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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 بازنده نزدیکی ایران و چین /   ک ترامپ خبر داد طای استراتژی بلومبرگ از خ

با اشاره به توافق استراتژیک ایران و چین تاکید کرد که خروج   : اقتصاددنیای  پایگاه تحلیلی بلومبرگ در گزارشی 

به یک از برجام و  تهران و پکندنبال آن رفتن شرکت جانبه ترامپ  به نزدیکی  ایران منجر  از  اروپایی  یکدیگر    های  به 

پیش نفوذ واشنگتن در خاورمیانه و دیگر  شده است. بلومبرگ همچنین این اقدام ترامپ را سبب تضعیف بیش از  

و آن   است. این پایگاه همچنین منافع چین و ایران در این توافق را مورد بررسی قرار داده نقاط جهان ارزیابی کرده  

تحلیل کرده است با    .را  در گزارشی  قرار گرفتنبلومبرگ  به  نهایی  پرداختن  در آستانه  پکن  و  توافق  تهران  سازی 

اولویت سیاست ابتدا  در  به چین  نزدیک شدن  نوشته است  در  همکاری استراتژیک  اما  نبوده است؛  ایران  خارجی 

تحریم شدن  بازگردانده  با  هستهعمل  به های  یکای  ترامصورت  دونالد  دولت  توسط  شرکتجانبه  خروج  و  های پ 

تواند به تضعیف بیش از پیش نفوذ واشنگتن  تهران به پکن نزدیک شده است؛ روندی که میپایی از بازار ایران،  ارو

اقتصاد« در این گزارش  الملل روزنامه »دنیایدر خاورمیانه و دیگر نقاط جهان منجر شود. به گزارش گروه اقتصاد بین 

ایران   اآمده است: سیاست خارجی  انقالب  زمان وقوع  در سال  از  براساس شعار »نه۱۹۷۹سالمی  نه ،  شرقی، 

ایاالت  فشارهای  تحت  اکنون  ممانعت شود.  غرب  و  به شرق  وابستگی  از  تا  است  بوده  فلج غربی«  برای  متحده 

همکاری  است و چین نیز از این کردن اقتصاد ایران، تهران به رقیب اصلی این روزهای آمریکا یعنی چین نزدیک شده 

اما   .ساله هستند  ۲۵ر در آستانه توافق برای آغاز یک همکاری استراتژیک  شود دو کشود. گفته میکنمیاستقبال  

کاشته شد؛ زمانی    ۲۰۱۶های تقویت اتحاد با چین در سال  چرا این همکاری اکنون در آستانه رخ داده است؟ ریشه 

رد تا با  ای جهانی به چین سفر کهای با قدرت افق هستهجمهور ایران یک سال پس از توکه حسن روحانی، رئیس 

ای خارج متحده را از توافق هستهدونالد ترامپ ایاالت   ۲۰۱۸پینگ، همتای چینی خود دیدار کند. در سال  شی جین

تحریم بازگرداندن  روند  واشنگتن  شود.  حاصل  ایران  با  بهتری  توافق  باید  که  استدالل  این  با  هستهکرد؛  ای های 

کلیدسا را  ایران  علیه  د  بق  ایران  اقتصاد  تا  کوچکزد  مسیر  پیشر  براساس  امسال  و  بگیرد  قرار  شدن  بینی  تر 

جاری برسد. مقامات ایران نیز در ابتدا از  درصد در سال   ۶رود این روند به منفی  المللی پول انتظار میصندوق بین

ر که در  ساختن اقتصاد این کشو  ها در ایران و منتفعیگذار های خود را برای سرمایه اتحادیه اروپا خواستند وعده

شده ذکر  تا    برجام  شدند  خارج  ایران  بازار  از  و  کشیدند  عقب  اغلب  اروپایی  موسسات  اما  کنند.  عملی  است 

خرید تحریمتحت به  همچنان  که  است  کشوری  تنها  اکنون  چین،  دیگر  سوی  از  نگیرند.  قرار  واشنگتن  ثانویه  های 

 .های مختلف اقتصادی ایران استگذاری در بخش یه انداز سرمابررسی چشم دهد و درحالادامه می   خام ایراننفت

شود سودی است که از این همکاری نصیب چین خواهد شد. چین با در اختیار داشتن  اما پرسشی که مطرح می 

را تضمین کند تا منابع واردات نفتی خود  تامین کنون بزرگا  .دومین اقتصاد بزرگ جهان، در تالش است  کننده ترین 

چینی عربنفت  میها  ایران  نفت  اما  است،  سعودی  حال  ستان  این  با  کند.  متنوع  را  چین  نفت  تامین  منابع  تواند 

مشخص نیست جزئیات این توافق چه خواهد بود اما اکونومیست در گزارشی مدعی است چین براساس توافق 

ای خریداری کند و بتواند  ظهبا تخفیفات قابل مالح  های پتروشیمی ایران رامزبور قادر خواهد بود نفت، گاز و فرآورده 

برای   دالر  جز  به  دیگری  ارزهای  از  است  قرار  همچنین  دهد.  انجام  واردات،  از  بعد  سال  دو  تا  را  آن  پول  پرداخت 

تحریمپرداخت زدن  دور  روند  تا  شود  استفاده  ساده ها  آمریکا  شودهای  دهه    .تر  از  از  میال  ۹۰چین  یکی  به  دی 

همزمان با رشد روزافزون اقتصاد چین، این کشور نیز روابط    و   ۲۰۰۰در دهه    .دل شدخریداران نفت ایران ب  ترینمهم

اتحادیه  که  زمانی  داد.  توسعه  را  تهران  با  خود  سال  تجاری  در  چین   ۲۰۱۲اروپا  کرد،  تحریم  را  ایران  نفت  صنعت 

بزرگبه  جاعنوان  ایران  نفت  خریدار  شد.ترین  اتحادیه  این  سال    یگزین  چین ۲۰۱۸در  و  ایران  میان  تجارت  ارزش   ،

به دو برابر افزایش یافت. دولت حسن روحانی اغلب نشان داده است که تمایل دارد از دانش    ۲۰۰۶نسبت به سال  



 
خصومت خود را   مداران تندروتر ایران،ای، سیاستمتحده از توافق هسته ها استفاده کند، اما با خروج ایاالتاروپایی 

