرونا قرار بگیرند

است بر اساس دستور مراکز کنترل و پیشگیری بیماری هیچکس مجاز به ورود به فروشگاه مذکور که »واندا پالزا«  

ویدیو کلیپ های زیادی از این رویداد در   .نامیده و از فروشگاه های زنجیره ای بنام چین محسوب می شود را ندارد

ی شود و نشان می دهد که زن فریاد کنان می گوید آزمایش کرونا وی مثبت  میان شبکه های اجتماعی رد و بدل م

اعالم شده است و مردم با نگرانی و ترس از کنار وی عبور می کنند. او سپس روی زمین می نشیند و شروع به  

ه بود  گفت: او برای صرف ناهار آمد صاحب رستورانی که این زن در آنجا غذا می خورده است .گریه کردن می کند

با نام خانوادگی »شیه« بی   این زن .که ناگهان تلفنی به او خبر دادند نتیجه آزمایش کرونا وی مثبت بوده است

درنگ توسط ماموران بهداشت به یک بیمارستان برای تشخیص کرونا انتقال یافت و همه کسانی که با او در ارتباط  

هفته   ۳شمار کل مبتالیان در  نفر دیگر به کرونایی ها پکن ۲دن امروز جمعه با افزوده ش .بودند ، قرنطینه شده اند

 .نفر رسید  ۳۳۱گذشته در این شهر به 

هزاران نفر از مردم بخصوص آنهایی که عالقه  //  هواپیمای شبیه سازی تایوان برای سفر در همه گیری کرونا

ل کرده و برای ورود به فرودگاه و  فراوانی به سفر در جریان همه گیری کرونا دارند از ابتکار تایوان استقبا

افراد در جریان این برنامه شبیه سازی شده که برای خاموش کردن  .هواپیماهای ساختگی اسم نویسی کرده اند

عطش آنها برای گردشگری و سفر در دوران شیوع کرونا است وارد فرودگاه می شوند و از بخش کنترل گذرنامه و  

نهایی که از این مرحله عبور می کنند سپس برای سفر وارد هواپیماهای شبیه  آ .بازرسی امنیتی عبور می کنند

https://www.irna.ir/news/83842299/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
همه افرادی که در این برنامه   .سازی و ساختگی می شوند و مهمانداران برنامه سفر را برای آنها تشریح می کنند

رگز موفق به ترک ثبت نام کرده اند این مراحل را سپری می کنند اما اصلی ترین نکته ماجرا اینجاست که آنها ه

کسانی که تشنه سفر بخصوص   .تایوان برای سفر به کشور دیگری در این برنامه ابتکاری شبیه سازی نمی شوند

در ایام شیوع کرونا هستند، این ابتکار را یک تجربه بسیار جالب توصیف کرده و گفته اند که توانستند وارد فرودگاه  

ذرنامه و بازرسی ایمنی عبور کنند و به هواپیما سوار شدند ولی هرگز  »سون شان« در تایوان شوند و از کنترل گ

هزار نفر ثبت نام   ۷گزارش رسانه های تایوانی حاکی است که برای شرکت در این برنامه  .تایوان را ترک نکردند

کرده اند اما روزانه دهها نفر در آن مشارکت دارند و قرار است در هفته های آینده پروازهای ساختگی و شبیه  

تایوانی که پسرش  ساله ۳۸هسیا چون« شهروند » .سازی بیشتری برای این برنامه ابداعی اختصاص داده شود

واقعا عالقه زیادی به سفر حتی در این   را نیز برای شرکت در این برنامه همراه آورده بود گفت: اقدام جالبی بود

 .شرایط دارم ولی نمی توانم چنین کاری انجام دهد و برای همین در این برنامه شرکت کردم

 

 چین: تحریم پکن به بهانه هنگ کنگ منطق راهزنان است

معاون دفتر امور هنگ کنگ شورای دولتی چین در واکنش به ادعای برخی کشورهای غربی درباره   -ایرنا -پکن

بر سر این قانون گفت: تحریم پکن به بهانه تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ، منطق راهزنان تحریم مقامات چین 

به گزارش ایرنا »جانگ شیائو مینگ« روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پکن با تاکید بر اینکه قانون  .است

ه ما انجام دادیم تصویب یک آنچ امنیت ملی هنگ کنگ کامالً با اصل »یک کشور دو نظام« مطابقت دارد افزود:

و به کسی  این کامالً امر داخلی چین است قانون برای حفظ امنیت ملی در یکی از تقسیمات کشوری چین بود

شن چون یائو« رئیس کمیسیون نظام قانونی کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان چین هم در این » .ربطی ندارد

یجه توافقات طرف های مربوط و نشانگر آرزوی مشترک مردم چین قانون امنیت ملی در هنگ کنگ نت نشست گفت:

قانون امنیت  .از جمله مردم منطقه هنگ کنگ است و از منظر روند قانونی، تمام مراحل این روند طی شده است

»شی جین پینگ«   ملی هنگ کنگ که صبح روز سه شنبه در کنگره ملی خلق چین تصویب شد بعد از امضای

در قانون امنیت ملی هنگ کنگ  .شب گذشته در هنگ کنگ اجرایی شده است ۲۳ین، از ساعت رییس جمهوری چ

ماده است به طور واضح مسئولیت نهادهای حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه   ۶۶فصل و  ۶که مشتمل بر 

میز طرفداران به  پکن این قانون را در پاسخ به اعتراضات خشونت آ .هنگ کنگ در کنار چهار جرم تعریف شده است

مقامات چین می گویند این قانون نه تنها به حقوق   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  

کنگره ملی خلق  خرداد سال جاری بود که ۸ .ه خواهد شدخواهد کرد که باعث رشد و شکوفایی بیشتر این منطق

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

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

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

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

 .موضوعی که با واکنش چین مواجه شد و مقابله به مثل کرد

سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در واکنش به   از سوی دیگر »هوا چون اینگ« //  انتقاد از دروغگویی آمریکا

انتقادات آمریکا از این کشور در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ از »دروغگویی 

نتشر کرد از پمپئو وزیر خارجه آمریکا هب عنوان این مقام چینی در پستی که در توئیتر م   .آمریکا« انتقاد کرد

وی در عین حال   .دروغگویی یاد کرد موفقیت عظیمی در مشهور کردن آمریکا به دروغگویی کسب کرده است

https://www.irna.ir/news/83842152/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
برای نفس کشیدن    هاها را نجات دهد یا اینکه کمکی به آمریکاییتواند جان انسان تصریح کرد: دروغگویی نمی

 .کند

همزمان "جائو لی جیان" سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ادعای بریتانیا  //  گلیسواکنش چین به ان

مبنی بر تسهیل صدور گذرنامه انگلیسی برای ساکنان هنگ کنگ به این کشور هشدار و گفت که دخالت در امور 

ر خارجه  دومینیک راب« وزی» .هنگ کمگ دخالت در امور داخلی چین است و با واکنش شدید مواجه می شود

انگلیس روز گذشته ضمن ابراز نگرانی از تصویب »قانون امینت ملی هنگ کنگ« توسط چین، این اقدام را 

دولت انگلیس برای   .ملی هنگ کنگ« هستیم سهمگین خواند و گفت: ما عمیقا نگران تصویب »قانون امنیت

ماسی چین بارها به انگلیس و آمریکا  کنگ اعالم آمادگی کرده است دستگاه دیپلاعطای اقامت به شهروندان هنگ

 .هشدار داده در امور داخلی هنگ کنگ که جزو امور داخلی چین است دخالت نکند

وزارت خارجه چین امروز نیز در بیانیه ای که در تارنمای خود منتشر کرد  //  اتهام دروغین آمریکا ۳۷واکنش چین به 

