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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 کنیم چین باقدرت شرکت می  ۲۰۲۲نی المپیک زمستا  فر: درسلطانی

ساله به تصویب مقامات دو کشور ایران و چین    ۲۵وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدوارم برنامه استراتژیک   : ايسنا 

ارتباطات، سرمایه  از گذشته باشیمبرسد و شاهد  بهتر  تکنولوژی  و انتقال  با  مسعود سلطانی  .گذاری  فر در دیدار 

گرفت اظهار کرد: امیدوارم در مدت ماموریت  رزش و جوانان صورت  ا، سفیر چین که امروز در محل وزارت وچانگ هو

از همکاری ایران شاهد دستاوردهای خوبی  به همکاری های مشترک   .های دو جانبه باشیمشما در  با اشاره  او 

ها با جدیت بیشتر و  سالمی این همکاری تهران و پکن افزود: در پنجاه سال اخیر به خصوص بعد از پیروزی انقالب ا

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر گسترش روابط میان دو کشور    .ت های دوکشور دنبال می شودبهره مندی از ظرفی

این   از  باید  و  آمده است  به وجود  و چین  ایران  میان  نزدیکی  ارتباط  و جوانان خاطرنشان کرد:  دو بخش ورزش  در 

تعامل بیش برای  بهره گرفتشرایط  ادامه سند همکاری  .تر  را یک مبنای خوب    ۲۰۱۰  های ورزشی در سالوی در 

دوره  باید براساس همان سند مذکور  اظهار کرد:  دانست و  توسعه همکاری های مشترک  تمدید  برای  بعدی  های 

توانمندی  .شود فر  رشتهسلطانی  در  خصوص  به  چین  خلق  جمهوری  ورزشی  و  های  شنا  مانند  پایه  های 

، مورد توجه قرار داد و گفت: ورزشکاران ایرانی هم وومیدانی که افتخارات بسیاری را برای این کشور کسب کردهد

های درخشانی های ورزشی که ریشه در تاریخ چین دارد هم همپای ورزشکاران چینی، موفقیتدر برخی از رشته 

اند کرده  برنامه   .کسب  بر  تاکید  با  و جوانان  ورزش  بروزیر  در رشته های  ریزی  دو کشور  بیشتر  ای همکاری های 

از   ورزشی پیشرفت می  تیمی  و  این همکاری  که  کرد  بسکتبال خاطرنشان  و  والیبال  فوتبال،  روابط  جمله  با  تواند 

به پیشرفت  برسدهای چشممتقابل  والیبال جزو    .گیری  تیم ملی  نمونه  به عنوان  داد:  توضیح  برتر جهان   ۸او  تیم 

این رشته ورزشی  خواهیم  است و می ارتقای بیشتر  با چین ددر  با   .اشته باشیمهمکاری مناسبی  سلطانی فر 

مابین استقبال می کنیم، اظهار امیدواری کرد با عبور از  های فیبیان اینکه از تبادل مدرس و مربیان برای همکاری 

وی در خصوص    .هتری پیدا کندهای علمی این تبادل اطالعات بستر باین ویروس جهانی کرونا با شرکت در همایش 

های فرهنگی از کشور انان گفت: در طول چند سال اخیر جوانان ما در قالب گروهارتباطات دو کشور در حوزه جو

وزیر ورزش و جوانان با   .های شما مورد بررسی و توجه جوانان ایران قرار گرفته استچین بازدید کردند و پیشرفت

  ۲۵استراتژیک   رنامهه بو تهران به خصوص در بخش جوانان اظهار امیدواری کرد کاشاره به گسترش ارتباطات پکن  

 .گذاری و انتقال تکنولوژی بهتر از گذشته باشیمساله به تصویب مقامات دو کشور برسد و شاهد ارتباطات، سرمایه 

بهر  خواهان  گفت:  و  خبرداد  تهران  جنوب  در  پیشرفته  ورزشی  مجموعه  احداث  از  ادامه  در  از  وی  مندی  ه 

سلطانی فر گفت: مشارکت در احداث این پروژه برای هر   .گذاری چین در این خصوص هستیمهای سرمایه ظرفیت

او    .تواند روابط اقتصادی را به خوبی گسترش دهدگذاران چینی تاثیرگذار است و می دو کشور به خصوص سرمایه 

های اقتصادی است و باید کمک کنیم این روند همکاریدر پایان تاکید کرد: اراده روسای جمهور دو کشور گسترش  

 .ت بیشتری به پیش برودبا سرع

 ها آخرین جزییات ساخت واکسن توسط چینی

ژینگ : ايسنا »لیو  دولتی  داروسازی  شرکت  مدیرعامل  کرونای  ژن،  واکسن  که  است  گفته  چین  در  سینوفارم« 

روز گذشته   .ت تجاری در دسترس عموم خواهد بودصوربه    (۲۰۲۰ساخت این شرکت تا پایان سال جاری میالدی )

با   مقابله  برای  کشور  این  محققان  ساخت  واکسن  نخستین  رسمی  ثبت  از  چین  دولتی  تلویزیون  جهانی  بخش 

بود داده  خبر  کرونا  ژینگ  .ویروس  )معادل  لیو  یوان  هزار  واکسن  این  که  گفت  چینی  روزنامه  یک  به  دالر(    ۱۴۰ژن 



 
میلیارد   ۱.۴وی با بیان اینکه تمام جمعیت    .روز به فرد تزریق خواهد شد   ۲۸ر به فاصله  و باو د  قیمت خواهد داشت 

را   واکسن  این  بزرگ  شهرهای  در  کارمندان  و  دانشجویان  که  گفت  داشت،  نخواهند  نیاز  واکسن  به  چین  نفری 

شرکت داروسازی    .نندکمیجمعیت و پراکنده زندگی  دریافت خواهند کرد و نه کسانی که در نواحی روستایی کم

 « ساالنه  دولتی  تولید  ظرفیت  گوید  می  دارد  آزمایش  دست  در  را  واکسن  دو  حاضر  حال  در  که    ۲۲۰سینوفارم« 

در   خود  واکسن  کارآزمایی  سوم  فاز  توسعه  حال  در  که  کرده  اعالم  شرکت  این  داراست.  را  واکسن  دوز  میلیون 

مرکز پزشکی در جهان در حال کار روی    ۱۴۰بیش از    .است  کشورهای عربستان سعودی، برزیل، امارات و شیلی

شنبه گذشته موسسه تحقیقاتی »نیکالی گاملیا« در روسیه نیز از ثبت نخستین ساخت واکسن کرونا هستند. سه

با ویروس کرونا در جهان خبر داده بود. هر چند نهادهای پزشکی و دارویی بین المللی و غربی در  واکسن مقابله 

میلیون نفر در جهان به   ۲۲تا کنون بیش از    .اندسن )به دلیل کافی نبودن اطالعات( ابراز تردید کرده اککارآیی این و

 .اندهزار نفر جان خود را از دست داده  ۷۷۰اند که از این میان بیش از ویروس کرونا مبتال شده

 رونمایی چین از یک سامانه موشکی جدید 

آمریکا و تایوان خبر از رونمایی از یک سیستم ل تشدید تنشهای این کشور با  های دولتی چین به دنبارسانه  : ايسنا

کیلوگرمی که چند روز بعد از سفر جنجالی وزیر بهداشت آمریکا    ۵۰۰تسلیحاتی جدید دادند؛ یک سامانه موشکی  

رتبه به عنوان عالی  تایوان  تا به  که  آمریکایی  اعالم  ترین مقام  این جزیره سفر داشته،  به  گاردین    .شودمی   کنون 

به معنی رعد  " ) ۵۰۰گزارش داد، تلویزیون دولتی چین گزارشی را درباره این سامانه تحت عنوان سامانه "تیانلی  

کیلوگرم. سامانه تیانلی طبق این گزارش  ۵۰۰ای مجهز به مهمات با دقت باال و به وزن آسمان( منتشر کرد؛ سامانه 

اعالم این سیستم تسلیحاتی   .دتواند به اهداف متفاوت حمله کنو می   قادر به حمله شش نوع مهمات فرعی بوده

جدید چین همزمان با افزایش تنشها بین این کشور با آمریکا بر سر چندین مساله شامل تایوان، هنگ کنگ، دریای 

می  صورت  کروناویروس  گیری  همه  و  جنوبی  دوشنبه    .گیردچین  تالشروز  کرد،  اعالم  تایوان  بردولت  ای  هایش 

از هنبررسی سوابق ورودی  را تشدید می های جدید  آنجا  به  بگیردگ کنگ  را  تا جلوی ورود جاسوسان چین   .کند 

ترین مقام آمریکایی شد که بعد از چند روز پیش آلکس ازار، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا تبدیل به بلندپایه 

 ."نکند  ن به واشنگتن هشدار دهد "با آتش بازییوان سفر کرد و این اتفاق موجب شد پکچهار دهه به تا

 افسر سابق سیا به جاسوسی برای چین متهم شد 

به   : ايسنا و  بازداشت  )سیا(  مرکزی  اطالعات  آژانس  سابق  افسر  یک  آمریکا،  دادگستری  وزارت  اعالم  براساس 

خویشاوند آن افسر بوده،  ای که یکی دیگر از کارکنان سیا هم در آن نقش داشته و  جاسوسی برای چین در توطئه

  ۶۷است که الکساندر یوک چینگ ما،  رویترز گزارش داد، در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده    .متهم شده است

اطالعات   انتقال  برای  افسر سابق سیاست،  او هم  که  از خویشاوندانش  یکی  با  توطئه  به جرم  روز جمعه  ساله 

الکساندر    .داشت شده است. این شکایت کیفری روز دوشنبه علنی شدهای اطالعاتی چینی بازمحرمانه به مقام 

گ را  آمریکا  تابعیت  که  ما  چینگ  سال  یوک  در  بود،  فوق    ۱۹۸۲رفته  امنیتی  مجوز  و  شد  کار  به  مشغول  سیا  در 

  سیا را ترک کرد و برای کار و زندگی به شانگهای چین رفت   ۱۹۸۹ها، او در سال  محرمانه داشت. به گفته دادستان

هم که با او    های آمریکایی گفتند، یکی از بستگان الکساندر یوک چینگ مادادستان  .به هاوایی آمد  ۲۰۰۱و در سال  