با ا همکاری نزدیک   با ایده از   .اند و اغلب خواستار توسعه روابط با چین و روسیه هستندها افزایش داده روپاییتر 

سوی دیگر چین نیز در میان یک جنگ تجاری با آمریکا قرار دارد و از این رو انتقادات خود علیه سیاست آمریکا در  

های در ماه ژوئن، خبرگزاری  .کندای حمایت میافق هستهبا قدرت بیشتری از تو  قبال ایران را افزایش داده است و

توافق   این  ارزش  نوشتند  شد،  منتشر  مجازی  فضای  در  که  کشور  دو  توافق  از  کوتاهی  متن  تایید  با    ۴۰۰ایران 

عی کرد اندکی از میلیارد دالر خواهد بود. پس از بروز برخی انتقادات نسبت به این توافق توسط کاربران، دولت س

رو، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران تصریح کرد که هنوز توافقی بین دو کشور  ها بکاهد و از این  نش این ت

ای با تلویزیون  ای، رهبر ایران در مصاحبه هللا علی خامنه نهایی نشده است. علی آقامحمدی، مشاور اقتصادی آیت 

حوزه تمامی  همکاری  »این  گفت:  برنامه  ایران  در  که  را  توهایی  برای  ایران  شامل  اقتصادی  دارند  قرار  سعه 

همزمان    «.همراهای نظیر نسل پنجم اینترنت تلفنهای پیشرفتهشوند: نفت، گاز، تحقیقات و توسعه و فناوری می

است  های همکاری بلندمدت دو کشور، این نگرانی در اذهان عمومی ایران ایجاد شد که ممکن  با انتشار گزارش 

ه چین باشد. ضربه سنگین پاندمی کرونا در ایران موجب شد تا روابط با  از نظر مالی وابسته ب  هاایران برای سال 

کند ایجاد  ایران  در  بیشتری  حساسیت  می  .چین  را  اتحاد  این  نشانه اما  ایاالت توان  نفوذ  تضعیف  از  در ای  متحده 

می  که  دانست  خاورمیانه  در  ویژه  به  و  جهان  ادامهتسراسر  پیش  از  بیش  هم  واند  دیگر  سوی  از  کاری یابد. 

می  ایران  با  کمربنداستراتژیک  )یک  چین  عظیم  اقتصادی  طرح  از  حمایت  و  تقویت  موجب  شود. -تواند  راه(  یک 

های انتقال، شبکه آهن، بنادر، لوله ای از راه بار دیگر از طریق شبکهبراساس این برنامه قرار است جاده ابریشم یک 

های اروپایی که در  تواند کار را برای آن دسته از شرکتان می تقویت حضور چین در ایرها احیا شود.  بزرگراه برق و  

 .آینده تالش خواهند کرد تا در بازار ایران حضور مجدد یابند، دشوار کند

 میسیون مشترک برجام واکنش چین به نشست ک

ای استفاده  این توافق هسته   های برجام برای تأکید بر تعهدشان بهسخنگوی وزارت خارجه چین از طرف : فارس

مانده در »برجام« خواسته از  های باقی ژائو لیجیان«، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه از طرف»  .کنند

زار شود به عنوان فرصتی برای تأکید بر تعهدشان به این توافق جلسه کمیسیون مشترک که قرار است فردا برگ

»جلسه کمیسیون  لیجیان در کنفرانس خبری روزانه گفت: .کنند  یت استفادهشورای امن  ۲۲۳۱ای و قطعنامه  هسته

ها بتوانند از این فرصت برای سپتامبر در وین برگزار خواهد شد. چین امیدوار است همه طرف  ۱مشترک برجام روز  

ر مسئله  شورای امنیت استفاده کرده و روند سازش سیاسی بر س  ۲۲۳۱تأکید بر تعهدشان به برجام و قطعنامه  

شهریور ماه( میزبان   ۱۱شنبه )اول سپتامبر/  شهر وین پایتخت اتریش روز سه   «.یران را به پیش ببرندای اهسته

هیأت  حضور  با  برجام  مشترک  کمیسیون  و  نشست  ایران  و  )  ۴+۱های  انگلیس(  و  چین  روسیه،  فرانسه،  آلمان، 

یر امور خارجه ایران و »هلگا  وز«، معاون سیاسی  سید عباس عراقچی»  .هماهنگ کننده اتحادیه اروپا خواهد بود

 .اشمید«، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این دور از نشست را برعهده خواهند داشت

 ماشه اقتصاد آمریکا در دست چین؟ /   ها بررسی شدشکل جدید جنگ اقتصادی میان ابرقدرت

اقتصاد آمبهره : دنیای  بدهی  اوراق  از  چین،  گیری  مرکزی  بانک  توسط  میریکا  که  است  صورت  ابزاری  در  تواند 

تنش  تحلیلافزایش  از  برخی  بگیرد.  قرار  زرد  اژدهای  بهها مورد استفاده  دارنده  گران معتقدند چین،  عنوان دومین 

ری باور دارند  د کند. با این حال، عده دیگترین اقتصاد جهان وارای مهلک به بزرگتواند ضربه اوراق بدهی آمریکا، می

ا از  میان استفاده  در  ابزار  تمام شودمدت می ین  اقتصاد خود چین  به ضرر  باالگرفتن  فتهدر ه  .تواند  با  و  اخیر  های 



 
گذاران نگران وقوع یک جنگ جدید میان دو کشور با عنوان ها میان آمریکا و چین، بازارهای جهانی و سرمایه تنش

تبدیل شود.   تواند پسها« هستند که می»جنگ بدهی تقابل اقتصادهای بزرگ  به میدان جدید  از »جنگ تجاری« 

به جتنش بازی جدید  در میدان  آمریکا  ها  که  را مطرح کردند  ایده  این  ترامپ  از مقامات دولت  برخی  ایی رسید که 

تهدید ممکن است تعهدات خود نسبت به اوراق بدهی این کشور نزد چین را لغو کند و از سوی دیگر مقامات چینی  

رنده اوراق بدهی دااند دست به فروش اوراق بدهی آمریکا در ابعاد وسیع خواهند زد. چین اکنون دومین نگهکرده 