منطقه خودمختار و   کنگ، هنگ ص قانون امنیت ملیاتهام آمریکا و کشورهای غربی به ویژه در خصو ۳۷به 

های غربی را  آمریکا و دولت  چین این ادعاهای .و موضوع شیوع ویروس کرونا پاسخ داد کیانگمسلمان نشین سین

 .دانست دروغ پراکنی توصیف کرد و آنها را مردود

 

 یکا هشدار دادچین در مورد الیحه "خودمختاری هنگ کنگ" به آمر

چین در واکنش به تصویب الیحه "خودمختاری هنگ کنگ" توسط مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا »جائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین روز   .حه بر عهده آمریکا استعواقب تصویب این الی

او تاکید کرد: تدوین   .چین به شدت به این موضوع اعتراض دارد و قاطعانه با آن مخالف است جمعه در پکن گفت:

چین است و هیچ کشور قانون حفظ امنیت ملی چین در هنگ کنگ و امور دیگر این منطقه بخشی از امور داخلی 

وی افزود: قانون حفظ امنیت ملی چین در هنگ کنگ، حق مالکیت، امنیت و منافع   .دیگری حق دخالت در آن را ندارد

کند توسعه چین و ثبات و شکوفایی درازمدت هنگ کنگ و همچنین تداوم سیاست یک کشور دو نظام را تضمین می 

کنگره آمریکا در جدیدترین اقدام علیه چین،  .طنان هنگ کنگی استو مورد حمایت تمامی مردم چین از جمله همو

های چینی دخیل در اجرای قانون امنیتی جدید هنگ هایی که با مقام ای را تصویب کرد که بر اساس آن، بانک الیحه

  بر  سنای آمریکا نیز هفته گذشته الیحه مشابهی تصویب کرده بود .شوندکنند، مجازات میکنگ همکاری می

اساس قوانین کنگره، مصوبه مجلس نمایندگان باید ابتدا در سنا تأیید و سپس برای امضای ریاست جمهوری به 

مصوبه مجلس نمایندگان که چهارشنبه تصویب شده بود، روز پنجشنبه در سنا نیز تأیید و   .کاخ سفید فرستاده شود

طلبی، خرابکاری، تروریسم و تبانی با  جدایی مانند بر اساس قانون امنیتی جدید هنگ کنگ، جرایمی .تصویب شد

همچنین بر اساس این قانون، نهادهای امنیتی از   .شودنیروهای خارجی با مجازاتی همچون حبس ابد روبرو می 

 .شودسوی چین در هنگ کنگ ایجاد شده و امکان استرداد مجرمان به سرزمین اصلی چین فراهم می

 

 شودهای نظامی چین موجب بی ثباتی میپنتاگون: تمرین واکنش آمریکا به مانور چین ؛

بی ثباتی بیشتر در دریای چین وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعالم کرد: مانورهای نظامی چین باعث  -ایرنا -تهران

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنتاگون نگرانی خود درباره مانورهای نظامی چین در اطراف  .جنوبی خواهد شد

مجمع الجزایر مورد مناقشه در دریای چین جنوبی را اعالم و خاطرنشان کرد که این مانورها منطقه را بی ثبات تر  

براساس بیانیه وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون نگران تصمیم چین برای انجام مانورهای نظامی در اطراف   .خواهد کرد

پنتاگون در   .تیرماه( برگزار می شود ۱۵تا  ۱۱جزایر پاراسل در دریای چین جنوبی است که از اول تا پنجم ژوئیه )

در هفته گذشته دو ناو هواپیما بر آمریکا در  حالی در مورد برگزاری مانور نظامی چین اظهار نگرانی می کند که 

https://www.irna.ir/news/83842544/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83842544/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83842544/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83842592/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83842592/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه در بیانیه ای   .دریای فیلیپین واقع در دریای چین جنوبی رزمایش برگزار کردند

"یو اس اس نیمیتز" و "یو اس اس رونالد ریگان" با هدف تقویت تعهدات   اعالم کرد در این رزمایش دو ناو هواپیمابر 

در توافق نامه های دفاع متقابل با متحدان و شرکای خود در  گویی، انعطاف پذیری و استمرار« این کشور»پاسخ

ناو »یو   ناو هواپیمابر »نیتمز« و این رزمایش یک هفته پس از عملیات مشترک  .هند و اقیانوس آرام شرکت کردند

ای در آید و ناحیه نوس آرام به شمار میدریای جنوبی چین بخشی از اقیا .اس اس تئودور روزولت« برگزار شد

گیرد این دریا پس از پنج اقیانوس جهان میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را دربر می  ۳.۵حدود 

های واقع در آن ، مورد جدال کشورهای مختلف دریای جنوبی چین و جزیره .بزرگترین ناحیه دریایی جهان است

رود که البته »دریای جنوبی چین« نام  های متفاوتی برای این دریا به کار می حتی نام هستند به همین علت 

جمهوری خلق چین تقریبا بر کل دریا و   .های اروپایی استالمللی، حداقل در انگلیسی و زبانپذیرفته شده بین 

مالکیت دارند، همچنین این هایی از آن ادعای کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هریک بر بخش

المللی های بین آمریکا ، این دریا را از آب  .کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختالف دارند

هایش در این دریا تاکید دارد و مخالف ساخت تاسیسات   ها و زیر دریاییداند و بر حق قانونی تردد کشتی می

 .آب راهه است موضوعی که همواره با واکنش منفی چین مواجه شده استدریایی توسط چین در این 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 اولویت نخست همکاری های اقتصادی ما باید شرق باشد : آقامحمدی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اولویت نخست ما برای همکاری های اقتصادی باید شرق باشد و این  

آقای علی آقامحمدی درباره سند همکاری   خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش خبرنگار .موضوع؛ راهبردی است

سال آینده چین از نظر اقتصاد   ۱5شبکه یک سیما افزود: در  ۲۱ساله ایران و چین در گفتگو با بخش خبری  ۲5های 

ای گذشته در ایجاد زیرساخت ها برای ما  و برخی فناوری ها رتبه نخست جهان را خواهد داشت و در سال ه

وی گفت: برای   .تاهی نکرده است و حتی در تحریم ها کانالی برای جلوگیری از قطع شدن روابط ایجاد کردکو

سرمایه گذاری و افزایش نرخ رشد کشور نیازمند سرمایه گذاری ازجمله سرمایه گذاری خارجی هستیم و چون 

ان اینکه بازار چین برای ما اهمیت دارد و  آقای آقامحمدی با بی .چین مازاد منابع دارد از این جهت برای ما مهم است

ها دارند، افزود: کاالهایی که در گذشته به اروپا صادر می شد باید  درصد مردم چین سرمایه ای بیش از اروپایی ۱۰

وی گفت: سند همکاری اقتصادی ایران و چین در همه حوزه های برنامه ریزی   .این کاالها به بازار چین ارسال شود

ص مصلحت عضو مجمع تشخی .ا ازجمله نفت و گاز، صنایع الکترونیک، حوزه های دانش بنیان و ... استاقتصادی م 

میلیون بشکه برسانیم  ۱۰نظام با بیان اینکه باید ظرفیت تولید نفت کشور را برای حذف نشدن از بازار نفت به حدود 

بزرگترین مصرف کنندگان نفت و از مشتری های  و در این زمینه به مشتری راهبردی نیاز داریم، افزود: چین یکی از

مدی گفت: البته در روابط اقتصادی، توافقات و همه برنامه ریزی ها؛  آقای آقامح .راهبردی ما در این زمینه است

ساله ایران و چین  ۲5وی درباره دالیل تأخیر اجرایی شدن سند همکاری های  .راهبرد ما خام فروشی نیست

ان به غرب بود و گمان می کردند غربی ها راه را باز می کنند اما متوجه شدند این نگاه  افزود: عده ای چشمش