بعد از ادعاهایی مبنی بر اینکه آنها از موقعیت خودشان   ۱۹۸۳تبانی کرده، سابقا جاسوس سیا بود اما در سال  

ایاالت  استفاده می  به  ورود شهروندان چینی  به  تا  دادکنند  استعفا  کنند،  دادستان     .متحده کمک  گفته  در  به  ها، 

دهی محکوم شد اما او که  ده بیان اظهارات نادرست به یک نهاد وام خویشاوند الکساندر در پرون  ۱۹۹۸حدود سال  



 
پرونده کنونی متهم نیست و علت آن "بیماری شناختی پیشرفته و ناتوان کننده" او    ۸۵اکنون   سال سن دارد، در 

استذکر   مارس  دادستان  .شده  در  الکساندر  گفتند، جاسوسی  آمریکایی  افسر   ۲۰۰۱های  دو  این  و  شروع شد 

ها و متدهای پنهان کردن ارتباطات سیا اطالعاتی در اختیار چین قرار دادند. به  سیا درباره پرسنل، عملیات  سابق

هزار دالری است که بابت   ۵۰حال شمارش  دهد الکساندر در  گفته آنها، تصاویری ویدیویی وجود دارد که نشان می

دریافت کرده بود ا  .این اسرار  از  بعد  دادگاه،  کار در  براساس اسناد  یافتن  به دنبال  او  در هاوایی،  الکساندر  قامت 

های اطالعاتی چین بدهد. طبق  آی بود تا دوباره به اسرار دولت آمریکا دسترسی پیدا کند و آنها را به مقام بیاف

  .به عنوان یک زبانشناس پیمانی استخدام کرد  ۲۰۰۴آی در هونولولو، الکساندر را در سال  بی، دفتر افاین اسناد

اف و  نکرده بی سیا  اظهارنظر  هنوز  هم آی  الکساندر  وکیل  است.  برده  زمان  آنقدر  فرد  این  بازداشت  چرا  که  اند 

 .اطالعاتی ارائه نکرد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۱افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۲۸

نرخ رسمی    -ایرنا    -تهران   امروز )سه شنبه(  بهای    ۴۷بانک مرکزی  که  کرد  اعالم  را  افزایش    ۲۱ارز عمده  با  ارز 

بود مواجه  ا  .قیمت  جمهوری  مرکزی  )بانک  امروز  ایران  رسمی    ۲۸شنبه،  سهسالمی  نرخ  عمده   ۴۷مرداد(  ارز 

کرد. طبقبین اعالم  را  بهای    المللی  و    ۲۱این تصمیم  یافت  افزایش  بهای   ۱۶ارز  با کاهش قیمت مواجه شد.  ارز 

  ۴۲شته،  به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذ  .سایر ارزها نیز ثابت ماند

 .ریال اعالم شد  ۹۴۳ر و  هزا  ۴۹به قیمت   ریال و  ۱۴۲هزار و    ۵۵به قیمت   هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس

بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس   تابلوی  و    ۴۶همچنین در  و    ۴ریال، کرون سوئد    ۳۹۷هزار  ریال، کرون    ۸۴۴هزار 

هزار   ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۲ریال، روپیه هند    ۷۰۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۷۵۶هزار و    ۴نروژ  

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۲۶هزار و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۳۴۲زار و  ه  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷و  

دالر کانادا  ر این،  عالوه ب  .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۷۶۳

هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۳۹۹هزار و    ۲جنوبی  ریال، راند آفریقای    ۴۸۱هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۸۳۷هزار و     ۳۱

ریال، لیر سوریه    ۵۳۰هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۱ریال، روبل روسیه    ۶۸۱

ریال،    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۳۱۱هزار و    ۳۰یا  ریال، دالر استرال  ۸۳

ریال،    ۲۹۳هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۰۵هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۷۲۸هزار و    ۳۰دالر سنگاپور 

ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ارمنستان    کصد درامریال، ی  ۹۵۴هزار و    ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۱کیات میانمار  

ریال، رینگیت    ۶۱۲هزار    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۵۹هزار و    ۶وان چین  امروز هر ی   .تعیین شد ریال  ۶۳۹هزار و    ۳۰

د تنگه  یال، یکص  ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۴۴۶هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۲۹هزار و    ۱۰مالزی  

و    ۱۰اقستان  قز و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۲۳هزار  اندونز  ۷۰۴هزار  و    ۲ی  ریال، یک هزار روپیه  ریال،     ۸۲۵هزار 

و    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷افغانی افغانستان   آذربایجان    ۱۶هزار  و    ۲۴ریال، منات  ریال، یکصد    ۷۲۱هزار 

ریال و    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۸۳و     هزار ۴یکستان  ریال، سامانی تاج ۳۹۸هزار و    ۸۶پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲منات جدید ترکمنستان 

 

های بزرگ ورزشی  گذاری در پروژهپکن آماده سرمایه تاکید سفیر چین در ایران در دیدار با وزیر ورزش؛ 

 ایران است 

https://www.irna.ir/news/83911284/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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رشد سفیر  -ایرنا  -تهران به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر  با  دیدار  در  ایران  در  رشته ایران چین  های در 

آماده سرمایه اعال ورزشی مختلف افتخار  با  پکن  که  کرد  پروژه م  در  بزرگگذاری  چانگ  »  .ایران است ورزشی های 

درس وا«،ه چین  )سه  ایران فیر  وزارتامروز  در  حضور  با  سلطانی  با جوانان و ورزش شنبه(  و  »مسعود  دیدار  فر« 

  ۲و چین اظهار داشت که این روابط به بیش از   ایران سفیر چین در این دیدار با اشاره به روابط خوب  .وگو کردگفت

وی در ادامه   .های بسیار دور به هم پیوند داده استز سال گردد و جاده ابریشم، تهران و پکن را اهزار سال باز می 

، افزود: گسترش روابط میان دو کشور، به خصوص کشوری بزرگ و اثرگذار در قاره آسیا است ایران با بیان اینکه

است ورزش در برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  پکن  تاثیرات    .برای  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  هوا  چانگ 

بار   ورزشی کن شدن این ویروس مسابقاتاز ریشه اشاره کرد و گفت: امیدوارم بعد   ورزش  یروس کرونا درشیوع و

آ توسط  و  یابددیگر شروع  گسترش  پیش  از  بیش  کشور  دو  روابط  گذشته   .ن  بازدید سال  به  اشاره  با  از وی  اش 

پیشرفت  بسکتبال  در   ایران فدراسیون  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  این رشته  ملی در  مثبت خواندن عملکرد  با  ادامه 

ار شد و در این مسابقات توانایی گزبر ایران المللی والیبال درافزود: سال گذشته مسابقات بین  ایران پوشان والیبال

در رشته ووشو نیز   ایران چانگ هوا خاطرنشان کرد: کشور  .را به دقت مشاهده کردم ایران ورزشکاران روبه رشد

وی در ادامه    .ها از مدیریت و یک عملکرد علمی است ای داشته و متوجه شدم این پیشرفته پیشرفت قابل مالحظ

وزیر نظرات  کامال   ایران نانجوا و ورزش نقطه  کهرا  شد  متذکر  را  نکته  این  و  کرد  توصیف  ورزش،   کارشناسی 

های متقابل بیشتر این همکاری  با عبور از بحران کرونا کند و وی امیدوار است تاتر میو چین را عمیق ایران دوستی

رد توجه قرار داد و با  سفیر چین در بخش دیگری از سخنانش میزبانی این کشور در المپیک زمستانی را مو  .شود

اسکی پیست  از  بازدیدش  به  مجموعه اشاره  این  حضور  ورزشی ایران،  منتظر  ما  گفت:  و  خواند  بسیارآماده  را 

حضوری قدرتمندی در المپیک زمستانی   ایران کنمبینی میین هستیم و پیشدر المپیک زمستانی چ ایران هایتیم

هستیم، تاکید کرد:   ایران ورزشی های بزرگگذاری در پروژه آماده سرمایه وی با بیان اینکه با افتخار    .خواهد داشت 

»مهدی  در این دیدار  .در آینده بهتر از گذشته خواهد شد ورزشی اعتقاد داریم روابط دو کشور به خصوص در زمینه

بین مدیرکل حوزه الملل، برانوش نیکای، شهرام عظیمی معاون امور بینقهرمانی و حرفه  ورزش نژاد« معاونعلی

 .در این جلسه حضور داشتند جوانان و  ورزش وزارتی و کاوه احمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت

 

 تر شده است فر: همکاری ایران و چین بعد از پیروزی انقالب پررنگسلطانی

همکاری   -ایرنا  -تهران به  اشاره  با  چین  سفیر  با  دیدار  در  جوانان  و  ورزش  اظهار    هایوزیر  پکن  و  تهران  مشترک 

مندی از ر و بهره ها با جدیت بیشتداشت: در پنجاه سال اخیر به خصوص بعد از پیروزی انقالب اسالمی این همکاری

فر در دیدار با چانگ هوا، سفیر چین که امروز در محل وزارت  مسعود سلطانی   .شودکشور دنبال می  ۲های  ظرفیت

ر داشت: امیدوارم در مدت ماموریت شما در ایران شاهد دستاوردهای خوبی از  ورزش و جوانان صورت گرفت اظها

های مشترک تهران و پکن اظهار داشت: در پنجاه سال اخیر همکاری وی با اشاره به    .های دو جانبه باشیمهمکاری

کشور دنبال    ۲های  مندی از ظرفیتها با جدیت بیشتر و بهرهبه خصوص بعد از پیروزی انقالب اسالمی این همکاری 

با تاکید بر گسترش روابط میان    .می شود ن  کشور در دو بخش ورزش و جوانان خاطرنشا   ۲وزیر ورزش و جوانان 

باید از این شرایط برای تعامل بیشتر بهره گرفتساخت: ارتباط نزدیکی میان ایران و چی  .ن به وجود آمده است و 

همکاری سند  ادامه  در  سال  وی  در  ورزشی  مشترک   ۲۰۱۰های  های  همکاری  توسعه  برای  خوب  مبنای  یک  را 

دوره  مذکور  براساس همان سند  باید  داشت:  اظهار  و  تمدانست  بعدی  توانمندیسلطانی  .دید شود های  های فر 

