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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 نا و پساکرونا ها در شرایط کرو سودآوری سازمان 

کسب فیلسوفیانمشاور  کسب وکارسعید  سودآوری  هر  به  خالص  سود  بر  عالوه  باید  موفقیت  کسب  برای  وکاری 

سودآوری به معنای ایجاد سود محض بدون  (MBN ) market business news دست یابد. بر اساس تعریف انجمن

رسد. در حوزه وکار به سوددهی میرایطی است که یک کسبدیگر منظور شعبارت حتی یک درصد ضرر است. به

میسازمان  صدق  تعریف  این  نیز  بزرگ  وقتیهای  )سازمانکند.  کلمه  از  میکه  استفاده  همان  ها(  منظور  کنیم، 

از  وکارهای سودآور است. درواقع در هر سازمانی سود زمانی حاصل میمشاغل و کسب  شود که درآمد بیشتر 

هد باشد.  کسبهزینه  تمام  اسف  ممکن  حد  باالترین  تا  سود  ایجاد  تجاری  سازمان   .توکارهای  از اغلب  ها 

مثال مدیر ارشد یک سازمان قبل از تایید یک  عنوانکنند. بههای متفاوتی برای حصول سودآوری استفاده می تکنیک

ری تجاری دارد یا خیر. یک پروژه در  کند که تعیین کند آیا آن پروژه سودآو گذاری جدید، ابتدا تالش میپروژه سرمایه 

کوت در  صرفا  نباید  سازمان  می اه یک  انتظار  بلکه  باشد،  سودآور  سال مدت  کند. به رود  کسب  بیشتری  سود  سال 

شوند، ولی در حقیقت سود و سودآوری صورت جایگزین نیز استفاده میاگرچه این دو کلمه )سودآوری و سود( به

شاخص دو،  هر  نیستند.  تجزیه هیکسان  در  حسابرسی  معیارهای  و  به ا  شرکت  یک  مالی  موفقیت  مار شوتحلیل 

تفاوت می اما  از  روند،  فراتر  درآمد  میزان  با  که  یک عدد مطلق است  دارد. سود  وجود  دو  این  بین  های مشخصی 

میهزینه تعیین  شرکت  یک  هزینه های  منهای  درآمد  کل  آن  محاسبه  برای  و  میشود  در  ها  آن  نتیجه  و  شود 

از لحاظ سایز یا دامنه فعالیت تجاری یا    شود. در واقع مهم نیست که شرکتهای مالی شرکت نیز آورده می صورت 

صنعتی چگونه است، بلکه مهم این است که آن شرکت همواره سودآوری داشته باشد. سودآوری با سود مرتبط  

مقدار و عدد مطلق است، سودآوری یک    که سود یکاست، اما یک تفاوت اساسی در این میان وجود دارد. درحالی

با اندازه شرکت است. سودآوری کارآیی یک  یک روش  مقدار نسبی است. این برای تعیین سود شرکت در رابطه 

اندازه را  میشرکت  میگیری  مشخص  را  آن  موفقیت  عدم  یا  موفقیت  درنهایت  و  از کند  دیگر  تعریف  یک  کند. 

بازد تولید  در  شرکت  توانایی  سرمایه سودآوری  سرمایه ه  یک  با  مقایسه  در  خود  منابع  اساس  بر   گذاری گذاری 

ازآنجا  نیست.  سودآور  لزوما  داشت،  سود  شرکت  یک  اگر  که  کرد  دقت  باید  است.  سازمان جایگزین  نقش  که  ها 

ها و عوامل موفقیت و سودآوری آنها مهم است.  مهمی در توسعه و شکوفایی یک ملت دارند، درک بهتر از شاخص

 (Tangible) رگذارند به دو گروه مشهودها تاثیها و عواملی را که در موفقیت و سودآوری سازمان قان شاخصمحق

توان به شاخص حاشیه سود، های مشهود میاند. در خصوص شاخصبندی کرده تقسیم (Intangible) و نامشهود

ها و عوامل اشاره کرد. شاخصبازگشت سود سهام، بازگشت دارایی، نسبت کل بدهی و نسبت سود به هزینه  

به  که  هستند  عواملی  قابمشهود  اندازه راحتی  درحالی لیت  دارند  به گیری  نامشهود  عوامل  راحتی که 

شاخصاندازه قابل  خصوص  در  نیستند.  میگیری  نامشهود  عوامل  و  شاخصها  از  سرمایه توان  همچون  هایی 

ردی مدیریت دانش، مشتری و بازار،  اعات، استراتژی راهب، روابط مشتری، اختر(Branding) انسانی، شهرت برندها

نو مشارکت سازمان،  شرکتی،  حاکمیت  و  معنوی  مالکیت  حقوق  و  تامین (Partnership) هاآوری  کنندگان، ، 

مهارت(Collaborations) هاهمکاری یادکرد،  فرهنگ  و  رهبری  به   .ها،  عوامل  متاسفانه  اهمیت  به  بردن  پی  رغم 

شده است و این بیانگر محدود آنها ن  ها تا دهه اخیر توجه زیادی بهن موفقیت و سودآوری سازمان نامشهود در تعیی

ها در اکثر مواقع موفقیت سازمانی خود بودن اطالعات در خصوص عوامل نامشهود است. تا چندی پیش، سازمان 

مشهود عوامل  به  می ( TSFs) tangible success factors را  خوشبختنسبت  مطالعادادند.  به  توجه  با  ت  انه 

دستخوشانجام  رویه  این  اخیر،  دهه  در  شاخص  شده  اکنون  و  شده  به تغییرات  صرفا  مشهود  عوامل  و  عنوان  ها 

ها و عوامل  شود و عالوه بر آن شاخصها محسوب میها و سازمان بخشی از علل موفقیت و سودآوری شرکت



 
می ز  نی (Intangible success factors) (ISFs) نامشهود قرار  بررسی  و  مطالب  موردتوجه  به  توجه  با  گیرد. 

ها از تمرکز روی عوامل مشهود به عوامل طالعات در مورد عوامل موثر در موفقیت و سودآوری سازمان شده، مبیان 

ای نسبت به  ها و عوامل نامشهود جایگاه ویژه ترین دالیلی که شاخصیکی از مهم  .نامشهود در حال تغییر است

کنندگان و دیگر  کارمندان، مشتریان، تامین ها روابط با  ها و شرکتاند، این است که در همه سازمان پیداکرده گذشته  

روند تصمیمذی بر  این عوامل  و  تغییر است  در حال  تاثیر بسزایی خواهد گیری یک سرمایهنفعان همواره  نیز  گذار 

دستیابی سازمان  به  منجر  امر  این  و  رقابداشت  مزیت  به  میها  بهتی  تالش عنوانشود.  جدید،  مشاغل  در  مثال 

عوامل تا  است  کسب   شده  بوم  در  تجارتنامشهود  و  به (Business Plan) وکار  ارزیابیسازمان  کامل    منظور 

عنوان دارایی شرکت توصیف کرد که قابل ترجمه توان به ها و عامل نامشهود را میها لحاظ شود. شاخصپتانسیل

کلمهبه  یا  سازماناصطالح  چارچوب  در  نیست.  باشد،  مالی  و  پول  معادل  که  عوامای  به ها،  نامشهود  عنوان ل 

شده گذارند تعریف ها تاثیر می های اثرگذاری که قابلیت لمسی ندارند، ولی بر موفقیت و سودآوری سازمان دارایی 

زه صنعت و بازار سرمایه بیانگر این  شده در حوشود. مطالعات انجام عنوان دارایی نامرئی سازمان یاد می و از آن به 

عنوان یکی از چهار عامل اصلی تحول اقتصادی و اجتماعی هستند که  هود به ها و عوامل نامشاست که شاخص

گیری هستند آنها را در  اندازه گونه عوامل نسبی و غیرقابل توانایی تعریف نقش مدیریت را نیز دارند و ازآنجاکه این 

دست دانش  مدیریت  میه حوزه  شاخص بندی  به  ویژه  توجه  و  بررسی  برای  مهم  دلیل  چهار  عوامل کنند.  و  ها 

های های تولیدی، صنعتی شدن فعالیتسازی فعالیت های خدماتی، خنثینامشهود از جمله: رشد سریع فعالیت 

بازار    ای از بخش صنعت یا خدمات بخش گسترده   .عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی استخدماتی، شناخت دانش به 

ولید مواد اولیه فعالیت ندارند، در رده خدمات  . مشاغلی که در استخراج یا تشودسرمایه هر کشور محسوب می

ویژه درزمان شیوع ویروس کرونا در سال  ای در دهه اخیر بهگیرند. بخش خدمات شاهد تغییرات گستردهقرار می

اتوماسیون و تجارت مبتنی بر دیجیتال است که باعث    سپاری،بوده است که بسیاری از آنها مربوط به برون   ۲۰۲۰

مدل  کسب  هایتغییر  در  شرکتتجاری  است.  شده  سنتی  سازمان وکارهای  و  محدودیت ها  دلیل  به  که  ها  هایی 

برای کسب  از خدمات حرفه ویروس کرونا  نحوه استفاده  با چگونگی  رابطه  در  ایجاد کرده است  آنها  مانند  وکار  ای 

آموزش   کامل کسب کمشاوره،  تجاری سازمان خودآگاهی  بهبود عملکرد  در  بازاریابی  اینرده یا  پتانسیل   اند.  یک 

می  ارائه  را  خدمات  نوع  این  که  است  کوچک  مشاغل  برای  شرکت خوب  برای  خوب  خبری  هم  و  و دهند  ها 

بزرگ سازمان  استفاده میهای  آنها  از خدمات  که  روند    .کنندتری  کلی  وکارهای  کسب صنعت خدمات شاهد رشد 

  ۲۰۱۶متحده از سال  بیانگر ارتقای نرخ رشد شغلی در ایاالت  ه و تحقیقات در حوزه بازار سرمایهزیرمجموعه خود بود

آفرینی  درصد در تراز کلی سهم خلق ارزش و ثروت  ۵/  ۴در این بخش بوده است و متعاقبا نرخ رشد کلی    ۲۰۲۰تا  

 متحده و دیگرطورکلی در ایاالت ات شالوده بسیاری از مشاغل را به شده است. خدمبینی  در این دوره زمانی پیش 

مثال، در دوره پساکرونا فعالیت بخش خدمات چین عنواندهد. بهکشورهای صنعت محور ازجمله چین تشکیل می 

رتقا و  های مرتبط به آن با سرعت بیشتری ا با اتمام قرنطینه علیه ویروس کرونا و محدودیت  (May, ۲۰۲۰) در ماه مه 

که در  (PMI) های غیر تولیدی چینخرید شرکت  های اداره آمار چین، شاخص مدیرانرشد کرده است. طبق داده

واحد    ۵۳/  ۶به    (May,۲۰۲۰) واحد بود، نسبت به همان شاخص مشابه در ماه می ۲/ ۵۳ (April, ۲۰۲۰) ماه آوریل

از حذف محدودیتهمان  .رسیده است پس  بیان شد،  که  ویروس ازجمله محدودیت   هاگونه  با  مقابله  در  که    هایی 

سرم بازار  در  یککرونا  شاهد  شد،  اجرا  و  وضع  کشوری  هر  فعالیت ایه  حوزه  در  ارتقا  به  رو  و روند  خدماتی  های 

بوده  محدودیت تولیدی  بنابراین  نهایم،  مذکور  فعالیتهای  رشد  میزان  و  نرخ  در  خللی  تولیدی تنها  و  های خدماتی 

ترین شاهد  ی و تولیدی شده و مهمهای خدماتبرداری از انواع فعالیتهای جدید بهرهه باعث کشف راه نداشته، بلک

شاید بتوان این    .شدصورت سنتی انجام میآن دیجیتال محور شدن نحوه ارائه خدماتی بوده است که قبل از این به 



 
های نامشهودی مانند  دیگر ارزش داراییعبارت های نامشهود دانست به وری از شاخصرشد را بیشتر مدیون بهره 

 .کننده استها تعیینشدت در شاخص سودآوری سازمان ر ایام کرونا و پساکرونا به سرمایه انسانی توانمند، د

 رقابت دیجیتالی یوآن و دالر

هوانگفوربس تنش روگر  افزایش  با  ایاالت همزمان  و  چین  بین  دیجیتالها  دالر  به  نیاز  شدن  بیشتر  و  از    متحده  پس 

های حمایتی برای جبران لطمات حاصل از بحران کرونا، چین و آمریکا که ای مشاهده شده در روند برنامه هناکامی 

نسخه بزرگ  ایجاد  سمت  به  زیاد  احتمال  به  هستند  جهان  اقتصادهای  حرکت ترین  خود  ملی  پول  دیجیتال  های 

های مرکزی ژاپن در پی درک گونه بانک مرکزی اروپا تاهای مرکزی بزرگ در سراسر جهان، از بانکخواهند کرد. بانک 

کارگیری ارزهای دیجیتال اهمیت باالتری مختلف ارز دیجیتال هستند و در این میان حرکت چین و آمریکا به سمت به

مدتی است آغاز شده است. با  DCEP «دارد. تحقیقات درباره یوآن دیجیتال یعنی »پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتال

کند، اما این نهاد از پیش به ارزیابی احتمال ایجاد  آمریکا کار روی شکل دیجیتال دالر را انکار می  مرکزیآنکه بانک 

قانون و  پرداخته  دالر  دیجیتال  نشان  شکل  توجه  موضوع  این  به  کنگره  نمایندگان  و  سنا  مجلس  دو  هر  در  گذاران 

وجود خواهند آمد و  رسد دالر و یوآن دیجیتال در آینده به نظر میه ب  .اند و خواستار ارائه گزارش درباره آن شدندداده 

های مختلف رقیب هم خواهند بود. همزمان با دیجیتالی شدن ارزهای متعارف، رقابت با  به احتمال زیاد آنها در حوزه 

پرسش این  حال  شد.  خواهد  شروع  دیجیتال  دالارزهای  بین  نقشی  چه  دیجیتال  ارزهای  که  است  مطرح    ر ها 

ارزهای   ایجاد  نظر،  یک  از  دارد؟  اهمیت  دیجیتال  ارزهای  وجود  چرا  و  کرد  خواهند  بازی  دیجیتال  یوآن  و  دیجیتال 

های دیجیتال ارزهای یاد شده که شکلدیجیتال بر پایه ارزهای متعارف در واقع توسعه مدیریت پولی است، طوری 

گیرد، بر  مرکزی صورت می ها و بانک جایی پول بین بانک ه باطور که بر جرا نیز شامل شود و این فرآیند مدیریت همان

البته در مورد دوم شکل دیجیتال پول فیزیکی مورد استفاده قرار   ارزهای دیجیتال نیز اعمال خواهد شد.  مبادالت 

شود. آنچه  درصد آن از پیش به شکل دیجیتال انجام می   ۹۰بخش عمده عرضه پول در جهان یعنی بیش از    .گیردمی

کند، دگرگون کردن مشهودترین شکل پول و تبدیل کردن آن به یک شکل دیجیتال مرکزی ارائه میز دیجیتال بانکرا

به دیجیتال  پول  واقع  در  بانکاست.  در دسترس  فقط  آنکه  قرار می جای  نیز  مردم  در دسترس  باشد،  اما  ها  گیرد. 

پیچیدگی این دارای  ظاهر ساده،  به  دگرگونی  بسیار  گونه  مردم  ی زهای  دست  در  ارز  و  پول  کار  این  با  است.  ادی 

پرداختتر میتبدیلقابل  پیدا میشود،  باالتری  به دولت و اشخاص کارآیی  یابد و در ها کاهش میکند و هزینه ها 

شود که تاکنون وجود نداشته ها از شهروندان نمایان میآوری دادهنهایت با گسترش ارز دیجیتال، یک الیه از جمع

توانید یک هایی دارد، اما در یک سیستم دیجیتال، شما میتراکنش با ارز یا پول کاغذی در اقتصاد محدودیت   است.