آقای آقامحمدی گفت: اکنون کسانی که می گویند با غرب و  .اشتباه است و عملکرد غرب نیز این را ثابت کرد

ن سند پیش رفتیم اما در وی افزود: در مقطعی برای اجرای ای .ترامپ حرف بزنیم ؛ کم فروغ و کم تعداد شده اند

عضو مجمع  .بود، عده زیادی مانع شدند حالی که بسیاری از زیرساخت ها طراحی شده و ساز و کارها آماده

میلیارد دالر را در خود   ۲۰۰تشخیص مصلحت نظام گفت: در آن زمان قرار بود موضوع سایناشور منابعی در حدود 

همه کارها در این زمینه انجام شد اما   ۸۹آقامحمدی افزود: در سال آقای  .داشته باشد اما جلوی کار را گرفتند
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وی گفت: البته غربی ها و انگلیسی ها و برخي   .اشتباهی که داشت مانع اجرای آن شددولت وقت با برداشت 

ی  آقای آقامحمدی با بیان اینکه روسیه و چین محورهای کلید  .هم در داخل بسیار فعالند که این میدان باز نشود

وده است و به این  برای روابط هستند، افزود: اکنون همه متوجه شده اند ضعف روابط با شرق کار اشتباهی ب

 .نتیجه رسیده اند که باید با کشورهای این منطقه کار جدی انجام دهیم

 

 کندچین فروش و کشتار ماکیان زنده را ممنوع می/  در شرایط همه گیری ویروس کرونا

های عمده فروشی مواد غذایی، فروش و  افزایش بازرسی در بازار شود که چین با منتشر می این خبر در حالی

، به نقل از  خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .مصرف حیوانات وحشی را ممنوع اعالم کرد

، های مواد غذایی حذف کندجمعه وعده داد کشتار و فروش ماکیان زنده را در بازار  ؛ چین روزخبرگزاری فرانسه 

این خبر در حالی   .اقدامی که در شرایط همه گیری ویروس کرونا مورد استقبال فعاالن حقوق حیوانات قرار گرفت

مصرف حیوانات   های عمده فروشی مواد غذایی، فروش وزار شود که چین با افزایش بازرسی در بامنتشر می

شود بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان در مرکز چین کانون و نقطه  گفته می .وحشی را ممنوع اعالم کرد

آغاز همه گیری ویروس کرونا بوده است. همچنین شیوع مجدد ویروس کرونا در پکن به یک بازار بزرگ عمده  

زو از مسئوالن اداره ملی مقررات بازار در یک چن  .شودی در پایتخت چین نسبت داده میفروشی کشاورز

کند، کشتار جمعی ماکیان زنده در  کنفرانس مطبوعاتی گفت: چین تجارت و کشتار ماکیان زنده را محدود می 

مرغ  .شودزنده بسته میهای پرندگان شود و به تدریج بازار هایی که تحت شرایط خاصی قرار دارند انجام می مکان 

های تولید محصوالت تازه در سراسر چین رایج است. مرغ به های کشاورزی و بازار عمده فروشیزنده در قفس در 

توانند این کار را در خانه انجام دهند، با  شود، یا خریداران میطور سنتی توسط پرورش دهندگان در محل ذبح می

های دریایی زنده، دوزیستان و  ذاشود. غمر موجب تازگی حداکثری محصول میاین اعتقاد برخی معتقدند که این ا

دانشمندان بر این باورند که عامل بیماری همه گیر کرونا   .رسندها به فروش می سایر موجودات نیز اغلب در بازار 

 .منتقل شده استها وجود داشته و از طریق یک حیوان دیگر که همچنان ناشناخته است به انسان ابتدا در خفاش 

 

 سوي آمريکا تحريم بانک هاي چین از

به نقل از رویترز؛ سنای آمریکا طرح تحریم بانک های چین بر   خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل

لد ترامپ  سر قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد و این الیحه را برای تبدیل شدن به قانون برای دونا 

 .فرستاد

 

 مصاحبه با سفیر ایران درباره راهکارهای چین در مبارزه با کرونا

از پکن، آقای کشاورز زاده سفیر کشورمان در پکن درباره   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل   

ر مبارزه با ویروس کرونا در این کشور در پی موج جدید شیوع این ویروس در چین، گفت: های چین در امراهکار 

  دولت چین استفاده مردم از ماسک در مراکز عمومی را اجباری اعالم کرده است.

 

 آزمايش ماشین پرنده جديد در چین

محرک، ملخ براي پرواز، قابلیت  چهارچرخ ارتفاع، دارای سامانه  سانتیمتر عرض و ۶۰این وسیله با یک متر طول، 

به گزارش سرويس بین  بعدی مسیر و تشخیص نوع موانع و جلوگیری از برخورد با آنهاستبرداری سه نقشه 

توسعه یک وسیله  خوا" موفق بهاز پکن؛ گروهی از دانشمندان دانشگاه "چینگ خبرگزاري صداوسیما مللال

های تحویل بار و امداد  اند که قادر است در زمین و هوا کار کند و مناسب ماموریت الکتریکی خودران هوشمند شده
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چهارچرخ محرک، ملخ براي  ارتفاع، دارای سامانه  سانتیمتر عرض و ۶۰این وسیله با یک متر طول،  .ت استو نجا

این وسیله   .یر و تشخیص نوع موانع و جلوگیری از برخورد با آنهاستبعدی مسبرداری سهپرواز، قابلیت نقشه 

 .هوشمند به کار گرفته شود ها، مناطق صعب العبور و در شهرهایتواند در محیط روستایی، کوهمی

 

 تصمیم چین برای بکارگیری ارز دیجیتال

از پکن، معاون سابق رئیس شورای ملی صندوق امنیت  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل   

 اش را به اتمام رسانده است.های توسعه ارز دیجیتال ملی اجتماعی چین، اعالم کرده است که این کشور سازوکار 

این کشور نیز در حال ایجاد   های دیجیتال در چین، دولتهای مرتبط با توسعه ارزبا وجود تعداد باالی پروژه 

شود و همسو با شکل یک ارز دیجیتال ایجاد می ها در این کشور است. این زیرساخت بهبرای پرداخت زیرساختی 

کند که رقابت های دیجیتال ایجاد می گفته ژونگ مین، این سیستم فضایی در حوزه ارز کند. به ارز ملی چین کار می

ظیر تنسنت، علی بابا، هواوی و بانک  های بزرگی نشود که شرکتگفته می  بود.و همکاری در آن بیشتر خواهد 

تجارت چین در حال همکاری با پروژه ارز دیجیتال این کشور هستند. آزمایش این ارز دیجیتال ملی و توسعه 

 رند. ها با بانک مرکزی چین همکاری داهایی هستند که این شرکتهای مرتبط با آن از جمله زمینه فناوری 

 

چین ماهواره تصویربرداری به فضا /  سیصد و سی هفتمین پرتاب ماهواره چین به فضا با النگ مارچ

 فرستاد

چین روز جمعه یک ماهواره تصویربرداری با وضوح باال از مرکز پرتاب ماهواره تیایوآن در استان شانشی واقع در  

شبکه    ، به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما لبه گزارش سرویس بین المل  شمال این کشور به فضا فرستاد.