های پایه مانند شنا و دوومیدانی که افتخارات بسیاری را برای این ورزشی جمهوری خلق چین به خصوص در رشته

از رشتهکشور کسب کرده   برخی  در  ایرانی هم  و گفت: ورزشکاران  داد  قرار  از جمله ، مورد توجه  های ورزشی 

دار چین  تاریخ  در  ریشه  که  همووشو  هم  موفقیتد  چینی،  ورزشکاران  کرده پای  کسب  درخشانی  وزیر    .اندهای 

https://www.irna.ir/news/83912543/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87


 
برنامه  بر  تاکید  با  جوانان  و  بیشتر  ورزش  های  برای همکاری  رشته   ۲ریزی  در  ازجمله  های  کشور  تیمی  ورزشی 

این همکاری و پیشرفت می  والیبال و بسکتبال خاطرنشان کرد که  به پیشفوتبال،  با روابط متقابل  های  رفتتواند 

والیبال جزو    .گیری برسدچشم تیم ملی  به عنوان نمونه  برتر جهان است و می  ۸وی توضیح داد:  خواهیم در  تیم 

فر با بیان اینکه از تبادل مدرس  سلطانی  .سبی با چین داشته باشیمارتقای بیشتر این رشته ورزشی همکاری منا

، اظهار امیدواری کرد با عبور از این ویروس جهانی کرونا با  مابین استقبال می کنیمهای فیو مربیان برای همکاری 

در حوزه   کشور  ۲وی در خصوص ارتباطات    .دل اطالعات بستر بهتری پیدا کندهای علمی این تباشرکت در همایش

گروه  قالب  در  ما  جوانان  اخیر  سال  چند  طول  در   : کرد  بیان  و  جوانان  کردند  بازدید  چین  کشور  از  فرهنگی  های 

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به گسترش   .های شما مورد بررسی و توجه جوانان ایران قرار گرفته استرفت پیش

ساله به تصویب    ۲۵استراتژیک   امیدواری کرد که برنامهارتباطات پکن و تهران به خصوص در بخش جوانان اظهار  

وی در ادامه از    .نولوژی بهتر از گذشته باشیمگذاری و انتقال تکمقامات دو کشور برسد و شاهد ارتباطات، سرمایه 

گذاری  های سرمایه مندی از ظرفیتاحداث مجموعه ورزشی پیشرفته در جنوب تهران خبر داد و گفت: خواهان بهره

هستیم  چین خصوص  این  هر  سلطانی  .در  برای  پروژه  این  احداث  در  مشارکت  گفت:  خصوص    ۲فر  به  کشور 

تاثیرگذاسرمایه  چینی  میگذاران  و  است  به خوبیر  را  اقتصادی  روابط  دهد  تواند  اراده   .گسترش  کرد:  تاکید  وی 

روندکشور گسترش همکاری  ۲روسای جمهور   این  کنیم  باید کمک  و  اقتصادی است  به    های  بیشتری  با سرعت 

 .پیش برود

 

 اهکار مقابله با آمریکا است رسانه آسیایی: برنامه همکاری چین و ایران ر

جامع    -ایرنا  -پکن برنامه  خود،  تحلیل  ترین  تازه  در  آسیا  شرق  خبری  های  رسانه  از  نیوز«  »چانل  خبری  تارنمای 

یکا در منطقه  ساله ایران و چین را یکی از راهکارهای دو کشور برای مقابله با سیاست های آمر  ۲۵همکاری های  

با اشاره به اینکه آمریکا می خواهد کمرنگ تر از   به گزارش ایرنا »چانل نیوز« روز چهارشنبه در گزارشی  .دانست

آن   معنای  به  این  و  گرمتر شده است  ایران  و  روابط چین  نوشت: همزمان  باشد  داشته  در خاورمیانه حضور  قبل 

تارنمای خبری    .این پس راه همواری در پیش خواهد داشت  است که آمریکا برای تحت فشار گذاشتن کشورها از

 .مستقر است است که یکی از دفاتر منطقه ای آن در هنگ کنگ شرکت مدیا کورپ سنگاپور  چانل نیوز متعلق به

این رسانه با اشاره به اینکه طرفین رایزنی هایی را درباره این برنامه از مدت ها قبل انجام داده اند، نوشته است: 

انرژی، ساختارهای زیربنایی،  نچه مشخص است اینکه این یک برنامه راهبردی است که زمینه های مختلف شامل آ

برای آمریکا یکی از برنامه ها این است  چانل نیوز می افزاید:  .مخابرات و عرصه های دیگر را دربر می گیرد تجارت،  

باشد اما رابطه چین و ایران متفاوت است و این باعث  که حضوری نه چندان گسترده مانند قبل در خاورمیانه داشته

  .ین از این برنامه همکاری حاصل شود چین هم نقش فعالتری در خاورمیانه ایفا خواهد کردمی شود تا منافع طرف

گزارش تاکید می کند که به هر صورت نزدیکتر شدن چین و ایران به یکدیگر در چارچوب این برنامه راهبردی، برای  

، یک شریک کلیدی تجاری و  بخصوص آمریکا خرسند کننده نیست اما بی تردید برای چین کشوری مانند ایرانغرب  

در تحلیل این رسانه آمده است که دو کشور    .راهبردی محسوب می شود و منبع بزرگی برای عرضه انرژی است

وی با ایران ادامه می دهد و با ایران  در زمینه های مختلف با یکدیگر همکاری دارند چین همچنان به روابط تجاری ق

ایرا همزمان  دارد  تجاری  بزرگ  با  شراکت  و  خود  اقتصادی  و  زیربنایی  ساختارهای  تقویت  راستای  در  هم  ن 

روزنامه گلوبال تایمز چین هم در   .نظرداشت فشارهای حداکثری آمریکا روابط نزدیکتری را با چین تجربه می کند

شرای است:  نوشته  دیگری  خاوگزارش  نیست  گذشته  مانند  دیگر  خاورمیانه  در  اوضاع  دهد  می  نشان  رمیانه  ط 

ت تازه ای راتجربه می کند و روابط مختلفی بین کشورها در حال شکل گرفتن است و بسیاری از کشورهای  تحوال

چنان به موضوع ایران هم این نشریه تاکید کرده است:  .با نظرداشت مسایل امنیتی نیز از آمریکا فاصله می گیرند
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از موضوع منطقه  در  تهران  نقش  مهم خاورمیانه محسوب می شوددلیل  روند   ات  نیز همین  آینده  در  تردید  بی  و 

بود نخواهد  آمریکا  خوشایند  مورد  گیرد،  می  شکل  کشورها  بین  که  روابطی  از  برخی  طبیعتا  بود  خواهد    .برقرار 

رسی روابط راهبردی چین و ایران و رایزنی های  نشریه »فارین پالیسی« هم در یکی از گزارش های خود ضمن بر

آمریکا توصیف    ۲۵  اره برنامه جامعدو کشور درب بد برای غرب و  را یک خبر  ساله همکاری دو کشور، این همکاری 

 .کرد

 

 ن، فرصت جهانی شدن ایرانهای چینمایشگاه فناوری

ترین و معتبرترین نمایشگاه علمی و فناوری  به عنوان بزرگ (CHTF) ه چینهای پیشرفتنمایشگاه فناوری  -ایرنا -پکن

های نسل جدید فناوری اطالعات که هر ساله در شنژن واقع در جنوب این کشور برگزار می شود فرصت در حوزه 

و معرفی   برای عرضه  ایرانی استمهمی  بنیان  دانش  ب   .شرکت های  که  امسال  نمایشگاه  در  ایرنا،  ه  به گزارش 

وزارتخانه  مشترک  کمیسیونمیزبانی  و  میها  برگزار  شنژن  شهرداری  و  چین  دولتی  های شرکت شودهای 

در دانش  ایران  اسالمی  فناوری سفارت جمهوری  و  علمی  رایزن  کمک  با  متوالی  بار  برای ششمین  ایرانی    بنیان 

کنند نمایشگاه  .چین، شرکت می  این  دوره  و دومین  بیست  از   در  برگزار خواهد شد   سال جاری نباآ  ۲۵تا    ۲۱که 

دانششرکت بالکهای  مصنوعی،  هوش  افزوده،  واقعیت  اشیا،  اینترنت  الکترونیک،  حوزه  در  ایرانی  و  بنیان  چین 

قرا جهانی  مخاطبان  دید  معرض  در  را  خود  دستاوردهای  آخرین  دادفینتک  خواهند  جمهوری    .ر  مخصوص  پاویون 

این نمایشگاه برپا بوده و امسال برای ششمین بار است که رت مستمر در تا کنون بصو  ۲۰۱۵اسالمی ایران از سال 

ایران در چین و با   این حضور به همت رایزنی فناوری سفارت  .های ایرانی در قالب این پاویون حضور دارندشرکت

ب تعامالت  مرکز  نوآوریین حمایت  صندوق  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  شکوفایی المللی  مرکز  و   و 

جمهوری هایهمکاری ریاست  پیشرفت  و  فرصت تحول  از  تا  گرفت  خواهد  و  هایصورت  داخلی  بالقوه 

ه در  بالفعل این نمایشگا  هایو ظرفیت  فناور ایرانی هایکشور چین برای توسعه بازار محصوالت شرکت المللیبین

ای توانمند چینی و در نهایت صادرات  سازی محصوالت در چین، یافتن شرکگذاری برای تجاری جذب سرمایه  راستای

گردد استفاده  ایرانی  شرکت  .محصوالت  حضور  حضور  اوج  با  و  گذشته  سال  رویداد،  این  در  ایرانی  فناوری  های 

شرکت ایرانی از این   ۷۰ود که هیاتی بالغ بر  سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اسالمی رقم خ

سال گذشته در    .ایران به نمایش درآمد شرکت منتخب در پاویون  ۱۰مختلف از    صولمح   ۲۰رویداد بازدید و بیش از  

فناوری  چیننمایشگاه  برتر  نامه   (CHTF) های  تفاهم  چین هفت  و  ایران  بنیان  دانش  و  فنی  علمی،  شرکت های 

دبلیو او آی پی   این تفاهم نامه ها دو یادداشت همکاری بین شرکت های ایران نانو از ایران واز جمله   امضا کردند

