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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 چین: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مبنای قانونی ندارد

 ۹۰تالش دقیقه  .یک دیپلمات چین گفته تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مبنای قانونی ندارد : فارس

های تسلیحاتی ایران به نتیجه  ن برای رسیدن به مصالحه با روسیه و چین بر سر تمدید تحریمبریتانیا، فرانسه آلما

است تحریم  .نرسیده  این  تمدید  برای  آمریکا  قطعنامه  با  روسیه  و  چین  داد  گزارش  رویترز  مخالفت  خبرگزاری  ها 

های کرد گفت: »تمدید تحریم وگو می اند. یک دیپلمات چین در سازمان ملل که به شرط عدم افشای نام گفتکرده 

ای را تضعیف ها برای حفظ توافق هستهتسلیحاتی علیه ایران به هر شکل آن فاقد مبنای قانونی است و تالش

ندارد تصویب  برای  شانسی  آمریکا  قطعنامه  گفت  همچنین  وی  کرد.«  در    .خواهد  آمریکا  نماینده  کرافت،  کلی 

های خواهند از لغو تحریمنیوز گفت که چین و روسیه میبری فاکسای با شبکه خسازمان ملل متحد در مصاحبه

 «.تسلیحاتی ایران منفعت ببرند. او گفت: »روسیه و چین منتظر زمانی هستند که بتوانند به ایران سالح بفروشند

با رویترز گفت  های آمریکا در این زمینه  کرد درباره تالشوگو مییک دیپلمات اروپایی که به شرط عدم افشای نام 

هسته  توافق  نابودی  ترامپ  دولت  »هدف  استگفت:  ایران  سه   «.ای  امروز  است  قرار  آمریکا  شنبه دولت 

ت در شورای امنیت سازمان ملل متحد به  های تسلیحاتی علیه ایران اسای را که خواستار تمدید تحریمقطعنامه 

بگذارد فارن   .رأی  نمونه مجله  را  قطعنامه  این  پیش  روز  چند  گزارشی  در  ویژگیپالیسی  با  سندی  از  های  ای 

تعهدات   تحمیل  دنبال  به  و  است  جسورانه  قطعنامه  »این  است:  نوشته  و  کرده  توصیف  ترامپ«  »دیپلماسی 

آ کردن  ملزم  و  کشورها  به  جامع  کشتیحقوقی  با  مقابله  به  استنها  آنها  توقیف  و  ایران  بارهای  حامل    «.های 

تحمیل مجازات پیش دنبال  به  این،  بر  آمریکا عالوه  مانند مصادره دارایی نویس قطعنامه  برای  هایی  و منع سفر  ها 

است اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  جمله  از  ایرانی  نهادهای  و  کرده    .افراد  تصریح  آمریکایی  قطعنامه  رسانه 

فکر   کشورها  این  زیرا  شد،  خواهد  برخوردار  کشور  این  اروپایی  متحدان  میان  در  اندک  حمایت  از  احتماالً  آمریکا 

چین و روسیه به صراحت   .ای برجام منجر خواهد شدای به نابودی توافق هسته کنند که تصویب چنین قطعنامه می

پالیسی نوشته ممکن است کار اصالً به نیاز به  با این حال فارن   اند که این قطعنامه را وتو خواهند کرد؛اعالم کرده 

های تحریم    .رأی الزم برای تصویب قطعنامه خود نیز برخوردار نیست  ۹زیرا واشنگتن احتماالً از     وتو هم نکشد زیرا

رای تصویب در  یک قطعنامه ب  .رسداکتبر سال جاری میالدی به پایان می   ۱۸تسلیحاتی علیه ایران طبق مفاد برجام 

عضو دائم شورای امنیت )آمریکا،   ۵عضو، بدون وتو از سوی هر یک از    ۹کم  شورای امنیت نیازمند موافقت دست

است انگلیس(  و  فرانسه  چین،  تحریم   .روسیه،  تمدید  در  که  صورتی  در  گفته  ترامپ  علیه  دولت  تسلیحاتی  های 

هایی مانند »مکانیسم ماشه«، »ساز و کار حل و  ه با نام ایران موفق نشود قصد دارد از یکی از بندهای برجام ک

المللی های بینشود برای بازگرداندن تحریمها« شناخته میفصل اختالف« یا »ساز و کار بازگشت خودکار تحریم

م  از برجا  ۱۳۹۷ماه سال  گویند آمریکا از آن جهت که اردیبهشتبا این حال کارشناسان می  .علیه ایران استفاده کند

ها تواند از بندهای این توافق برای تمدید تحریمکننده در »برجام« نیست و نمیهای مشارکتخارج شده جزو طرف

کنند آمریکا با  جمهور آمریکا ادعا می های دولت »دونالد ترامپ«، رئیس از طرف دیگر، مقام   .علیه ایران استفاده کند

  .شودکننده در آن محسوب میهای مشارکت ز یکی از طرفخروج از برجام این توافق را »نقض« نکرده و هنو

 تاک؛ معامله پر سود یا اشتباه بزرگ؟ خرید تیک/   شودهای اجتماعی میمایکروسافت غول جدید شبکه

شود، فرضیه تبدیل شدن  تر میتاک توسط مایکروسافت نزدیک هرچه زمان انجام معامله خرید تیک : اقتصاددنیای 

شود. حاال ابهام معامله بزرگ دهه  تر می های اجتماعی هم پررنگافزاری به غول تازه شبکه ناگهانی این غول نرم 



 
یا یک اشتباه   از کارشن ۵۰حاضر  در ذهن بسیاری  ژئوپلیتیکی،  پررنگمیلیارد دالری  تجاری   .شودتر میاسان  جنگ 

تاک را ناچار به  شرکت مالک اپلیکیشن محبوب تیک ByteDanceمتحده با چین،  ت جمهوری ایاالدونالد ترامپ رئیس 

فروش سایت تجاری آن در آمریکا کرده است. این اتفاق بعد از امضای فرمان اجرایی افتاد که ترامپ هفته گذشته 