یونی سی سی تی وی، چین روز جمعه یک ماهواره تصویربرداری با وضوح باال از مرکز پرتاب ماهواره تیایوآن تلویز

دقیقه به وقت پکن با ماهواره  ۱۱:۱۰ساعت  در استان شانشی واقع در شمال این کشور به فضا فرستاد.ماهواره

 این سیصد و سی هفتمین پرتاب ماهواره به فضا با ماهواره بر النگ مارچ است. به فضا پرتاب شد.  ۴Bبر النگ مارچ 

 

 های مشترک کشورش با چینبازدید نخست وزیر هند از مرز

های منطقه  وزیر هند با حضور در مرز ، از دهلي نو، نخستخبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل   

 نارندرا مودی در این سفر عالوه بر بررسی وضع  های امنیتی این کشور دیدار کرد.لداخ در همسایگی چین با نیرو

های اخیر با نظامیان  با نظامیان مجروح در درگیریامنیتی، با مقامات نظامی در این منطقه دیدار و گفتگو کرد. وی 

 مقامات بلندپایه نظامی از جمله فرمانده نیروی زمینی نیز همراه نخست وزیر هستند. چینی دیدار خواهد کرد.

 

 : فارس  یخبرگزار -

 ساله ۲۵نامه های تفاهمروابط ایران و چین؛ فرصت

رسد تصویب اند و حاال به نظر میشته گاه روابط راهبردی با یکدیگر نداهای گذشته هیچایران و چین در طول سال

الملل گروه بین .کشور در ایران جبران گامی بزرگ به این سمت و سو است ۲ساله بین  ۲۵نامه نویس تفاهم پیش

های کننده سرزمینهای ایرانی نام چین همواره تداعیها و داستاندر اسطوره  :مهدی پورصفا – خبرگزاری فارس

شود و دوردست بوده است. جایی در آخر دنیا و پر از توصیفات عجیب و غریب که جاده طویل ابریشم از آن آغاز می 

آشنایی با چین به لطف گسترش مراودات گسترده   .سراغ زیباترین پارچه و مصنوعات را از آن گرفت توانمی
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تجاری و فرا رسیدن عصر انفجار اطالعات، افزایش چشمگیری یافته و دیگر کسی انتظار ندارد که در آخر دنیا  

م و نامشخص است و شاید یکی از  اژدهایی در کمین دنیا نشسته باشد. با این حال این شناخت بعضاً همچنان مبه

ترین دالیل آن، نبود اشتراک زبانی باشد. از سوی دیگر بخش مهمی از اطالعاتی که از این کشور به جامعه  مهم

های غربی بوده و طبیعی است که در چنین حالتی بخش مهمی از اخبار به صورت  رسد از طریق رسانه ایرانی می 

توان به خوبی در طبقه نخبگان و حتی سیاستمداران بازتاب این ناآگاهی را می .درسکانالیزه به جامعه ایرانی می 

سال گذشته به صورت مستقیم با چین و جامعه این  ۲۰۰ایرانی نیز مشاهده کرد. بر خالف آمریکا و اروپا که از 

است که شروع به آشنایی  های انتهایی قرن بیستم اند، جامعه نخبگانی ایران تنها از سال آمد بودهو کشور در رفت 

های ایران و چین تا قبل از این محدود به برخی  عمده همکاری  .است کرده  ۲۱سطحی با این قطب مهم قرن 

شده است. طبیعی است که با چنین شناخت محدودی معامالت تسلیحاتی و نفتی و رفت و آمدهای دیپلماتیک می 

هایی از  ها که هنوز هم رگهباال برود. یکی از همین قضاوت شدت های سطحی نیز بهها و قضاوت درصد سوءتفاهم

است. از سوی دیگر در  ۳خورد، این است که چین تنها تولیدکننده محصوالت درجه آن در جامعه ایرانی به چشم می

 .های غربی سبب شده تا این نگاه منفی تقویت شودکنار این عدم شناخت، تحصیل بخشی از نخبگان در دانشگاه 

واقعاً ایران و چین در چه موقعیتی نسبت به هم قرار دارند و آنچه این روزها در قالب تصویب قرارداد همکاری   اما

 ها شد، چقدر به واقعیت نزدیک است؟ ساله بین ایران و چین تبدیل به تیتر یک روزنامه  ۲۵

و چین این است که سطح  نکته اول در خصوص روابط ایران//  سطح روابط ایران و چین در چه حدی بوده است؟  *

گاه تاکنون به یک سطح راهبردی نرسیده است. در حقیقت، رابطه دو کشور بیشتر بر اساس  تعهدات دوجانبه هیچ

برای   .مدت تجاری بر اساس خرید نفت و فروش کاالهای ساخته شده از سوی چین شکل گرفته بودمعامالت کوتاه 

بط داشت کافی است نگاهی به کشور همسایه یعنی پاکستان  اینکه بتوان مقایسه درستی از سطح این روا

سال پیش، قرار داد لغو روادید را بین دو کشور نهایی   ۳۰میالدی یعنی  ۹۰بیندازیم. چین و پاکستان در ابتدای دهه 

ارت  نامه برای تجارت آزاد دو کشور امضا کرده و بعد، آن را با یک سوآپ ارزی دو طرفه برای تجکردند. یک تفاهم

عالوه بر این، چین میلیاردها دالر وام ارزان قیمت را در اختیار پاکستان قرار داده و یکی از   .دوجانبه تکمیل کردند

گوادر« در حال ساخت در این -یک کمربند« یعنی بزرگراه »کاشغر-های طرح جهانی »یک جادهبزرگترین پروژه 

میلیارد دالر هزینه در برخواهد  ۵۳ین پروژه نزدیک به گرفته، تکمیل اهای صورت کشور است. بر طبق ارزیابی

گذاری دوجانبه  دهد که هیچ طرحی برای سرمایه در طرف مقابل، نگاه به مراودات ایران و چین نشان می .داشت

بین دو کشور انجام نشده است. در حالی که کشوری همانند عربستان سعودی، توانسته با تعریف  

میلیون  ۱.۸های نفتی، میزان صادرات خود را به این کشور به ها و پاالیشگاه به در میدان های دو جانگذاریسرمایه 

های بشکه در روز برساند. این در حالی است که ایران، تنها به صادرات نفت خام، آن هم در قالب فروش به شرکت

گذاری مشترکی برای توسعه »میدان یادآوران« بین دو کشور  البته قراردادهای سرمایه  .چینی بسنده کرده است

ها لغو شدند و تمام توان وزارت نفت بر روی  امضا شده بود که به طرز عجیبی بعد از امضای برجام اغلب آن

تحریم چند شرکت رغم فشارهای آمریکا و البته در طول دو سال گذشته و به  .های نفتی غربی متمرکز شدشرکت

هزار بشکه ادامه داده که اغلب در قالب   ۵۰۰تا  ۳۰۰چینی این کشور همچنان به خرید نفت خود از ایران در سطح 

توان انتظاری از  طبیعی است که در چنین شرایطی نمی .های سابق چین بوده استگذاری باز پرداخت سرمایه 

ها داشت. ایران و چین در شرایط  های گسترده آمریکایی حریم طرف مقابل برای ادامه روابط اقتصادی در شرایط ت

گذاری دارند و نه حتی ملزومات اولیه برای تسهیل روابط دوجانبه پولی  ای در حوزه سرمایهفعلی نه طرح گسترده

ر این زمینه  تنها از سایر کشورها د از این رو با در نظر گرفتن موارد فوق، ایران نه  .اندرا بین دو کشور رعایت کرده 

تنها کشورهای آسیایی و آفریقایی بلکه کشورهای  های آخر قرار دارد. امروز نه جلوتر نیست بلکه تقریباً در رده

گذاری  های ناتو به دنبال جذب سرمایه اروپایی همچون ایتالیا با وجود برخی مالحظات امنیتی به دلیل حضور پایگاه 



 
به این  .ها نیز بسته به کشور و شرایط آن متفاوت استگذاری چینیه ها هستند. البته مدل سرمایخارجی چینی

ساله بین ایران و چین امضا شود، تازه مسیری آغاز شده که بسیاری   ۲۵ای برای برنامه نامه ترتیب اگر واقعاً تفاهم

های خود را در سبد هایی، تخم مرغاند و این فقط ایران است که در برههها قبل آن را آغاز کرده از کشورها مدت 