میلیارد دالر در سال    ۳۰۰آمریکا را از هزار و    دهد دولت چین مقدار اوراق بدهیآمریکا است. آمارها نیز نشان می

. اما با وجود کاهش مقدار بدهی آمریکا در  جاری کاهش داده استل دالر تا سا   میلیارد  ۷۰به حدود هزار و    ۲۰۱۴

ترین اقتصاد جهان امری شدنی است. عنوان سالحی علیه بزرگ توسط چین به چین، آیا استفاده از بدهی آمریکا  

های این تنش، عواقب اقتصادی آن و نظر تحلیلگران دست به بررسی امکان جنگ »دنیای اقتصاد« با بررسی ریشه 

 .بدهی میان دو قدرت اقتصادی جهان زده است

ها میان آمریکا و چین در ابعاد گوناگون مجددا باال  شهای اخیر تندر ماه//    های افزایش تنش آمریکا و چیننشانه 

کنگ ، مساله هنگ۱۹-گیری کوویدهای لفظی میان سران دو کشور درباره شیوع همهگرفته است. عالوه بر تنش

های که چین قانونی را به تصویب رساند که براساس آن فعالیت دامن زده است. در ماه ژوئن بود  ها  به سطح تنش 

کرد. کنگ سرکوب می طلبانه، خرابکارانه، تروریستی و تبانی با نیروهای خارجی را در هنگاقدامات تجزیه مرتبط با  

این اقدام چین دست به تعطیلی کنسولگری   این اقدام با واکنش آمریکا نیز همراه بود. مقامات دولت آمریکا پس از

آمریکا زدند و همچنین تحریم تگزاس  از جمله هاچین در شهر هیوستون در  برای برخی مقامات پکن  را  ی جدیدی 

هنگ در  چین  طرفدار  رهبر  الم  ایاالت کری  اقدام  این  از  پس  کردند.  وضع  اقدامات  کنگ  به  دست  نیز  چین  متحده، 

این تالفی  و  زد  تنش جویانه  بود که سطح  به مقدار بیگونه  از منابع  سابقه ها  یکی  در همان مقطع  باال گرفت.  ای 

م کرده بود که تبعات تنش میان دو کشور امکان دارد منجر به یک جنگ مالی میان دو قطب اقتصادی  دیپلماتیک اعال 

یستم جهانی دالر خارج کند، منابع  ها که امکان دارد دونالد ترامپ چین را از سزنی جهان شود. در میان این گمانه

ا تهدید کرده بود که پکن اقدام به فروش  دیپلماتیک اعالم کرده بودند شی جین پینگ رئیس جمهور چین، آمریکا ر

 .اوراق بدهی آمریکا در ابعاد وسیع خواهد کرد

ار چین است شاید آمریکا که در اختی  مرور وضعیت حجم اوراق بدهی//    کاهش تدریجی بدهی آمریکا توسط چین

ا استفاده  گمانه  اول،  نگاه  سال در  در  چین  کند.  تقویت  را  چین  توسط  از  بزارگونه  خود  ذخایر  مقدار  گذشته  های 

نگه بدهی دومین  اکنون  که  چین  است.  داده  کاهش  را  آمریکا  این  های  مقدار  آمریکاست،  بدهی  اوراق  دارنده 

جاری میالدی کاهش داده  میلیارد دالر در سال   ۷۰به هزار و    ۲۰۱۴میلیارد دالر در سال    ۳۰۰ها را از هزار و  دهیب

تا  میلیارد دالر از این بدهی  ۹/  ۳است. در ماه ژوئن امسال طبق اعالم دولت آمریکا، چین حدود   ها را کاهش داد 

رابطه معکوس   شود.  میلیارد دالر کاسته   ۷۰مقدار کلی آن به حدود هزار و   آنها  بازدهی  با  اوراق  دارد. در    قیمت 

ها کاهش پیدا خواهد کرد و نرخ بهره در متحده کند، قیمت آنایاالت   به فروش اوراق بدهی  صورتی که چین اقدام

بینی کردند که چنین اقدامی با افزایش نرخ وام و  این کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت. کارشناسان پیش

 .رد کندترین اقتصاد جهان وای به بزرگ ناپذیرتواند ضربه جبرانها میهزینه استقراض شرکت

ها میان آمریکا و چین، نگرانی جدیدی در بازارها به وجود آمده است؛ با باال گرفتن تنش //    نگرانی از جنگ بدهی

عنوان سالحی در جنگ تجاری دارنده اوراق بدهی آمریکا، از این ذخیره بهعنوان دومین نگه نگرانی از اینکه چین، به

ستند که مقامات پکن با فروش ذخیره بیش از هزار میلیارد دالری بدهی  د. بازارهای مالی جهان نگران آن هبهره ببر

واری پیامدهای بسیار  ترین اقتصاد جهان داشته باشند. چنین اقدام دیوانهمتحده سعی در ضربه زدن به بزرگ ایاالت 



 
پایین آمدن  د داشت؛ اولین پیامد چنین اقدامی  سنگینی برای دو قطب اقتصادی جهان و حتی اقتصاد جهانی خواه

دارایی ایاالت قیمت  در  بهره  نرخ  افزایش  به  منجر  که  بود  خواهد  آمریکا  که های  موضوعی  شد.  خواهد  متحده 

تواند برای اقتصاد کرونازده آمریکا حکم یک ضربه مهلک را داشته باشد. فدرال رزرو در این ایام در تالش است می

های اخیر نگه دارد تا  ترین سطح در دههالنی نرخ بهره را در پایین زارهای موجود، برای مدتی نسبتا طوکه با تمام اب

این باورند که به  به رکود اقتصادی کمک کند. تحلیلگران اقتصادی بر  این طریق  از  باال گرفتن تنش بتواند  های رغم 

روش  در صورتی که مقامات چینی دست به فها در مرحله قابل بازگشتی است و  میان دو کشور سطح این تنش

بدهی جبران  اوراق  طرز  به  کشور  دو  روابط  بزنند،  زیادی  سرعت  با  شدآمریکا  خواهد  تار  و  تیره  چنین    .ناپذیری 