تاک با صدها میلیون نفر کاربر که اغلب آنها بین تیک   .آن را امضا کرد و قرار است تا روز پانزدهم سپتامبر اجرا شود

تبلیغ   24تا    ۱2 و  کاربران  برای  محبوب  و  بزرگ  اجتماعی  شبکه  یک  هستند  شرکتساله  است.  بوده   کنندگان 

ByteDance 2۰2۰تاک از یک میلیارد دالر در سال  بینی کرد که درآمد تیک که مالک این اپلیکیشن است، اخیرا پیش  

تاک به شرکت آمریکایی  خواهد رسید. اجبار ناگهانی این شرکت به فروش تیک  2۰2۱رد دالر در پایان سال  میلیا6به  

تخمین در  هنوز  معامله  این  قیمت  که  است  برده  فرو  فکر  به  را  تحلیلگران  حاال  و مایکروسافت،  است  اولیه  های 

در این مورد   Wedbush گذاریالی و سرمایه دان ایوز« یکی از تحلیلگران شرکت م»   .احتمال افزایش آن وجود دارد

تیکمی خرید  که  معتقدیم  »ما  کمی  گوید:  که  است  کریسمس  روز  صبح  لذت  به  شبیه  مایکروسافت  توسط  تاک 

تاک در  فرد در یک دهه اخیر است. اگر تیکشود. این یک فرصت معامله منحصر به گذاران میزودتر نصیب سرمایه 

درستی شکل  به  آینده  سال  می  چند  شود،  حدود  مدیریت  در  ارزشی  به  برسد  2۰۰تواند  دالر  نظر    «.میلیارد  به 

اشتیاقمی با  مایکروسافت  تیک  ByteDance رسد  فروش  امن  به  انتقال  برای  رقیب  تکنولوژی  شرکت  به  تاک 

جاد کرده میلیون خط کدنویسی، کمی زاویه دارد و این موضوع فضای رقابتی در این جریان ای  ۱5اطالعات کاربران و  

اپ را در اختیار دارد و نه گوگل که مالک یوتیوب است، حتی به فکر ورود  بوک که اینستاگرام و واتس است. نه فیس 

تاک را  اپل بالفاصله شایعات مربوط به تمایل این شرکت برای خرید تیک   .اندبه مذاکرات برای چنین خریدی نیفتاده 

گزارش  کرد.  میانکار  نشان  اما  بادهند  ها  مایکروسافت  مذاکرات  از  پیش  توییتر  معامله  ByteDance که  این  به   ،

نیاز   با این وجود اما احتماال به خاطر کمبود منابع مالی که برای انجام سریع این معامله  تمایل نشان داده است. 

 .بود، باعث حذف این رقیب بزرگ شده است

میلیارد دالر سرمایه و دارایی به راحتی قدرت   ۱۳۰ز  مایکروسافت اما با بیش ا//    های سیاسی و امنیتیچالش   

به را  معامله  این  انجام  و  خرید  تکمیل  از  بعد  تا  آورد  شرکت  26دست  دالری  سال   LinkedIn میلیارد  ،  2۰۱6در 

های سیاسی و موارد عملی و  ترین معامله تاریخ این شرکت باشد. هر چند قیمت این معامله در میان نگرانی بزرگ 

به استراتژ مایکروسافت  که  تیک یکی  جدید  مالک  این شرکت عنوان  دغدغه  کمترین  بود،  خواهد  مواجه  آنها  با  تاک 

تاک در آمریکا و همچنین کانادا، استرالیا و  مذاکرات مایکروسافت برای خرید بخش عملیاتی تیک    .شودمحسوب می 

ا امسال  دالری  میلیارد  یک  درآمد  از  نیمی  حدود  احتساب  با  احتمال  نیوزیلند  تحلیلگران  شد.  آغاز  اپلیکیشن،  ین 

اینها در حالی است که این معامله تنها برای     .دانندتاک، محتمل میافزایش این مبلغ را با توجه به روند رشد تیک 

دهد که مذاکرات معامله بزرگ جهانی به  ها نشان می گزارش  .خرید مالکیت بخشی از یک تجارت جهانی بوده است

های تکنولوژی چین تبدیل شده که حاال با تصمیمات دونالد ترامپ باعث افزایش عصبانیت ترین فعالیت یکی از موفق

است  شده  چین  تیک   .دولت  که  معتقدند  سفید  کاخ  مدعی  مقامات  و  است  آمریکا  ملی  امنیت  برای  خطری  تاک 

در سال گذشته     .پیدا کند  تواند به اطالعات شخصی کاربران در این اپلیکیشن دسترسیهستند که دولت چین می

سال آمریکایی    ۱۳آوری غیرقانونی اطالعات شرکت کاربران زیر  تاک برای رفع اتهاماتی مربوط به جمع میالدی تیک 

میلیون دالری موافقت    5/  ۷شود، با پرداخت جریمه  که رکوردی برای تجاوز به حریم شخصی کودکان محسوب می

نهاد   ماه گذشته میالدی هم  در  بر شرکتکرد.  کره ناظر  تیکهای مخابراتی  پرداخت جریمه  جنوبی  به  را    ۱55تاک 

ناچار   مایکروسافت  اوصاف  این  با  کرد.  متهم  کاربران،  اطالعات شخصی  از  محافظت  در  ناتوانی  برای  دالری  هزار 

بیشتری انجام  نویسان چینی را با احتیاط و دقت  است جریان انتقال اطالعات، بازنویسی کدها و همکاری با برنامه 

که درحالی    .هایشان هم اطمینان پیدا کندهای سهوی یا عمدی نفوذ آنها به سیستم بدهد و همچنین از وجود روزنه



 
های اجتماعی  عنوان یکی از بازیگران کلیدی شبکهدنبال کسب وجهه جهانی برای تضمین بقای خود به تاک به تیک

بز  تغییرات  انتظار  چشم  هم  آن  کاربران  شبکهاست،  تاریخ  هستند.  آن  جلوی  به  رو  و  از  رگ  مملو  اجتماعی  های 