نامه وقتی در چارچوب رویکرد »نگاه به شرق« مورد بررسی قرار گیرد  اهمیت این تفاهم .غرب قرار داده است

بیشتر خواهد بود. پس از برجام و باالخص پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از آن تقریبا روشن شد که هیچ حسن 

پرده از توافق  توان انتظار داشت. حتی کسانی که روزگاری بین نمینیتی را از سمت طرف غربی در روابط با ایرا

کردند به رفتار شدیدا ضدایرانی آمریکا در سه سال اخیر اذعان دارند اما اعتراف  دفاع می 5+۱ای ایران و هسته

مقابله با   تر آنها این است که کشورهای اروپایی نیز پس از خروج آمریکا از برجام نشان دادند که نه توانمهم

قدر برای روابط با ایران  ای برای ایجاد این توان. به دیگرسخن، غرب آنخواست آمریکا را دارند و نه عزم و اراده 

قدر در قبال ایران حسن نیت نداشت که تالشی برای حفظ منافع ایران در چارچوب توافقی  اهمیت قائل نبود و آن

از یکسو پاسخی   رویکرد نگاه به شرق .کرد هم صورت ندادزرگ یاد می عنوان موفقیتی بکه خود روزگاری از آن به 

تواند بخشی از آن باشد و از سوی دیگر به این عدم حسن نیت است که تفاهم درازمدت راهبردی با چین می

  .هایی که کشورهای غربی عامل آنها هستندمحملی است برای حفظ منافع ملی ایران و مقابله با تحریم 

یکی دیگر از نکات جالب در مورد روابط ایران و چین، //  کردن افکار عمومیی تکراری برای آشفتهالگوی *

ها در این باره است. طبیعی است که توسعه روابط چین و ایران به هیچ عنوان حساسیت عجیب آمریکایی

نویس  پیش ای غرب در خصوص خبر تصویب های شاذ عقبه رسانه گیری خوشایند واشنگتن نیست اما موضع 

کند و آن هم همکاری ایران و روسیه در جریان  ساله ایران و غرب، مورد دیگری را در اذهان زنده می  ۲۵نامه تفاهم

ام روسی در   ۲۲ -افکن توپولفگیری بمبدر ماجرای فرود و سوخت .های تکفیری در سوریه بودنبرد با ترورریست

ها در سوریه نیز ناگهان یک جنجال گسترده خبری با حمایت  یست پایگاه شهید شاهرخی همدان برای بمباران ترور 

اطالعی درباره وظایف  های داخلی برپا شد. اعتراضاتی که عمدتاً ناشی از کمهای خارجی و برخی از رسانه رسانه 

و اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. جالب این است که »جان کری« وزیر خارجه وقت آمریکا ضمن اعالم  

ر درباره چنین تحرکاتی، از ضرورت تحریک احساسات ملی ایرانیان در مقابل گسترش روابط دوطرفه ایران و  خط

 .گویدروسیه سخن می

حال سؤال این است که چرا وزیر امور خارجه آمریکا باید از گسترش روابط ایران و روسیه احساس خطر کند و از 

ون و در مورد روابط ایران و چین هم دقیقاً همین الگو در حال  اکن//  ها سخن بگوید؟ تحریک احساسات ملی ایرانی

میالدی   ۲۰۱۶نامه که بر اساس بیانیه مشترک رؤسای جمهور دو کشور در سال تکرار است، در حالی که این تفاهم

  میلیارد  ۴۰۰گذاری تنظیم شده تازه در مراحل بررسی اولیه بین دو کشور قرار دارد، اخباری در خصوص سرمایه 

نامه محرمانه بین دو کشور برای فروش نفت و حتی واگذاری جزیره  ها در ایران و یا امضای تفاهمدالری چینی

شود! این در حالی است که هیچ منبع رسمی و حتی غیررسمی معتبری چنین ها مطرح میکیش به چینی

اکونومیست« و   لیسی با نام »پترولیوم اخباری را تأیید نکرده و عمده آن نیز به یک خبر مبهم از سوی یک سایت انگ

جالب اینجاست که یک سال پیش نیز هنگام انتشار این خبر  .گرددهای انگلوفیل باز می بازنشر آن از سوی رسانه 

 .های اقتصادی ایرانی به نقل سریع آن پرداختند که در نهایت نادرستی آن روشن شدبرخی از چهره

رسد، ره باز انتشار این خبر مطرح کرد اما شاید آنچه بیش از همه به ذهن میها مختلفی را دربا توان تئوریمی

 .نوعی آشوب ذهنی درباره چرخش تدریجی ایران به سمت شرق و به خصوص چین باشد

در دنیای بعد از کرونا باید بین چین و آمریکا یک طرف را انتخاب کرد.«  »//  چرا ایران شرق را انتخاب خواهد کرد؟  *

های مرزی با پکن شدن این کشور به آمریکا در پی درگیری زیر امور خارجه هند در خصوص دالیل نزدیکاین سخن و

شدن ایران است. طبیعی است که به دلیل ماهیت نه شرقی و نه غربی نظام جمهوری اسالمی ایران، انتظار حل



 
گسترش روابط بین ایران و چین  هایبینانه است. با این حال روشن است که ظرفیتدر یکی از دو طرف غیرواقع 

صورت بالقوه این توانایی را دارد که جریان انرژی  ایران به  .هاستبسیار بیشتر از طرف غربی به خصوص آمریکایی 

جانبه بین ایران، چین و که برای اولین بار یک مانور سهها تضمین کند چنانبه سمت شرق را با همکاری چینی

های بزرگ در امور  زار شد. عالوه بر این، ایران همانند چین در خصوص عدم دخالت قدرت روسیه در بندر چابهار برگ

وجود آمدن نوعی از نظام چندقطبی در دنیا است. کنار گذاشتن تمام قطعات  نظر و خواهان بهداخلی کشورها هم

یکی از ثمرات  .استگیری حرکت ایران به سمت شرق کامالً درست و بجا بوده دهد که جهتاین پازل نشان می 

المللی انرژی  رسیدن به این واقعیت، حمایت قاطع چین از ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین

تر روسیه و چین در  اتمی است. در سنوات قبلی، مواضع چین تا این حد روشن نبود. دلیل آن هم جایگاه پایین 

آن زمان چین همچنان در ابتدای رشد اقتصادی خود قرار داشت و سلسله مراتب اقتصادی بین کشورها بود. در 

روسیه هم با مشکالت فراوان اقتصادی از جمله بحران کاهش ارزش پول روبرو بود اما حاال چین و روسیه با تمام  

یجه  ها در صورتی به یک نتالبته تمام این .کنندها مقاومت میقدرت در برابر تالش آمریکا برای بازگشت تحریم 

رسد که برنامه مدون و درستی برای توسعه روابط وجود داشته درست و قابل برداشت برای سیاست خارجی می

 .ساله برای گسترش روابط نیست ۲۵نامه باشد و این حلقه مفقوده چیزی جز همین تفاهم

فقط برای   آور است. این نهتغییر، همیشه سخت و گاهی عذاب//  تغییری که شاید برای برخی سخت باشد *

گیری ایران از غرب به سمت شرق کند. طبیعی است که تغییر جهتها نیز صدق می ها بلکه برای سیستمانسان 

نظر از برخی انتقادات  گرای اقتصاد و بوروکراسی ایران، کمی سخت باشد. با این حال صرفبرای بدنه بعضاً غرب 

ه در این میان نه قرار است که ایران تبدیل به مستعمره  ناپذیر است البتهیجانی این مسیر برای ایران اجتناب 

سال همکاری بین دو کشور،   ۲۵نامه تفاهم .ها شود و نه نیروهای نظامی در کشور ما استقرار پیدا کنندچینی