نیز تحت را  دیگر  اقتصادی  بزرگ  به اقدامی همچنین کشورهای  ژاپن  داد.  قرار خواهد  بزرگتاثیر  ترین کشور عنوان 

رو خواهد شد. در صورتی  اال با افزایش در ارزش پول روبه واشنگتن نیز در چنین موقعیتی احتم  مالک اوراق بدهی

گذاران ین ژاپن خواهد بود. با  های آمریکا بزند، احتماال یکی از مقاصد امن سرمایه که چین دست به فروش بدهی

جها اقتصاد  این  محرک  موتور  که  نیز  کشور  این  صادرات  ژاپن  پول  ارزش  فراوانی  افزایش  مشکالت  با  است  نی 

   .خواهد شد. نتیجه اینکه پیامدهای چنین اقدامی محدود به داخل مرزهای دو کشور باقی نخواهد ماند روروبه 

با این وجود برخی از اقتصاددانان امکان فروش اوراق بدهی آمریکا توسط چین را  //    فروش بدهی؛ شمشیر دولبه 

کرده  تلقی  ناممکن  گامری  این  پیشاند.  تحلیلگران  از  کرده روه  وخیم اند  بینی  عواقب  اقدامی،  چنین  صورت  در 

از عواقب آن در امان نخواهد ماند. اقتصادی آن عالوه  نیز خواهد شد و پکن  بر اقتصاد آمریکا، متوجه اقتصاد چین 

جود اینکه فروش اوراق  در این باره اذعان کرد با و Christian University in Tokyo استفان ناگی استاد دانشگاه در

ثباتی اقتصادی جهانی، اقتصاد  مدت به اقتصاد آمریکا ضربه بزند، اما بی تواند در کوتاه سط چین میآمریکا توبدهی  

تحت نیز  را  از  چین  نقدینگی حاصل  برای هدایت  توانی  و  برنامه  معتقدند چین  تحلیلگران  داد.  قرار خواهد  الشعاع 

ندارد.   را  آمریکا  بدهی  نیز،  فروش  چین  اقتصاد  موضوع  این  بر  اما  عالوه  بزرگ،  اقتصادهای  سایر  از  کمتر  اگرچه 

همه میتوسط  اقدامی  چنین  و  است  شده  متزلزل  کرونا  اقتصادی  گیری  قطب  دومین  برای  بزرگ  ریسکی  تواند 

پایین  .جهان در پی داشته باشد آمدن    از سوی دیگر در صورت فروش احتمالی اوراق بدهی آمریکا توسط چین و 

ای دیگر چنین موقعیتی را به سود خود قلمداد و اقدام به خرید اوراق بدهی قیمت این اوراق،ممکن است کشوره

 .آمریکا کنند. در این صورت نتایج اقدام پکن برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد

ی ، دو عاملر و فروش بدهی آمریکا توسط چینها میان دو کشوباال گرفتن تنش//    عقیده کارشناسان دویچه بانک

هایی شده است که پکن مترصد استفاده از این اهرم مالی علیه آمریکا زنی وجود آمدن گمانههستند که سبب به

به سرمایه  آلمان  بانک  دویچه  تحلیلگران  میان  این  در  اما  دادهاست.  بدهی  گذاران هشدار  تدریجی  فروش  که  اند 

انه چین علیه آمریکا قلمداد کرد. تحلیلگران دویچه بانک جویای از اقدام تالفی توان نشانه ا نمیآمریکا توسط چین ر

ها میان مقامات سیاسی دو طرف بیش از آنکه مربوط به تغییرات پارادایمی در  اند که لفاظیماه گذشته اعالم کرده 

مربوط   داخل کشورشان  به مالحظات سیاسی  بیشتر  باشد،  این اقتصاد جهانی  تحلیلگران  دیگر  عبارت  به  است. 

سیاستبانک   برای  داخلی  مصرف  دارای  را  تهدیدها  این  بیشتر  آلمانی  میبزرگ  پکن  و  واشنگتن  دانند. مداران 

دانند که اقتصاد ای از این موضوع میهای آمریکا نزد چین را بیشتر نشانه تحلیلگران این بانک کاهش مقدار بدهی

کنندگان داخلی است. از سوی  تنی بر مصرف محور به سوی اقتصادی مبز اقتصاد صادرات این کشور در حال گذار ا

را   آمریکا  با  خود  تجاری  مازاد  حدودی  تا  گذشته  سال  چند  در  آمریکا  بدهی  اوراق  فروش  با  چینی  مقامات  دیگر 

ات این کشور برای  کند تالش مقامیکی دیگر از عوامل مهمی که فروش مقطعی چین را توجیه می   اند.کاهش داده 

ها با فروش اوراق قرضه آمریکا قصد دارند از  ین کشور در برابر دالر آمریکا است. چینیمدیریت ارزش پول ملی ا

 .افت شدید ارزش یوآن در برابر دالر آمریکا جلوگیری کنند



 

 سبک تولید و تجارت در مبدا کرونا   تغییر/   اندیشند؟ وکارها چه تمهیداتی میکسب

چین در بحران »کرونا« به خاطر مبدا شیوع این ویروس   : European Business Review :منبعکوئیمهدی نیمترجم:  

مرگبار خبرساز شد و اکنون در »طراحی مدل تولید و تجارت در عصر پاندمی« نیز پیشرو است. »الگوی بازگشت«  

ها بر دو استراتژی ران این شرکتدهد مدیوکار نشان میضعیت نسبتا عادی کسب شرکت چینی به و  ۱۰۰بیش از  

دو ماه   .اند؛ این رویکرد با حداقل سه اقدام، در حال اجراست قعیت« و »گسترش فعالیت« متمرکز شده»تثبیت مو

با کووید وکارهایش مانند  و مشکالت آن، باعث شده تا چین و کسب  ۱۹  -جلوتر بودن از سایر کشورها در مواجهه 

تواند به ما نشان دهد که در های واقع در این کشور می کتر خود شوند. بررسی شراهی برای همتایان دیگرنقشه 

می  چگونه  پساکرونا  در  دوران  تجربیاتی  و  اقدامات  چه  آنها  اما  دوباره شد.  رشدی  آماده  و  کرد  نو شروع  از  توان 

-دوکارها با اثرات کوویه زودتر از سایر کسبحدود دو ما  های چینی،اند؟ شرکتهایشان داشتهبازگشایی فعالیت 