وجود آورید و این به معنای افزایش درک وضعیت مالی در ابعاد و  ها بههایی از تراکنش پروفایل مالی قوی و جریان

آمازون و فروشگاه   .های گوناگون استحوزه از  به  ای مختلف میهخریدهای ما  تواند سبک زندگی و عادات ما را 

میزان هزینه کند.  نمایان  کاالهای خاص حقیقتروشنی  برخی  و خرید  در حوزه سالمت  ما  ها  درباره  را  مهم  های 

دوستانه و خرید  های انسان دهد. کمککند. الگوهای تراکنش مالی بین افراد روابط آنها را نشان می مشخص می

های شخصی ما هستند  هایی از زندگی و ویژگیکند. اینها همه واقعیتطرز فکر شخص را نمایان می کتاب در واقع

که ممکن است نخواهیم همه در جهان از آنها با خبر شوند. به همین دلیل است که ارزهای دیجیتال تا این اندازه  

دهند بر زندگی افراد کنترل و  اجازه می   اشوند به آنهها کنترل میاهمیت دارند. ارزهای دیجیتال که از سوی دولت 

دولت  زیاد  احتمال  به  دیگر  سوی  از  باشند.  داشته  فراگیر  سیستم نظارت  کنترل  ندارند،  تمایلی  چندان  های ها 

گونه شان مشخص شود به این ها و تعامالت مالی تراکنش را از دست بدهند و اجازه دهند افراد بدون آنکه تراکنش

اند و همواره خواهان آن  گذاران با رمزنگاری مبارزه کردههای آن، قانونپیمانمتحده و همایاالت   رد  .امور اقدام کنند

فعالیت  به  دولتبودند  باشند.  داشته  دسترسی  شهروندان  مالی  جمع های  دنبال  به  همواره  داده ها  های آوری 



 
تمام درباره  گفته  این  و  بالقوه هستند  تهدیدهای  با  مبارزه  برای  و چه حکومت   یبیشتر  ها صادق است؛ چه چین 

های آنها برای اعمال این کنترل عموما یکسان است. با توجه به  ها، انگیزهنظر از ساختار حکومتمتحده. صرفایاالت 

شود  اینکه دیجیتالی شدن ارز در هر دو کشور چین و آمریکا و دیگر کشورها رخ خواهد داد، این پرسش مطرح می 

های قانونی رسمی در داخل  ها کنترل داشته باشد؟ آیا سیستمن اطمینان کرد بر این داده اوتکه به چه کسی می 

توانند چنین کنترلی را اعمال کنند یا آنکه شما کشورها برای این منظور مناسب هستند و آنها به صالحدید خود می

حتی اگر    ایتان در نظر بگیرید؟ ههای خود، سطوح مختلف حریم خصوصی را برای داده مایلید طبق سلیقه و اولویت

نباشید سیستم این است که  شما معتقد  واقعیت  دارند،  و کنترل  از حد قدرت  بیش  های حقوقی داخل کشورتان 

کنند. این احتمال کامال وجود دارد که دولت  استانداردهای قانونی در زمینه حریم خصوصی بسیار آهسته تغییر می 

لیبرال دموکراسی ی اختیارات و قدرتی باشد که احساس کنید در یک حکومت استبدادی زندگی  ارها، داحتی در 

هایی مشاهده  ها برای همیشه به حیات خود ادامه نخواهند داد. دوران کنید. از سوی دیگر لیبرال دموکراسیمی

دموکراسی  که  حکومتشده  به  شدهها  تبدیل  مطلقه  داده های  و  حکومت اند  که  عظیمی  از های  اکنون    ها 

تهدید  عوامل  به  شرایط،  تغییر  با  است  ممکن  دارند،  اختیار  در  ارزهای  شهروندان  شوند.  تبدیل  مردم  برای  کننده 

توانید گیری از این ابزار شما میشده یک سد محکم و قدرتمند در برابر چنین تهدیدی هستند، زیرا با بهرهرمزنگاری 

آنکه اطالعات  ب بدون  اقدام کنید. گره شاتان تحت نظارت و کنترل حکومت  تراکنش  به  ارزهای رمزنگاری  د  هایی که 

آنها کار می از طریق  اگر غیرممکن شده مختلف  آنها  ترتیب نظارت بر  این  به  نقاط مختلف جهان هستند و  کنند در 

ارزهای رمزنگاری شده گزینه به  آنکه شما برای دسترسی  با  های مختلفی در زمینه  نباشد، بسیار دشوار است. 

نمیهایده ادثبت   از شما  هرگز  که  مرکزی  تا  گرفته  ارز  و ستد  داد  مرکز  از  دارید،  دنیای  خواهد هویتتان  در  تان 

دولت کنید،  اعالم  دیجیتال  تراکنش  انجام  برای  را  گزینه واقعی  زیاد  احتمال  به  رعایت حریم ها  برای  متعددی  های 

ها ممکن است به محدود کردن ارزهای  دیگر دولت   از سوی  .دهندخصوصی مورد نظر شما در اختیارتان قرار نمی 

اند این محدودیت را برای برخی  کنندگان خدمات پرداخت دیجیتال وادار شده پال و دیگر ارائه دیجیتال اقدام کنند. پی

به گروه  رفتار  نوع  این  کنند.  اعمال  برخی اشخاص  و حتی  در حکومتها  برای ویژه  که  هایی مشاهده خواهد شد 

شده کنند. ارزهای رمزنگاری از انتشار محتوای حساس سیاسی به اعمال محدودیت بر اینترنت اقدام می   جلوگیری

می  ارائه  کاربران  عالیق  با  سازگارتر  تراکنشرویکردی  اتفاق کنند.  مورد  مقررات  طبق  که  مادام  هستند ها  نظر 

شان جلوگیری کند. غیرممکن  به منابع مالی   داای وجود ندارد که از دسترسی افرکنندهمعتبرند و هیچ مدیر یا کنترل 

دولت تراکنش است  درباره  مایلند حتی  که  داده هایی  دیجیتال،  ارزهای  به  باشند،  ها  داشته  اختیار  در  کامل  های 

سیستم   یک  در  شده  رمزنگاری  ارزهای  که  واقعیت  این  کنند.  اعمال  کنترل  خود  دیجیتال  ارزهای  بر  نخواهند 

کند. در رقابت آینده بین ارزهای  های کاربران هموار می د، راه را برای آزادی عمل و حفظ داده ننکالمللی کار می بین

ها نتوانند از ابزارهای خود برای اعمال محدودیت  شوند دولت دیجیتال، این ارزها گزینه سومی هستند که سبب می 

افراد امکان می  به  ارزهای رمزنگاری شده  ببرند.  تراکبهره  با حفظ  ش ندهد سابقه  را حفظ کنند و  های مالی خود 

های مرکزی ارائه  شان به فعالیت مالی بپردازند. این نوعی از آزادی است که ارزهای دیجیتال بانک حریم خصوصی

 .کنندنمی

 ابراز نگرانی دوباره آمریکا نسبت به برنامه راهبردی ایران و چین 

زنی، درخصوص بار دیگر با اتهام رای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران،  وزیرخارجه آمریکا در ادامه تالش ب : اقتصاددنیای 

غرب آسیا منجر   ثباتی منطقهمدت پکن و تهران ابراز نگرانی کرد و مدعی شد این همکاری به بیهمکاری طوالنی

اتهام  با  دیگر  بار  آمریکا  وزیرخارجه  پمپئو،  مایک  شد.  بودخواهد  خطرناک  مدعی  چین،  و  ایران  علیه  ن  زنی 

خارجه آمریکا به نقل از وزیرخارجه این کشور  های این دو کشور برای منطقه غرب آسیا شد. توییتر وزارت همکاری



 
بی   نوشت: باعث  ایران  به  ادعای همیشگی  میانه میثباتی خاور »ورود چین  با مطرح کردن  ادامه  در  پمپئو  شود. 

تهران به سیستم تروریسم، ادعا کرد دسترسی  از  ایران  های تسلیحاتی، تجارت و پول که از سوی حزب  حمایت 

ت برای منطقه  را  این خطر  قرار خواهد گرفت،  ایران  اختیار  در  وزارت   «.کندشدید میکمونیست چین  خارجه توییتر 

اتهام آمریک به  دیگر  توییتی  در  دنیا  ا همچنین  جای  در همه  مدعی شد  و  پرداخت  چین  کمونیست  علیه حزب  زنی 

فکر هستند درحال کنار  چین درحال آشکار شدن است و کشورهایی که در این خصوص همتهدید حزب کمونیست  

ته این  راندن  عقب  برای  گرفتن  قرار  مهم  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  هستند.  شبکه  دید  با  خود  جدید  صاحبه 

ادامه تالش وی بر»فاکس  پمپئو در  این ادعاهای  بود.  را مطرح کرده  نیز ادعاهای مشابهی  ای تمدید تحریم  نیوز« 

ا در  رسد تاکنون آمریکا نتوانسته کشورهای غربی عضو شورای امنیت رتسلیحاتی ایران بیان شده که به نظر می

کند خود همراه  با  تاز  .این خصوص  ایاالت به  کرد  اعالم  گزارشی  در  »بلومبرگ«  تحلیلی  پایگاه  ارائه  گی  با  متحده 

های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ن ملل، خواستار تمدید تحریمقطعنامه جدیدی به اعضای شورای امنیت سازما

م از  نسخه  یک  به  اینکه  ادعای  با  بلومبرگ  است.  پیش ایران شده  این  پیدا  تن  قطعنامه دست  جدید  کرده، نویس 

خواهد فروش تمامی تسلیحات به ایران و خرید آنها از ]ایران[ را  نوشت: »این )نسخه( از اعضای سازمان ملل می 

های مرتبط با تامین، فروش، های فنی، منابع یا خدمات مالی، مشورتی و دیگر کمکوقف کنند و از ارائه آموزشمت

ت تسلانتقال،  از  استفاده  ]نحوه[  یا  نگهداری  راستای سیاست  ولید،  در  آمریکا  دولت  کنند.«  اجتناب  ایران  به  یحات 

های تسلیحاتی  ، خواستار تمدید تحریم ۲۲۳۱طعنامه  ضدایرانی خود، مدتی است که با متهم کردن تهران به نقض ق

می  تنها  آمریکا  دولت  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  است.  شده  ایران  فرانسه، علیه  حمایت  جلب  به  امیدوار    تواند 

اند انتظار  پالیسی گفته های سازمان ملل به فارندیپلمات  .عنوان سه عضو اروپایی برجام باشدبریتانیا و آلمان به 

شنبه های صورت گرفته تا سه ریزی کند و طبق برنامه   متحده این قطعنامه را روز دوشنبه رسما ارائهرود ایاالت یم

اند این قطعنامه را وتو خواهند کرد؛ با این  ه صراحت اعالم کرده گیری انجام شود. چین و روسیه بدرخصوص آن رای 

رای الزم برای    ۹به وتو هم نکشد زیرا واشنگتن احتماال از  پالیسی نوشته ممکن است کار اصال به نیاز  حال فارن 

ملل با    تصویب قطعنامه خود نیز برخوردار نیست. پیش از این »دنی دانون« نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان

ایران در شورای امنیت، مدعی شد هر جایی خطری علیه تل آویو وجود ضروری دانستن تمدید تحریم تسلیحاتی 

 .شودرد پای ایران در آنجا دیده میدارد، 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ضلعی شرقی و نظم آینده جهانی سه

ها برای همکاری بلندمدت میان ایران، چین و روسیه را الملل همزمانی رایزنین مسائل بینتحلیلگرا  -ایرنا  -تهران

یکجانبه  برای  چالشی  و  سفید  کاخ  به  آشکار  نظم  پیامی  و  آمریکا  ارزیابی بینگرایی  واشنگتن  نظر  مورد  المللی 

ن  .کنندمی عنوان  به  چین  و  ایران  همکاری  جامع  برنامه  موضوع  قبل  ماه  یک  رسانه حدود  و  خست  شد  تبدیل  ها 

دیدگاه  بیان  به  ایران  خارج  و  داخل  از  کارشناسان  بهسپس  نسبت  منفی  و  مثبت  پرداختند  های  جمهوری    .آن 

پی چین  خلق  جمهوری  با  را  راهی  نقشه  ایران  میاسالمی  چارریزی  که  پایه چوبکند  اولیه  و  کلی  گذاری  های 

انرژی المللی، نیاز پکن به  از نگاه بسیاری از ناظران مسائل بینسازد.  روابطی گسترده و راهبردی را مشخص می

می دیگر  موجب  سوی  از  باشد.  طوالنی  دوره  یک  برای  خام  نفت  تامین  مطمئن  منبع  فکر  به  کشور  این  تا  شود 

شود تا تهران های دولت »دونالد ترامپ« هم سبب میقتصادی به ویژه تحریم فشارهای بین المللی سیاسی و ا

ادامه تجارت خارجی، فروش نفت، تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری در کنار جلب حمایت های دیپلماتیک   برای

ان در تالش است  تقریبا همزمان با موضوع فوق اعالم شد که تهر  .ایجاد روابطی ویژه با پکن عالقه نشان دهدبه  

https://www.irna.ir/news/83892507/%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83892507/%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83892507/%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
رسد، تمدید کند. معاهده روابط متقابل و اصول می   ساله همکاری با مسکو را که یک سال دیگر به پایان  ۲۰قرارداد  

میان جمهوری اسالمی از سال    همکاری  روسیه،  فدراسیون  و  به    ۲۰۰۱ایران  آمد؛میالدی  در  نظر  اجرا  به  اکنون 

عزم  می الملل،  بین  عرصه  در  تحوالت  به  رسد  را  مسکو  و  همکاری تهران  بلندمدت  قرارداد  و    انعقاد  مشترک 

پایان تر ساختهیجانبه، جدهمه از  قبل  از طرفین یک سال  یک  اگر هر  پیشین  قرارداد  در  ذکر است  است. شایان 

د برای  آن به صورت کتبی تصمیم برای اتمام معاهده را اعالم نکنند این توافق به صورت خود به خو  ساله   ۲۰اعتبار  

 .شودپنج سال تمدید می 

وقع یادشده موجی از نگرانی را میان مقام های غربی به ویژه  مادر همین دوره کوتاه، //    وجهی شرقیائتالف سه 

های آمریکا، پیوستن دیگر کشورها به پکن و مسکو در  تاثیرشدن فشار و تحریمانداخت. بحث بیدر واشنگتن به راه 

بودند  گرایی کاخ سفید در سطح جهان از مهمترین مسائلی  پرقدرت سیاسی در مقابل یکجانبه کنار ایجاد یک ائتالف  

نشریه »نیوزویک« در گزارشی انعقاد قراردادهای بلندمدت میان تهران    .پرداختندها میکه کارشناسان به بیان آن 

تحده تفسیر کرد و نوشت: اعالم خبر  با پکن و مسکو را تالش برای تشکیل ائتالفی با هدف مقاومت در برابر ایاالت م

با    ۲۰تمدید قرار داد   توافق  ساله با روسیه همزمان  برای آمریکا    ۲۵مذاکرات  ایران  از سوی  پیامی  با چین،  ساله 

است واشنگتن  و سیاسی  اقتصادی  فشارهای  برابر  در  ائتالف  یک  ایجاد  و   .درجهت  ایران  توافق  محتوای  اگرچه 