بود گون  دونگ  فناوری  المللی  بین  و شرکت  از چین  ترتیب    .تی  به  نیز  ایران  از  آی سل  ای  و  شرکت های سدنا 

امضا کردند. شرکت های شرکت های الکتریک شنگلی از گوانگ جو و سالمتک از شانگهای   تفاهم نامه هایی با

ا میدل از طرف  فناوران سپید جامگان  و  تراپی  ژن  تفاهمیایست  یادداشت  با شرکت های شانگهای   یران هم  را 

بیومدیسین   تراپی  بیوتکنولوجییونیکار  سونبیو  شانگهای  امضا   و شرکت  الکترونیک  میکرو  المللی  بین  شرکت  و 

فرصت  .کردند رسد  می  نظر  هایبه  توانمندی  و  بین  ها  بازارهای  به  نگاه  ضرورت  البته  و  برای ایران  المللی 

اشرکت فناور  سرمایه های  حجم  با  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دومین  بعنوان  چین  و  سو  یک  از  حوزه   گذارییرانی  در  باال 

همکاری  مدت  بلند  افق  و  فناوری  و  نوآوری،  فناوری  بوم  زیست  حمایت  همچنین  و  دیگر  سوی  از  کشور  دو  های 

المللی فناورانه را  ای بین ههای الزم برای توسعه همکاری المللی، زمینههای بین شور از حضور در عرصهنوآوری ک

برنامه امسال حضور شرکت   ایران در چین حاکی است گزارش رایزنی علمی و فناوری سفارت  .ایجاد کرده است

پاویون   در  ایرانی  جذب    ۳۶های  و  پتانسیل  ۶متری  دارای  و  توانمند  حوزه شرکت  در  المللی  بین  های   فعالیت 

ها توسط   گزینش و ارزیابی شرکت  .وش مصنوعی و اینترنت اشیا استالکترونیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، ه
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ریاست  مرکز همکاری فناوری  و  معاونت علمی  توسط  مالی  و حمایت  کریدور صادراتی  و  پیشرفت  و  تحول  های 

بر اساس برنامه ریزی اعالم شده توسط رایزنی فناوری    .نجام خواهد شدجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ا

قبل از شرکت در این نمایشگاه در نمایشگاه  ایران در چین، هیات ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه شنژن،  سفارت  

د و  شوهای فناوری چین شناخته مینمایشگاه شنژن بعنوان مرجع نمایشگاه   .واردات شانگهای شرکت می کنند

اوری اطالعات، فناوری ارتباطات و  های فنهای چینی بخصوص در حوزه گیری با شرکت بستر مناسبی برای ارتباط 

های مناسب فناوری و اقتصادی هستند که با  چینی آماده یافتن فرصت  گذارانالکترونیک است؛ ضمن اینکه سرمایه 

ای به های تازه های ایرانی افقند برای بسیاری از شرکتتوجه به تجربه بازار و هنر تولید و فروشی که دارند بتوان

ها در ارایه  تاکید بر اهمیت برگزاری جلسات چهره به چهره و عرضه برخی مشوق  .ی بگشایندسمت بازارهای جهان

از جانب شرکت  به موقع  و  کامل، هدفمند  برگزاری جلسات هدفمند کنندگان، میاطالعات  در  تواند کمک شایانی 

ب استتجاری  شده  گرفته  نظر  در  ایرانی  هیات  اهداف  از  یکی  عنوان  به  که  موضوعی  معرفی    .اشد  همچنین 

بین   شرکت همایش  در  ایرانی  شاوهای  »رود  خارجی  سرمایه  جذب  نمایشگاه   (Road Show) «المللی  در  که 

های ایرانی و یافتن   تگردد، از دیگر اهداف مهم به منظور معرفی محصول، فناوری و توسعه بازار شرک برگزار می

 .گذار خارجی استشریک و سرمایه 

 

 رمزارز ملی؛ گام بلند چین برای پایان سلطه دالر 

می   -ایرنا  -تهران که  است  کرده  اعالم  چین  مرکزی  در  بانک  پیش  چندوقت  که  را  خود  ملی  رمزارز  نمونه  خواهد 

ا توجه به مبادالت اقتصادی برخی شهرهای این کشور به صورت آزمایشی به کار گرفته شده بود، توسعه دهد. ب

بین نمونه چینی میالمماهیت  آیا  که  این است  رمزدار سؤال  ارزهای  اقتصاد جهانی  للی  در  به سلطه دالر  تواند 

تحریم در موضوع  را  آمریکا  آن  از  و مهمتر  کند؟ پایان دهد  دیجیتال  //    ها خلع سالح  ارزهای  یا  و  رمزارزها  موضوع 

شود؛ ماهیت این نوع ارز ناشی می  شده است. این چالش ازها تبدیل  رمزگذاری شده به چالشی برای همه دولت 

بیت   آوردن  برای مثال به دست  ندارند.  نیاز  پول  انتقال  برای  ناظر  و  نهاد مرکزی  به  رمزارزها غیرمتمرکز هستند و 

رهای  کوین نیازی به مراجعه به بانک و یا هر نهاد دیگر دولتی ندارد. کافی است با فن استخراج آشنا باشید و ابزا

دسترس در  نیز  میآن  باشد،  بیتتان  کنیدتوانید  استخراج  نظارت    .کوین  و  کنترل  دولتی  هیچ  سوی  از  رمزارزها 

کند.گستره عملکرد آنها جهانی است و های رایج در مورد آنها صدق نمیشوند، قواعد و مقررات حاکم بر پولنمی

نمی را  جغرافیایی  و  جنسیتی  قومی،  ملی،  مرز  کافی  .شناسندهیچ  شده  یاد  هر   موارد  اندام  بر  لرزه  تا  است 

ای در اداره جامعه  ها مساوی هستند با نظارت و کنترل. اساسا فلسفه هر نظام سیاسیحاکمیتی بیاندازد. دولت 

ها، البته متفاوت بوده  واکنش  .نهفته است و اداره کردن هم نیازمند نظارت بر روند امور و کنترل افراد و نهادها است

اند. اند و قوانین و مقرراتی نیز برایشان تعیین کرده پن، آلمان و کره جنوبی آنها را پذیرفتهت. کشورهایی مانند ژااس

اند. بعضی از کشورها نیز راه مدارای  مرتبط با هر نوع رمز ارزی را غیرقانونی اعالم کرده برخی نیز هرگونه فعالیت

گرفته کج پیش  را  مریز  و  منتظرنددار  و  این  اند  آینده  ببینند  می  تا  ختم  کجا  به  نیز   .شودارزها  چین  مانند  کشوری 

و جایگاهی حقوقی برای آنها قایل    کوین را تنها به عنوان یک کاالی قابل خرید و فروش پذیرفته ارزهایی چون بیت

نسخه  تا  است  تالش  در  اما  کندنیست،  اندازی  راه  آن  از  ملی  ا  .ای  پیش  وقت  چند  کشور  این  اجرای دولت  ز 

مزارز داخلی در چند شهر خبر داد و اکنون صحبت از توسعه آن به شهرهای مختلف و حتی به عرصه  آزمایشی یک ر 

با سایر کشورها است اقتصادی  بر اساس گزارش رسانه   .مبادالت  و سازمانهمچنین  تجاری ها، موسسات  های 

برخی   .اندالم آمادگی کرده ک به تحقق این امر اعبابا«، »هواوی« و »تنسنت« نیز برای کم  بزرگ چین مانند »علی 

تواند توازن نفوذ اقتصادی در جهان را به نفع چین تغییر دهد. در عمل  کارشناسان معتقدند که این اقدام چین می

آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی تبع آن تضعیف موقعیت کنونی  به  ارز دیجیتال چینی   .یعنی تضعیف جایگاه دالر و 
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دبرخالف   توسط  رمزارزها  ای  سایر  پشتوانه  چنین  از  دیجیتالی  دیگرارزهای  اما  شود،  می  حمایت  مرکزی  ولت 

رود و عالوه بر مصارف داخلی، احتمال این این ارز جدید به نوعی یک یوان دیجیتال به شمار می   .برخوردار نیستند

ن بسیار خوشایند د که این امر برای چیرود که کشورهای بسیاری آن را به عنوان وسیله مبادله قبول کنننیز می

کشور جهان را ذیل چتر اقتصادی   ۶۰یک راه و احیای جاده ابریشم که بیش از  -خواهد بود. تحقق طرح یک کمربند

 .المللی شدن ارز دیجیتال چین را فراهم خواهد کردآورد، بستر الزم برای بینچین گرد می

می  دالر  مصاف  به  هم//    روند؟ رمزارزها  سبرای  که  است  روشن  منافع  گان  کنار  در  جهانی  اقتصاد  بر  دالر  لطه 

الملل برای شماری که برای آمریکا دارد، دست این کشور را در استفاده ابزاری و حتی خارج از عرف روابط بین بی

واکنش کشورهای مختلف در برابر    .ها و افراد مختلف باز گذاشته استاعمال محدودیت و تحریم کشورها، شرکت

ها که سلطه دالر را المللی است. یکی از این جایگزین ی تالش برای جایگزینی دالر در مبادالت بیناین استفاده ابزار

به چالش کشیده است، رمزارزها یا ارزهای دیجیتال هستند. واقعیت این است که ارزهایی مانند بیت کوین، لیبرای  

  ... و  بوک  جای فیس  تضعیف  از  آمریکا  نگرانی  شدهموجب  دالر  رسانه   .اندگاه  گزارش  رییس  به  ترامپ  دونالد  ها، 

 .جمهور این کشور بیت کوین را باِد هوا دانست و وزیر خزانه داری نیز آن را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا برشمرد

ست. در این های آمریکا در برابر گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال تالش برای دیجیتالی کردن دالر ایکی از واکنش 

رقابت بر سر حفظ و یا حذف    .اندازی شده استی بنیاد دالر دیجیتال برای کار روی دیجیتالی کردن آن راه مورد حت

ها پیش مطرح بوده و تنها خواسته کشورهای شرقی مانند چین و ایران نبوده است دالر از مبادالت جهانی از مدت 

را نیز می اروپا  اتحادیه  تولد »یورو« در  به عنوان گامیو  با دالر تفسیر کرد  توان  برای جایگزینی    .در مقابله  تالش 

تواند در  های کاهش سلطه دالر است و میالمللی یکی از راه ارزهای ملی دیگر کشورها در مبادالت اقتصادی بین 