از بزرگی  نماند Bebo تا  MySpace رقبای  باقی  آنها  از  اثری  و  شدند  ناپدید  زمان  طول  در  که  جدید     .است  مالک 

تالشتیک با  احتماال  هم  فیس   تاک  مانند  مواجه  رقبایی  جدید،  رقیب  یک  حضور  کردن  محدود  برای  یوتیوب  و  بوک 

فرم اینستاگرام معرفی کرد. قطعا تمام  روی پلت  Reels تاک را با نامبوک هفته گذشته رقیب تیک خواهد شد. فیس

گویند که حساب کاربری آنها در اینستاگرام را هم دنبال کنند  کنندگانشان می تاک به دنبال اینفلوئنسرهای بزرگ تیک 

پست  در  را  آنها  بتوانند  سرگرم  تا  غیرویدئویی  فیسهای  کنند.  حفظ  واقع  در  با و  مواجهه  در  همچنین  بوک 

گرانپیشنهاد  تیک های  استعداد  با  و  محبوب  سازندگان  جذب  برای  میالدی  قیمت  گذشته  ماه  در  شد  ناچار  تاک، 

بوک تحلیلگران معتقدند فیس  .میلیارد دالری را برای جذب و حفظ استعدادهای خالق ایجاد کند  2صندوقی با ذخیره  

داند با یک غول  افتد، اما حاال خوب میشود و به تکاپو میفرم اجتماعی جدید نگران میاز ظهور یک پلتبه ندرت  

می تازه  و  کرده  طی  را  سریعی  رشد  روند  که  است  مواجه  فیسوارد  خرید  کند.  به  اقدام  معموال  گذشته  در  بوک 

 .تواند بکندکرد و حاال این کار را هم نمیوارد است، میشرکتی که رقیب یک تازه 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 دار توانمندی برای وزارت صنعت است مدرس خیابانی سکان   :رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

پیشنها  -ایرنا  -تهران وزیر  اینکه  بیان  با  و چین  ایران  بازرگانی  اتاق مشترک  فرد  رییس  تجارت  و  معدن  دی صنعت، 

تواند توانمندی است، گفت: گزینه پیشنهادی وزارت صنعت با توجه به سابقه طوالنی فعالیت در این وزارتخانه می 

مجیدرضا حریری« روز سه شنبه در گفت و گو با »  .سکان این نهاد را به دست بگیرد و به درستی آن را هدایت کند

به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و  ابقه فعالیت »حسین مدرس خیابانی«خبرنگار ایرنا با اشاره به س

تجارت از سوی رییس جمهوری اظهار داشت: وی از افراد نادری است که سابقه کار در وزارتخانه مربوطه را داشته  

رییس اتاق    .می شود  که این یک نکته بسیار مثبت محسوب می شود زیرا کمتر به این موضوع در انتخاب وزرا توجه

چین و  ایران  های   بازرگانی  پست  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  بازرگانی  های  وزارتخانه  در  دهه  دو  وی  افزود: 

کرد فعالیت  سرپرستی  نهایت  در  و  مقامی  قائم  تا  مجلس   مدیریتی  اعتماد  رای  دریافت  صورت  در  تواند  می  که 

مدرس خیابانی فردی توانمند در این حوزه است، تاکید کرد:   وی با بیان اینکه  .شورای اسالمی به کمک وی بیاید

و توانست به جایگاه فعلی دست پیدا کند که روند خوبی  تر آغاز کردفعالیت خود را از سطوح پایین    مدرس خیابانی

رد:  با اشاره به اینکه کمتر از یکسال از پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، تصریح ک حریری  .محسوب می شود

باقی  مدت  این  در  است  سر بهتر  پشت  را  سرپرستی  فعلی  شرایط  در  مدتی  که  بیاید  کار  سر  بر  کسی  مانده 

گذاشته باشد به عنوان وزیر راه خود را ادامه دهد و سکان این نهاد را به دست بگیرد و به درستی آن را هدایت  

های و خروج از زیر سایه سیاست برای این ماه وی اظهار داشت: امیدواریم مدرس خیابانی با دلگرمی بیشتر    .کند

جایگاه  باقی  به  را  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه  و  دهد  ادامه  خود  تالش  به  است  حساسی  دوران  که  مانده 

کاری برخی نهادهای دیگر و  حریری با بیان اینکه جایگاه محکم این وزارتخانه به دلیل موازی   .حقیقی خود بازگرداند

وزارت بازرگانی دچار تزلزل شده است، خاطرنشان کرد: مدرس خیابانی می تواند این اقتدار را به    پیگیری تفکیک

 .المللی ساز و کار جدیدی را ایجاد کندوزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداند و در حوزه تولید، تجارت و مبادالت بین

 

 آمریکا از برنامه راهبردی ایران و چین ناخوشنود است  / پکن -تحلیل روزنامه پاکستانی از همکاری تهران 
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برای   -ایرنا    -آباد  اسالم واشنگتن  ناکام  تالش  آخرین  را  برجام  از  ترامپ  دولت  خروج  »جنگ«  پاکستانی  روزنامه 

برنامه همکاری راهبردی   تهران توصیف کرد و نوشت:  بر  ناخوشایند   2۵تشدید فشارها  ایران و چین خبری  ساله 

این روزنامه اردو زبان،   شنبهنقل از گزارش روز سه   به گزارش ایرنا و به   .برای مخالفان غربی از جمله آمریکا است

ای دارد بلکه دامنه آن در سطح بین الملل نیز مشاهده خواهد  اهداف مشترک ایران و چین نه تنها ماهیت منطقه 

شود به پکن محسوب می -در این گزارش آمده است: مقاومت در برابر فشارهای آمریکا جبهه مشترک تهران  .شد

 .اندن دو کشور آسیایی تقویت مناسبات امنیتی را نیز در دستور کار برنامه راهبردی خود قرار دادههمین دلیل ای

روزنامه جنگ در گزارش خود نوشت: سند جامع همکاری راهبردی ایران چین خبری ناخوشایند برای غرب است. 