به   ۱۹ بازگشتند.  کار  به  زودتر  البته  و  شدند  مثال، مواجه  فروردین(    عنوان  نخست  )دهه  مارس  ماه  انتهای  تا 

اش بازگشت؛ در حالی که کرونا باعث شده بود این های عادیدرصد میزان فعالیت۸۰سازی در چین به  ساختمان

درصد بازگشته بود. حتی   ۹۰درصد ظرفیت، به    ۵۰نگی پس از رسیدن به  کند. تولید لوازم خا  درصد سقوط۲۰رقم به  

تفاوت  به  توجه  نظارت با  بین  توجه  قابل  مشوقهای  و  باعث  ها  ارقامی  چنین  مختلف،  کشورهای  در  دولتی  های 

شود می قلمداد  دیگران  برای  هوشمند  الگویی  مانند  چین  تا  اکسنچر  .شود  ایرلندی  برای   (Accenture) شرکت 

با بیش از  اسایی اشن مدیر عامل چینی پرداخت؛ مدیرانی که از    ۱۰۰قدامات چین در بازگشت به کار، به مصاحبه 

ونقل، پزشکی و گردشگری بودند. پس از آن، مدیران خدمات مالی، حمل  صنایع مختلف شیمیایی، تولیدی، انرژی،

مختلف شرکت بر  های چارشد  گرفتند. عالوه  قرار  نظرسنجی  مورد  دیجیتال  عامل، مدیران شبکهمدیران ینی  های 

بخشکتشر روسای  و  زنجیره ها  مختلف  دوران  های  در  خود  تجربیات  بیان  به  توسعه  و  تحقیق  و  تولید  تامین، 

در دو حوزه متمرکز    های خود راهای پیشگام دوران جدید، فعالیت دهد شرکتها نشان مییافته   .پساکرونا پرداختند

های فناوری  ون بزرگی بود تا فرآیندها و زیرساختوکار. بحران کرونا برای آنها آزمبیت کسبکرده بودند: نخست، تث

های فاقد کارآیی  طور که یکی از مدیران اجرایی بیان کرده، »ویروس باعث شد که ما فعالیت خود را محک بزنند. آن

کنیم شناسایی  آنها    «.را  کسب دوم،  که  گآموختند  دهند؛  گسترش  را  را  وکارشان  آن  باید  شاید  که  سترشی 

نامید   از شرکتگستردگی  بسیاری  بود.  کارها  انجام  به شیوه  مربوط  بیشتر  با  و  مقابله  در  اقداماتی  انجام  به  ها 

به تقویت نشان  نهایت  اقداماتی که در  پرداختند؛  الزامات کار، همویروس  انجامید.  آنها  به  های تجاری  را  آنها  چنین 

وفقیت داشتند. یکی از مدیران اظهار کرد: بحرانی پیش برد که پتانسیل باالیی برای مهای مصون از  سمت نوآوری

 «.نشینی، الزم است تا ذهنیتی برای رشد در چنین بحرانی داشت»به جای عقب 

آنها صحبت کردیم،//    وکارتثبیت کسب   با  که  بازاری  تثب  ۳  رهبران  برای  انجام دادند.  یت کسب اقدام  وکارهایشان 

ی  وان مثال،عنبه  آنها به سرعت  آنها  تقریبا همه  تیم مدیریت بحران تشکیل دادند. چه تفاوتی در رویکرد معمول  ک 

تیم  ایجاد شد؟  را هم زیرنظر گرفتند.  تمام متغیرهای محیطی  بر عملیات داخلی شرکت،  به جز تمرکز  های اکنون 

این بود که  شان  شرایط را بر عهده گرفتند و وظیفه »برج مراقبت« بودند که نظارت بر تمام  مدیریت بحران مانند یک  

گذاری مشترک موسوم های این اقدام، سرمایه یکی از نمونه   .آگاهی محیطی خود را به مدیرعامل هم انتقال دهند

شرکت  ۵۰-۵۰به   این  مشترک  بحران  مدیریت  تیم  بود.  نیسان  و  موتور  دانگفنگ  از  گروه  خودروسازی،  های 

کنندگان  ع انسانی تشکیل شد. آنها هر روز با تامینونقل، بازاریابی، توسعه محصول و منابمتخصصان تولید، حمل

می جلسه  حملخود  و  انبار  وضعیت  کارکنان،  سالمت  به  مربوط  اطالعات  آخرین  از  تا  و  گذاشتند  ارتباطات  ونقل، 

بینی ها به سناریوسازی و پیش شته باشند. با دریافت این اطالعات، آنهای محلی آگاهی کامل داهمکاری با دولت 

هم می   آینده  برنامه مبادرت  طرحکردند.  ایجاد  و  از  ریزی  محیطی  تحوالت  و  تغییر  براساس  شرکت  آمادگی  های 



 
یع خود را  های توزها توانستند به سمت فروش آنالین بروند و کانال از طریق این فرآیندها، شرکت  .وظایف آنها است

ه کنند.  تقویت  زمینه  این  دیجیتال«در  بازاریابی  »دستورالعمل  این    مچنین  شد.  نگاشته  کارکنان  آموزش  برای 

با توجه به شرایط جدید که مالحظات بهداشتی بیشتری می شرکت طلبید، تجربه خرید مجازی  های خودروسازی 

می مشتریانشان  اکنون  ساختند.  فراهم  مشتریان  خودرو  توانستندبرای  تست  به  مجازی  واقعیت  رویکرد  های  با 

ضمن آنکه امکان تست خودرو درب منزل هم به آنها داده شد. در بخش زنجیره تامین نیز    .مدنظر خود اقدام کنند

تامینشرکت با  همکاری  به  در  ها  تولیدات  جهش  امکان  شوند  مطمئن  تا  کردند  اقدام  بیشتری  محلی  کنندگان 

را  ماه  مه  و  آوریل  فناوری شرکت  .دارندهای  همچنین  چینی  روش ههای  به  را  بیشتری  دیجیتال  نوآورانه  های  ای 

به  دادند.  قرار  استفاده  مثال،  مورد  از شرکت۶۳عنوان  کانال درصد  بین  آنالین  ها هماهنگی  و  فیزیکی  فروش  های 