ل نیز  کند، اما این احتماهای آمریکا را کم کند. شاید چین در آینده بتواند یوان را جایگزین دالر  صورت تحقق اثر تحریم 

بیشتر نه  و  برسد  یورو  مانند  ارزی  جایگاه  به  بتواند  یوان  نهایت  در  که  رمزارزها    .هست  برآوردن  سر  با  و  اکنون 

بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که شاهد دگرگونی و تحولی عظیم در آینده مبادالت اقتصادی دنیا باشند. در  

 .هر زمان دیگری قابل لمس استگزینی دالر بیش از پرتو این دگرگونی تضعیف و جای

آمریکا با  تجاری  جنگ  و  تحریم  می //    چین،  دالر  جایگزینی  از  صحبت  یکه وقتی  کاهش  موضوع  های تازی شود، 

خنثی و  یک طرف  از  آمریکا  اقتصادی  و  تحریمسیاسی  اثر  کشورهای  سازی  و  اشخاص  مورد  در  کشور  این  های 

می میان  به  نیز  برایمختلف  دالری  وقتی  که    آید.  چرا  ماند.  نخواهد  باقی  هم  تحریمی  نباشد،  کار  در  مبادله 

سیستم  ترعمده طریق  از  و...(  یورو  مانند  رایج  ارزهای  سایر  دالری)ویا  مبادالت  رصد  تحریم  در  آمریکا  ابزار  ین 

می صورت  اینترنت  گستردگی  به  بستری  در  دیجیتال  ارزهای  مبادله  است.  به  سوئیفت  را  امکان  این  و  گیرد 

ود را بدور از نظارت آمریکا انجام  های اقتصادی خدهد که مبادالت و فعالیتها و کشورهای تحت تحریم میشرکت

ایران، چین و روسیه؛ هر کدام به دالیلی خواهان پایان دادن به سلطه دالر و یا دست کم کاهش وابستگی   .دهند

به آن زیرا می اقتصاد خود  از سبد ذخیرههستند.  و    دانند حذف دالر  به ویژه اقتصادهای بزرگ  این کشورها،  ارزی 

تواند به شدت اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار دهد. استفاده از رمزارزها کمک چین میمطرحی مانند روسیه و  

شایانی به تحقق این امر خواهد کرد اما رمزارزهای موجود در بازار برای آنها چالش برانگیز است. از این رو اقدام  

برا رمزارز ملی میچین  توسعه  این چالش ی  کندتواند  را کمتر  رمزارز ملی چین حال، سؤال    .ها  آیا  که  این است 

تواند دست آمریکا را از مداخله در روابط چین و ایران کوتاه کند؟ بدون شک بدون توان و قدرت اقتصادی باال این می

اهداف »طرح یک کمربن تحقق  در صورت  اما  بود.  با  امر مشکل خواهد  آفرینی فعال کشورمان  نقش  راه« و  د یک 

مهم و استراتژیکی که در این طرح دارد و همچنین ترمیم اقتصاد کشور و افزایش و بهبود توجه به موقعیت و جایگاه  

تواند های کالن اقتصادی، زمینه تحدید و تضعیف دالر امری دست نیافتنی نخواهد بود. دست کم ایران می شاخص



 
رواب  تدرون شبکه  نیازهای  اعظم  بخش  دارند  قرار  یاد شده  طرح  در  که  کشورهایی  میان  برآورده  ط  را  خود  جاری 

 .سازد، بدون اینکه حضور و سایه دالرآمریکا را احساس کند

 

 ن چینی در آمریکا؛ پکن به واشنگتن هشدار داد غو مجوز خبرنگارا احتمال ل

وزارت خارجه چین با اعالم اینکه آمریکا تا کنون ویزای هیچکدام از خبرنگاران چینی مشغول به کار در آن   -ایرنا  -پکن

را خواهد    کشور  نشان  مناسب  واکنش  اشتباه،  این  اصالح  عدم  صورت  در  داد  است هشدار  نکرده  به    .دادتمدید 

بیانیه ای اعالم کرد: آمریکا از   گزارش ایرنا »جائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه با صدور 

حدود کرد تا کنون ویزای هیچ خبرنگاری  م روز  ۹۰ماه مه /اردیبهشت/ ویزای خبرنگاران چینی را به    ۹زمانی که در  

ا توصیه کرد فوراً اشتباه خود را اصالح و اقدامات خود را متوقف کند و ایاالت متحده آمریک او به  .را تمدید نکرده است

افزود: اگر ایاالت متحده به اقدامات نادرست ادامه دهد، چین برای محافظت از حقوق خود پاسخی الزم و قانونی را  

گذفته   این زمینه در نظراین مقام چینی بدون اشاره به اینکه پکن چه تدابیری برای مقابله با آمریکا در    .داد  خواهد

به ذهنیت جنگ سرد و تعصبات عقیدتی مقصر دانست به دلیل دامن زدن  را  اینگونه  جائو گفت:  .است واشنگتن 

روم می کند و به اعتبار رسانه های چین و تبادل عادی اقدامات، روزنامه نگاران چینی را از تهیه گزارش از آمریکا مح

رسان آسیب  کشور  دو  مردم  با  عهده   دمردم  به  را  جانبه  دو  روابط  شدن  وخیم  کامل  مسئولیت  باید  متحده  ایاالت 

به  نفر   ۱۶۰ایاالت متحده تعداد روزنامه نگاران چینی مجاز به کار در آمریکا را از   /  ۱۳۹۸در ماه مارس /اسفند    .بگیرد

در ماه    .ر چین را باطل کرددر پاسخ، چین هم مجوز فعالیت روزنامه نگاران سه روزنامه آمریکایی د  کاهش داد  ۱۰۰

مه / اردیبهشت/ دولت ترامپ مقررات جدیدی را برای روزنامه نگاران چینی مشغول به کار در آمریکا وضع کرد که  

را به   این گروه  با امکان  ۹۰بر اساس آن ویزاهای  در ماه ژوئن /خرداد/ وزارت امور خارجه  تمدید، محدود کرد  روز 

به دن به عنوان »سفارتخانه های  /۱۳۹۸بال تصمیم فوریه/بهمن  آمریکا اعالم کرد که  با چهار رسانه دیگر چینی   ،

 .خارجی« رفتار خواهد کرد

 

 مأمور سیا به اتهام جاسوسی بازداشت شد 

  ۱۰دادستانی فدرال یک مأمور پیشین سیا را به اتهام اینکه اطالعات نظامی حساس آمریکا را ظرف    –ایرنا    –تهران  

بازداش  ، فروخته  چین  به  کرده  سال  یوک   .استت  الکساندر  ان،  ان  خبری سی  تارنمای شبکه  امروز  گزارش  به 

ما اطالعات  (Alexander Yuk Ching Ma) چینگ  کارکنان و شگردهای سازمان  از  برخی  اطالعات  که    متهم است 

اه، ات دادگبر اساس مستند .ها هزار دالر به تشکیالت اطالعاتی چین فروخته بوده استمرکزی آمریکا را به مبلغ ده 

ساله، زاده هنگ کنگ است و پس از مهاجرت به آمریکا شهروند این کشور شده است. وی اوائل این ماه    ۶۷متهم  

بود که می بود گفته  زده  مأمور اطالعاتی چین جا  را  آی که خود  مأمور مخفی اف بی  خواسته »سرزمین به یک 

از جمل  .مادری« موفق شود های ان اطالعاتی پیشین است که در سال ه ماموربه نوشته سی ان ان، فرد متهم 

شده متهم  چین  برای  جاسوسی  به  تنشاخیر  و  اند.  رسیده  خود  اوج  به  ترامپ  دولت  در  کشور  دو  میان  های 

الکساندر یوک چینگ ما    .کندای پکن را متهم به سرقت اسرار امنیتی و تجاری آمریکا می واشنگتن به نحو فزاینده 

هم به توطئه برای انتقال اطالعات نظامی آمریکا برای کمک به یک دولت بیگانه شده شد، مت که جمعه پیش دستگیر

( هفته  این  است سه شنبه  قرار  وی  محاکمه شود  ۲۹است.  هاوایی  فدرال  دادگاه  در  موارد    .مرداد(  از  بسیاری 

در    ۱۹۸۹تا    ۱۹۸۲سال    که از اتهامی وی در سالهای گذشته رخ داده است. بر اساس مستندات دادگاه، فرد متهم

از سال   بود  کرده  هتل   ۲۰۰۱سیا خدمت  از  یکی  در  روزه  دیدارهای سه  جریان  در  از  و  تن  پنج  با  کنگ  های هنگ 

  .های اطالعات چین شروع به فروش اسرار آمریکا کردمقام 
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 :خبرگزاری صدا و سیما -

 آزمایش یک واکسن ضد کرونای چینی به زودی در پاکستان

به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنابر اعالم مقامات پاکستان، به   خبرگزاري صداوسیما المللبه گزارش سرويس بین  

کووید   بیماری  علیه  واکسن ساخت چین  به    ۱۹زودی یک  مبتالیان  تعداد  آزمایش خواهد شد. هرچند  پاکستان  در 

بر اساس این گزارش، این واکسن که توسط   ها پایین است.ن باالست، ولی تعداد فوتیویروس کرونا در پاکستا

و مؤسسه زیست فناوری پکن ساخته شده است، در مرحله سوم    (  CanSinoBioیشگاه چینی کاین سینو بیو )آزما 

بالینی )بر روی تعداد زیادی از افراد( در چین، روسیه، شیلی و آرژانتین است.  آزمایش  پاکستان و عربستان  های 

کشور این  به  دارند  تمایل  هم  بپیوندند.سعودی  بهداشت  ها  ملی  بیانیه   مؤسسه  انتشار  با  اعالم پاکستان  ای 

گیرد. شرکت پاکستان در این ها در پاکستان نیز انجام میکرد:این برای نخستین بار است که مرحله سوم آزمایش

قیمت   با  این کشور  که  باعث خواهد شد  کند. مرحله  پیدا  واکسن دستری  این  به  مرکز آزمایش   بهتری  در چند  ها 

بیمارستا از جمله  )درمانی  اینداس  )Indusن  باری  عبدل  گرفت.  خواهند  انجام  کراچی   )Abdul Bari این رییس   ،)