ها تأخیر به ضرورت  مسیری است که خیلی از کشورها قبل از ایران آن را آغاز کرده و تهران و پکن بعد از مدت

 /انتهای پیام .اندآن رسیده اجرای

 

 شودترین اقتصاد جهان میچین امسال با پشت سر گذاشتن آمریکا بزرگ

یک کارشناس آمریکایی اعالم کرد: شیوع ویروس کرونا باعث شده تا اقتصاد آمریکا شاهد کاهش قابل توجه رشد  

به گزارش خبرنگار   .اقتصادی باشد و احتماال چین برای سال جاری بتواند از نظر اقتصادی آمریکا را پشت سر بگذارد

گویند علیرغم اجرای الملل خبرگزاری فارس، به نقل از راشاتودی، مکس کایزر و استیسی هربرت می اقتصاد بین

انداز کردن پول خود های محرک اقتصادی از سوی دولت آمریکا اما مردم این کشور به سمت پس تمام سیاست 

به خاطر   کایزر در این باره گفت:  .های محرک اقتصادی استکه به طور کامل در تناقض با سیاست روی آوردند

این  .اینکه ما در آمریکا در حال رفتن به سمت رکود هستیم مردم در حال پایین آوردن مصارف خود هستند

پول از سوی مردم سنخیت  انداز کردنکارشناس آمریکایی معتقد است: ساختار رشد اقتصاد آمریکا اصال با پس 

وی گفت: نظام مالی این کشور دوباره در حال فرو ریختن است و این دومین بار است که آمریکا به سمت  .ندارد

ترین اقتصاد جهان است و دلیل آن رشد بیشتر  به گفته کایزر، چین در حال تبدیل شدن به بزرگ  .رودرکود می

گوید: کایزر می  .نیست بلکه تأثیرپذیری کمتر اقتصاد چین از کرونا استاقتصاد این کشور نسبت به دیگر کشورها 

در اقتصاد جهانی آسیب خواهد دید   فرانسه و ایتالیا به شدت از رکوددر عین حال اقتصاد آمریکا به همراه انگلیس،

اقتصاد جهان تبدیل  ترینها به بزرگفرض چینیو چین کمترین تأثیرپذیری را خواهد داشت بنابر این به صورت پیش 

 /انتهای پیام .خواهند شد

 

 آزمایش فناوری خودروهای خودران در چین



 
مرکز فناوری پایتخت برای آزمایش وسایل نقلیه خودران  جاده دیگر را در  5۲مقامات رسمی چین اعالم کردند: پکن 

، مقامات رسمی شینهوا به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از .افتتاح کرده است

مرکز فناوری پایتخت برای آزمایش وسایل  ، «Haidian» جاده دیگر را در منطقه  ۵۲پکن   چین به تازگی اعالم کردند:

چین به عنوان بزرگترین بازار خودرو جهان در تالش است تا در رشد و توسعه  .نقلیه خودران افتتاح کرده است

  ۲۱۵.۳های مذکور به طول جاده  .ان کشورهای پیشرو دنیا قرار گیردخودروهای الکتریکی و هوشمند نیز در می

کیلومتر   ۱۰۰هستند. طبق گفته دولت، آنها بیش از  خودران کیلومتر بخشی از منطقه نمایشی برای وسایل نقلیه

براساس این   .اختصاص دادند خودران را برای آزمایش خودروهای «Zhongguancun» مربع در منطقه شمالی شهر

در ماه مارس سال   .ادامه دارد ۲۰۲۰در سال  خودران های بیشتر برای آزمایش خودروهایجاده  اختصاص رح،ط

 و «Daxing»  کیلومتر را برای آزمایش اتومبیل های مستقل در مناطق ۱۰۵جاده به طول کلی  ۳۳، پکن ۲۰۱۸

«Shunyi»  ،«Haidian»  صلی و به دور از مناطق پرجمعیت قرار های اکه همه آنها در خارج از جاده  اختصاص داد

رود فضاهای آزمایش برای وسایل نقلیه متصل هوشمند در پایتخت تا سال  طبق برنامه دولت، انتظار می  .دارند

باز خواهد  خودران کیلومتر راه برای آزمایش خودروهای ۲۰۰۰کیلومتر مربع برسد و احتماالً در کل  ۵۰۰به  ۲۰۲۲

و هوشمند  خودران مند بدون راننده، اتوبوس ها و کامیون های هوشمند، خودروهایساخت خودروهای هوش .شد

اینترنتی و نسل پنجم شبکه از دیگر نوآوری های چین در راستای توسعه صنعت ساخت و تولید   الکتریکی،

  /پیام انتهای .خودروهای هوشمند است

 

 :خبرآنالین -

 نفتکش ذخیره کرده است ۵۹میلیون بشکه نفت بر روی  ۷۳چین 

نفتکش شناور بر روی دریا در سواحل شمالی کشور ذخیره  ۵۹میلیون بشکه نفت برروی  ۷۳تسنیم نوشت: چین 

دومین اقتصاد بزرگ دنیا و دومین مصرف کننده بزرگ نفت پس از آمریکا، تا پایان سه ماهه دوم سال   .کرده است

نفتکش شناور بر روی دریا در سواحل شمالی کشور ذخیره کرده   5۹برروی  میلیون بشکه نفت ۷۳جاری میالدی 

بشکه های نفتی که امروز به بنادر چین  .است. این مقدار نفت سه چهارم تقاضای نفت کل سیاره زمین است

نا  گیری ویروس کرواند یعنی زمانیکه قیمت نفت به خاطر همههای مارس و آوریل خریداری شدهرسند، در ماه می

به پایین ترین حد رسیده بود. نفت آمریکا در بیستم آوریل برای اولین بار در تاریخ زیر صفر دالر در هر بشکه معامله  

برابر شده است. انباشته شدن این ذخایر بر روی دریا نشانه تمایل  4چین از پایان ماه مه  ذخایر نفتی شناور .شد

در واقع، خرید باالی نفت چین باعث شد که   .دید در بازار انرژی استچین به خرید نفت ارزان در زمان شوک های ش

دالر در هر   4۰بازار آسیب دیده نفت دوباره رونق بگیرد. درست هفت هفته پس از سقوط قیمت نفت تا منفی 

 دالر افزایش نتیجه کاهش بی سابقه تولید ۸۰دالر در هر بشکه رسید. این  4۰بشکه، قیمت نفت خام آمریکا به 

نفت توسط اوپک و روسیه، برداشته شدن محدودیت های اعمال شده جهت مهار گسترش ویروس کرونا و تقاضای  

چین،دومین اقتصاد بزرگ جهان ، برای فعال نگه داشتن اقتصادش به شدت وابسته به    .باال از طرف چین بود

 .مواره در زمان پایین بودن قیمت نفت، ذخایر نفتی خود را پر میکندواردات نفت است. به همین دلیل است که ه

میلیون بشکه در روز   ۱۱.۳درصد در ماه مه نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به رکورد  ۱۹واردات نفت چین 

از این   رسید. انتظار می رود واردات نفت این کشور در ماه ژوئن از این رکورد هم فراتر رفته باشد. بخش بزرگی 

برزیل اصلی ترین منبع تامین نفت خام ذخیره شده بر روی منابع شناور   .واردات مربوط به آمریکای التین می شود

 1406056 کد خبر .چین است. پس از برزیل، عراق، عربستان و نیجریه قرار دارند

 

https://www.khabaronline.ir/news/1406056/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B7%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B5%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 :تابناک -

 دور جدید رقابت دو قدرت آسیایی بر سر بندر چابهار و فرصت آن برای ایران

که اهمیت استراتژیک دارد و هندی ها به عنوان یکی از  بندر چابهار در شرق ایران یکی از مهم ترین بنادری است

قدرت های آسیایی در این بندر سرمایه گذاری کرده اند و در مقابل چینی ها نیز علی رغم سرمایه گذاری در بندر  

بندر چابهار   بین الملل تابناک:/  ۹۸۸۱۸۳کد خبر: گوادر پاکستان، همچنان گوشه چشمی به این بنادر ایرانی دارند.