ای و جهانی دو کشور از  ف منطقهاند که اهداهای غربی با ذکر جزئیات سند جامع همکاری راهبردی نوشتهرسانه 

های امنیتی در این برنامه همکاری، باعث نگرانی  قرار داشتن موضوع همکاری   .سایر پیمانها در جهان متمایز است

آمریکا است. چین بعد از خاورمیانه اینک در دومین جبهه خاورمیانه و افریقا منافع آمریکا را از طریق ایران به مبارزه  

و  این    .طلبدمی اقتصادی  روابط  حوزه  از  فراتر  پیمان  این  پیامدهای  و  ثمرات  نوشت:  پاکستان  زبان  اردو  روزنامه 

تواند این سند جامع را برای مذاکرات با غرب  ای و جهانی باشد. تهران میتواند داخلی، منطقهسیاسی بوده و می

غرب برای حل مشکالت ناشی از سیاست در این گزارش آمده است: جمهوری اسالمی ایران به جای    .به کار بگیرد

می محسوب  غرب  برای  بدی  خبر  این  و  دارد  شرق  به  نگاه  آمریکا،  حداکثری  نوشت:    .شودفشار  جنگ  روزنامه 

سیاست فشار آمریکا بطور کامل شکست خورده است. چین در صورت رویارویی با آمریکا سوخت مورد نیاز خود را  

کشورها انحصار  از  دیگر  و  کرده  است بیمه  شده  خارج  آمریکا  متحد  عربی  پاکستانی،   .ی  روزنامه  این  نوشته  به 

تر چین در منطقه و خاورمیانه هموار تر و گسترده های بلندمدت تهران و پکن راه را برای نقش فعال برنامه همکاری 

پکن را نقشه   های بلندمدت تهران وسفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان ماه گذشته برنامه همکاری   .کندمی

ای های منطقه توان به همکاری ها را می راه روشن برای روابط آینده میان دو کشور مهم خواند و گفت: این همکاری 

 .در قالب ابتکار یک کمربند و یک جاده و طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین )سی پک( گسترش داد

اخیر وزیر امور خارجه پاکستان مبنی بر اهمیت پیوستن    اظهارات »سید محمد علی حسینی« همزمان با سخنان

سفیر ایران در پاکستان در اسفندماه سال گذشته    .جمهوری اسالمی ایران به طرح اقتصادی سی پک، مطرح شد

با استقبال از طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین، گفت: تهران آماده مشارکت در این طرح اقتصادی  

های سیاسی پاکستان با استقبال از برنامه همکاری راهبردی ها و شخصیترخی احزاب، دیپلمات تر بپیش  .است

و تاکید کردند:    2۵ پاکستان دانسته  را در راستای منافع منطقه به ویژه  ایران و چین، آن  ساله جمهوری اسالمی 

  .آباد استپکن به سود اسالم-تقویت روابط تهران

 

 تفتان؛ ظرفیت گردشگری ناشناخته سیستان و بلوچستان

پر    -ایرنا    -زاهدان   نامی  ایران  بیشتر مردم  برای  ایران  بام شرق  به عنوان  تفتان  نیمه فعال  گرچه قله آتشفشان 

صورت   در  که  مانده  ناشناخته  و  مغفول  بلوچستان  و  سیستان  از  منطقه  این  گردشگری  ظرفیت  اما  است  آوازه 

د رشد صنعت گردشگری این استان خواهیم  ها و طبیعت بکر آن شاه آگاهی گردشگران داخلی و خارجی از زیبایی 

به گزارش ایرنا قله آتشفشانی نیمه فعال تفتان به عنوان اثری ملی و طبیعی فرصتی ارزشمند برای سرمایه    .بود

گذاری، تولید، اشتغال و کسب درآمد و عاملی موثر برای شکوفایی اقتصادی و تامین معیشت برای مردم محسوب 

ا و روستاییان اطراف آن در طول سال به ویژه ایام نوروز و تعطیالت تابستانی میزبان هم تفتان و روستاه  .می شود

از هموطنان هستنداستانی با مسافران و گردشگران و کوهنوردان تقسیم  ها و برخی  را  و شادی و نشاط شان 

است که از اقصی نقاط قله زیبا و سربه فلک کشیده تفتان همه ساله پذیرای گردشگران و کوهنوردانی    .می کنند

کشور به این منطقه سفر می کنند و محو زیبایی آن می شوند، بهار بهترین فصل برای گشت و گذار در این کوه و  
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حاشیه های زیبای آن است، آب و هوای مالیم و پاکیزه همراه با بوی معطر پونه و سایر گیاهان وحشی به زیبایی  

را مجذوب می کنند بادام کوهی،   تفتان دارای  .انسان  بنه، کسور،  از جمله  زیاد  با غنای گونه ای  پوشش گیاهی 

عالوه بر قله در اطراف تفتان    .انجیر کوهی، زرشک، آویشن، درمنه، شیرین بیان، کاسنی، پونه، آرچین و غیره است

های مناظر و باغات زیبا و چشمه های متعددی است که از جمله آنها چشمه های آب معدنی جم چین و چشمه  

برخوردارند از جذابیت خاصی  گرم  و  برای   .آب سرد  نهفته  بهشتی  گردی  و طبیعت  گردشگری  کنار  در  تفتان  کوه 

آید می  بحساب  شناسی  زمین  و  علمی  آتش  .گردشگران  و کوه  الجیشی  سوق  نظر  از  تفتان  فعال  نیمه  فشان 

استراتژیک در حوزه سه شهرستان سیستان و بلوچستان واقع شده بطوریکه از جنوب به مرکز شهرستان   موقعیت

به همین سبب باید سه فرماندار این شهرستان ها در   تفتان، از شمال به میرجاوه و از غرب به خاش متصل است

گذاری  مند به سرمایه قه نشست های تخصصی راهکارهای الزم برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه گذار عال

دهند ارائه  گردشگری  مناطق    .در حوزه  اینک  گفت: هم  زمینه  این  در  ایرنا  با خبرنگار  وگو  گفت  در  فرماندار خاش 

و   جذب  برای  دارد  ضرورت  که  شوند  می  محسوب  شهرستان  این  های  حوزه  از  تفتان  جوار  در  ترشاب  و  سنگان 