طی سه الی چهار ماه آینده در دسترس   ۱۹بیمارستان به خبرگزاری فرانسه گفت که امیدوار است واکسن کووید  

میلیون نفر   ۲۰۰از    نفر را در پاکستان گرفته است. پاکستان با بیش  ۶۰۰۰ویروس کرونا تا امروز جان    باشد.  عموم

هزار نفر در این    ۲۹۰جمعیت دارای آمار مرگ و میر پایینی است. تا امروز بر اساس آمار رسمی، آزمایش کرونای  

 ت زیادی رو به کاهش است. ها با سرعکشور مثبت شده است. از چند هفته پیش تعداد ابتال 

 آیا ممکن است دوبار به کرونا مبتال شویم؟ /   های علمی درباره کرونابررسی 

به کووید   آلوده و  به ویروس کرونا  که  افرادی  یافتن  برای  مبتال می   ۱۹مسئله مصونیت  کلیدی  شوند، یک موضوع 

مسئله مصونیت یافتن     خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل   .درک بهتر این بیماری همه گیر است

شوند، یک موضوع کلیدی برای درک بهتر این بیماری همه مبتال می   ۱۹افرادی که به ویروس کرونا آلوده و به کووید  

است. کووید    گیر  به  که  فردی  می   ۱۹آیا  برابر  مبتال  در  بدنش  از خشود،  را  الزم  مقاومت  مجدد  نشان  آلودگی  ود 

خواهد داد و او را در برابر این بیماری مصون خواهد کرد؟ هنوز پاسخ علمی قطعی به این سوال پیدا نشده است با 

نتایج مطالعه جدیدی    تواند راهگشای تحقیقات بعدی باشد.ها صورت گرفته، می ای که روی میموناین حال مطالعه 

انج از آن است که میمونکه در چین  بیماری کووید  ام شده حاکی  به  بودند،   ۱۹های ماکاک رزوس که  مبتال شده 

و   بوده  کوتاه  بیماری  این  برابر  در  شدند.  ۲۸مصونیتشان  مبتال  بیماری  این  به  دوباره  بعد  تحقیق    روز  این  در 

یک  ها پس ازادند تا دریابند آیا آنهای ماکاک انجام دآزمایشاتی را بر روی میمون Pekingپژوهشگران کالج پزشکی 

ها به علت شباهت زیاد سیستم یابند یا خیر. ماکاک در برابر این بیماری مصونیت می  ۱۹بار مبتال شدن به کووید  

به گزارش پایگاه اینترنتی ار    گیرند.ایمنی بدنشان به انسان در چنین آزمایشات و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می 

این با یک دز    ت ال، در  بروز  آلوده شدند. آن   ۱کووید  تحقیق شش میمون ماکاک  از خود  را  بیماری  ها عالیم مالیم 

ها روز پس از آن که اولین بار ویروس را به میمون  ۲۸دادند و دو هفته طول کشید تا بهبود یابند. در ادامه محققان  

به   را  ویروس  دوم  دز  بودند،  کرده  از    ۴تزریق  مورد    ۶تا  بار  میمون  این  اما  کردند.  تزریق  رفتن  تحقیق  باال  رغم  به 

را از خود بروز ندادند. اما آزمایشات و تحقیقات بیشتری  ۱۹موقتی دمای بدن میمونها، عالیم آلودگی مجدد به کووید 

 برای انسان نیز باید منتظر  مانند.الزم است تا مشخص شود این حیوانات چه مدت در برابر ویروس کرونا مصون می

ها صبر کنیم تا مشخص شود  ها و سال ای نیست جز این که ماه م و احتماال چاره های بعدی ویروس کرونا بمانیموج
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های بعدی مصونیت یافته اند یا  ها انسانی که در موج اول به ویروس کرونا آلوده شده اند، در برابر موجآیاد میلیون

 خیر. 

 ورشانهای چینی از هیوستون به کشبازگشت دیپلمات

به نقل از اسوشیتدپرس، کارکنان کنسولگری چین در شهر  خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل     

به دستور که  بازگشتند.  هیوستون  به چین  بسته شده است  آمریکا  به   دولت  که  در حالی  کارکنان سفارت چین 

پرواز دربستی شرکت هواپیمایی چین در سب از  پیاده شدن  از  بودند پس  ب همه گیری ویروس کرونا ماسک زده 

با  وزیر امور خارجه    پکن، در فرودگاه مورد استقبال وانگ ییی وزیر امور خارجه چین قرار گرفتند. چین گفت:”شما 

ز کشور چین در شرایط بسیار دشوار و حتی های خارج اقاطعیت از منافع اصلی و عزت کشور و حقوق قانونی نهاد 

آمریکا ماه گذشته به طور ناگهانی به چین دستور داد کنسولگری را تعطیل کرد؛ سه    خطرناک محافظت کرده اید. " 

نسولگری آمریکا در چنگدو دستور داد تعطیل شود. این اقدامات متقابل  روز بعد، چین به تالفی اقدام واشنگتن به ک

به منزله تشدید روابط بین دو کشور بر سر طیف وسیعی از موضوعات از جمله تجارت، فناوری، امنیت  چین و آمریکا 

 شود. و حقوق بشر محسوب می 

 شهر زیر آب  ۷ های گردشگری؛جاذبه

ببینید که آب، آنشهر را  بلعیده استهایی  را  را  سیما  خبرگزاری صدا و به گزارش  .ها  زیر آب  ، وقتی عبارت شهر 

های تخیلی باشد اما این واژه واقعیت  ها و داستانکند، فیلمشنوید شاید اولین چیزی که به ذهنتان خطور می می

باستان به  از شهر اسکندریه مصر در زمان  زیر  لرزه دنبال زمیندارد و مثال بخش بزرگی  به  ای مهیب تخریب شد و 

این  .دریا رفت زیر آب اسکندریه مینه ه ویراکبا  اندکی همچون شهر  اما در  های بسیار  تواند جذاب و دیدنی باشد 

توانند به یک ظرفیت  اند و میهایی وجود دارند که کامال زیر آب رفته ها و شهرکدیگر نقاط جهان نیز شهرها، روستا

اند اما در حال حاضر  از بین رفته   هاالبها در اثر سیل و سیبخش بزرگی از این شهر  .گردشگری جذاب تبدیل شوند

 .ها باز شده استها به روی بازدیدکننده آن شهر در گوشه و کنار جهان وجود دارند که زیر آب هستند و در  ۷

کدامند؟  ۷ جهان  آب  زیر  آب //     (Shicheng) چین  –شیچنگ  /    شهر  رودخانه زیر  چین،   Qiandao های  کشور  در 

آن« آن« و »سویهای »چونهایی بر جا مانده است که بخشی از دو منطقه به نام شهرکها و  هایی از شهرویرانه 

شهر  .اندبوده این  است  داده  گزارش  جئوگرافیک  سال  نشنال  در  به  ۱۹۵۷ها  جهت میالدی  دولت  تصمیم  دنبال 

لید برق متوقف شده  ساخت نیروگاه برق در این منطقه به زیر آب فرو رفتند. در حال حاضر فعالیت این نیروگاه تو 

نتیجه، شهرک در  و  تبدیل شدهاست  به یک منطقه گردشگری  آب  زیر  دریاچه هزار    .دانهای  به  که  این منطقه  در 

هایی هستند که در  کوه ها قلهخورند که همه آنهای کوچک زیادی به چشم میشود، جزیرهجزیره نیز شناخته می

اند حتی اگر سطح آب را تا مسئوالن محلی گفته  .انده زیر آب رفتههای منطقه بسال مذکور به همراه دیگر بخش

پایین بیاو  ۳۰ توان به نوعی در چین را می  Shicheng .رند، باز هم شهر مغروق قابل مشاهده نخواهد بودمتر هم 

ه که آن را  درجه فارنهایت بود  ۶۸تا    ۵۰میانگین دمای آب در این شهر زیر آب بین    .ماچو پیچوی جدید در نظر گرفت

است کرده  مناسب  بسیار  غواصی  می  .جهت  شما  آب  زیر  مشدر  را  شهر  ورودی  موجودات توانید  که  کنید  اهده 

 Qing های بسیار جذابی که از دوره تاریخیاند. همچنین طاقیهای آن حکاکی شدهای جذابی روی دیواره افسانه 

 .ند اند نیز در این شهر زیر آبی قابل مشاهده هستبرجا مانده 
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ویرانه  //    (Kalyazin) روسیه  –کالیازین   مشاهده  الزم  جهت  روسیه  کشور  در  کالیازین  رفته  آب  زیر  شهر  های 

توسعه اصلی این شهر    .صی بلد باشید. برج ناقوس کلیسای جامع این شهر از زیر آب بیرون زده استنیست غوا

، اعتبار خود به عنوان مرکز کلیدی تجارت از دست میالدی  ۱۹۱۷گردد اما پس از انقالب سال  به دوران باستان برمی 

و شهروندا  ۱۹۴۰در سال    .داد رفت  آب  زیر  به  از شهر  بزرگی  بخش  زمینمیالدی  به  آن  مکان ن  نقل  مرتفع  های 

 .کردند

Sant Romà de Sau – در منطقه اوسونای کاتولونیا، روستایی به نام//  اسپانیا Sant Romà de Sau  وجود دارد که

زیر آب فرو رفته استبه ط به  با معماری رومانسک )معماری  این روستا دارای خانه   .ور کامل  ها، پل و کلیسایی 

 .زندرود، برج ناقوس کلیسای این روستا از زیر آب بیرون میوقتی سطح آب پایین می  .ا( استاروپ  ۱۲و    ۱۱قرون  

ین روستا را به طور کامل مشاهده کنند، زیرا هیچ های اتوانند همه ویرانه ها میدر زمان خشکسالی، بازدیدکننده

 .آبی سطح آن را نپوشانده است

از سد آبی پشت  Huesca در//    (Mediano) اسپانیا   –مدیانو   اثر سیل ناشی  اسپانیا روستایی وجود دارد که در 

ا از سطح آب بیرون هگرفتگی زیاد نیست و هنوز برخی ساختمانروستا، به زیر آب رفته است. البته عمق این آب 

هستندزده  مشاهده  قابل  و  سال   Mediano روستای  .اند  ب  ۱۹۶۹در  آب  زیر  در  کامل  طور  به  ساکنان  میالدی  ود. 