یت استراتژیک دارد و هندی ها به عنوان یکی از قدرت های در شرق ایران یکی از مهم ترین بنادری است که اهم

آسیایی در این بندر سرمایه گذاری کرده اند و در مقابل چینی ها نیز علی رغم سرمایه گذاری در بندر گوادر  

پایگاه بیزینس الین در این رابطه نوشته است: پروژه   پاکستان، همچنان گوشه چشمی به این بنادر ایرانی دارند.

در چابهار ایران که با سرمایه گذاری هند در حال توسعه است، شامل یک منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بن

نویسند، شورای های هند میرسانه همچنین قرار است افغانستان در این منطقه یک شعبه بانکی ایجاد کند.

است. در این راستا، یک یادداشت تفاهم   نگهبان ایران با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در بندر چابهار موافقت کرده

میان سازمان بنادر ایران و مقامات منطقه آزاد تجاری برای اجرایی کردن قوانین و مصوبات مناطق آزاد تجاری در  

ساله همکاری میان ایران و چین می  ۲5ناظران معتقدند تصویب پیشنویس قرارداد  بندر چابهار امضا شده است.

حضور هند در چابهار را فراهم کند و این دو قدرت آسیایی وارد رقابتی مهم برای تقویت روابط با  تواند زمینه تقویت 

  ایران خواهند شد. مسئله ای که به نوبه خود قدرت چانه زنی ایران در معادالت بین المللی را ارتقا خواهد داد.

ه آزاد در بندر چابهار حمل و نقل کاال و بار در  آرون کومار گوپتا رییس سازمان بنادر جهانی هند گفت: ایجاد یک منطق

وی افزود: بانک مرکزی ایران به بانک "غضنفر" افغانستان برای ایجاد یک شعبه بندر   این بندر را افزایش خواهد داد.

سازمان بنادر جهانی هند از  تواند به افزایش تجارت در چابهار کمک کند.چابهار مجوز صادر کرده است. این امر می

گوپتا توضیح داد: صادرات   تاکنون کنترل دو اسکله در بندر شهید بهشتی چابهار را بر عهده داشته است. ۲۰۱۸سال 

آغاز شد. از آن زمان تاکنون این صادرات رشد بسیار خوبی داشته  ۲۰۱۹به افغانستان از طریق بندر چابهار از سال 

خود که به پارلمان این کشور ارائه شد، بودجه اختصاص یافته   ۲۰۲۰_ ۲۰۲۱بودجه سال  دولت هند در برنامه است.

نشریه »پرینت« روز یکشنبه نوشت: در  به پروژه بندر چابهار را در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش داد.

 ۱۰میلیون و  ۱۴یلیارد روپیه یا کرور روپیه )معادل تقریبی یک م ۱۰۰بودجه اعالم شده برای وزارت امور خارجه هند، 

آمریکا برای توسعه بندر چابهار به هند یک   هزار دالر( برای توسعه بندر چابهار ایران در نظر گرفته شده است.

های هندی اعالم کردند که آمریکا یک های ایران داده است. در ماه دسامبر سال گذشته رسانهمعافیت از تحریم

 تواند برای خرید تجهیزات در بندر چابهار اقدام کند.ه کرده است که بر اساس آن هند میتضمین کتبی به هند ارائ

های پکن در خصوص تواند مکمل طرحپکن دمعتقد است که بندر چابهار در ایران می//  رقابت چین و هند در چابهار

های نظامی در  حداث پایگاه جاده ابریشم جدید باشد. حتی اخباری هم دال بر این وجود دارد که چین به دنبال ا

کنند به همان اندازه که نفوذ خود را در بندر گوادر  ها سعی میاطراف بندر گوادر پاکستان است. از این رو چینی

در این راستا چین پیشنهاد کرده است که به   اند، حضور جدی هم در بندر چابهار داشته باشند.پاکستان تقویت کرده 

رک از بندر گوادر تا بندر چابهار در ایران کشیده شود که بتواند نفوذ زمینی خود را از  هزینه خود یک خط آهن مشت

جاده قره قروم به بندر گوادر و بعد از آن طریق بندر چابهار داشته باشد تا به بخشی از بازارهای خاورمیانه و بعد از  

نکته مهم دیگر  تان به آسیای میانه بکشاند.آن اروپا دسترسی پیدا کند. از طرف دیگر نفوذ خود را از طریق افغانس

کند با تداوم فضای رقابتی و افزایش نفوذ به هندوستان و آن است که در آن سو ایاالت متحده امریکا سعی می

افغانستان در چابهار مانع از حضور چین و پاکستان در بندر چابهار شود تا در نهایت برنامه مهم چین یعنی یک 

های تحریمی امریکا نسبت به بندر چابهار است که  را به شکست بکشاند. اتفاقا با اعمال معافیت  کمربند، یک جاده

https://www.tabnak.ir/fa/news/988183/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
اکنون هندوستان انگیزه جدی برای افزایش نفوذ در این بندر )چابهار( پیدا کرده است تا بتواند نگاه رقابتی مد نظر  

 ایاالت متحده امریکا در بندر چابهار داشته باشد.

کارشناسان مسائل منطقه بر این باورند که بندر چابهار از نظر مبادالت  //  هااهمیت آن برای هندیبندر چابهار و 

ترین علت آن موقعیت راهبردی این بندر است. با ادامه اختالفات هند اقتصادی برای هند اهمیت زیادی دارد و مهم

است تا یک مسیر جدید برای  با کشورهای همسایه خود از جمله پاکستان و چین، این کشور تصمیم گرفته

دسترسی به کشورهای غرب و آسیای مرکزی ایجاد کند. بندر چابهار دسترسی هند به افغانستان از طریق دریا  

رود و از  بندر چابهار ایران، رقیب بندر گوادر واقع در استان بلوچستان پاکستان به شمار می  کند.آزاد را آسان می

کیلومتر  ۴۰۰دریایی با پاکستان در منطقه کمک کند. بندر گوادر که تقریباً  د به موازنهنگاه هندی ها تا حدی می توان

کیلومتر از مسیر دریا با بندر چابهار فاصله دارد، در همکاری مشترک پاکستان و چین   ۱۰۰از طریق خشکی و 

آیند، وجود چنین بندری میای رقبای اصلی هند در قاره آسیا به شمار شده و ازآنجاکه این دو قدرت هسته ساخته

های جدی امنیتی در شمال دریای عمان و به فاصله اندکی از شهرهای مهم گوجرات و بمبئی در غرب هند نگرانی

عنوان به لحاظ استراتژیک و از منظر رهبران دهلی نو، بندر چابهار به و ژئوپلیتیکی برای دهلی ایجاد کرده است.

ای جنوب آسیا، یعنی هند و پاکستان است. امنیتی دو رقیب هسته-سیاسیوزنه تعادلی برای تنظیم روابط 

سازد حضور نظامی پاکستان در دریای عمان و شمال  تنها دهلی را قادر می دسترسی هند به بندر چابهار نه 

ر زدن اقیانوس هند را خنثی کرده و محاصره استراتژیک دو متحد رقیبش یعنی چین و پاکستان را بشکند، بلکه با دو

گشاید. با توجه به عضویت هند تر از طریق ایران به افغانستان برای آن میقلمرو سرزمینی پاکستان مسیری امن

کند که به بازار کشورهای  جنوب، این مسیر برای دهلی این امکان را فراهم خواهد می-المللی شمالدر کریدور بین

ها و نیز ترکیه، روسیه و درنهایت شمال  ستان و ذخایر انرژی آن آسیای میانه مانند تاجیکستان و ترکمنستان و ازبک

های نوظهور اقتصادی در جنوب  عنوان یکی از قدرت تحلیلگران بر این باورند که هند، به  اروپا دسترسی پیدا کند.