ها چشمه  بایستی  سمت  این  به  گردشگران  عالقههدایت  به  را  گرم  و  سرد  آب  تفریح  ی  برای  طبیعت  مندان 

کنیم و و گردشگران معرفی  از  صاحب  .سیاحت  تفتان  به  اینکه شرایط آسان صعود  به  توجه  با  افزود:  گل صالحی 

شود  مسیر ترشاب و سنگان نیز وجود دارد، باید برنامه ریزی الزم برای صعود به تفتان از این نقاط نیز پیش بینی

استقط که نیاز  قله  به  صعود  گذرهای  و  پناهگاه  ایجاد  عنوان     .عا  به  شهرستان  این  گفت:  نیز  تفتان  فرماندار 

نیمه فعال تفتان پتانسیل   جدیدترین شهرستان سیستان و بلوچستان به واسطه حسن همجواری با کوه آتشفشان

بجد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تفتان در کنار قله  فریبا برنایی    .در جذب گردشگر به این استان داردای  ویژه 

دارای پوشش گیاهی غنی بوده که جذابیت های خود را در فصول مختلف  پوشیده از برف در زمستان و فصل بهار

داشت: ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، بازارچه    وی اظهار  .سال برای گردشگران و رهگذران به نمایش می گذارد

تا حد   بهداشتی  و سرویس های  استراحتگاه ها  ایجاد  کنار  در  و صنایع دستی  فروش محصوالت کشاورزی  های 

و خارجی کمک می کند داخلی  به جذب گردشگران  مانده   زیادی  مغفول  آن همچنان  اما ظرفیت های گردشگری 

: سرمایه گذاری در حوزه های کوهپیمایی و کوهنوردی، نصب تله کابین و پیست فرماندار تفتان ادامه داد  .است

وی بیان کرد: ظرفیت های بکر    .های اسکی تا حد زیادی می تواند به بهره گرفتن از ظرفیت های تفتان کمک کند

ین موضوع بوده فرهنگی و روستایی، وجود غارها، دریاچه ها و چشمه ها، آثار باستانی و سنگ نگاره ها بیانگر ا

نیاز   بومی  گذاران  سرمایه  و  دولت  ویژه  های  حمایت  به  تفتان  گردشگری  های  توانمندی  کردن  شکوفا  برای  که 

نماینده مردم خاش، میرجاوه، تفتان و بخشهای کورین و نصرت آباد زاهدان در مجلس شورای اسالمی نیز   .است

به دلیل کم توجهی ها تفتان  ناشناخته مانده و   گفت: ظرفیت های گردشگری  از سرمایه گذاران  نکردن  و حمایت 

توانمند بیشتر  معرفی  برای  دارد  شودضرورت  تالش  فعال  نیمه  آتشفشانی  قله  این  های  اسماعیل   .ی 

اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان برای رونق   زهیحسین

و   دارای جایگاه  تفتان  داریم  اعتقاد  زیرا  انجام دهد،  مثبتی  اقدامات  نتوانسته  تفتان  در  به صنعت گردشگری  دادن 

وی ادامه داد: تفتان همواره پذیرای گردشگران و کوهنوردان داخلی    .انی برای جذب گردشگران استظرفیتی جه

و خارجی بوده، بنابراین دولت با نگاه ویژه ای به ظرفیت های آن می تواند اعتبارات الزم را برای جذب گردشگران در 

متن آنها  تا  قرار دهد  و میرجاوه  تفتان، خاش  کننداختیار شهرستان های  آن هزینه  نیازهای  با  نماینده حوزه   .اسب 

وقت صادر شود و   کرد: اگر بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری کند و مجوزها در اسرع انتخابیه خاش بیان

بخوبی می توان از این   جدیت ورود کنند اداره کل میراث فرهنگی و فرمانداران این شهرستان ها نیز در این زمینه با

و کردظرفیت  استفاده  اشتغالزایی  برای  دستی  .یژه  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  و   مدیرکل  سیستان 

از ظرفیت   مسیر گردشگری سیستان و بلوچستان است که بهره برداری  ۶تفتان یکی از   بلوچستان نیز بیان کرد:



 
اینکه این قله آتشفشانی در حوزه علیرضا جاللزاییر افزود: با توجه به    .های ویژه آن نیازمند تالشی مضاعف است

وی اظهار    .سه شهرستان واقع شده، بهتر می توان برای معرفی آن و شکوفایی صنعت گردشگری استفاده کرد

داشت: این ظرفیت ها بنابر شرایط اقتصادی، توان محیطی، فرهنگ و آداب و رسوم، هنر و سنن و صنایع دستی 

از جمله سوزن دراستان  توانند  باید   دوزی می  که  باشد  تاثیرگذار  اشتغال  ایجاد  بویژه  منطقه  پیشرفت  و  توسعه 

کیلومتری شمال زاهدان مرکز   ۱۶۰کیلومتری جنوب خاش و    ۳۵تفتان در    .ای برای آنها انجام شودریزی ویژه برنامه 

ر محسوب  متر ارتفاع بلندترین قله جنوب شرق کشو  ۵۰استان سیستان و بلوچستان واقع شده و با چهار هزار و  

شود به  .می  تفتان  در   شهرستان  واقع  آباد  نوک  و    ۱۶۵مرکزیت  سیستان  استان  مرکز  زاهدان  جنوب  کیلومتری 

 .بلوچستان از سال قبل از حوزه خاش جدا شده است

 

 ها با ایران در حوزه حمل و نقل ریلی اعالم آمادگی پاکستان برای گسترش همکاری

با    -ایرنا    -آباد  اسالم دوجانبه  مناسبات  تقویت  برای  کشور  این  دولت  تالش  بر  تاکید  با  پاکستان  آهن  راه  وزیر 

ها به ویژه در حوزه حمل و نقل ریلی گفت: تکمیل طرح نوسازی خط ریلی جمهوری اسالمی ایران و تحکیم همکاری