کانال  رشد  بر  تمرکزشان  و  دادند  افزایش  را  روش خود  به  آنالین  قرارهای  متمرکز  شرکت   .گرفت  هایی  به 

های چنین شرکتی متمرکز بر فروش اینترنتی بود، باز هم  یت کام توجه کنید. با اینکه فعالفروشی سانینگ داتخرده

هایش را که به دلیل کرونا به روی  فروشگاه فیزیکی در نقاط مختلف چین دارد. سانینگ بسیاری از فروشگاه   ۱۶۰۰

فعالی به سمت  بودند،  بازمشتریان بسته شده  به  واحدها  این  اکنون  برد.  مجازی  و  ت  آنالین مشغول شده  اریابی 

دادند. شاید کرونا فرصتی برای آنها بود  تبلیغاتی شده بودند که کارکنانشان وظایفی جدید انجام می  استودیوهای

ند. تجارت در  که حضورشان در اینترنت و فضای مجازی را افزایش دهند و ارتباط مجازی خود را با مشتریان تقویت کن

درصد تجارت کشور رسید. شیوه    ۶۰د، به بیش از  از این نیز بازارها را متحول کرده بو  های اجتماعی که پیش شبکه

آنها می بود.  برای مشتریان هم یک فرصت و سرگرمی  به  فعالیت جدید  از محصوالت  بیشتری  توانستند اطالعات 

سوال  آورند،  خریدست  البته  و  بپرسند  را  خود  در  های  دهند.  انجام  را  فر  ۶دهایشان  فیزیکی   هایوشگاه مارس، 

میلیون   ۲های اجتماعی نمایش دادند که میزان بازدیدشان از  هزار برنامه زنده در شبکه   ۵سانینگ در چین بیش از  

از راه    های دیجیتال برای هدایتحوزه دیگری که مصداق فراتر رفتن از مرزها بود، استفاده از فناوری   .نفر فراتر رفت

برنامه  نگهدور  و  تعمیرات  از شرکتهای  نیمی  از  بیش  اعالداری است.  کردهها  را شروع  کاری  کردند چنین  اند. م 

بیمارستانبه  ساخت  حال  در  دیگری  کشور  هر  مانند  هم  چین  مثال،  یک  عنوان  میان،  این  در  بود.  فراوانی  های 

صنعتی تجهیزات  نرم  (XCMG) شرکت  بسترهای  از  تنها  دستگانه  عملکرد  بر  زنده  نظارت  برای  های اه فزاری 

ها توانستند برخی شرکت  .سنجیدای دمای بدن کارگران را هم میصورت لحظه ساختمانی استفاده کرد، بلکه به 

سازی ابری  های تحقیق و توسعه خود را از راه دور اداره کنند. شرکت بیمه چاینا الیف به بسترهای ذخیره برنامه 

افزارها و کدهای مورد  نرم د. از طریق این بسترهای ابری نه تنها  هایش را متوقف کنکرونا نتواند برنامه تکیه کرد تا  

افزارهای الزم نیز در اختیار آنها قرار گرفت. واحد تحقیقات و توسعه  نیاز کارکنان، بلکه بسیاری از ابزارها و سخت

برساند. این پروژه    رتبط با کرونا را از راه دور به پایانپروژه م  ۲۵این شرکت در همان دو ماه نخست سال، توانست  

شد که اکنون کارکنان این مرکز باید از خانه خود به های مرکز پشتیبانی مشتریان هم میختشامل ارتقای زیرسا

یت، در نها   .روز زمان بردند  ۸/  ۶طور متوسط فقط  ها به دادند. هر کدام از این پروژه های مشتریان پاسخ میتماس

شرکت رفتار  و  نگرش  در  که  انعطاف هتغییری  افزایش  افتاد،  اتفاق  چینی  به  پای  این  از  پیش  که  آنها  بود.  ذیری 

بهرهزمان  و  میبندی  فراوانی  اهمیت  هزینهوری  روزافزون  کاهش  دنبال  به  و  نتیجه دادند  روی  بودند،  بخشی ها 

ا محض احتیاط و در  کنندگان محلی افزایش دادند ت با تامین های خود را  عنوان مثال، میزان همکاریمتمرکز شدند. به

ت  در  که خللی  این شرایط، هزینه صورتی  در  باشند.  داشته  دیگری  راهکار  ایجاد شد،  کار  اولیه  مواد  دیگر  امین  ها 

ز  کننده در نظرسنجی اعالم کردند با توجه به اطالعات دریافتی خود ااولویت نخست نبود. دوسوم از مدیران شرکت

آیندهتیم تقاضای  بحران،  مدیریت  پیش   های  را  انببازار  موجودی  و  کرده  تنظیم  بینی  بیشتری  دقت  با  را  خود  ار 

 .ونقل و تحویل سفارش مشتریان نیز تمرکز بیشتری کردندریزی زمانی حملکنند. بسیاری از آنها روی برنامه می



 
از شرکت//    وکارگستردن کسب   بحران، بسیاری  با کرونا در سطحهبا شدت گرفتن  مبارزه  به  جامعه   ای چینی 

تر ایفای مسوولیتشان در قبال جامعه  شد، اما مساله مهمهبود وجهه اجتماعی آنها میپرداختند. این اقدام باعث ب

نوآوری   .بود بر  بیشتری  تمرکز  که  بود  نیاز  دوران،  این  خوشدر  و  نویدبخش  میان، های  این  در  گیرد.  صورت  آتیه 

مخابرا شرکشرکت  با  همکاری  به  یونیکام  چاینا  میچوانتی  غذایی  دو   (Meituan) ت  فناوری  غول  این  پرداخت. 