میانه   آسیا با طرح استراتژی بلندمدت در راستای توسعه بازارهای داخلی، دسترسی به بازار افغانستان و آسیای

اش در منطقه  گذاری در بندر چابهار، به نفوذ اقتصادی و سیاسی و رقابت با چین و پاکستان، تالش دارد با سرمایه 

بیافزاید و جایگزینی برای بندر گوادر، مسیر ترانزیتی چین و پاکستان ایجاد کند. چابهار، برای هند از اهمیت 

اندازی بندر چابهار با توجه به منافع استراتژیک تمایل ایران برای راه  العاده استراتژیک و حیاتی برخوردار است.فوق

گیرد. گذاری برای ساخت بندر چابهار از سوی دولت هند انجام میدرک است. بخش اعظم سرمایهکشورمان قابل 

ار و  بندر چابه کند.برداری با کمک سرمایه خارجی فشار اقتصادی چندانی به ایران وارد نمی تکمیل و بهره 

زاهدان با هزینه تخمینی یک میلیارد و ششصد میلیون -آهن چابهارویژه راه به -مسیرهای ارتباطی منتهی به آن 

گذاری احداث آن را به عهده گرفته است به دالر در استان سیستان و بلوچستان که دولت هند بخشی از سرمایه 

واسطه تقویت  تواند به بندر چابهار همچنین می د.کنوکار در کشورمان کمک میشکوفایی اقتصادی و رونق کسب

را افزایش   زنی تهران را در قبال تحوالت افغانستانهای نظامی میان ایران و هند قدرت تأثیرگذاری و چانه همکاری

دهد. هند به دنبال توسعه این بندر جنوبی ایران است. درواقع توسعه پروژه چابهار برای این کشور بسیار فراتر از  

فقط به ایران و افغانستان  افزایش مناسبات بازرگانی و صادرات به ایران اهمیت دارد، زیرا با بندر چابهار، هند نه 

گرایانه و  بسا روزی به اروپا دسترسی پیدا خواهد داشت. سیاست خارجی عملبلکه به آسیای مرکزی و چه

توسعه بندر چابهار به یکدیگر    در مورد  ن راضرورت توسعه اقتصادی، مواضع سه کشور افغانستان، هند و ایرا

ساله همکاری میان ایران و چین می تواند زمینه   ۲5ناظران معتقدند تصویب پیشنویس قرارداد  نزدیک کرده است.

تقویت حضور هند در چابهار را فراهم کند و این دو قدرت آسیایی وارد رقابتی مهم برای تقویت روابط با ایران 

  سئله ای که به نوبه خود قدرت چانه زنی ایران در معادالت بین المللی را ارتقا خواهد داد.خواهند شد. م

 



 

 :سنایا -

 کنگ را معرفی کردچین رئیس جدید دفتر امنیت ملی در هنگ

در چین به یکی از اشخاص برجسته بدل شد، به  ۲۰۱۱هایی را که در جریان سرکوب اعتراضات چین یکی از مقام

به گزارش ایسنا، به نقل از  .عنوان رئیس دفتر امنیت ملی جدید این کشور در هنگ کنگ منصوب کرده است

کمیته حزب کمونیست چین در استان  ساله را که اخیرا به عنوان دبیرکل  ۵۷خبرگزاری رویترز، ژنگ یانژیونگ 

این آژانس جدید  .کرد، به عنوان رئیس دفتر جدید امنیت ملی در هنگ کنگ گماشته استگوآنگدونگ خدمت می

امنیتی بر اساس قانون امنیت ملی تشکیل شده که چین آن را برای هنگ کنگ اعمال کرده و قرار است به مجازات  

، تبانی با نیروهای خارجی و جدایی طلبی بپردازد و مظنونان در صورت اثبات  افراد دخیل در خرابکاری، تروریسم

ژنگ یانژیونگ در جریان فعالیتش به عنوان دبیرکل کمیته حزب کمونیست  .شوندجرمشان به حبس ابد محکوم می

نجال به پا  چین در استان گوآنگدونگ و بابت موضعش در قبال معترضان در روستای ووکان در این استان به شدت ج

ای را برای ای توسط دولت بودند و کمیتهروستائیان در آن زمان به دنبال جبران خسارات اراضی مصادره  .کرد

های خارجی منتقل کردند.  های خود را به رسانه نمایندگی از حقوق خود انتخاب کردند. آنها همچنین نارضایتی 

زمان افشا شد نشان داد که ژنگ یانژیونگ به شدت   های ویدئویی که از یک نشست داخلی دولت در آن کلیپ

 انتهای پیام  .های خارجی را "فاسد" خواندروستاییان را مورد انتقاد قرار داده و رسانه 

 

 : هانیک -

 حمله خرچنگ ها )چین(

به گزارش   .ها در راهروی ساختمان، شوکه شدنددر یک صبح کاری کارمندان یک شرکت چینی با حمله خرچنگ

کننده  ها در محل کار آغاز کنید بسیار هیجان انگیز و غافلگیرباشگاه خبرنگاران جوان، اینکه صبح را با حمله خرچنگ

ماجرا از این قراربود که یکی از   .ژجیانگ چین رخ دادهای اداری در شهر است، اما این اتفاق در یکی از ساختمان

کارمندان شرکت سفارش خرچنگ زنده داده بود، اما موقع تحویل فراموش کرد که چنین کاالیی را سفارش داده 

پیک سر ساعت مقرر سخت پوستان زنده را آورد، اما نتوانست به سفارش دهنده تحویل دهد بنایراین بسته    .است

های زنده که از بسته بیرون آمده بودند تمام راهرو را  صبح روز بعد خرچنگ .وشه راهرو رها کردرا همان جا گ

ها پس از مشاهده این  صاحب خرچنگ .شدند غافلگیر کردندیکی وارد راهرو می فراگرفتند و کارمندان را که یکی

 .های فراری بودآوری خرچنگصحنه تا چند ساعت مشغول جمع

 

 

 

 

 

 

http://kayhan.ir/fa/news/192143/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DA%86%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86


 

 (:16)هفته یثدح - خبرنامه:

   «یزندگ تیریو مد یزیلزوم برنامه ر»

  :ودفرم  ،باد شو خاندان  ا بر اوخد سالمکه  امام رضاحضرت 

إجَتهِدوا أن یَکونَ زَماُنکُم أربَعَ ساعاتٍ : ساَعًة مِنهُ لُِمناجاةِ الّله ِ و ساعَةً لِأمر المَعاشِ و 

 عُُیوبَکُم و یَخِلصونَ لَکُم فِی الباطِنِ و ساعةً لُِمعاَشرَةِ اإلخوانِ و الثِّقاتِ و الَّذینَ ُیَعرِّفُونَ

 ذّاِتکُم و بِهذِهِ السّاعَةِ تَقِدروُن َعَلى الثَّالثِ ساعاتٍ ؛ساعَةً تَخُلونَ فِیها ِلَل

 : که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید بکوشید

 زمانى براى مناجات با خدا ؛  -1

 [؛ی زمانى براى تأمین معاش ]کسب روز-۲

ایتان را به  براى معاشرت با برادران و معتمدانى که عیب ه زمانى -3

 شما مى شناسانند و در دل شما را دوست دارند ، 

بخش چهارم توانایى  با ،  و ساعتى براى کسب لذّت هاى حالل -4

 .انجام دادن سه بخش دیگر را به دست مى آورید

  33۷الرّضا علیه السالم ، ص  فقه



 

 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 
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