امااعالم نشده روسیه   توافق سال    است  ادامه  در حوزه   ۲۰۰۱در  آن همکاری  بود که مهمترین محورهای  خواهد 

ای بود. طبق گزارش این نشریه معتبر آمریکایی، پیش از سفر اخیر ظریف  نفتی، تسلیحاتی و فعالیت هسته  های

فت وگویی را با به روسیه و اعالم خبر تمدید معاهده، »والدیمیر پوتین« با »حسن روحانی« همتای ایرانی خود گ

توافق هسته محوریت همه ایران، شرایط در سوریه وگیری کرونا،  اجرای مسائل مورد توجه دو طرف به ویژه    ای 

هم در گزارشی آورد:   (EurAsian Times) «»اورآسیا تایمز نشریه  .انرژی انجام دادهای بزرگ مشترک در حوزهپروژه 

واند تاست. توافق بلندمدت با روسیه پس از امضای قراردادی که می محور ایران، چین و روسیه در حال تشکیل  

گانه  های تشکیل این محور سهمیلیارد دالری چین در ایران را به همراه داشته باشد از نشانه   ۴۰۰سرمایه گذاری  

 .استراهبردی در شرق ارزیابی شده

رد و در سال  های آمریکا قرار داکه هدف تحریمها است  جمهوری اسالمی ایران مدت //    دنبال موازنه قدرت نوینبه 

ای تحت فشار حداکثری واشنگتن قرار گرفت. روسیه و چین هم در دوره  های گذشته به رغم انعقاد توافق هسته 

از افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی پکن اند. ترس ایاالت متحده  های اخیر به هدف حمالت واشنگتن تبدیل شده

دونالد   تا  شد  سال باعث  در  علیه  ترامپ  را  سختی  رویکردهای  مجموعه  اخیر  تجاری، های  جنگ  کند.  اتخاذ   چین 

محدودکردن   راستای  در  آسیا  شرق  در  واشنگتن  نظامی  تحرکات  و  تایوان  و  کنگ  هنگ  موضوع  در  دخالت 

میتوانایی  ارزیابی  چین  اوک  .شودهای  قبل  سال  چند  تحوالت  از  پس  ویژه  به  نیز  روسیه  دیگر  سوی  به از  راین 

است. موضوع دخالت مسکو در  ه این کشور برقرار شد  های سختیی علیهو مجموعه تحریم دشمن آمریکا تبدیل شد

سازان آمریکا که به پیروزی ترامپ منجر شد هم یکی از دالیل اتخاذ رویکردهای سختگیرانه تصمیم   ۲۰۱۶انتخابات  

کند: منافع تهران، مسکو و  ریح می ، تحلیلگر نیوزویک تصبا توجه به مسائل فوق   .استواشنگتن علیه مسکو بوده 

دارای همپوش نظر  این  از  که می پکن  تالش انی است  برای  بین تواند  نظم  بر  تداوم سیطره  در  متحده  ایاالت  های 

به ای  گرایانه از اینرو تحلیلگران در غرب اعتقاد دارند سه کشور به دالیل راهبردی و عمل  .المللی، چالش ایجاد کند

می  نزدیک  آن یکدیگر  استراتژیکی  صورت  به  به  شوند.  نسبت  را  مشترکی  بیزاری  حس  امور  ها  در  آمریکا  رهبری 

اعتقاد کارشناس این نشریه، رویکردهای آمریکا  جهان دارند. از این جهت اقدام این سه کشور معقول است. البته به 

دهد که نارضایتی و تنش سیاسی میان روسیه و چین یای رخ م و در دوره  تهران را به مسکو و پکن نزدیک ساخته

بیند و به همین دلیل  ان نیز خود را در موقعیتی مناسب در سطح بین المللی میاست. ایرهم با آمریکا شدت یافته 

تازه  میگونه  دنبال  را  خارجی  سیاست  از  ارزیابی   .کندای  همه  در  به  چین  و  روسیه  که  افزود  باید  فوق  های 



 
اسال راهبردیهای  همکاری  انرژی  خیر  و  دفاعی  اقتصادی،  های  حوزه  در  را  کردهشان  و  تقویت  احساس  اند  با 

این دو کشور برای  کنند. البته  نگرانی از اقدامات واشنگتن برای ایجاد موازنه قدرت در سطح بین المللی تالش می

در خاورمیانه   ویژه  به  المللی  بین  در عرصه  آفرینی  نقش  و  نفوذ  برنامه گسترش  این  ریزی هم  برای  و  دارند  هایی 

را شروع کرده اقداماتی  ایران کهاند. رزمایش نمنظور  و   ظامی سال گذشته چین و روسیه در کنار  تنگه هرمز  در 

 .استدریای عمان انجام شد در واقع پیش درآمدی برای این راهبرد کالن بوده 

 

  روابط فرهنگی ایران و چین به مدد مشارکت زنان  توسعه

زنان در عرصه دولت در چند سال اخیر توجه ویژه  -ایرنا  -نتهرا توانمندی  به  امر   های مختلف داشته است؛ای  این 

های فرهنگی به میان های گسترده ایران و کشور چین به ویژه در زمینهسبب شده اکنون که بحث بر سر همکاری

زن  این عرصه آماده،  در  نقش  ایفای  برای  را  آمادگی الزم  و چین    .باشندداشته   ان  ایران  فرهنگی  عناصر  به  توجه 

مراسم و  ها  نظیر جشن  فرهنگی،  مولفه های  و  ها  آیین  ملت،  دو  کهن  تمدن  تاریخ  با سبک  نظیر  آشنایی  ملی 

ندی های زنان در زمینه صنایع دستی زندگی و ویژگی های فرهنگی در حوزه زنان و خانواده، آشنایی با هنر و توانم

این دو کشور اکنون و بیش از هر زمان   .ند زمینه توسعه روابط فرهنگی دو ملت را فراهم کندمی توا و کارآفرینی

موتور   عنوان  به  میان  این  در  آنچه  اند؛  رسیده  دوجانبه  اقتصادی  و  اجتماعی  ارتباطات  افزایش  بصیرت  به  دیگر 

 .هوشمندی برگزیده شده، گسترش »ارتباطات میان فرهنگی« مشترک است گسترش این ارتباطات، با

زهرا میرحسینی مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده  //  نواده ایران و چین اندازی مرکز مطالعات فرهنگی زن و خاراه 

الزهرا )س( ا  دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه  تعامالت دو کشور  یران و چین در زمینه نقش زنان در 

است داده  انجام  هایی  دوشنبه  .پژوهش  روز  گ وی  ایرنا  آموزش  و  دانشگاه  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  فت:  در 

نه تنها مورد پذیرش جامعه است، امروزه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی  بلکه جزو ضروریات زندگی   حضور 

توانمندی ها و حضور زنان در عرصه های مختلف    چرا که جامعه به اجتماعی در عصر حاضر نیز محسوب می شود؛

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا  .نیازمند نیز است اجتماعی و بهره مندی از آن ضمن اینکه اعتقاد و باور پیدا کرده،

بین   روابط  در عرصه  زنان  نظر می رسد. حضور  به  تصور  غیرقابل  امری  زنان  بدون مشارکت  توسعه  کرد:  تصریح 

تن نه  به منظور الملل  بلکه  اجتماعی،  فعالیت های  در  زنان  دادن  و مشارکت  برقراری عدالت جنسیتی  با هدف  ها 

بستر آوردن  آحاد  فراهم  تمامی  توان  از  گیری  بهره  و  جامعه  در  موجود  های  ظرفیت  از  استفاده  برای  الزم  های 

از ملزومات توسعه انسانی است دهد اگرچه در دهه های میرحسینی عنوان کرد: مطالعات نشان می    .جامعه، 

مان های مختلفی ن در توسعه ارتباطات فرهنگی در سطح بین الملل توجه شده و نهادها و سازاخیر به نقش زنا

از ظرفیت و پتانسیل زنان در این حوزه   با این حال هنوز آن طور که شایسته است به این منظور تشکیل شده اما

ایف آنان نقش قابل توجهی  و  توانمندی  استفاده نشده  زنان و شناخت  ا نمی کنند و علت آن در عدم تعریف نقش 

زنان و ارتباطات بین الملل، گفت: با توجه به دهه های گذشته    وی با اشاره به نقش  .های آنها در این عرصه است

گاه زنان غیبت آشکاری در دیپلماسی سیاسی و توسعه روابط بین الملل داشته اند اما در سال های اخیر به جای

زنان در عرصه سیاسی اهمیت داده شده است. با این حال هنوز هم تعداد زنانی که در این حوزه نقش آفرینی می  

و عدم   کناره گیری  از  یا ناشی  تلقی می شود  این حوزه مردانه  اینکه  دلیل  به  به مردان کمتر است.  کنند نسبت 

نه در  و  الملل  بین  روابط  در حوزه  برای مشارکت  زنان  مردان استتمایل  به  آن  واگذاری  دانشگاه    .ایت  استاد  این 

ا بین  روابط  عرصه  در  مغفول  مقوله  دو  زن  و  فرهنگ  کرد:  و  تصریح  نقش  تقریبا  اخیر  های  تا سال  که  بوده  لملل 

یا در حاشیه نگه داشته شده است؛ تلفیقی که می تواند نقش موثری در توسعه  جایگاه آنها نادیده گرفته شده 

المللی ایفا کند و طرحی نو و شکل جدید تحول یافته ای از روابط بین الملل ارائه کند. هر چند که در  ارتباطات بین  

با این حال در کشورهای آسیایی کمتر به آن توجه شده  خیر این دو مقوله مورد توجه قرار گرفته اند،سال های ا

https://www.irna.ir/news/83898035/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83898035/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86


 
رفیت و قابلیت تمدن باستانی و زمینه های  میرحسینی اظهار داشت: دو کشور ایران و چین با استفاده از ظ  .است

دارند،   که  فرد  فرهنگی  به  منحصر  و  متفاوت  ای  شیوه  و  الگو  توانند  افزایش  می  با  را  المللی  بین  ارتباطات  از 

طراحی و ارائه  مشارکت زنان در این حوزه و با رویکردی جدید به مقوله فرهنگی و سیاسی که متناسب نیز باشد،

ر شرایط کرونا و پس از کرونا نیز برگزاری نشست های فرهنگی مجازی مشترک با  نوان کرد: دوی همچنین ع  .کنند

اقش  تجربیات  آشنا هدف شنیدن  در  نقش مهمی  تواند  این می  نظیر  مواردی  کنار  در  زنان  گروه های مختلف  و  ار 

سعه ارتباطات فرهنگی کردن زنان دو ملت با فرهنگ و بسترهای مربوط به آن داشته باشند. همچنین در عرصه تو

دانشگاه مشارکت  با  را  چین  و  ایران  خانواده  و  زن  فرهنگی  مطالعات  مرکز  توان  می  الملل  راه    بین  )س(  الزهرا 

به گفته میرحسینی می توان با دوری از قوم مداری و کلیشه های فرهنگی، مشارکت زنان در عرصه    .اندازی کرد

ا و  کشور  دو  های  آیین  معرفی  و  فرهنگی  را  های  کشور  دو  بین  فرهنگی  موانع  هنر  و  کارآفرین  زنان  از  ستفاده 

نشگاه الزهرا تصریح کرد: با برپایی برنامه های فرهنگی مشترک مدیر گروه دانشکده زنان و خانواده دا  .کاهش داد

دو   کارآفرین  زنان  حضور  با  هنری  های  جشنواره  برگزاری  فرهنگی،  و  دانشگاهی  حمایت  تحت  زنان  محوریت  با 

شور، ایجاد مرکز مشترک مطالعات خانواده ایران و چین، تبادل استاد و دانشجو، فراهم کردن فرصت مطالعاتی ک

مدت برای دانشجویان و اساتید و همچنین در شرایط کرونا و پس از کرونا و برگزاری نشست های فرهنگی    کوتاه

 .ه جانبه زنان دو کشور استمجازی مشترک با هدف شنیدن تجربه های مشترک راهکارهای همکاری هم

ابریشم  زمینه//    احیای جاده فرهنگی  این  در  دانشگاه همچنین  باقری عضو هیات علمی  به   خوارزمی  شهال  نیز 

وی ادامه داد: نیاز است ایران    .ایرنا گفت: زنان می توانند عامالن تعمیق تعامالت میان فرهنگی ایران و چین باشند

دقت و نکته سنجی که رهنگی ابریشم« را ایجاد کنند و زنان می توانند با توجه به  و چین در عرصه فرهنگ »جاده ف

سازند محقق  را  موضوع  این  و   .دارند،  فرهنگی  عمده  هویت  کرد:  عنوان  خوارزمی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

شکل گیری  اجتماعی زنان بنا بر تحقیقات جامعه شناختی و روانشناختی فرهنگی بر پایه ارتباط شکل می گیرد.  

و توانمندی    قالب هویت زنان بر پایه ارتباط این امکان را فراهم می سازد که زنان بتوانند بیشتر و بهتر از ظرفیت ها

های هویت ساز خویش در راه خدمت به کشور خود و سایر ملل بهره برداری کنند. شکل گیری هویت بر پایه ارتباط  

ن« است و توسعه رشد شناختی و زبان کامال به یکدیگر وابسته بوده و  در زنان بیشتر وام دار عنصر »کالم و زبا

دهد می  را شکل  ای  پیچیده  ارتباطی  ارتباط    باقری  .نظام  در  زنان  فعالیت  برای  اجرایی  الزامات  برخی  اشاره  با 

در  بیشتر چین و ایران تصریح کرد: تشکیل انجمن های علمی و مردم نهاد آکادمیک، انجام پژوهش های مشترک  

نظریه   و  نقد  های  کرسی  ایجاد  چین،  و  ایران  زن  اساتید  میان  در  ویژه  به  فرهنگی  تعامالت  در  زن  نقش  زمینه 

با  پردازی جدید  های  رشته  طراحی  کشور،  دو  میان  علمی  و  فرهنگی  دیپلمات  زنان  تعبیه  زن،  اساتید  تبادل   ،

تر دو کشور در زمینه فرهنگی با مشارکت  محوریت زنان در تعامالت فرهنگی راهکارهای مطلوب برای ارتباط بیش

 .زنان است

بیماری  درمان  در  و چین  ایران  مثبت  دو کشور  اساتید چ//    گیرهای همهتجربه  ارتباط  تقویت  با  رابطه  در  نیز  ینی 

علوم اجتماعی چین می گوید:   عضو موسسه تاریخ جهان و آکادمی «پروفسور »سونگ زیان .نظرات مثبتی دارند

نه ارتقای سالمت بشریت  با همکاری و همیاری یکدیگر تمام تالش خود را در زمی کشور ایران و چین  نیاز است دو

دهند تاری ادامه  مثبت استزیرا  گیر  بیماری های همه  درمان  در  و چین  ایران  مبادالت    .خ  توسعه  به  با اشاره  وی 

ترجمه متون  : ما در حال انجاماسناد پزشکی، معرفی و ترجمه اسناد پزشکی قرون وسطای ایران اظهار داشت

چینی برای چاپ و انتشار  یمیا( به زبان  قدیمی پزشکی ایران مثل کتاب قانون ابن سینا و االسرار )رازهای صنعت ک

زیر  .در کشورمان هستیم ایران  و  از کشورهای چین  تاریخ باستان چین اظهار داشت: دانشمندانی  مدیر موسسه 

یک جاده برای سالمتی همه بشریت تمام تالش و سعی خود را می کنند تا اسناد    -پرچم راهبردی پروژه یک کمربند