به  جاری روستا  خانه دنبال  قبلی  اطالع  هیچ  بدون  شدند  مجبور  سیل  ناگهانی  کنندشدن  ترک  را  خود  همه   .های 

 .میالدی تعلق دارد  ۱۷برج ناقوس کلیسایی که به قرن ها در زیر آب ناپدید شدند، به غیر از ساختمان

Port Royalجامائیکا قدیمیبخش//    ،  از  یکی  جامائیکا  های  کشور  مناطق  کشور    –ترین  این  ملی  میراث  که 

می به  رفته است  –آید  حساب  فرو  آب  زیر  قرن    .به  در    ۱۷در  انگلیس  دولت  اصلی  اقامتگاه  رویال،  پورت  میالدی، 

دریایی و خالفکاران  ترین مناطق برای دزدان  همچنین جالب است بدانید که پورت رویال یکی از محبوب  جامائیکا بود.

شهر شرورترین  از  یکی  عنوان  به  و  بهبود  زمین  کره  روی  میهای  سال   پورت  .رفتشمار  سونامی  اثر  در  رویال 

شناسان مچون معدن طالیی برای باستانکه این منطقه زیر آب است اما هبا این   .میالدی به زیر آب فرو رفت  ۱۶۹۲

تکه زیرا  میاست،  را  تاریخ  از  بخش  توانهایی  کرد؛  مشاهده  هنوز  آن  کنار  و  گوشه  اشغال  در  زمان  که  هایی 

 .دهندها را به خوبی نمایش میجامائیکا به دست انگلیسی 

هرک در این کشور هستند. همه  ش  ۱۰های گمشده کانادا شامل  روستا //    کانادا  –ی اونتاریو  های گمشدهروستا 

دراین شهرک اسنابروک  و  کورنوال  مناطق شهرداری  بودند  ها جزو  در    .اونتاریو  یادشده  منطقه شهرداری  دو  هر 

ها از برخی های این شهرکها و ساختمانرو تا به امروز هنوز برخی پیاده   .میالدی به زیر آب فرو رفتند  ۱۹۵۸سال  

آب   از سطح  باالتر  که  قابل مشاهدهمناطق  نگه   .اندهستند،  زنده  آب، موزه داشتن روستاجهت  زیر  آن  های  به  ای 

استاخت یافته  نمایشگاه   .صاص  از  از یکی  از غرق شدن  پیش  که  است  چندین ساختمان  موزه، شامل  این  های 

 .شونداند، نگهداری میو در وضعیتی که قبل از سیل داشته روستا جدا شده

Pavlopetri – یونان  //   Pavlopetri قدیمی عنوان  به  آب جهان میترین شهر  را  کرانه   .شناسندزیر  در  این شهر 

هزار سال پیش سیلی این شهر را بلعید و به زیر    ۵شود حدود  جنوبی الکونیا در یونان واقع شده است. گفته می

برد سال    .آب  در  آب  زیر  شهر  همان    ۱۹۶۷این  از  و  شد  کشف  بار  اولین  برای  سایت  میالدی  یک  به  زمان 

که قدمت بسیار زیادی دارد اما همه ارکان شهری را این شهر باستانی با این  .شد  شناسی ارزشمند تبدیلباستان 

 منبع: روزیاتو  .های ساختمانیها گرفته تا مجتمع ها و آرامگاه ها، باغها، ساختماندارا است. از خیابان 



 
 

 :پارسینه -

 گذاری ثابت تصویب کرد پروژه سرمایه  ۱۱چین در ماه جوالی 

های ثابت را  گذاری در دارایی پروژه سرمایه   ۱۱کمیسیون توسعه و اصالحات ملی چین اعالم کرد که در ماه جوالی  

به گزارش رویترز، باالترین مرجع   /۶۴۷۰۹۵ :خبر  کد   .باشدمیلیارد یوآن می  ۳۸.۲ها  نتصویب کرده است که ارزش آ

گذاری سرمایه پروژه    ۱۱ریزی اقتصادی چین، کمیسیون توسعه و اصالحات ملی، اعالم کرد که در ماه جوالی  برنامه 

آن دارایی   در ارزش  که  کرده است  را تصویب  ثابت  روی هم  های  )معادل    ۳۸.۲ها  یوآن  دالر(    ۵.۵۰میلیارد  میلیارد 

منگ وی، سخنگوی کمیسیون توسعه و اصالحات ملی چین، گفت: رکورد زدن تولید برق و مصرف آن در ماه   است.

 چین در حال ریکاوری از بحران کرونا است.داد که اقتصاد یآگوست به علت گرم شدن هوا بوده است، اما نشان م

 

 : میتسن یخبرگزار -

 المللی شدن استفاده از یوان شتاب گرفته است روند بین

با توجه به مهار سریع شیوع کرونا در چین، اقتصاد چین در سراسر جهان با پیشگامی احیا شده و شکاف ارزش 

مانده   ثابت  اساسی  طور  به  دیگر کشورها  ارزهای  با  یوان شده یوان  قدرتمندتر شدن  باعث  که  یافته  افزایش  یا 

به نقل از رادیو بین المللی چین، »گزارش بین المللی شدن یوان   خبرگزاری تسنیم به گزار گروه بین الملل   .است

بانک مرکزی چین منتشر کرد،  ۲۰۲۰در سال   پیش  برون« که چندی  یوان در سال  سرعت رشد استفاده  از  مرزی 

دهد. از شروع سال جاری میالدی تا کنون، با وجود ضربه شیوع کرونا  را بر خالف جریان اصلی باال نشان می  ۲۰۱۹

مرزی از یوان هنوز هم انعطاف پذیری خود را حفظ و حتی رشد  به تجارت، امور مالی و اقتصاد جهان، استفاده برون

است. و    کرده  باثبات  به حرکت  المللی  بین  جامعه  اعتماد  آشکارا  یوان،  المللی شدن  بین  باثبات  های  گام  پشت 

بانک مرکزی چین در این باره رشته داده هایی را منتشر کرد: مبلغ دریافت و پرداخت    .سالم اقتصاد چین قرار دارد

درصد    ۲4.۱ میالد،۲۰۱۸ه با دوره مشابه سالمیلیارد یوان بوده که در مقایس   ۱۹6۷۰،  ۲۰۱۹مرزی یوان در سال  برون

ارزهای عمده   بندی  پنجم رده  یوان در مقام  آمار  ترین  تازه  ایجاد کرده است. طبق  تاریخی  رشد کرده و حدنصابی 

از   بیش  اکنون  و  دارد  قرار  المللی  بین  ارز    ۷۰معتبر  ذخیره  را  یوان  پولی سراسر جهان  مقامات  یا  و  مرکزی  بانک 

با یوان، چین چهار نوع خاص  خارجی خود می د انند. در عین حال در راستای قیمتگذاری کاالهای عمده فروشی 

ترفتالیک خالص اسید  آهن،  نفت خام، سنگ  آتی شامل  و الستیک طبیعی   (Pure Terephthalic Acid) معامالت 

گذاری و تامین مالی را    را ارائه کرده است. به طور کلی، یوان، عملکردهای ارزی برای پرداخت، سرمایه  ۲۰شماره  

روند بین    .تقویت بخشیده و عملکرد ارزی ذخایر را به تدریج نمایان و عملکرد ارزی قیمتگذاری را بهبود داده است

المللی شدن یوان توجهات جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. چندی پیش، پایگاه اینترنتی »دیپلمات«  

شدن المللی  »بین  مقاله  دانشگاه    آمریکا،  عالیرتبه  دانشیار  رحمت  ذوالفقار  محمد  مقاله  اندونزی«  در  چین  ارز 

درصد تجارت بین المللی اندونزی    ۱۰اسالمی اندونزی را منتشر کرد. در این مقاله آمده است در حال حاضر، حدود  

گسترده تری استفاده    های آینده، احتمال زیادی دارد یوان در این کشور به طوربا یوان پرداخت می شود و در سال

می   .شود محسوب  چین  مالی  باز  درهای  پیوسته  توسعه  نتایج  از  یوان،  مالی  های  محبوبیت  روزافزون  افزایش 

به   باز گام های جدیدی برداشته است. این دقیقاً  بازار دارایی و سرمایه چین برای اجرای سیاست درهای  شود. 

باز است که در نتیجه اوراق بهادار و سهام بورس چین را کم خاطر صمیمیت چین در ادامه اجرای سیاست درهای  
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کم وارد شاخص های عمده بین المللی کرده و سرمایه گذاران جهان نسبت یوان را در دارایی های خود افزایش  

وان به طور کلی باثبات مانده است. از ماه اوت تا کنون، نرخ یوان به دالر ی نرخ ارز در نیمه اول امسال،  .می دهند

جمعا روند رو به رشد خود را در ماه ژوئن و ژوییه حفظ کرده که اینها باعث تحکیم پیش بینی سرمایه گذاران بین  

ار سریع شیوع کرونا در  با توجه به مه  .المللی به ثبات یوان و همچنین تحکیم اعتماد آنان به اقتصاد چین شده است

دیگر   ارزهای  با  یوان  ارزش  شکاف  و  شده  احیا  زودهنگام  و  پیشگامی  با  جهان  سراسر  در  چین  اقتصاد  چین، 

یوان شده است افزایش یافته که باعث قدرتمندتر شدن  یا  ثابت مانده  به طور اساسی  توان پیش   .کشورها  می 

مرزی یوان، جامعه های بازاری بیشتری به ویژه کشورهای  نبینی شود همراه با بهبود بیشتر سیاست پرداخت برو

پذیرفت خواهند  را  یوان  با  محاسبه  و  پرداخت  جاده،  و  کمربند  مسیر  حاشیه  کشورهای  همچنین  و  چین    .اطراف 

اوضاع بین المللی به هر ترتیبی که متحول شود، مهمترین امر برای چین این است که کار خود را به خوبی انجام  

نیمه دوم امسال، رشد اقتصادی چین روند احیا را ادامه داده و احتمال دارد در کل سال رشد مثبت محقق   دهد. در

یوان خواهد شد  نرخ  برای  قدرتمندی  پشتیبان  این خود  که  رئیس   .شود  معاون  فان شینگ هایی،  که  همان طور 

صورتی که روند بین المللی شدن یوان    کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین در ماه ژوئن سال جاری بیان کرد، در

 .به پیشرفت بزرگی برسد، توانایی چین برای مقابله با »جداسازی مالی« به طور قابل توجهی افزایش می یابد

 /انتهای پیام

 

 : اتویجید تیوبسا -

 کند کنگ به صورت آزمایشی عرضه میچین یوان دیجیتال را در پکن و هنک

قریشی  نوشته بازرگانی    / محمد  پشتیبانی وزیر  بانک مرکزی  توسط  که  این کشور  دیجیتال  ارز  کرده  اعالم  چین 

به گفته وزیر بازرگانی چین، یوان    .گیردشود، در مناطقی شامل پکن، هنگ کنگ و ماکائو مورد آزمایش قرار می می

اکنون در چهار شهر شامل »شیونگان«، »شنژن«، »چنگدو« و »سوژو آزمایش است «دیجیتال هم  و در   در حال 

ارز دیجیتال خود را در مناطق بیشتری مورد    ۲۰۲۲المپیک زمستانی   با گذر زمان، چین  در پکن تست خواهد شد. 