به اینترنت   تا بتواند سفارش  ۵Gکامیون بدون راننده مجهز  با  در اختیار میچوان قرار داد  اینترنتی مشتریان را  های 

پروتکل  کرونا  باالترین  بحران  برساند. شاید  آنها  به دست  بهداشتی  برای شرکتهای  فرصتی  در  چنین  فعال  های 

اما مهم فراهم ساخت  دیجیتال  فعالیتتحوزه  در شیوه  نقطه عطفی  آن،  از  بودر  تالش   .ها  کرونا،  بحران  زمان  از 

شرکت اما  است.  شده  جهان  در  ویروس  شیوع  میزان  کنترل  برای  میفراوانی  دادند  نشان  چینی  به  های  توان 

 .ا ساختای قابل اتک هم جلوتر رفت و آینده صحیح بحران، یک قدم از منحنی شیوع نگری پرداخت و با مدیریتآینده

 بازگشت پرقدرت هیوندای به چین 

ماندگی خود در بازار چین، قصد  اش در جهت جبران عقبشرکت هیوندای موتور براساس برنامه تازه  : اقتصاددنیای 

آتی،   سال  پنج  طی  اعالم  ۹دارد  براساس  کند.  عرضه  کشور  این  در  را  خود  محصوالت  از  جدید  ترین بزرگ   مدل 

و این نخستین محصول از چند   در بازار چین عرضه کرده   ، این شرکت به تازگی نسل جدید سوناتا را خودروساز کره 

ترین بازار خودرو جهان عرضه شوند. طراحی کلی سوناتا که در ماه جوالی خودرویی است که قرار است در بزرگ

نسل هشتم سوناتا   به  بازار چین عرضه شد، شبیه  فهرست در  در  اضافه شده است.  آن  اندکی طول  اما  است 

بازار این کشور  خودروهایی که هیوندای برای بازار چین در ن ظر گرفته، اسامی آوانته، میسترا و الفستا که برای 

 .در چین عرضه شود ۵خورد. در زمینه خودروهای برقی نیز قرار است آیکونیک  اند، به چشم میطراحی شده

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۱افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۱۱

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

 ۴۷شهریور( نرخ رسمی   شنبه، یازدهمبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )سه  .ت همراه بودافزایش قیم

ارز با کاهش قیمت مواجه شد.    ۱۴ارز افزایش یافت و    ۲۱المللی را اعالم کرد. طبق این گزارش بهای  ارز عمده بین

ن تغییر نسبت به روزهای گذشته، به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدو  .بهای سایر ارزها نیز ثابت ماند

ریال اعالم    ۳۴۴هزار و    ۵۰ریال و هر یورو نیز    ۳۰۰هزار و    ۵۶هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس به قیمت    ۴۲

فرانک سوئیس    .شد مرکزی، هر  بانک  تابلوی  در  و    ۴۶همچنین  و    ۴ریال، کرون سوئد    ۶۰۲هزار  ریال،    ۸۷۸هزار 

  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۷۴ریال، روپیه هند   ۷۶۵هزار و   ۶یال، کرون دانمارک ر  ۸۳۷هزار و   ۴کرون نروژ 

  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۹۷هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۵۵۲هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و  

عالوه بر این،   .ریال قیمت خورد  ۲۳۳و  هزار    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۷۵۰هزار و  

ریال، لیر    ۴۹۴هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۳۹۷هزار و    ۲۸ریال، دالر نیوزیلند    ۲۷۱هزار و    ۳۲دالر کانادا   نرخ

 ۵۲۳هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۰ریال، روبل روسیه    ۷۱۵هزار و    ۵ترکیه  

  ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۰۱هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۳، لیر سوریه  ریال

  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۵۶۸هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش   ۹۵۳هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و  

https://www.irna.ir/news/84022132/%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
https://www.irna.ir/news/84022132/%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


 
  ۷۲۰هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۶۵۶هزار و    ۳۵روپیه نپال  یکصد   ریال،    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۶۴هزار و  

هزار    ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند    ۱۵۷هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .ریال تعیین شد  ۷۲۶هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی  

هزار و    ۵۹دینار اردن    ریال،  ۴۸۱هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۲۰هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۹۳

  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۶۸هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۱۲هزار و    ۱۰یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹

ریال،    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۸۵۴هزار    ۱۵ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ریال، افغانی     ۸۷۷هزار و  

  ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۲و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۶۶۷و    هزار  ۸۶یکصد پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱ریال، منات جدید ترکمنستان  

 

 چین: کمیسیون مشترک فرصتی برای حمایت از برجام باشد 

با یاداوری برگزاری کمیسیون مشترک برجام در روز سه شنبه در وین  سخنگوی وزارت امور خارجه چین    -ایرنا  -پکن

فرص کمیسیون  این  که  کرد  امیدواری  قطعنامه  اظهار  صادقانه  اجرای  و  برجام  از  حمایت  برای  شورای    ۲۲۳۱تی 

رد  به گزارش ایرنا »جائو لی جیان« روز دوشنبه در پکن در جمع خبرنگاران همچنین اظهار امیدواری ک  .امنیت باشد

که این کمیسیون محلی برای رسیدگی صحیح به اختالفات در مورد اجرای برجام تحت چارچوب کمیسیون مشترک،  

هماهنگی تالش ها برای رسیدگی به چالش های فعلی و ادامه روند پیشبرد سیاسی حل مساله هسته ای ایران  

که  .باشد کرد  یاداوری  دیگر  بار  خروج   وی  دلیل  به  برجام  پیرامون  یکسری  تنش  و  برجام  از  آمریکا  متحده  ایاالت 

این مقام    .ت های بین المللی، زیاد شده استعلیرغم مخالف اقدامات یک جانبه و غیرقانونی این کشور علیه ایران

وزارت خارجه چین با بیان اینکه برجام به یک نقطه عطف مهم رسیده است تصریح کرد: جلسه کمیسیون مشترک 

مدیرکل کنترل تسلیحات وزارت   وین تشکیل خواهد شد و در مرحله بعدی اسی فردا دربرجام در سطح مدیران سی

نشست کمیسیون مشترک برجام فردا سه شنبه با   .ن نشست سرپرستی خواهد کردخارجه چین هیاتی را در ای

خارجه امور  وزارت  سیاسی  معاون  عراقچی  عباس  سید  شود حضور  می  هلگا  برگزار  ریاست  به  نشست  این 

روسیه اشمی و  چین  انگلیس،  آلمان،  فرانسه،  کشورهای  نمایندگان  و  اتحادیه  خارجی  مسئول سیاست  معاون  د 

اهد شد به این ترتیب نشست یادشده در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران  برگزار خو