 .زماندهی و منتشر شوداپزشکی باستانی بیشتری از هر دو کشور س



 
عضو مدرسه آسیایی و آفریقایی و عضو   لیو هوی همچنین//    های باستان پارسیمطالعه مشترک در زمینه کتیبه

ره متون های و مدیر دانشکده فارسی نیز درباره موضوع تحقیقات انجام شده دربا شانگ دانشگاه مطالعات بین الملل

بیست سال گذشته اظهار داشت: ایرانشناسی در چین با تمرکز در   تاریخی و مذهبی زبان فارسی در چین در طول

ل و آموزش  زمینه هایی چون تاریخ، مذهب، مساله هسته ای، انرژی، پیشرفت اقتصادی، فرهنگ، روابط بین المل

به تحقیقات در مورد    .زبان فارسی وارد دوره پیشرفت همه جانبه شده است با اشاره  استاد دانشگاه شانگهای 

تاریخی، در  مناب زبان فارسی گفت: در مقایسه با مطالعه متون  به  تعداد    ۲۰ع و اسناد مذهبی  تنها  سال گذشته 

از محققان در تحقیق متون دینی فارسی فعال هست زبان فارسی  معدودی  به  آثاری اسالمی  به  آنها  ند تحقیقات 

ت  معطوف داشته است که در دوره اثیر عمیقی بر شکل گیری فلسفه های مینگ و چینگ در چین رواج داشتند و 

وی تصریح کرد: همچنین در سال های اخیر دانشمندان چین و ایران شروع به مطالعه    .اسالمی در چین گذاشتند

 .ه های باستان پارسی کرده اند که در مساجد چین نگهداری شده اندمشترک در زمینه کتیب

 

 ما و مسأله ایغورها 

منتقدان، سکوت جمهوری اسالمی ایران در برابر   ه ایران می خوانیم: از نگاه برخیدر یادداشت روزنام  -ایرنا  -تهران

چین در ایالت سین کیانگ و علیه اقلیت مسلمانان ایغور خبر هایی که از نقض گسترده حقوق بشر دولت  گزارش

نشانه می و  سرشکستگی  موجب  استدهند،  ایران  خارجی  سیاست  در  دوگانه  استاندارد  اجرای  از  دیاکو   .ای 

های استراتژیک ریاست جمهوری با درج یادداشتی در روزنامه  مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی حسینی

نوشت همان :ایران  دارند  انتظار  آنها  آنها  رأس  در  و  کشورها  سایر  در  مسلمانان  یا  و  شیعیان  از  ایران  که  گونه 

ر برابر سرکوب چین نیز برخیزد. تعهد جمهوری اسالمی  کند، به حمایت از مسلمانان ایغور دفلسطین حمایت می

اصل   بویژه  اساسی  قانون  اصول  از  مستضعفان  حقوق  از  دفاع  به  می برم  ۱۵۴ایران  تصریح  که  خیزد  کند: ی 

ملت داخلی  امور  در  دخالت  هرگونه  از  کامل  خودداری  عین  در  ایران...  اسالمی  مبارزه  »جمهوری  از  دیگر،  های 

مستضعفیحق میطلبانه  جهان حمایت  از  نقطه  هر  در  مستکبرین  برابر  در  اسالمی    «.کندن  جمهوری  عمل  رویه 

دهد تنها در  یر حاکی از وجود یک الگوی نانوشته است که نشان می های اخایران در حمایت از مستضعفین در دهه 

ذاشته شده و از مبارزه  ها کنار گصورت وجود شرایط معینی، خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت 

نمونه  برابر مستکبرین حمایت کرده است.  در  میانه دهه  مستضعفین  در  لبنان  و هرزگوین د۱۳۶۰های  بوسنی  ر  ، 

همین و  بعد  آشکار  دهه  را  الگو  این  افغانستان  و  عراق  یمن،  امروز،  تا  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  فلسطین  طور 

زمانمی تنها  ایران  اوالً، دولت مستقر بشدت ضعیف شده و  کند. جمهوری اسالمی  وارد مداخله فعال شده که  ی 

ندارد. ثانیاً، امکان رسیدگی به حقوق این مردم   فروپاشیده و یا اساساً دولتی در دفاع از حقوق مستضعفین وجود

راه  سایر  بیناز  قانونی  د های  رابطه  فاقد  ایران  اسالمی  جمهوری  ثالثاً،  و  باشد  نداشته  وجود  با  المللی  وستانه 

صورت، ایران ترجیح داده که از  دولتی باشد که قادر به حل مسأله و حمایت از حقوق مستضعفان است. در غیراین

از  دخالت د مداخالت مشروع  به  امید  یا  دارد،  اوضاع  بر  و مسلط  دولت حاکم  یک  که هنوز  داخلی کشوری  امور  ر 

ان نرفته و در نهایت، مناسبات دوستانه با دولت مستقر به  المللی به منظور بهبود اوضاع از می سوی نهادهای بین

مشورت  و  رایزنی  امکان  که  است  مینحوی  فراهم  را  مناسب  و  کافی  کندآهای  امتناع  اخیر، در سال  .ورد،  های 

موضع  مداخلهمبنای  از سوی  گیری  روهینگیا  مسلمانان  برای  تابعیت  فقدان حق  روهینگیا،  بحران  در  ایران  جویانه 

نمی  دولت شمرده  کشور  آن  شهروند  حتی  عمل  در  مسلمانان  این  بود.  می میانمار  بنابراین  را شوند،  آنها  توان 

نیرو و  دولت  بدون  حقوق  اقلیتی  گسترده  نقض  این  به  جهانی  حساسیت  حال،  این  با  گرفت.  نظر  در  دفاعی  ی 

بین  با فشارهای  که  مانسانی  ملل  عمومی سازمان  مجمع  قطعنامه  صدور  و  درالمللی  حداکثر    ۹۸دی    ۷ تحد  به 

حتی نیز  کشمیر  مناقشه  در  ایران  برد.  میان  از  را  ایران  بیشتر  مداخله  ضرورت  مداخرسید،  از  آن المقدور  در  له 

https://www.irna.ir/news/83901783/%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7


 
خودداری کرده و تنها اوج گرفتن کشمکش بویژه بعد از تصمیم سال گذشته پارلمان هند به لغو خودمختاری منطقه 

گیری کرد. حتی در این زمان هم ایران تالش  متعاقب آن، ایران را ناچار از موضع   بارجامو و کشمیر و حوادث خشونت

های انتقادی هم  آمیز پرهیز دهد و همین لفاظی ز اقدامات خشونتکرد که از مسیرهای دیپلماتیک، دولت هند را ا

ب با مسلمانان چچن  رابطه  در  ایران  که  این همان روشی است  نکرد.  پیدا  ادامه  زیادی  در پیش  مدت  نیز  ا روسیه 

یا استان شرقی عربستان سعودی گفته می شود،  گرفته است. آنچه درباره حمایت ایران از شیعیان در بحرین و 

اتهام غ با ایران دارند و به اساس یا بشدت اغراقهایی بیالباً  آمیزند. شیعیان بحرین مناسباتی تاریخی و طبیعی 

پذیرند. هرچند که بعد از خیزش  یی و روابط طوالنی تاریخی از ایران تأثیر میهمان اندازه طبیعی از مجاورت جغرافیا

بهمن   در  بالفاصله سرکوب  ۸۹مردمی  و  این کشور  با سکوت    در  گسترده تحت حمایت عربستان سعودی همراه 

اد اما این  المللی، جمهوری اسالمی ایران انتقاد لفظی از حکومت بحرین را افزایش دایاالت متحده و نهادهای بین 

بر  رفتار از سوی ایران نه تنها دوره بسیار کوتاهی را دربرگرفت بلکه به رویه غالب ایران در برخورد با حکومت اقلیت  

است نزده  آسیب  بحرین  در  امور    .اکثریت  در  فعاالنه  ایران  که  ندارد  وجود  معتبری  شاهد  هیچ  ترتیب،  همین  به 

شیعی از  حمایت  در  و  سعودی  عربستان  میداخلی  مداخله  سعودی  حکومت  علیه  آن  غلیان  ان  که  هرچند  کند؛ 

ه، موقتاً به باال گرفتن اعتراضات ایران نی معترض شیعاحساسات تعدادی از مردم همزمان با اعدام شیخ نمر، روحا

به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی و کنسولگری آن در مشهد منجر شد.   نهایت واکنش افراطی در  و در 

انه فوق، حتی در سوریه نیز مورد استفاده قرار گرفت و به پایه پیشنهاد ایران برای برگزاری انتخابات  گاصول سه

ت  البته  شد؛  تبدیل  براندازی  آزاد  در  ژئوپولیتیکی  نبرد  یک  به  را  سوریه  اعتراضات  خارجی،  مداخالت  آنکه  از  قبل  ا 

راه این دستورالعمل سیاسی،  به جنگ سوریه در    زورگویانه دولت سوریه تبدیل کند.  برای خاتمه دادن  ایران  حل 

های تحت ظلم ا ایران از طرف جریان مذاکرات آستانه نیز بوده است. با در نظر گرفتن این اصول، روشن است که چر

دولت  فقدان  معرض  در  که  لبنان  و  فلسطین  یمن،  بیدر  یا  و  بوده  قدرتمند  سازمان های  حمایت  از  های بهره 

تا جایی که به مسلمانان ایغور و رفتار دولت چین   .کنداق حقوق مستضعفان هستند، حمایت میالمللی در احقبین

می  مربوط  آنها  شرط  با  سه  این  بر  شود،  کامل  تسلط  چین  دولت  ندارد.  وجود  ایران  مداخله  بودن  ضروری  برای 

گذرد، بی در این استان می  المللی به آنچههای بینرسد که نسبت به نظارت استان سین کیانگ دارد و به نظر می

دوستانه  رابطه  چین  دولت  عالوه،  به  نیست.  می تفاوت  ایران  و  دارد  ایران  با  هیاهوی  ای  بدون  ای، رسانه تواند 

های بهتری برای ابراز نگرانی ایران وجود  های خود را به پکن انتقال دهد. تحت این شرایط در حالی که راه نگرانی 

اعتراض اعالم عمومی  تحت    دارد،  که شاید  اقلیتی  به  کمکی  دولت چین، هیچ  گزارش شده  رفتارهای  برخی  به 

نمی باشد،  گزارستم  از  کدام  هیچ  حال،  همین  در  شکل  ش کند.  به  گاهی  امریکایی  منابع  به  تکیه  در  که  هایی 

در حالی    ایاالت متحده  .دهند، قابل اعتماد نیستکشی در استان سین کیانگ خبر میآمیزی از نوعی نسل مبالغه 

ای را با چین آغاز کرده، انگیزه باالیی به منظور تحریف و بزرگنمایی اطالعات نادرست علیه آن جنگ سرد تازه که  

  ۴۰درصد از منابع ذغال سنگ و نزدیک به    ۲۵دارد. استان سین کیانگ با اشغال یک ششم مساحت چین،    کشور

ن  های اوراسیاست. بدون سیده و پل ارتباطی چین به خشکی درصد از منابع نفت و گاز این کشور را در خود جای دا

م محدود خواهد  دریایی  آسیای  در  پرچالش  قدرت  یک  به  ایده کیانگ، چین عمدتاً  باید  و  مانند  اند  بلندپروازانه  های 

بر   و هنگفتی  تأثیر مستقیم  این مسأله  بگذارد.  کنار  برای همیشه  را  مرکزی  آسیای  از مسیر  ابریشم جدید  جاده 

ها را به خود خیره کرده، خواهد داشت. تالش امریکا برای  های اخیر همه چشمانداز بازخیزی چین که در سال چشم

میلیونی ایغورها    ۱۱کیانگ، یک روش فریبنده برای اخالل در داستان ظهور چین است. جمعیت    بی ثبات کردن سین

قوم اکثریت  از  نژادی  و  دینی  لحاظ  به  را  خود  که  کیانگ  می  در سین  جدا  چین  اصلی  در سرزمین  در هان  دانند، 

جنبش استقالل ترکستان شرقی  اند.  آمیز دیده گذشته گاهی راه استقالل خود را در استفاده از ابزارهای خشونت

که زمانی تحت حمایت اتحاد شوروی قرار داشت، امروز یک دولت در تبعید در واشنگتن تشکیل داده و مخفیانه از  



 
دولت  از  تعدادی  می سوی  نیز حمایت  غربی  آرمانهای  برای  فراگیر  گاه  تکیه  مهمترین  که  جنبش  این  های  شود. 

ظامی خود یک سازمان افراطی با عنوان جنبش اسالمی ترکستان شرقی طلبانه ایغورهاست، در شاخه نجدایی

تروریستی سرانجام در سال   از چندین عملیات  بعد  داد که  امنیت سازمان ملل    ۲۰۰۲را تشکیل  از سوی شورای 

این سازمان بعدها همچنان در افغانستان و    .های تروریستی قرار گرفتمتحد و کشورهای مختلف در لیست گروه 

های تکفیری فعالیت داشته است. با وجود این، دولت چین بخوبی نسبت به ه نیز در کنار افراطی ترین گروهسوری

های گرداند، واقف است. یک سال پس از آشوبهایی که امنیت پایدار را به این استان بازمی این حساسیت و راه 

هو جین تائو رئیس جمهوری وقت چین در   نفر منجر شد،  ۲۰۰که به کشته شدن بیش از    ۲۰۰۹این استان در سال  

وضعیت   زمان  آن  از  دانست.  آن  توسعه  را  کیانگ  مسأله سین  حل  برای  اساسی  راه  استان،  آن  از  دیدار  جریان 

تولید ناخالص داخلی این استان به بیش از دو   .اقتصادی در سین کیانگ به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

دانیم درصد افزایش داشته است. امروز می  ۶/۷مد در نواحی شهری و روستایی ساالنه  برابر و میانگین سرانه درآ 

های کار اجباری« نامیده شده درست نیست. بر اساس جزئیات کتاب  که تبلیغات غرب پیرامون آنچه گاهی »اردوگاه 

صلی این مراکز  سفیدی که دفتر شورای اطالعات جمهوری خلق چین در مرداد سال گذشته منتشر کرد، وظیفه ا

مهارت  و  چین  قوانین  زبان،  آموزش  هستند،  پراکنده  کیانگ  سین  سراسر  در  برای که  فرد  هر  که  است  هایی 

های اقتصادی باید از آن برخوردار باشد. از دیدگاه دولت  مندی از حقوق شهروندی چین و مشارکت در فرصت بهره

مهارت در  نقصان  و  فقر  قوچین،  با  آشنایی  و  زبانی  به  های  ایغور  جوانان  گرایش  دالیل  مهمترین  از  جاری،  انین 

هیچ کدام از اینها   .کند که این مشکالت را پشت سر بگذارندهای افراطی است و این مراکز به آنها کمک میگروه 

گیرد اما تا زمانی که  کنند که احتماالً هیچ گونه ظلم یا نقض حقوق انسانی در سین کیانگ صورت نمیثابت نمی

گزارشتحق باشد،  نداشته  وجود  اتکایی  قابل  و  مستقل  انگیزهیقات  با  اغلب  که  غربی  های سیاسی همراه  های 

نمی رفتار  است،  تفاوت عمده، سرچشمه  باشد. همین  کیانگ  در سین  واقعیت  برای تشخیص  معیار خوبی  تواند 

 .ین و لبنان از طرف دیگر استمتفاوت ایران با مسأله ایغورها از یک طرف و مستضعفان تحت ستم در یمن، فلسط

 

 ریم ایران با بحران مواجه می کند ساوت چاینا: آمریکا شورای امنیت را برای تمدید تح

ت چاینا مورنینگ پست« چین در گزارشی تاکید کرد که تالش های آمریکا برای فشار بر  او روزنامه »س  -ایرنا  -پکن