عرضه ارز دیجیتال  »  :گذشته اعالم کرده بود  در (PBOC) یی گنگ«، رئیس بانک مردم چین»  .دهدآزمایش قرار می 

کشور،   دیجیتالی  اقتصاد  توسعه  در  تسریع  و  جعل  امکان  عدم  و  امنیت  آسایش،  سطح  بهبود  با  مرکزی  بانک 

ر بانک اصلی چین هم اکنون به صورت داخلی شروع  چها  «.کندمطالبات مردم برای مناقصات قانونی را برآورده می 

های چین، ساخت و ساز چین، صنعتی و اند. به گفته مقامات بانک به آزمایش گسترده اپ کیف پول دیجیتال کرده 

رنمینبی دیجیتال را در شهرهای مختلف شامل شنژن  تجاری چین و کشاورزی چین به همراه بانک مرکزی آزمایش

کرده  درآغاز  برنامه   اند.  آغاز چنین  نوشته شده بیانیه  می »  :ای،  آزمایشی  این طرح  در  پول  کاربران  کیف  از  توانند 

ها در حال ها و انتقال پول پس از ثبت شماره موبایل خود استفاده کنند. بانک دیجیتال برای برداشت پول، پرداخت

های زیادی در چین شروع به شرکت «.تقل کنندبررسی ویژگی هستند که افراد بتوانند بدون نیاز به اینترنت، پول من

کرده دیجیتال  ارز  این  آنآزمایش  میان  از  که  می اند  چینیها  کمپانی  به  دونالد«،  مک »،  «Didi Chuxing» توان 

»ساب  و»،  «JD Supermarkets»،  «وی»استارباکس«،  کرد «Ant Finacial» تنسنت«  برنامه  .اشاره  های  چین 

عالوه بر یوان دیجیتال، چین قصد دارد با  .دارد ل خود و همچنین شبکه بالکچین در این کشورزیادی برای ارز دیجیتا

ها را به چالش بکشد. این ارز  نه تنها با دالر، بلکه با لیبرا فیسبوک نیز رقابت کند و آن  «آسیای شرقی» ارز دیجیتال

بی و دالر هنگ کنگ است که  دیجیتال مبتنی بر واحدهای پولی آسیایی شامل یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنو

 .البته هنوز خبر رسمی مبنی بر پیوستن این کشورها به طرح چین منتشر نشده است
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 :زومیـت -

 شانگهای چین؛ اولین شهر جهان مجهز به تاکسی خودران

طی   AutoX با ارائه خدمات تاکسی اینترنتی خودران به عموم مردم توسط شرکت  /ابوالقاسم اسالمی  :نویسنده

با حمل همکاری  علیپلتفرم  تاکسی باباونقل  میزبان  که  شد  تبدیل  جهان  شهر  اولین  به  شانگهای  خودران  ،  های 

فناوری  .است شرکت  آوریل،  ماه  حمل AutoX خودران خودرو در  پلتفرم  تا  علی Amap ونقلبا  کرد  همکاری  بابا 

را دردسترس مشتریان شرکتروبوتاکسی  یا بهها  اینترنتی  تاکسی  اصطالح اشتراک سواری شانگهای قرار  های 

 اکنونپیدا کنند. همتوانستند به طرح آزمایشی دسترسی  دهد. اما فقط گروه محدودی از کاربران در آن زمان می 

AutoX و Amap  داده قرار  دردسترس  مردم  عموم  برای  را  سرویس  مشتریان   شبیه   .انداین  آزمایشی،  طرح 

 بابا رزرو کنند، اما با ورود سرویس تاکسیعلی Amap های خودران را ازطریق اپلیکیشن موبایلتوانند تاکسیمی

Letzgo کارکنان  .شودگزینه دیگری نیز به مسافران ارائه می Letzgo   ،پیش از ارائه خدمات جدید در چند هفته آینده

خواهند دید. پس از آن، افرادی که در منطقه   آموزش شانگهای AutoX های خودران مرکز عملیاتدر مرکز تاکسی 

می  باشند  داشته  نیاز  اینترنتی  تاکسی  به  شانگهای  به جیادینگ  استفاده  توانند  با  و  اینترنتی  صورت 

سفارش تاکسی خودران خود را ثبت کنند. درنتیجه مسافران توسط یکی   Letzgo یا Amap های موبایلاپلیکیشن  از

به  باتوجه   .شوندهای خودران در آن منطقه سوار شده و به مقصد موردنظر برده میتایی تاکسی   ۱۰۰از ناوگان  

چند اقدام جالب را در سرویس خود ارائه داده  AutoX ، شرکت ۱۹گیری بیماری کووید  و همه روناویروس ک شیوع

جای اینکه الزم باشد با صفحه  شوند، بهعنوان مثال، هنگامی که مشتریان وارد وسیله نقلیه خودران میاست. به

هویت بگویند و سیستم تشخیص صدا،    رقم آخر شماره تلفن همراه خود را برای تأیید  ۴لمسی کار کنند، فقط باید  

انجام می  اقدامات را  از صفحه دهد. مسافران می سایر  با استفاده  بر پیشرفت سفر نظارت  توانند  نمایش داخلی، 

استفاده  AutoX توانند از خدمات تاکسی اینترنتی خودرانشانگهای اولین شهر در جهان است که مردم می  .کنند

اکنون مشغول آزمایش خودروهای خودران در شنژن، ووهان، ووهو و تعدادی دیگر  مکنند، هرچند که این شرکت ه

  .های آینده خدمات خود را در این شهرها به عموم مردم ارائه خواهد داداز شهرهای خارج از چین است و طی ماه

 NEWATLAS منبع
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 (:22)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ("ص"پيامبر  روز مباهلهسالت  سبنابم)  «روز مباهله»

   :ودفرم ،دبا ش و خاندان بر او اخد سالمکه  امام صادق

ى ما  نَجْراَن لَمّا وَفَدوا على رسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله و کاَن سیّدُهُم األهْتَمَ و العاقَِب و الَسّیّدَ ··· فقالوا : إلإّن نَصارى 

دِثُ ··· فقالَ رسولُ  رَبُ و یُحْکُلُ و یَشْتَدْعون ؟ فقالَ : إلى شَهادَةِ أْن ال إلهَ إالّ اللّه ُ و أنّی رسولُ اللّه ِ و أّن عیسى عَبدٌ مَخلوقٌ یأ

لوا : أنْصَفَْت ، اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله : فباهِلُونی ، فإْن کُنُت صادقا نزلَِت اللّعنةُ علَیکُم ، و إْن کنُت کاذبا اُنزِلَْت علَیَّ ، فقا

باهَلْناهُ ، فإنَّهُ لیسَ بِنَبی ّ ، و إْن باهَلَنا بأهْلِ بَیتِهِ  ا بقَومِهِ إْن باهَلَنفتَواعَدوا للمُباهَلةِ.فلَمّا رجَعوا إلى مَنازِلهم قالَ رؤساؤهُم··· : 

علیه و آله و معَهُ أمیرُ   خاصّةً فال نُباهِلُهُ ، فإنَّهُ ال یُقْدِمُ على أهلِ بیتِهِ إالّ و هُو صادقٌ.فلَمّا أصبَحوا جاؤُوا إلى رسولِ اللّه ِ صلى اهلل

صلوات اللّه علیهم ··· فَعَرَفواحدیث و قالوا لرسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله : نُعْطیکَ  و الحسینُ  المؤمنینَ و فاطمةُ و الحسنُ

 . الرِّضا فَأعْفِنا من المُباهَلة ، فصالَحَهُم رسولُ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله على الجِزیةِ و انْصَرَفُوا

اهلل علیه و آله آمدند و عرض   مبر خدا صلىنصاراى نجران به همراه رئیس و نایب و ··· نزد پیا

کردند: ما را به چه دعوت مى کنى؟ فرمود: به این که شهادت دهید خدایى جز اللّه نیست و من  

فرستاده خدایم و عیسى بنده اى مخلوق است که مى خورد و مى آشامد و صحبت مى کند ··· پیامبر  

من راستگو باشم لعن و نفرین ، شما را   ه کنید. اگرخدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: پس با من مباهل

مى گیرد و اگر دروغگو باشم لعن و نفرین ، مرا مى گیرد. گفتند: منصفانه است. آن گاه وعده  

مباهله گذاشتند.وقتى به خانه هاى خود برگشتند بزرگانشان گفتند: اگر با قوم خود به مباهله آمد  

یامبر نیست اما اگر فقط با خانواده اش براى مباهله  ن صورت او پبا او مباهله مى کنیم ؛ زیرا در ای

آمد با او مباهله نمى کنیم؛ چون اگر خانواده اش را به خطر انداخت حتما راست مى گوید.صبح  

که شد نزد پیامبر خدا آمدند، دیدند آن حضرت ، امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم  

متوجّه شدند و به رسول خدا گفتند: با تو توافق مى کنیم، است . آنان السالم را همراه خود آورده 

ما را از مباهله معاف بدار. پس، رسول خدا بر گرفتن جزیه از آن ها مصالحه کرد و آنان پراکنده  

 .شدند و رفتند 

 الحکمه،جلد دوم. زانیمنبع: م 
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