د -کویته مردم  آمد  و  رفت  همچنین  و  تجارت  توسعه  موجب  شدتفتان  خواهد  کشور  ایرنا،   .و  خبرنگار  گزارش  به 

شنبه( در دیدار با »سید محمد علی حسینی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در  »شیخ رشید احمد« امروز )سه 

نظر  پاکستان، درخصوص روابط دوجانبه و سطح همکاری  تبادل  و  بحث  ریلی  به ویژه در مناسبات  های دو کشور 

آباد پایتخت پاکستان انجام شد، طرفین بر توسعه ل وزارتخانه راه آهن در شهر اسالمدر این دیدار که در مح .کرد

با   کرونا  ویروس  از شیوع  ناشی  ویژه در شرایط حاکم  به  ریلی  نقل  و  ویژه در حوزه حمل  به  مابین  مناسبات فی 

های ذیربط دو  های مقام سفیر ایران در پاکستان گفت: تماس .رعایت اصول قرنطینه و مسائل بهداشتی تاکید کردند

کشور جهت انتقال تجربیات و رفع موانع موجود با استفاده از فضای مجازی و برگزار جلسات ویدئو کنفرانسی باید  

های ریلی ایران و پاکستان به ویژه در مسیر  وی با تاکید بر اجرای توافقات پیشین درخصوص همکاری .ادامه یابد

اف-تفتان-کویته خواستار  شدزاهدان،  قطار  تعداد  لحاظ  به  ناوگان  ظرفیت  قطار   .زایش  اجرای  تسریع  حسینی 

ارتقای   در  از ظرفیت چین  برداری  بهره  افزود:  و  ناپذیر خواند  اجتناب  را  )اکو(  اقتصادی  کانتینری سازمان همکاری 

زارت راه آهن  و .آباد و پکن حائز اهمیت استاسالم-های سه جانبه تهرانناوگان ریلی دو کشور از طریق همکاری

ای به نقل از اظهارات شیخ رشید احمد در دیدار با سفیر ایران، گفت: این وزارتخانه مطالعه  پاکستان نیز در بیانیه 

کویته آهن  نوسازی خط  برآورده-امکان سنجی طرح  براساس  و  رسانده  اتمام  به  را  اولیه  تفتان  میلیارد    ۱۱2های 

در این بیانیه آمده است: وزیر راه آهن پاکستان تاکید کرد که تکمیل طرح نوسازی   .روپیه هزینه این طرح خواهد شد

کند، موجب تقویت و تسریع روند تجارت و  های همجوار مرزی دو کشور را به یکدیگر وصل میخط آهن که استان

پاکستان می  و  ایران  میان  آمد مسافران  و  رفت  اشاره   .شودافزایش  با  پاکستان  آهن  راه  کابینه  وزیر  موافقت  به 

شود بیش  که گفته می ۱-ام. الپاکستان با طرح جدید ریل گذاری از شمال غرب تا جنوب این کشور موسوم به طرح

های ریلی زیر مجموعه پروژه راهروی  میلیارد دالر روی آن سرمایه گذاری خواهد شد و همزمان پیشبرد طرح   ۶از  

های طرح ، افزود: پاکستان تمایل دارد تا با استفاده از ظرفیت   مشترک اقتصادی پاکستان و چین )طرح سی پک(

 .های ریلی با جمهوری اسالمی ایران را گسترش دهدسی پک بتواند همکاری

 

 آموزان شهر ووهان به مدرسه بازگشتند دانش

شهر ووهان، جایی که ویروس کرونا برای نخستین بار در چین آنجا گزارش شد با گذشت  دانش آموزان  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا وزارت آموزش و پرورش ووهان برای نخستین بار بعد از شیوع   .به مدرسه بازگشتند  ماه  ۷بیش از  

اول را با رعایت نکات   های حضوری مدارس پایه دوم و سوم در مقطع متوسطهویروس کرونا، مجوز تشکیل کالس

https://www.irna.ir/news/83903819/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84
https://www.irna.ir/news/83903819/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84
https://www.irna.ir/news/83903819/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84
https://www.irna.ir/news/83904484/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83904484/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83904484/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
دانش و  کرده  صادر  دربهداشتی  ماسک  پوشش  با  شنبه/  /سه  گذشته  روز  از  حاضر کالس   آموزان  درس  های 

هزار دانش آموز کالس اول و دوم دبیرستان در مدارس    ۱۵۸در روز نخست بازگشایی مدارس در ووهان،   .اندشده

این شهر با    ۱2آغاز بکار مدارس پایه های دوم و سوم ووهان در حالی است که دانش آموزان کالس   .حاضر شدند

پکن نیز تاریخ آغاز ترم   .بهشت در کالس ها حضور پیدا کرده بودنداردی  ۱۷توجه در پیش بودن کنکور سراسری، از  

سپتامبر   ۱۱شهریور( تا    ۸اوت )  2۹را به ترتیب از   مهد کودک ها پاییز دانشگاه، مدارس راهنمایی، مدارس ابتدایی و

اعالم کرده است  2۱) دانشگاه ها   شهریور(  و  به کالس های مدارس  دانشجویان  و  آموزان  دانش  نتیجه  بازگشت 

کرونا است ویروس  کنترل سرایت  و  مقابله  در  مردم چین  و  دولت  دقیق  و  مداوم، جدی  آنکه  .تالش های  از  پس 

در چین به طور   همه گیری کرونا کرد  فروردین( اعالم  ۱۰کمیته ملی بهداشت و سالمت چین در پایان ماه مارس )

کنترل هوشیاری اساسی  هم  باز  کشور  سراسر  در  مردم  و  چین  دولت  است،  خود و شده  باالی  حفظ   احتیاط  را 

برای تالش  و  تولید  و  کار  سرگیری  از  با  همراه  و  به کردند  عادی،  بازگشت  اجتماعی  و  اقتصادی  های  فعالیت 

گیری همچنان همه  کنترل  و  پیشگیری  دادند  به  ادامه  کرونا  برای    .بیماری  چین  سراسر  مدارس  حاضر  حال  در 