دیگر کشورها با هدف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، یک بار دیگر می تواند شورای امنیت را به صحنه بحران تبدیل  

نوشت:  .کند مطلبی  در  یکشنبه  روز  چاینا«  »ساوت  ایرنا  گزارش  خاورمیانه به  های  ه  منطقه  تنش  درگیر  مچنان 

بحران  باعث یک  ایران  تحریم تسلیحاتی  تمدید  نویس  پیش  رای گذاشتن  به  برای  آمریکا  اما تصمیم  فزاینده است 

وزیر خارجه آمریکا به دنبال آن است  گزارش می افزاید: مایک پمپئو  .دیگر در شورای امنیت سازمان ملل می شود 

را به  این پیش نویس در هفته آینده  زیرا اعضای  ی  که  انجامد  این تالش به شکست می  اما قاعدتا  گذاشته شود 

روزنامه تصریح کرد که آمریکا همچنان با    .شورای امنیت نشان داده اند که مخالف این تصمیم و اقدام آمریکا هستند

دلیل  ه  این درحالی است که پیشتر دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا ب چنین تصمیمی »بحران سازی« می کند

ساوت چاینا نوشت که   .خروج از برجام باعث تنش شده و منازعاتی که پس از آن شکل گرفته، الینحل مانده است

آمریکا می خواهد در صورت شکست در تصویب پیش نویس از »مکانیسم ماشه« برای بازگرداندن تحریم ها علیه  

آنها که در برجام باقی مانده اند تا اما  توافق هسته ای  کی ایران استفاده کند  از  د می کنند واشنگتن دیگر عضوی 

کرده اند هر تالشی را که در   روزنامه اضافه کرده است: چین و روسیه قاطعانه اعالم  .نیست و چنین حقی ندارد

 .اکتبر پایان می یابد صورت گیرد وتو می کنند ۱۸راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که 

 

 تکرار ادعای واشنگتن درباره همکاری راهبردی ایران و چین 
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وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه توئیتر خود با انتشار جمله ای از مایک پمپئو وزیر امور خارجه این   -ایرنا-تهران

ادعای واهی که تکرار  با  وا    کشور،  و چین است، مدعی  گویای احساس خطر  ایران  از همکاری راهبردی  شنگتن 

به همکاری  این  شد ثببی شد  خواهد  منجر  خاورمیانه  منطقه  در  اوضاع  ایرنا،  .اتی  گزارش  خارجه   به  امور  وزارت 

در این    «.آمریکا در توئیتی به نقل از پمپئو مدعی شد: »ورود چین به ایران منطقه خاورمیانه را بی ثبات خواهد کرد

ایران ، بدون اشاره به تروریسم    علیه ادعاهای واهی و تکراری واشنگتن ت به نقل از مایک پمپئو، ضمن تکرارتوئی

دولتی واشنگتن و حمایت های صریح امریکا از تروریست ها،نوشته شده است : »ایران همچنان بزرگترین حامی 

به این کشور سرازیر می شود دسترسی    تروریسم است و به سامانه های تسلیحاتی و تجاری و پولی که از چین

وگو با شبکه  وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش در گفت   .قه را تشدید می کندمنط دارد که این امر فقط تهدید علیه

ساله ایران و چین گفت: ما مطمئنا همه مفاد و   ۲۵نیوز در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه راهبردی  خبری فاکس

تحریم رهمه  شرکتهایی  و  چین  کمونیست  حزب  علیه  داریم،  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  که  نهادهای ها  ا  و 

ثبات شدن خاورمیانه و  پمپئو مدعی شد که همکاری راهبردی چین با ایران سبب بی  .کنیمدولتی آن نیز اعمال می 

امارات متحده عربی می و  رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی  افتادن  درباره    تکرار  .شودبه خطر  آمریکا  ادعای 

این خاورمیانه،  ثبات  برای  چین  و  ایران  همکاری  همکاری   خطر  این  از  واشنگتن  که  دهد  می  نشان  را  واقعیت 

پکن، ضمن بی اثر کردن دستکم بخشی از فشارهای  -راهبردی احساس خطر می کند زیرا تقویت مناسبات تهران

 .واشنگتن می شودحداکثری آمریکا علیه ایران، به نوعی باعث انزوای 

 

 درصد کاهش یافت  ۴۶سهم دالر در تجارت چین و روسیه به 

وخبرگزاری    -ایرنا-تهران چین  تجاری  معامالت  در  دالر  داد سهم  گزارش  بی   اسپوتنیک  رقم  به    ۴۶سابقه  روسیه 

به گزارش ایرنا، این رسانه روسی نوشت:   .کشور دارد  درصد کاهش یافته که اشاره به »ائتالف مالی« جدید دو

از دست داده و در ژوئیه ) ارزهای دیگر  از  را در مقابل بسیاری  تازگی ارزش خود  به  از دست دادن   تیر(  دالر    ۵با 

کاهش ارزش دالر    .گذشته داشته است سال    ۱۰درصد از ارزش خود بیشترین افت را در مقیاس ماهانه در بیش از  

شده اقتصاددانان در سراسر جهان ارزیابی دوباره ای از نقش دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی داشته باشند باعث  

بر اساس آمار جدید    .ای دیگری در مبادالت تجاری دوجانبه خود روی آورده اندبه ویژه برخی از کشورها به گزینه ه

تجارت در  دالر  سهم  فدرال،  گمرگی  خدمات  اداره  و  مرکزی  سال   بانک  نخست  ماهه  سه  در  چین  و  روسیه  بین 

در    روسی  -دیمیتری سایمز اقتصاددان آمریکایی  .درصد کاهش یافته که بی سابقه بوده است  ۴۶میالدی به  ۲۰۲۰

ریویو ایژین  نیکی  آسیایی  مجله  برای  ای  ترغیب   (Nikkei Asian Review) مقاله  را  کارشناسان  آمار  این  نوشت: 

اره کنند که این دو شریک اقتصادی )روسیه و چین( اکنون به دنبال ائتالف جدیدی در  کرده که به این موضوع اش

مطالعات آگادمی علوم روسیه درباره همکاری  الکس ماسلوف مدیر موسسه    حوزه های »بانکی« و »مالی« است

دا کرده اند. بسیار  روسیه و چین در حوزه های مالی گفت آنها در نهایت پارامترهای الزم را برای تشکیل ائتالف پی

انتظار داشتند این ائتالف نظامی یا تجاری باشد اما اکنون این ائتالف بیشتر به سمت و سوی حوزه های بانکی و  

کند  مالی حرکت را تضمین  تواند استقالل دو کشور  گفت که می  توان  این چیزی است که می  و  بر   .کرده است 

  ۳۰بوده،   متر از نیمی از معامالت دوکشور چین و روسیه به دالر، ک۲۰۲۰اساس این گزارش، در سه ماه اول سال  

این باالترین سهم غیردالری در   درصد بر اساس ارز ملی دو کشور بوده است.  ۲۴درصد از این معامالت به یورو و  

. در  میلیارد دالر بوده است  ۴۹.۱۵معامالت دو کشور بوده است. در همین دوره دو کشور معامالت تجاری به ارزش  

سایمز گفت:    .درصد از آن به دالر بوده است  ۹۰میالدی تقریبا همه معامالت تجاری چین و روسیه یعنی    ۲۰۱۵سال  

و به دنبال تحریم این کشور به بهانه همه پرسی الحاق کریمه اجرا   ۲۰۱۴از اوایل سال    روند »دالرزدایی« در مسکو

میلیارد دالری علیه کاالهای چینی در دولت ترامپ در سال    ۳۴جنگ تجاری چین و آمریکا باعث اعمال تعرفه    .شد

https://www.irna.ir/news/83901544/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
ت مشابهی اکنون در پکن شد که تالش کنونی روسیه برای دالرزدایی در معامالتش را تشدید کرد و احساسا  ۲۰۱۸

روسیه همچنین معامالتش با دیگر کشورها را نیز به آرامی از دالر پاکسازی می کند. از سال    .مشاهده می شود

که    ۲۰۱۵ کرده است  استفاده  یورو  از  اروپا عمدتا  اتحادیه  با  تجاری اش  معامالت  در  کل    ۴۶میالدی مسکو  درصد 

درصد آن به روبل روسیه انجام شده    ۱۸را تشکیل می دهد و    ۲۰۲۰معامالت این کشور در سه ماه نخست سال  

ای چاپ پول بر اساس رشد شاخص  دالر در بحبوحه همه گیری کرونا و تالش های بی سابقه فدرال ریزرو بر  است

  ارزش دالر در ژوئیه گذشته به پایین ترین  .دالر، ارزش پول آمریکا در مقابل شش ارز اصلی جهان کاهش یافته است

درصدی ارزش آن را در   ۵دالر کاهش یافت که تقریبا کاهش    ۹۲.۶۳۵میالدی رسید و به    ۲۰۱۸سطح از ژوئیه سال  

 .کل این ماه نشان می داد

 

 ثبت دومین مرگ بر اثر طاعون در چین؛ وضعیت هشدار در یک شهر 

در پی اعالم دومین مورد مرگ در یک ماه اخیر بر اثر بیماری طاعون سیاه در یکی از شهرهای منطقه    -ایرنا  -پکن

دو غرب چین،  در شمال  داخلی  از ه مغولستان  پایان سال  لت محلی  تا  اکنون  بهداشتی   ۲۰۲۰م  میالدی هشدار 

روزنامه مردم ارگان حزب حاکم بر چین روز یکشنبه نوشت: یک نفر دیگر براثر    .برای این منطقه صادر کرده است

اه  طاعون سیاه در شهر بایان نور در این منطقه از چین جانش را از دست داده است که دومین مورد مرگ در یک م 

تا پایان سال جاری    ۳ب می شود و برای همین هشدار درجه  اخیر محسو که جدی بودن خطر را نشان می دهد 

بود برقرار خواهد  دلیل   .میالدی  به  به طاعون  مبتال  فرد  آورده است  بهداشت محلی  از کمیته  نقل  به  روزنامه  این 

منطقه ای که این فرد در آنجا      .ان باخته استشدت گرفتن بیماری و از کار افتادن شماری از اعضای اصلی بدن، ج

نفر از کسانی که با او در ارتباط بوده اند تحت نظارت قرار گرفته اند اما    ۷بیمار شده به طور کامل قرنطینه شده و  

چندی قبل مقام های محلی در منطقه   .آزمایش ها نشان می دهد هیچ یک از آنها به این بیماری مبتال نشده اند

مغولستان خودمخ طاعون   تار  نام  به  بیماری  شیوع  کانون  سه  دستکم  شناسایی  از  چین  غرب  شمال  در  داخلی 

گزارش ها حاکی است به رغم ضد عفونی شدن   .بوبونیک )طاعون سیاه( و ضد عفونی کردن این مناطق خبر دادند

 به این ویروس ن محلی مبتالاین مکان ها، هنوز خطر همه گیر شدن این بیماری رفع نشده است و یکی از دامدارا

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این منطقه خودمختار در شمال غرب   روسای  .تحت درمان قرارگرفته است

باکتری   .به همه گردشگران توصیه کرده اند از مزارع دوری کنند و ترجیحا در مراتع این منطقه گردشگری نکنند چین

در منطقه   پس از ابتالی یک دامدار و پیدا شدن الشه چهار موشظاهرا   است  که موجب ابتال به طاعون سیاه شده

ماه گذشته میالدی شناسایی شده است اواسط  در  بایانور مغولستان داخلی چین  نام  به  از    .ای  برخی  با وجود 

ین کانون این ویروس اصوال در چند نگرانی ها، »شو شیایو یوان« از بیمارستان دانشگاه پکن در مصاحبه ای گفت:

وی افزود: این ویروس اصوال در حیوانات در مکان های    .وع پیدا می کند و مردم نباید دچار ترس و واهمه شوندشی

محروم و دورافتاده پیدا می شود و اگر مردم آنجا نروند و خود را از این مکان ها دور نگهدارند خطر همه گیری وجود 

مورد طاعون  ۲۶میالدی در این کشور  ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۹ال های بین س نیست چین اصوال با بیماری طاعون غریبه .ندارد

 .مرگ براثر این بیماری گزارش شده است ۱۱و 

 

 ای انتخاباتی آمریکا را نشانه گرفت کاخ سفید: چین زیرساخت ه

مشاور امنیت ملی کاخ سفید بامداد دوشنبه مدعی شد که هکرهای وابسته به دولت چین پیش از   -ایرنا  -تهران

انتخابا  داده زیرساخت  ۲۰۲۰ت  برگزاری  قرار  را هدف  آمریکا  انتخابات  به      .اندهای  اوبریان  رابرت  ایرنا،  گزارش  به 

کنند. چین مانند روسیه و ایران اس گفت: آنان دوست دارند تا شکست رییس جمهوری را مشاهده  شبکه سی بی

افزود: آمریکا   او    .اندنوع کارها شده  های انتخاباتی ما درگیر حمالت سایبری و فیشینگ و اینبا توجه به زیرساخت 

https://www.irna.ir/news/83900454/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83901854/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83901854/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83901854/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


 
مجری  خارجه  امور  وزیر  دفاتر  به  وابسته  که  داشته  سایتهای  وب  به  نفوذ  در  سعی  که  کرده  رصد  را  هکرهایی 

وی گفت: این یک نگرانی واقعی است      .ها استها در مورد آمریکایی جمع آوری داده   انتخابات در سطح محلی و 

ن روسیه  به  مربوط  فقط  میو  که  کشوری  هر  عواقب یست.  کند،  دخالت  ما  منصفانه  و  آزاد  انتخابات  در  خواهد 

داشت  خواهد  به    .شدیدی  سایبری  حمله  بر  مبنی  آمریکا  دولت  ادعاهای  مداوم  طور  به  ها، شرکت چین 

سازمان  یا  استسیاستمداران  کرده  رد  را  متحده  ایالت  دولتی  م    .های  در  چین  خارجه  امور  وزارت  اه  سخنگوی 

ای به دخالت  آوریل )اردیبهشت( گفت: انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده یک امر داخلی است و ما هیچ عالقه

نداریم آن  شد      .در  مدعی  گذشته  هفته  اطالعاتی  گزارش  راستای  یک  در  اقدامات  از  وسیعی  طیف  روسیه  که 

ویلیام ایوانیا مدیر مرکز امنیتی و      .گرفته است  به کار  ۲۰۲۰تضعیف جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ در انتخابات  

خواهد که ترامپ در دوره دوم پیروز شود و انتقادات خود را نسبت به کاخ  ضد اطالعاتی آمریکا نیز گفت: چین نمی

ا بخوردسفید  شکست  انتخابات  دوم  دور  در  ترامپ  که  است  امیدوار  نیز  ایران  و  داده  نهمین      .فزایش  و  پنجاه 

نوامبر    انتخابات ریاست جمهوری ترامپ رییس جمهوری     .برگزار می شود(  ۱۳۹۹آبان    ۱۳)  ۲۰۲۰آمریکا در سوم 

برگ انتخابات،  ناسالم بودن  تقلب و  با ادعای احتمال  این  از  را رد کرده و  آمریکا پیش  از طریق پست  انتخابات  زاری 

وش رای گیری از طریق پست  با ر او در توئیتی نوشت:      .شده است  ۲۰۲۰خواستار تعویق در برگزاری انتخابات  

   .ترین انتخابات در تاریخ خواهد بودترین و جعلیشاهد غیر دقیق ۲۰۲۰)نه رای گیری غیابی که خوب است( سال 

 

 ی کند رسانه های چین: آمریکا با پکن جدی تر از کرونا مبارزه م

چین با انتشار سرمقاله ها و گزارش هایی از آمریکا بشدت انتقاد کرده اند که بجای تمرکز  رسانه های    -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا، تلویزیون چین روز دوشنبه   .بر مبارزه با کرونا به نبرد با چین در عرصه های مختلف روی آورده است

هایی   زمینه  در  چین  با  مبارزه  وقف  را  خود  آمریکا  کرد  اعالم  گزارشی  و  در  کرده  کیانگ  سین  و  کنگ  هنگ  چون 

ارتباطاتش را با تایوان افزایش داده است که نمونه آن سفر »آلکس آزار« وزیر بهداشت و خدمات انسانی آن کشور 

این رسانه می افزاید این سفر، تحرکی بسیار خطرناک از سوی آمریکا محسوب می شود که به    .به تایوان است

بود که آمریکا بجای مبارزه با چین، توان خود را بر روی مبارزه با کرونا متمرکز کند    نفع هیچ طرفی نیست شاید بهتر

روزنامه گلوبال تایمز ارگان حزب حاکم چین هم در همین   .میلیون نفر را در آن کشور بیمار کرده است  ۵که بیش از  

هزار نفر هم در پیشرفته ترین    ۱۶۰از    میلیون نفر کرونا گرفته اند و بیشتر  ۵ارتباط آورده است: در آمریکا بیش از  

کشور دنیا جانشان را از دست داده اند ولی جدیتی که آمریکا در مبارزه با چین نشان می دهد در مقابله با کرونا  

نشده است مراتب    .دیده  به  کرده  اتخاذ  علیه چین  آمریکا  دولت  اخیر  ماه های  در  که  اقداماتی  کرد:  تاکید  نشریه 

ی است که این کشور برای مهار کرونا اندیشیده است در حالی که هر روز شمار زیادی از آمریکایی  بیشتر از تدابیر

برخورد   آن  با  تر  باید سخت  که  اولیه  و چالش  اصلی  تهدید  آن کشور  نظر  از  کنند  فوت می  و  بیمار می شوند  ها 

فناوری خبر داده و آورده است:    خبرگزاری شینهوا هم در گزارشی از جنگ آمریکا با چین در عرصه  .چین است  کرد

وانگ ون  "    .دولت آمریکا شرکت های نرم افزاری و فنی چین را در زمره تازه ترین هدف حمالت خود قرار داده است

و سندی، شرکت های  مدرک  بدون هیچ  و  پیشاپیش  آمریکا  که  کرد  تاکید  وزارت خارجه چین هم  بین" سخنگوی 

این نقض آشکار اصول تجارت آزاد و مقررات سازمان  ام علیه آنها روی آورده استچینی را گناهکار دانسته و به اقد

روزنامه مردم ارگان اصلی حزب حاکم چین روز دوشنبه به نقل از بیانیه دفتر ارتباطی دولت    .تجارت جهانی است

نده آور برای  مرکزی چین در هنگ کنگ نوشت: تحریم های آمریکا علیه دیگران بتدریج به یک موضوع مضحک و خ

شود می  تبدیل  جهان  و    .کشورهای  جویانه  برتری  پریشان  روان  خوی  ها  تحریم  این  است:  نوشته  روزنامه  این 

قلدرمآبانه آمریکا را نشان می دهد ولی مردم چین هرگز مرعوب نخواهند شد و برایشان چنین تحریم هایی چیزی  

ا "    .جز یک شوخی محسوب نمی شود رشد چین در هنگ کنگ بتازگی تحریم های آمریکا  لیو خویی نینگ" مقام 

https://www.irna.ir/news/83901852/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83901852/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83901852/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
علیه خود و شماری دیگر از مقام های چین و هنگ کنگ را به سخره گرفت و نوشت: حاال که آمریکا ما را تحریم  

کری الم رییس منطقه اداری ویژه    .دالری ارسال می کنم تا آن را فورا توقیف کند  ۱۰۰کرده است برای ترامپ یک  

تا سال  هنگ کنگ هم گف که  را  آن کشور  به  روادید خود  قرار گرفته است  آمریکا  تحریم  تحت  اکنون که  ته است: 

 .میالدی اعتبار دارد لغو می کند زیرا دیگر نیازی نیست به آنجا سفری داشته باشد ۲۰۲۶

 

 :یماخبرگزاری صدا و س -

 ی يا تزوير؟ دموکراس/  پویانمایی چین درباره دورويي مقامات آمریکايي

منافقانه   رفتار  به  که  کرد  منتشر  آمریکا؟  تزویر  یا  دموکراسی  عنوان  با  انیمیشنی  چین،  جهانی  تلویزیون  شبکه 

بیماری همه گیر کووید   آمريکا درباره شیوع  دارد  ۱۹دولتمردان  بین       .اشاره  خبرگزاری  المللبه گزارش سرویس 

از خبرگزاري رويترز،صداوسیما نقل  به  با عنوان  ،  انیمیشنی  تلویزیون جهانی چین )س جی تی ان( جمعه  شبکه 

د  آمریکا  دولت  دورویی  به  که  کرد  منتشر  اینترنتی خود  پایگاه  در   " آمریکا؟  تزویر  یا  پاسخدموکراسی  به شیوع   ر 

شود، آمده  در معرفی مختصری که در زیر این تصویر ویدئویی دیده می  اشاره داشت.  ۱۹بیماری همه گیر کووید  

کشور  که  است  مدیدی  مدت  آمریکا  »دولت  است.است:  کرده  متهم  بشر  حقوق  نقض  به  را  دیگر  از    های  آیا  اما 

می حفاظت  آمریکایی  شهروندان  دولتحقوق  پافشاری  مقصر    شود؟  و  اقتصادی  دستورکار  پیشبرد  بر  ترامپ 

می نشان  دیگران  تهدید دانستن  و  مشکالت  حل  برای  دولت  این  که  ندارد.دهد  کفایت  واقعی  این    های  زیرنویس 

مقام      ووهان را به طور کامل تعطیل کردیم.  ۱۹-مقام چینی: ما برای مبارزه با کووید  انیمیشن به شرح زیر است:

بیماران کرونایی را از دیگران جدا   ۱۹-مقام چینی: ما برای مبارزه با کووید  حقوق بشر است.  آمریکایی: این نقض

کرد. بشر است.  خواهیم  نقض حقوق  این  آمریکایی:  کووید  مقام  با  مبارزه  برای  های  بیمارستان  ۱۹-مقام چینی: 

دایر خو کرد.موقت  آن  اهیم  آمریکایی:  اردوگاه مقام  اها  اجباری است.  کار  بشر است!های  نقض حقوق  مقام   ین 

مقام آمریکایی: این    توان شروع به بازگشایی این شهر کرد.چینی: ویروس اکنون در ووهان کنترل شده است و می 

یکایی: این نقض حقوق بشر  مقام آمر  مقام چینی: چی؟   کار فقط به خاطر پول است. این نقض حقوق بشر است!

های دیگر را به نقض حقوق بشر متهم های مدید کشور ت آمریکا مدت راوی: دول  است! این نقض حقوق بشر است!

آمریکایی حفاظت می از حقوق شهروندان  آیا  اما  پیش.  شود؟ کرده است.  ماه  ما خیلی   چند  بورس  بازار  ترامپ: 

نگار: خبر  گردانیم!پایین است! ما دارم بزرگی آمریکا را به آن باز می خیلی خوب است! آمار بیکاری ما خیلی خیلی  

شناسم. اما معاون ترامپ: من ویروس را بهتر از هر فرد دیگری می  آقای رئیس جمهور، ویروس جدیدی آمده است.

تالش  هدایت  برای  را  جمهور  می رئیس  گیر  همه  بیماری  این  به  پاسخ  برای  معاون    گمارم.ها  پنس،  رئیس  مایک 

مقام دولت ترامپ: این ویروس خیلی خطرناک   د.شناسیکردم شما این ویروس را بهتر از من میجمهور: فکر می

می  است. اثر  مان  بورس  بازار  روی  نزن،  را  حرف  این  بعد  گذارد!ترامپ:  ماه  رئیس    دو  آقای  ترامپ:  دولت  مقام 

از بیشتر  آمریکا  در  ویروس  تلفات  و  مبتالیان  ...  جمهور... شمار  و  از جهان شده است  دیگری  ما   هر جای  ترامپ: 

ترامپ:وای خدای   ترامپ: چی!  مقام دولت ترامپ: و بازار بورس مان در حال سقوط است!  ردیم.خیلی خوب عمل ک

ترامپ: آیا باید مسئولیت این وضعیت را  مایک پنس: بله، باید کاری کرد. من! باید برای نجات بازار بورس کاری بکنیم.

)ظاهراً مایک پمپئو(: چطور است دروغ بگوییم.  مقام دولت ترامپ    کنند.هده بگیرم؟ مردم دارند از من انتقاد میبر ع

ترامپ: هیچ کسی بهتر از من بلد نیست   ما قبالً دروغ گفته ایم و فریبکاری کرده ایم و همه درس هایش را بلدیم.

  مسئولیت پاسخ ناکارآمدتان به این بحران را بر عهده بگیرید؟   خبرنگار: آقای رئیس جمهور، آیا شما باید  دروغ بگوید.

ها هزار نفر در آمریکا  خبرنگار: آقای رئیس جمهور، صد  امپ: این ویروس چین است. همه اش تقصیر چین است.تر

ترامپ:    بر اثر آلودگی به این ویروس جان خود را از دست داده اند. شما باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرید.

https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international


 
بهداشت است. رئیس جمه   تقصیر سازمان جهانی  آقای  اینخبرنگار:  رهبری ور، همه  )قدرت(  فقدان  به خاطر  ها 

ما کارآفرین هستیم. ما )سیستم( بهداشت و درمان    ترامپ: شما اخبار )رسانه های( جعلی هستید!  شما نیست؟ 

العاده  بازگشایی میفوق  را  آمریکا  و  داریم  آزادی!ای  ترجیح میم  کنیم!  و سالم هستیم.  تا ا جوان  بمیریم  دهیم 

ندا آزادی  آزادی!اینکه  باشیم!  موافقم.  شته  شما  با  کامالً  نداریم.   ترامپ:  مناسب  درمان  برای  کافی  پول  ما 

است. خطرناک  خیلی  کشور  است!  بازگشایی  خطرناک  بازگشایی  هستیم.  پذیر  آسیب  و  پیر  نه   ما  ترامپ: 

مقام دولت ترامپ:    ویید.ترامپ: این را به من نگویید. به چین بگ  کشید!ا دارید ما را می شم  تر است.اقتصادمان مهم

مقام    ترامپ: تقصیر اوباماست!  آقای رئیس جمهور، شمار روزانه مبتالیان در آمریکا به رکورد جدیدی رسیده است.

رکورد   مبتالیان  روزانه  آمریکا در خصوص شمار  رئیس جمهور،  آقای  ترامپ:  زده است.دولت  دیگری  ترامپ:   جدید 

مپ: آقای رئیس جمهور، شمار روزانه مبتالیان در آمریکا دوباره به میزان بی مقام دولت ترا  تقصیر دموکرات هاست!

یافته است.سابقه  افزایش  تقصیر   ای  برادر کومو است!  تقصیر  تقصیر کومو است!  فائوچی است!  تقصیر  ترامپ: 

ب جهانی  سازمان  تقصیر  است!  جعلی چین  های(  )رسانه  اخبار  شما  همه  است!  تدروس  تقصیر  است!  هداشت 

نفر در آمریکا    ۹۲۷هزار و    ۹۱۸، بیش از چهار میلیون و  ۲۰۲۰تا هفتم اوت    ستید. در هر صورت، تقصیر من نیست! ه

 نفر جان خود را از دست داده اند.  ۷۳۷هزار و  ۱۶۰مبتال شدند و دست کم  ۱۹-به کووید

 

 : زانیم یخبرگزار -

های  روابط ایران و چین به غرب مربوط نیست/ دست کشوری را که بخواهد در فعالیت|وگوگفت

 کنیم کنیم/ خط انتقام خون حاج قاسم را تعقیب میجمهوری اسالمی دخالت کند کوتاه می

ها و اروپا  شورای اسالمی با بیان اینکه دخالت آمریکاییرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس   -خبرگزاری میزان

ای ندارد، گفت: هم حق چین است که با ما ارتباط خوب و گسترده داشته باشد در رابطه با روابط ایران و چین فایده 

کد   -  ها مربوط نیست.وجه به غربی  یم و این مسئله به هیچو هم حق ما که با چین ارتباطات اقتصادی داشته باش

گفت:  ان و چینبرنامه راهبردی روابط ایر وگو با میزان، با اشاره بهدر گفت  تاالرپشتیهللا اکبریعزت   ۶۴۵۱۶۵ خبر:

وی تصریح   و وسیع و به نفع ملت داشته باشد.  این حق ملت ماست که با همه دنیا ارتباط تنگاتنگ، گسترده، خوب

این    ها نشئت گرفته است.هایی که پیرو این مسئله در فضای مجازی ایجاد شده از سوی غربیکرد: حساسیت

بط خوبی با ایران داشته و دارد، اظهار داشت: این هم حق نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه چین روا

رتباط خوب و گسترده داشته باشد و هم حق ما که با چین ارتباطات اقتصادی داشته باشیم و  چین است که با ما ا 

  این مسئله به هیچ 

به غرب مربوط نیست ایران و چین  به غربی  //  روابط  تمام  آمر   وی تصریح کرد:  ها مربوط نیست.وجه  اروپا  و  یکا 

 توان خود را وقف این کردند که در روابط گسترده ایران با دنیا اخالل ایجاد کنند.

فعالیت  در  بخواهد  که  را  کشوری  میدست  کوتاه  کند  دخالت  اسالمی  جمهوری  کمیسیون  //    کنیمهای  رییس 

پا در رابطه با روابط ایران و چین ها و اروآمریکایی»صنایع و معادن« مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دخالت  

با آن ها و آمریکاییای ندارد، اظهار داشت: اروپایی فایده  ها ها هر چه در این موضوع دخالت کنند ما روابط مان را 

فعالیت  بنابراین کشوری که در  را  کمتر خواهیم کرد؛  آن کشور  ما دست  کند  ایران دخالت  های جمهوری اسالمی 

 وتاه خواهیم کرد.ک

می   تعقیب  را  قاسم  حاج  خون  انتقام  انقالب  //    کنیمخط  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  اظهارات  به  اشاره  با  وی 

، اظهار داشت: این مسئله جز باور ماست حاج قاسم سلیمانی یک آرمان است  نتقام خون اسالمی مبنی بر اینکه ا

تعقیب می را  این خط  مجلس  نمایندگان  عنوان  به  ما هم  آنو  و میکنیم؛  کرده  کار  ملت  علیه  که  باید  هایی  کنند 

https://www.mizanonline.com/fa/news/645165/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.mizanonline.com/fa/news/645165/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.mizanonline.com/fa/news/645165/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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العمل عکس  ا منتظر  و  مراودات  در حوزه  چه  و  اقتصاد  در سیاست،  چه  حال  باشند  ما  بسیار جدی  رتباطات  های 

این کشور  بااقتصادی؛  که میها  کنند  احساس  نباید  و  بدهند  و هزینه  ید هزینه  کنند  کاری  ایران  ملت  علیه  توانند 

رییس کمیسیون »صنایع و معادن« مجلس با بیان یانکه ارتباط با چین از    نپردازند،لذا این آرزو را به باید به گور ببرند.

درباره بیان داشت:  با چین    جمله حقوق ماست،  از سوی دولت  که  این  روابطی  باشد  نیاز  که  مطرح شده هر جا 

شود و مجلس باید این مسئله را تصویب کند لذا مجلس با دولت در این زمینه هماهنگی موارد در مجلس مطرح می 

 الزم را دارد و دولت را در این جهت کمک خواهد کرد. 