تدارکات الزم کامل  بطور  آموزان،  دانش  و  بازگشت معلمان  از  اند استقبال  داده  انجام  از مقامات   را  »وانگ سین« 

»ووهان« پرورش  و  است آموزش  ما  اصلی  کار  هنوز  گیر  همه  بیماری  از  پیشگیری  مرحله،  این  در  ا  گفت:  ز  پس 

نکات   به کالس ها تحویل می دهد دانش آموزان را نهار بازگشایی کالس ها، در هر طبقه یک معلم مستقر شده که 

با وجود دمای باالی هوا در مدرسه، همچنین همزمان  پیشگیری از بیماری به طور مداوم پخش می شود مربوط به

 .الس باز می شودبرای ضد عفونی در ک با فعال شدن سیستم تهویه، پنجره ها نیز 

 

 درصد چینی ها خواستار اقدام تالفی جویانه علیه آمریکا هستند  ۹۰  نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد؛

درصد مردم این کشور    ۹۰تازه ترین نظرسنجی یک ارگان رسانه ای حزب حاکم چین نشان می دهد که    -ایرنا  -پکن

به گزارش   .از اقدامات تنش زای آمریکا منزجر و خواستار اقدامات تالفی جویانه کشورشان علیه واشنگتن هستند

آمریکا پس از شیوع ویروس کرونا از هیچ اقدام  ایرنا روزنامه گلوبال تایمز روز سه شنبه در مطلبی خاطر نشان کرد

زا درخصوص   تنش  کشور  این  تحریم  و  چین  علیه  نظامی  بعضا  و  سیاسی  فنی،  علمی،  تجاری،  های  زمینه  در 

سیاسی فزاینده  ارتباطات  برقراری  و  کنگ  هنگ  داخلی  در    مسایل  چین  کشیدن  چالش  به  و  تایوان  با  نظامی  و 

با   .دریای جنوبی دریغ نکرده است برای مقابله  تدبیر دولت  از هر  نظرخواهی موید آن است که عموم مردم چین 

آتش افروزی های آمریکا حمایت می کنند و روز به روز بر شمار کسانی که علیه واشنگتن موضع می گیرند و از  

گزارش نشریه حاکی است : نظرخواهی درارتباط با موضوعات مختلفی   .ویند، بیشتر می شود آمریکا بیزاری می ج

تحریم   آمریکا بر شرکت های چینی،  اخیر  و    ۱۱صورت گرفته است که شامل فشارهای  در هنگ کنگ  مقام چین 

فر و در فضای  هزار ن  ۴۸این نظرسنجی از میان حدود   .حمالت علیه حزب حاکم چین و شماری از مسایل دیگر است

مجازی انجام شده است و بسیاری از افراد شرکت کننده در آن بخصوص از تحریم های اخیر آمریکا علیه مقام های  

آمریکا دموکراسی و حقوق بشر را مستمسکی برای ورود به مسایل   چین و هنگ کنگ ابراز انزجار کرده و گفته اند:

ظرخواهی به گلوبال تایمز گفته اند که برخی از اقداماتی که آمریکا  شماری از افراد مورد ن .داخلی قرار داده است

دور   برای  آمریکا  ترامپ رییس جمهور  دونالد  به  راستای خدمت  و عمدتا در  نیست  کاربردی  انجام می دهد چندان 

ر امور  درصد از آنها تصریح کرده اند که آمریکا گستاخانه د  ۷۹بر این اساس   .بعدی انتخابات ریاست جمهوری است

و فقط   کند  راستای   ۱/2داخلی چین مداخله می  در  از سوی واشنگتن  باورند که چنین تالش هایی  براین  درصد 

لی هایدونگ استاد دانشگاه روابط خارجی چین می گوید: تقریبا بیشتر مردم   .دموکراسی و حقوق بشر بوده است

نجام داده است و کسی نیست که این مسایل بر او  چین دریافته اند که آمریکا اقداماتی خصمانه علیه کشورشان ا

وی افزود: همه می دانند که اظهارات آمریکا در حمایت از حقوق بشر و   .پوشیده باشد و این شرایط را درک نکند

https://www.irna.ir/news/83903204/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83903204/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
برای عراق، سوریه،   آمریکا چه چالش هایی  اند که  نبرده  یاد  از  و  نیست  بیش  پوچی  و  بیهوده  دموکراسی حرف 

 .ن با چنین ادعاهایی بوجود آورده استلیبی و افغانستا

 

 ویروس کرونا در غذاهای دریایی وارداتی در چین کشف شد

مقامات چین اعالم کردند ویروس کرونا را در بسته بندی غذاهای دریایی یخ زده وارداتی که از طریق    -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا از کمیسیون ملی بهداشت چین،   .بندر دالیان در جنوب چین وارد این کشور شده است پیدا کرده اند

ین ویروس در بیرون بسته بندی غذاهای دریایی یخ زده خریداری شده توسط سه شرکت در بندر یانتای واقع در  ا 

است  شده  یافت  شاندونگ  شرقی  یک  .استان  از  دریایی  غذاهای  کرد  اعالم  ای  بیانیه  در  یانتای  محلی  دولت 

گ منشا  کجا  از  که  نگفت  اما  شده  وارد  دالیان  در  که  است  وارداتی  استمحموله  نیز   .رفته  میالدی  گذشته  ماه 

استان لیائونینگ، ویروس کرونا را در بسته بندی میگوهای یخ زده وارد شده از   ماموران گمرک در دالیان بندر اصلی

ویروس   .از سه تولید کننده اکوادوری را معلق کرد اکوادور پیدا کردند به دنبال این موضوع بود که چین واردات میگو

ب  اولین  گزارش شدکرونا  چین  مرکز  ووهان  در  واقع  دریایی  غذاهای  بازار  در  در   ار  ویروس  این  بعد  به  زمان  آن  از 

گزارش شده است  به چین  از طریق مسافران  آن  بازگشت  از  موارد جدیدی  و  یافت  جهان شیوع  دولت  .سراسر 

ادرات فرآوری شده اند در  یانتای گفت برخی از غذاهای دریایی که سه شرکت این بندر خریداری کرده اند برای ص 