ر پشتی با بیان اینکه  تاال//    های همسو حمایت کندا کشورکوشد از دولت در راستای روابط گسترده ب مجلس می 

می کشور مجلس  با  گسترده  روابط  راستای  در  دولت  از  وقتی  کوشد  داشت:  اظهار  کند،  حمایت  همسو  های 

شود دیگر مسائل فرق خواهد کرد، البته برخی مسائلی که در این زمینه مطرح می   کشوری که با ما همسو است

از سوی اف به ما همواره  را  اگر آن   رادی است که جنگ اقتصادی  و  تحمیل کردند و گرنه  ها اشخاصی صاحب نظر 

توانیم با همه دنیا در ارتباط باشیم و انتخاب این مسئله در اختیار کسی  دانند که ما میتحلیلگر باشند این را می

آی  نیست. کرد:  تاکید  است،  خوب  چین  و  ایران  روابط  آینده  اینکه  بیان  با  برای  وی  آینده  ماست  آن  از  قطعا  نده 

ها احترام تاالر پشتی تاکید کرد: آینده از آن کشورهایی است که به ملت   کنند.هایی است که استقامت میملت

 /انتهای پیام گذارند؛ آینده مال کشورهایی، چون آمریکا نیست که در همه جای جهان مشغول جنایت هستند.می

 

 : وزیکسب و کار ن -

فرصت و تهدید توافق  /   ره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهرانمحمدرضا زه 

 ایران و چین 

چینی ها به  ساله ایران و چین، اگر سرمایه گذاری    ۲5در مورد توافق    -کسب و کار نیوز    /منبع: کسب و کار نیوز 

تجاری ایرانی داشته باشند و جوین  طور مستقیم در ایران انجام شود؛ به این معنا که شرکت های چینی، شریک  

باعث رشد می  به طور قطع  ایرانی مشارکت کنند  نیروهای کار متخصص و غیرمتخصص  ونچر شوند و در مقابل 

آن کشور می شود؛ ولی اگر این همکاری در در هر کشوری سرمایه گذاری منطقی انجام شود باعث رشد    .شود

هد که ما واگذاری هایی داشته باشیم، به صورت وام یا به صورت  چارچوب فروش محصول باشد یا طرف چینی بخوا

های دیگری باشد که ایران نقش زیادی در آن ها نداشته باشد، رشدی ایجاد نمی شود. به نظر می رسد در بخش 

روی   به  دیگر  درهای  های  صنعتی  بخش  در  ما  واردات  از  خیلی  که  است  حالی  در  این  است.  شده  بسته  مان 

اگر شرکت های چینی    صنعتی، مواد در صنعت آسانسور  مثال  به طور  انجام می شود.  از چین  تجهیزات  و  اولیه 

شود انجام  تولیداتی  و  ایجاد  هایی  کارخانه  که  باشد  ای  گونه  به  گذاری  سرمایه  این  و  کنند  گذاری  و    سرمایه 

داریم که هاب منطقه شویم و از    نیروهای زبده ایرانی در این صنایع استفاده شوند ما این قابلیت را در این صنعت

   اینجا صادراتی انجام شود. بنابراین ارزش افزوده هم برای ما خواهد داشت و می توانیم بازارهای جدیدی پیدا کنیم

واگذاری ها باشد عمال سودی برای ایران نخواهد داشت. به و رشد ایجاد می شود. ولی اگر فقط صرف یک سری  

یگیری در دریای عمان و خلیج فارس به چینی ها واگذار شده؛ اما نقش ایران در آن  طور مثال گفته می شود ماه 

چه بود؟ فقط گرفتن یک اجاره بها؟ چنین توافق هایی حتی به ضرر ایران خواهد بود؛ ولی اگر سرمایه گذاری باشد 

کند خیلی هم خوب است.    اشتغالزایی ایجاد و صادرات در کنار آن انجام شود و رشد اقتصادی برای ایران ایجاد و  

کنیم.  رشد  بتوانیم  شاید  باشیم  هوشمند  آن  از  استفاده  در  و  کنیم  استفاده  درست  قرارداد  این  از  بتوانیم  اگر 

باشد تا مسائلی را مطرح کنند که به گوش فراموش نکنیم که طرح این مساله شاید به نوعی یک بازی سیاسی  

 ساله ببندد. شما کجایید؟  ۲۵قرارداد  رقبای چین برسد که ایران می خواهد با چین



 
 

 :وزیافکارن -

 واکنش شمخانی به قرارداد ایران با چین 

ردی ایران با شرق و تداوم وابستگی اقتصاد  دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه جلوگیری از همکاری راهب

با گفت:  ماست،  به کشور  نسبت  بسط سیاسی غرب  و  قبض  مبنای  نفت،  به  فعال  ملی  همبستگی   و مقاومت 

میچالش از  ملی عبور  موجود  گزارش  .کنیمهای  علی شمافکارنیوز به  در  ،  ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای  خانی 

توئیتی نوشت: »جلوگیری از همکاری راهبردی ایران با شرق و تداوم وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مبنای قبض 

هاست تصمیم به این دو  وی افزود: »ایران مدت -اخبار سیاسی  «.و بسط سیاسی غرب نسبت به کشور ماست

ساله ایران و    ۲۵همکاری    «.از چالش های موجود عبور خواهد کرد همبستگی ملی و مقاومت فعال  کار گرفته و با 

ادامه تالش برای تمدید   چین با واکنش منفی آمریکا مواجه شده است. در همین راستا، پامپئو وزیر خارجه آمریکا در

اتهام  با  دیگر  بار  ایران،  تسلیحاتی  طوالنیتحریم  در خصوص همکاری  و  زنی،  کرد  نگرانی  ابراز  تهران  و  پکن  مدت 

بی به  این همکاری  خواهد شد ثمدعی شد  منجر  آسیا  غرب  منطقه  در    .باتی  نیز  این  از  پیش  آمریکا  خارجه  وزیر 

میلیارد دالری و توافق امنیتی را    ۴۰۰و تهران برای امضای توافق اقتصادی    اظهاراتی گزارشها درباره نزدیکی پکن

کرد می   .محکوم  داللت  نیز  چینی  شرکتهای  بر  ایران  علیه  آمریکا  تحریمهای  کرد؛  عنوان  که  وی  شد  مدعی  و  کند 

خود گفت: من    پامپئو در ادامه ادعاهای   .دستیابی ایران به پول و سالح خطراتی برای منطقه در پی خواهد داشت

  .فکر میکنم کشورها در خاورمیانه باید این را ببینند که ورود چین به ایران باعث بی ثباتی منطقه خواهد شد

 

 : زانیم یخبرگزار -

 فارن پالیسی: توافق ایران و چین خبری بد برای غرب است 

میزان پرداخت -خبرگزاری  چین  و  ایران  میان  همکاری  به  گزارشی  در  پالیسی  فارن  میپایگاه  و  این  ه  که  نویسد 

ی »فارن پالیسی« در  پایگاه تحلیل - خبرگزاری میزان  /۶۴۵۰۳۵ کد خبر:  -  های آمریکا را در بر دارد.همکاری نگرانی

همکاری به  میگزارشی  و  پرداخته  چین  و  ایران  میان  استهای  غرب  برای  بد  خبری  توافق  »این  این    «.نویسد 

 «.شود ای ایران منجر میگوید »همکاری جدید راهبردی تهران و پکن به تقویت اقتصاد و نفوذ منطقه گزارش می

گزارش می این  »ایرنگارنده  در  نویسد  و چین  راهبردی  ان  یک همکاری  به  وورد  مختلف    ۲۵حال  در سطوح  ساله 

های خاورمیانه نه موضوع جدیدی است  در بخشی از این گزارش آمده است »همکاری میان چین و کشور «.هستند

این موضوع است کهها جدا میو نه متعلق به دوران کنونی است، اما آنچه این توافق را از دیگر توافق  هم    کند 

افزاید «جنبه نظامی این  این پایگاه می  «.دارند آمریکا ایران منافعی مشترک داشته و روابطی تقابلی با  چین و هم

ان،چین و روسیه اقدام به برگزاری  ست که تنها یک سال پیش ایرتوافق موجب نگرانی آمریکا شده و این در حالی ا

فارن پالیسی« در بخش دیگری ضمن اشاره به  »  «.رزمایش دریایی مشترک در اقیانوس هند و دریای عمان کردند

آمریکا و چین است، می  تواند  گوید »در این میدان، چین میاین موضوع که غرب آسیا موضوع چالش بعدی میان 

اهمیت این موضوع از آنجایی است که این توافق فراتر از زمینه اقتصادی و    را به چالش بکشد؛ به خصوص  آمریکا

ماه تا برگزاری انتخابات    ۳افزاید »در حالی که تنها  این گزارش می  « .استای و جهانی  در سطح داخلی، منطقه 

تواند احتمال  ردی میبان ایران و چین میتر مشارکت راهبریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده، بررسی دقیق 

نویسد »این موضوع به دلیل آن است که فارن پالیسی« در پایان می»  «.پیروزی جمهوریخواهان را به خطر بیندازد

 /انتهای پیام « .استکند راهبرد فشار حداکثری ترامپ با شکست مواجه شده مشارکت ایران و چین اثبات می

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/985893-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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https://www.mizanonline.com/fa/news/645035/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/
https://www.mizanonline.com/
https://www.mizanonline.com/
https://www.mizanonline.com/
https://www.mizanonline.com/fa/tag/1/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
 

 : اقتصاد گردان -

ساله ایران وچین آیا گریزگاهیست   ۲۵قرارداد /  یه یک دادگستری مریم دهقان، حقوق دان و وکیل پا

 برای دولت ؟ 

نیازهای مختلف، سطح فناوری و کیفیت و تجارت گسترده با دنیا و    ۸۰و    ۷۰میلیون جمعیت ایرانی در دهه های   80

تجارت   و  نیز مبادالت  کنارش  در  و  شوند  محدود  چین  به  تنها  توانند  نمی  اکنون  و  اند  کرده  تجربه  را  ای  گسترده 

ال کاال و خدمات قابل عرضه به چین ندارند که انتظار  بسیاری از کسب وکارها، صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی، اص

باشند داشته  را  دیگر  کاالهای  با  مبادله  و  درآمد  خبر.  کسب  گردان    ۱۵۸۰۹۵ :کد  برخی   -اقتصاد  عقیده  به 

لت جهت فروش نفت و تامین  ساله ایران وچین تنها گریزگاهی برای دو   ۲5کارشناسان اقتصادی و حقوقی، قرارداد  

بخشی از کاالها و خدمات و شروع به کار تعداد محدودی از شرکت های چینی در پروژه های ایران خواهد بود و 

غانی برای فضای کسب وکار ایران و میلیون ها مصرف کننده، هزاران صادرکننده و  دولت ایران در این قرارداد، ارم

نخواهد داشت و تنها رفع مشکالت کوتاه مدت و میان مدت دولت در تنظیم بازار،    میلیون ها واردکننده و فروشنده

یط کنونی، به دلیل  در شرا  .رفع کسری بودجه و دسترسی به منابع فروش نفت را در دستور کار قرار خواهد داد

  ، و...  آمریکا  های  جریمه  از  چینی  های  شرکت  ترس  دالری،  های  تحریم  مناسب،  بانکی  روابط  از  نبود  بسیاری 

فعاالن چینی حاضر به همکاری ایران نیستند و دولت چین باید ساز وکاری را انتخاب کند که یا شرکت های دولتی 

ارتبا که  کوچک  از شرکت های  تعدادی  یا  و  کنندچین  ایران مشارکت  با  تجارت  در  ندارند  آمریکا  با  المللی  بین     .ط 

ایران، چه مقدار پول و به چه میزانی آزاد خواهد شد و آیا چین   بنابراین مشخص نیست که از پول های بلوکه شده

نان به صورت  اجازه خواهد داد که کاالها و خدمات و فناوری و ماشین آالت مورد انتظار ایران خریداری شود یا همچ

ن سیاست  منتقدا  ...قرارداد فاینانس، شرکت های دولتی ایران در انتخاب شرکت ها و کاالها محدود خواهند بود؟ 

ساله ایران و چین با هر ویژگی و امکاناتی که ایجاد می کند، تنها فروش    ۲۵های کنونی دولت، معتقدند که قرارداد  

رفی و معیشتی از چین را فراهم خواهد کرد و عمال گریزگاهی برای نفت و درآمد برای دولت و خرید کاالهای مص

یران و افزایش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، تولید، تامین دولت محسوب می شود ولیکن راهکاری برای تجارت ا

نیست؛ خصوصی  بخش  و  مردم  نیاز  مورد  رکود    کاالهای  مسیر  در  که  هاست  سال  ایران  اقتصاد  که  حالی  در 

رشد تورمی،   ها،  قیمت  رشد  و  کاال  کمبود  واردات،  و  صادرات  کاهش  درآمد،  و  تجارت  کاهش  بودجه،  کسری 

لذا اوال نباید انتظار داشت که تمام شرکت های   ایش قیمت دارایی ها و... قرار گرفته است ؛نقدینگی و تورم و افز

روشیمی و فوالد ومعدن و... مشغول کار چینی صاحب فناوری در ایران شروع به کار کنند و در صنایع نفت وگاز و پت

آمریکا و تحریم های آن ا از ترس فشارهای اقتصادی دولت  زیرا قطعا  دوما همچنان     .قدامی نخواهند کردشوند، 

به   باید  و قراردادها  و فروش ها  از خرید  و بسیاری  نباشد  روان  باعث خواهد شد که معامالت شفاف و  تحریم ها 

مبنای کار برای معامالت    یم دالر(باشد و با کارمزد باالی شرکت های چینی باشد و احتماالصورت یوان )به دلیل تحر

یوان خو وارزی  بود بانکی  آندسته   .اهد  آنکه،  به    سوم  تنها  بود  ایران خواهند  به همکاری  که حاضر  از شرکت ها 

چهارم آنکه،     .یک نخواهند رفتفروش کاالها و خدمات خود مشغول بوده و به دنبال بهبود کیفیت و فناوری سطح  

دیگ و کاالهای  نیازمند خدمات  که  ایران  و مردم  از صنایع و شرکت ها  از جمله کشورهای  نیاز بسیاری  ر کشورها 

را  چینی  مشابه  کاالی  یا  که  بود  خواهند  مجبور  آنها  و  شد  نخواهد  تامین  هستند،  آمریکا  و  ژاپن  کره،  و  اروپایی 

به عبارت دیگر، در قرارداد ایران و     .ار چالش ها و مشکالت بانکی و ارزی باقی بمانندانتخاب کنند و یا همچنان دچ

ران به فروش نفت و کسب درآمد برای دولت دست پیدا می کند و از سوی دیگر، به خرید  چین، از یک سو، دولت ای

مکاری های گسترده و عمیق کاال از چین و همکاری در برخی پروژه ها رضایت خواهد داد و این در حالی است که ه 
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http://eghtesadgardan.ir/fa/news/158095/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-


 
ت ایران و مردم ایران یا  و همه جانبه با همه شرکت ها و فناوری ها امکان پذیر نیست و فعاالن کسب وکار و تجار

باید به همان کاالها و خدمات چینی رضایت دهند و یا در انتظار رفع تحریم های دالری سال های دیگری را سپری 

توا   .نمایند و بازارها، مفید و موثر باشد  این قرارداد نمی  برای همه کسب وکارها، فناوری ها، مصرف کنندگان  ند 