حالی که بقیه در سردخانه نگهداری می شده و وارد بازار نشده اند مقامات بهداشتی انبار محل این غذاها را پلمپ 

پیش از این نیز در بازار »شین فادی« پکن، ویروس کرونا بر روی تخته مخصوص خرد کردن ماهی گزارش   .کرده اند

 .شده بود

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 پیشنهاد نجومی تیم چینی به گلزن پرسپولیس /  مهاجم گلزن تیم فوتبال پرسپولیس

است کرده  دریافت  نجومی  مالی  پیشنهاد  چینی،  تیم  یک  از  پرسپولیس  فوتبال  تیم  گلزن  به   .مهاجم 

شود علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با یک باشگاه چینی برای  ؛ شنیده میخبرگزاری صداوسیما گزارش

باشگاه چینگ دائوی که در لیگ برتر چین حضور دارد به علیپورپیشنهاد    .فصل آینده به توافقات اولیه رسیده است

گ این کشور و در گروه دوم  این باشگاه چینی در سوپر لی  .میلیون یورو را داده است  ۴ساله به ارزش    ۳یک قرارداد  

چند روز پیش هم خبری از پیشنهاد باشگاه پرتغالی پاسوس به علی   .در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار دارد

 .علیپور منتشر شده بود

 

 آچار داخل جمجمه 

آچار داخل جمجمه   ، خبرگزاری صدا و سیما به گزارش  !آچار داخل جمجمه مرد چینی هم نتوانست او را از پا درآورد 

پا درآورد از  را  او  نتوانست  راه میمرد چینی در خیابانی در شن  !مرد چینی هم  از دست یانگ چین  رفت که آچار 

جراحان پس از سه ساعت عمل، با موفقیت آچار را از سر این مرد    .تعمیرکار کولرگازی رها شد و روی سر او افتاد

 !چینی بیرون آوردند

 

 : میتسن یخبرگزار -

 چین از اقالم مورد نیاز برای مهار ویروس کرونا فراتر رفت   صادرات

https://www.irna.ir/news/83903948/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/sport
https://www.iribnews.ir/
https://www.iribnews.ir/
https://www.iribnews.ir/


 
غیر از صادرات مربوط به محصوالت مهار همه گیری ویروسی کرونا، صادرات در سایر بخش ها برای اولین بار در ماه  

ل  به نق  خبرگزاری تسنیم به گزارش  .درصد از رشد صادرات چین را تشکیل داده است  ۳.۳جوالی افزایش داشته و  

لباس های محافظ نمی به ماسک و  تنها محدود  از کفشاز فوربز، صادرات چین دیگر  بلکه سایر کاالها  های  شود 

درصد    ۷.2صادرات چین در ماه جوالی همه را متعجب کرد و     .گیردورزشی گرفته تا لوازم الکترونیک را هم دربر می 

ن زده بودند. تقاضا برای محصوالت پزشکی مرتبط با  درصدی را تخمی  ۰.6افزایش داشت. اقتصاددان ها رشد منفی  

درصد از کل صادرات چین را تشکیل داده    ۱۰همه گیری ویروس کرونا همچنان باالست. انواع ماسک های پزشکی  

درصدی    6۰درصد در جوالی نسبت به سال قبل افزایش داشته ولی پایین تر از رشد    5۱اند. صادرات در این بخش  

ها هم افزایش یافته است. محصوالت مرتبط ولی خبر خوب این است که تقاضا در سایر بخش  .ستماه ژوئن بوده ا

با فناوری اطالعات تقاضای باالیی داشته اند. صادرات ابزارهای پردازش خودکار اطالعات در حال حاضر در محدوده  

دارد قرار  ویروسی    .مثبت  گیری  مهار همه  به محصوالت  مربوط  از صادرات  بخش ها  غیر  در سایر  کرونا، صادرات 

و   افزایش داشته  بار در ماه جوالی  اولین  را تشکیل داده است  ۳.۳برای  از رشد صادرات چین  برای   .درصد  تقاضا 

درصد در ماه    4۰برخی محصوالت که مرتبط با برداشته شدن قرنطینه ها هستند، باال رفته است. صادرات دوچرخه  

باعث رشد تولید ناخالص داخلی این کشور   افزایش صادرات چین  .ژوئن نسبت به سال قبل افزایش داشته است

هم خواهد شد. بزرگترین مانع بر سر راه افزایش صادرات چین، باال رفتن موارد جدید ابتال به کرونا در استرالیا، ژاپن  

بخش و  و  کار  و  کسب  ولی  نشده  کشورها  این  در  اقتصاد  دوباره  تعطیلی  باعث  باال  آمار  این  اروپاست.  از  هایی 

 ۳۷انتهای پیام/ .ری را همچنان در سطح پایینی نگه داشته استسرمایه گذا

 

 : لنایا -

رشد چین در خاورمیانه تحکیم قدرت کشورهای ضدآمریکایی را به    گذاری روبهسرمایه :وار آن راکت 

 همراه دارد 

به گزارش ایلنا به نقل از وار آن راکت، توافق ایران و چین    .وار آن راکت در تحلیلی به توافق ایران و چین پرداخت

نگرانی بین  باعث  خطرناک  ائتالف  باعث  آمریکا  خارجی  سیاست  اینکه  بر  مبنی  است  شده  هایی 

رشد چین   گذاری روبه اند سرمایه تواین توافق می  .ضدآمریکایی در خاورمیانه و شرق آسیا شده است هایقدرت 

باشد داشته  به همراه  را  قدرت کشورهای ضدآمریکا  تقویت  و  تحکیم  و  به     .در خاورمیانه  با چین  اقتصادی  روابط 

 .ها، خود را مقدار کمی وابسته نشان دهددهد در مذاکرات برای رفع تحریم ایران اجازه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/952569-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/952569-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 (: 21)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( خم  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، 

 .   نایالنعمة و رضى لهم االسالم د 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  

  رو نعمت را ب 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  تحف



 

 خبـرنامه»»  به

  ،««"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 
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