کش یک  با  تجارت  محدودیت  کیفیت زیرا  و  فناوری  سطح  انتخاب  در  محدودیت  ها،  انتخاب شرکت  در  محدویت  ور، 

این    .ن شودخدمات و کاالها، باعث خواهد شد که نیاز کشور صرفا به صورت روزمره و در سطح حفظ معیشت تامی

تجارت  نیازهای مختلف، سطح فناوری و کیفیت و    ۸۰و    ۷۰میلیون جمعیت ایرانی در دهه های    ۸۰در حالیست که  

و مبادالت و تجارت گسترده ای را تجربه کرده اند و اکنون نمی توانند تنها به چین محدود شوند و در     گسترده با دنیا

ندگان و فعاالن اقتصادی، اصال کاال و خدمات قابل عرضه به چین ندارند کنارش نیز بسیاری از کسب وکارها، صادرکن

لذا قرارداد ایران و چین، محدود به شرکت ها و     .ای دیگر را داشته باشندکه انتظار کسب درآمد و مبادله با کااله

در خری که  بود  و صادرکنندگان خواهد  واردکنندگان  از  بخش محدودی  و  ایران  دولتی  با  دستگاه های  نیز  از چین  د 

مواجه هستند. نخ   محدودیت  به همکاری  تمایل  پروژه ها  و  در همه رشته ها  واهند همچنین شرکت های چینی 

از شرکت   تعدادی  تنها  از ترس تحریم و محدودیت های دیگر،  و  ایران شروعداشت  به کار خواهند   های چینی در 

و دوران جنگ، تنها کاالی اساسی و گندم و روغن و گوشت    6۰بنابراین نمی توان انتظار داشت که مانند دهه     .کرد

باشد. نداشته  کاالها خریدار  و سایر  وارد شود  دارو  یا    و  نبوده  قبال  از کاالهایی که  این است که بسیاری  مشکل 

را   کار  محیط  و  خانه  مصرفی  کاالهای  از  توجهی  قابل  بخش  و  شده  تبدیل  ضروری  کاالی  به  امروز  بوده  لوکس 

ی خارجی تشکیل می دهد. از سوی دیگر، صادرات ایران نیز متحول شده و افزایش یافته است و به جای  کاالها

خشکبار، و  این   فرش  اید  می  نظر  به  آنچه  کنیم.  می  صادر  و...  فوالد  و  معدنی  و  پتروشیمی  محصوالت  اکنون 

وج ایران از یک شکست اقتصادی  همکاری اگر متضمن ضرر برای ایران نباشد اما راهکاری موثر و کارگشا برای خر

و   اورد  نمی  بوجود  کشور  برای  را  باشد  پایدار  توسعه  سبب  که  اقتصادی  رونق  و  و  نیست  بهروری  و  کارامد 

 .اثربخشی بسزا ندارد

 

 : کیهان -

 خرد)خبر ویژه( ها همچنان از ایران نفت میچین با دور زدن تحریم

اویل   .خردشود، از ایران نفت می یک رسانه تخصصی نفت در دنیا معتقد است چین بسیار بیش از آن چه اعالم می

شود مبنی بر اینکه این  پرایس در این باره نوشت: برخالف تصورها و آمارهایی که توسط گمرک چین منتشر می

ایران نفتی خریداری نمی از  اما اطالعاتی وجود داردکشور  انباشت نفت خام  که نشان می   کند  دهد چین در حال 

تحریم  زدن  دور  و  تمامایران  به سادگی هرچه  آمریکا  استهای  تاریخ  داده  .تر  در  منتشر شده  از   ۲6های  جوالی 

از سال  گمرک چین نشان می  بار  این کشور در ماه ژوئن و برای نخستین  ایران وارد  ۲۰۰۷دهد که  از  نفتی  ، هیچ 

میلیون بشکه نفت خام از    ۸/۱جوالی امسال    ۲۱ها چین در فاصله یکم ژوئن تا  نابر برخی گزارشنکرده است اما ب

تانکرهای گیسل با  وارداتی  نفت خام  این  این مطلب، عمده  براساس  کرده است.  وارد  از طریق   (Giessel) ایران 

منتقل می  تنگه هرمز  گذر  از  و  به کشتی  مدت،  کشتی  در همان  به عالوه،  از    6/۸شوند.  نیز  دیگر  بشکه  میلیون 

مسیر مالزی به چین صادر شده که شامل حمل و نقل به نزدیک مرزهای دریایی مالزی، تغییر ثبت اسناد کشتی  

مرتبط با مبدا و مالکیت و ادامه سفر به چین است. از آنجا که همه نفت وارداتی از ایران به چین قابل نگهداری در  

های واردات از ایران در گمرک چین چندان جای شگفتی ندارد. یعنی  این نبود داده ذخایر حفاظت شده هستند، بنابر

زند. ایران در حال حاضر از روش دیگری برای رساندن نفت خود های ایاالت متحده را دور می چین به راحتی تحریم

می  استفاده  چین  میبه  گرفته  کار  به  چین  خود  و  روسیه  همراه  به  تهران،  توسط  که  جمعشوکند  آوری، د: 

http://kayhan.ir/fa/news/195476/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87


 
اقیانوس   -)سیبری شرقی ESPO سازی و تحویل نفت دریای خزر به زیرساخت های روسی در خطوط لولهذخیره

آرام( و سپس انتقال نفت خام ایران از گذر قزاقستان و سپس به چین. روسیه در حال حاضر از نفت خام ایران در  

اش فایق آید. بدین ها از کیفیت نفت خام صادراتیی اروپاییکند تا بتواند بر نارضایتاستفاده می ESPO ترکیب نفت

از سوی دیگر ذخایر نفتی در زمانی که    .بردمنظور روسیه از ترکیب نفت شیرین، نفت ایران و نفت سبک بهره می

عرضه تحریمعمده  معرض  در  چین  نفت  کشور  کنندگان  این  برای  را  انرژی  امنیت  یک  هستند  متحده  ایاالت  های 

توانست به چاه عدم توقف تولید نفت که در نوع خود می  آورد. ایران نیز از این توافق منتفع خواهد شد:می  فراهم

ذخیره معطل  را  خود  نفتکش  ناوگان  نیست  مجبور  دیگر  ایران  بزند.  آسیب  نفتی  میادین  و  که  ها  کند  نفت  سازی 

 .حث تامین مالی استای دربر دارد. با این حال، مزیت اصلی بهای قابل مالحظه هزینه

 

 : فارس  یخبرگزار -

 رقابت چین با آمریکا برای تولید تاکسی های خودران

چین به منظور رقابت با آمریکا آزمایش خودروهای خودران خود را به منظور افزودن آنها به ناوگان تاکسی رانی این 

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از آسین ایج، تاکسی    .کشور آغاز کرده است

های خودران اتومبیل هایی ایده آل برای صرفه جویی در هزینه ها و رسیدن سریع به مقصد محسوب می شوند و 

نیز در حد مطلوبی است تاکسی ها  این  ایمنی  از طریق یک مرکز کنترل ممکن است.  آنها  از سوی دیگر   .هدایت 

چین امیدوار است به اشتراک گذاری این خودروها و کرایه آنها را نیز به یک فرهنگ در این کشور مبدل کند تا عموم 

البته باید توجه داشت هنوز سال ها تا استفاده عمومی از خودروهای   .مردم از تاکسی های خودران استقبال کنند

اریم، ولی شرکت های چینی مانند بایدو، آئوتوایکس وابسته به علی بابا و  خودران و بدون نیاز به راننده فاصله د

شرکت دی دی چوکیسینگ که خدمات به اشتراک گذاری خودرو ارائه می دهد، فعالیت های خود را در این زمینه  

اند بخشیده  به   .سرعت  منظور دسترسی  به  را  یکدیگر طرح هایی  با همکاری  یا  به طور مستقل   این شرکت ها 

تاکسی های خودران در سراسر چین اجرا کرده اند که البته فعال همه آنها در مرحله آزمایشی است. در حال حاضر 

برخی از این طرح ها در شهرهای بزرگی مانند شانگهای در دست اجراست و بعد از مشخص شدن نقاط ضعف و  

 /انتهای پیام .قوت آنها در مورد سرنوشت آنها تصمیم گیری خواهد شد

 

 : برنا یخبرگزار -

خودروی  55دستگاه اهدایی چین به قم رفت/   :مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 

های بیمارستانی/ تاکنون هیچ یک از نیروهای پسماند براثر کرونا فوت  آوری زبالهپسماند برای جمع

 اند نکرده

ا آخرین  تشریح  به  علیپور  پرداختصدرالدین  تهران  شهرداری  پسماند  در  اجتماعی    .قدامات  گروه  گزارش  به 

صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری درباره دستگاه اهدایی کشور چین  خبرگزاری برنا؛

در شهر   هااکنون اغلب بیمارستانخطرساز بود. همسوز نبود، بلکه بیاین دستگاه زباله  :به سازمان پسماند گفت

بی  دستگاه  از  برخوردار هستند.تهران  ارسال شد   خطرساز  قم  به  و  خارج  دسترسی  اولویت  از  دستگاه  او   .این 

زباله  تولید  افزایش  ایام کرونا تاکید کرددرباره  بیمارستانی در  و    ۹۸از اسفند   :های  افزایش  ناوگان  تاکنون ظرفیت 

است شده  خریداری  نو  زباله  .خودروهای  مهار  خودرو  برای  جداگانه  شکل  به  درمانی  مراکز  و  بیمارستانی  های 

زباله می  به دفن  و  اختصاص داده شده  زباله ناوگان هایی  روند مهار  در  تغییری  تاکنون  بیمارستانی پردازیم.  های 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1041417-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1041417-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1041417-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1041417-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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های مهار زباله   خودرو برای   55  -  5۰تاکنون   :مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری افزود  .انجام نشده است

های معین و  تا هفت خودروی جداگانه نیز برای بیمارستان   6در این میان    بیمارستانی اختصاص داده شده است.  

است شده  داده  اختصاص  کرونا  بیماران  ویژه  درمانی  پسماند    .مراکز  بخش  در  کرونا  به  مبتالیان  میزان  درباره  او 

های آماری از مبتالیان به کرونا وجود ندارد. هرچند در سیستم   ارگریدر بین نیروهای ک :اظهارکرد   شهرداری تهران

اداری و ستادی نیز هفت تا هشت نفر به کرونا مبتال شده یا آزمایشات کرونای آنها مثبت بود که بعد از گذران دوران  

مرگ تهران  شهرداری  پسماند  بخش  در  تاکنون  درضمن  کردند.  پیدا  بهبود  کردرمان  از  ناشی  نشده  ومیر  ثبت  ونا 

افزود  .است آرادکوه  وضعیت  آخرین  درباره  در   :علیپور  بلکه  نیست،  دیروز  و  امروز  برای  به ۱۰۰آرادکوه  اخیر  سال 

است. هرچند تبدیل شده  تهران  پسماند  دفن  روش محل  افزایش  با  مبدا،  از  تفکیک  افزایش  مختلف همچون  های 

به گفته او شاید    .ریزی شده تا دفن در منطقه به حداقل کاهش یابدسوزها برنامه لهتولید کمپوست و افزایش زبا

تری برای مدیریت پسماند باشد، چون جابجایی پسماند فقط انتقال آلودگی از یک نقطه به نقطه  این اقدام مناسب 

است پسماند   .دیگر  مهار  برای  داد.  کاهش  را  زیستی  محیط  عوارض  بتوان  که  است  این  اقدامات  میهدف  توان 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری درباره ماحصل اقدامات در زمینه    .مناسب را در دستور کار قرار داد

سال اخیر    ۱5-۱4در   :علیپور گفت  .در کنار تفکیک از مبدا نیازمند یک اقدام زیرساختی هستیم :تفکیک از مبدا افزود

شد م طراحی شده اما باید یک اقدام زیرساختی در طول سال انجام می مسئله پسماند رها شده است. مخازنی ه

داخل ساختمان در  دیگر کشورها  مخازن همچون  زباله و  برای  و مخزن جداگانه  اختصاص  ها طراحی  مختلف  های 

بود  به صرف فرهنگسازی و ن هرچند تاکنون اقدامات در این باره انجام نشده است. البته :او اظهارکرد  .شدداده می 

در یکسال اخیر طرح کاپ اجرا شده است. در حالی که اغلب   :علیپور افزود  .رفتها کاری از پیش نمیزیرساخت

به گفته او تاکنون چهار منطقه به    .اندمردم در کشور ما به روش عادی یعنی رهاسازی زباله در مخازن عادت کرده 

اقدام م این  پایلوت در دستور کار قرار گرفته و در  زباله شکل  به داخل ساختمان هدایت شده و  ها به شکل خازن 

جمع  پیدا  جداگانه  گسترش  تدریجی  شکل  به  و  است  زمانبر  اقدام  این  باشد.  داشته  وجود  تفکیک  امکان  تا  آوری 

گفت  .کندمی شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  جمع :مدیرعامل  تدریجی  را  موجود  مخازن  این  باید  کرد.  آوری 

علیپور   .گردی است. این اقدام زمانبر و به موازات آن باید اقدامات مناسب را انجام داددگی و زباله مخازن منبع آلو

تالش :افزود مخزنباید  زمینه  در  راه ها  اپلیکشن  درضمن  یابد.  افزایش  زیرساختی  اقدامات  و  اندازی، گذاری 

او درباره برخورد با پیمانکاران در صورت    .خودروهای ملودی و ... طراحی شده تا همزمان بستر اجرایی فراهم شود

بر اساس دستور شهردار تهران در صورت استفاده پیمانکار از   :آوری پسماند تاکید کرداستفاده از کودکان در جمع

قراردادش فسخ می  و  برخورد شده  او  با  گفت  .شودکودکان  فعالیت   :علیپور  به  غیرمجازی  به شکل  افراد  برخی 

ار مخزن در سطح شهر تهران وجود دارد و شهرداری رابط قضائی نیست که بتواند برخورد کند، هز  54پردازند.  می

با عوامل سوءاستفاده کننده برخورد  بتوان  تا  برگزار شده  انتظامی  نیروی  با  از دادستان حکم اخذ و جلساتی  اما 

باید بتوان شکل مخازن را تغییر داد، چون در صورت   :اظهار کرد مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری  .شود
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 (: 21)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( م خ ری غدت عيد سبنابم)  «تام  ديع نیبرتر»

   :ودفرم ،باد شو خاندان بر او ا خد سالم که رسول خدا 

بنصب اخى على بن    هیالذى امرنى اهلل تعالى ذکره ف ومیامتى و هو ال   ادیخم افضل اع ر یغد ومی

و اتم على امتى   نیالد  ه یالذى کمل اهلل ف ومی به من بعدى و هو ال  هتدونیابى طالب علما المتى، 

 .   ناید النعمة و رضى لهم االسالم هیف

روزى است که خداوند بزرگ دستور داد ؛ آن  هاى امت من است و آن   د ی ع نیخم برتر  ریغد روز

روز برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار ) و فرمانده ( امتم منصوب کنم ، تا بعد از من  

  رنعمت را بو  لیرا تکم  نیشوند ، و آن روزى است که خداوند در آن روز د تی ردم توسط او هدم

 .  دی راى آنان پسندب نی امت من تمام کرد و اسالم را به عنوان د

 (  8، ح .125) امالى صدوق :  

 (  "ع"کاظم   یامام موس  والدتت سبنابم)  «تدبير ثیحد  »

   :ودفرم ،باد شو خاندان   بر او ا خد  سالم که کاظم  یامام موس 

 شِ ینِصفُ الع رُیالتَّدبِ

 .است یاز زندگ  یمین   ریتدب 

 ۴25العقول، ص  فتح



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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