شته پس از دریافت نامه وزیر امور  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تیرماه گذ  .تشکیل خواهد شد  ۴+۱و گروه  

گف توافق،  این  به  اروپایی  کشورهای  نبودن  پایبند  درباره  کشورمان  کمیسیون خارجه  بعدی  نشست  که  بود  ته 

برگزار می بیانیه   .شودمشترک برجام در نخستین زمان ممکن که شرایط سفر مهیا باشد،  ای که آن زمان وی در 

مح دلیل  به  که  کرد  تصریح  شد  نشست دودیت منتشر  برگزاری  امکان  تاکنون  کرونا،  بحران  از  ناشی  های های 

با این حال نشست پیش رو از آن جهت حائز اهمیت است که ایاالت    .کمیسیون مشترک برجام فراهم نبوده است

 .های سازمان ملل متحد علیه ایران شده استمتحده آمریکا در اقدامی غیر قانونی خواستار بازگرداندن تحریم

 

 توسعه چین به روایت » وانگ یی« در پاریس 

اساس    -ایرنا  -پکن بر  چین  توسعه  اینکه  یاداوری  با  کشور  این  دولتی  شورای  عضو  و  چین  خارجه  سخت  وزیر 

ر کرد: در  کوشی مردم کشورش، محیط صلح و دوستی جهان و همکاری برابر بین المللی به دست آمده است اظها

به گزارش ایرنا از رادیو بین    .ه تنها به نفع مردم چین بلکه به نفع مردم سراسر جهان استعین حال، توسعه چین ن

پکن را   در ادامه طالعات روابط بین المللی فرانسهالمللی چین، »وانگ یی« روز دوشنبه در سخنانی در موسسه م

ن  مدافع  و  جهان  صلح  سازندگان  از  المللییکی  بین  گفت: ظام  و  چین   دانست  می توسعه  نشان  جهانیان  به 

میلیون جعمیت و گرایش عصر برای تحقق    ۴۰۰راهی که خود چینی ها انتخاب کرده اند با تمایل یک میلیارد و   دهد

توسعه هماهن و  استصلح  جها گ  نفع  به  بلکه  چین  نفع  به  تنها  نه  صحیح  راه  آن  این  پایبند  قاطعانه  که  است  ن 

https://www.irna.ir/news/84022286/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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ماند کم او  .خواهیم  حزب  هدایت  تحت  تحقق  افزود:  برای  موفق  راهی  مداوم  تالش  با  چین  مردم  چین،  ونیست 

ویژگی های چینی است با  راه سوسیالیستی  مفهوم  که همان  اند  یافته  و شکوفایی  چین    خارجهوزیر    .توسعه 

سال پس از برقراری جمهوری خلق چین به ویژه پس از اجرای سیاست اصالحات و درهای    ۷۰گفت: طی بیش از  

با  مردم چین  در  باز،  اند پایبندی  رسیده  به دستاوردهای چشمگیری  راه  پیشرفت    .این  با  قدرت چین  وی  گفته  به 

آینده برابر با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری حزب  سال   جهشی ارتقا یافته و زندگی مردم نیز بهبود یافته است

وزیر    .غییر نکرده استتحقق شکوفایی ملت و رفاه مردم هرگز تکمونیست چین است، هدف اصلی این حزب برای  

خارجه چین با یاداوری اینکه چین و اروپا به عنوان دو قدرت مسئولیت پذیر باید با تقویت همکاری میان خود دنیا را  

ثباتی شده است  باثبات تر از پیش دچار بالتکلیفی و بی  ابرقدرت   کنند گفت: جهان بیش  تنها  مخصوصا خودداری 

ای بین المللی خود و خروج مکرر از پیمان ها و توافقنامه های بین المللی باعث  دنیا از برعهده گرفتن مسئولیت ه

حال، چین و اروپا به عنوان دو قدرت    با این شده است که کشورهای کوچک و متوسط دست و پای خود را گم کنند

سیاستهای جدید مطرح    وانگ یی همچنین از  .مسئولیت پذیر باید با تقویت همکاری میان خود دنیا را باثبات تر کنند

شده از سوی اتحادیه اروپا درباره اقتصاد دیجیتال استقبال کرد و گفت: چین مایل است در تدوین قواعد بین المللی 

کنددرباره اقتصا اروپا همکاری  با  دیجیتال  برای    .د  اروپا  و  فرانسه  با  به همکاری  تمایل کشورش  وزیر خارجه چین 

جهانی و انتخابات دبیرکل این سازمان را اعالم کرده و گفت: زمان کنونی مقطع    پیشبرد اصالحات سازمان اقتصاد

ابل مردم خود بلکه در برابر کل دنیا مسئول حساسی برای همکاری چین با فرانسه و اروپا است و آنها نه تنها در مق 

است، کشورش پیشنهاد می  وانگ یی اظهار کرد: در مواجهه با فضای بین المللی که همواره در حال تغییر  .هستند

چرخه    الگوی توسعه جدیدی ایجاد کنیم که در آن کند تا کامال به مزایای بازار و پتانسیل تقاضای داخلی بپردازیم و  

وی ادامه داد: ما تقاضای داخلی را بیشتر گسترش خواهیم داد و    .یکدیگر را ارتقا دهند لی و بین المللیهای داخ

نیز به سوی را  نیز    درهای خود  و  بهبودی خود توسعه دهیم  با  را  بهبود مشترک جهان  تا  بازتر خواهیم کرد  جهان 

با پیشرفت خود توسعه دهیم با یاداوری  وزیر خارجه چی  .پیشرفت مشترک جهان را  به   اینکهن  کشورش همچنان 

چین کرد:  اظهار  بود  خواهد  پایبند  آمیز  صلح  نیست توسعه  پیشین  امکا و شوروی  و  ندارد  به  تمایل  که  ندارد  ن 

ما به مسیر جدید مبادالت   طلبی نخواهیم بود هر قدر پیشرفت کنیم، هرگز به دنبال سلطه آمریکای دوم تبدیل شود

 .بین کشورها پایبندیم

 

 هشدار چین به آمریکا؛ تحریم ها ادامه یابد صادرات دارو را قطع می کنیم 

زمینه    -ایرنا-پکن در  چین  تحریم  ادامه  به  اقدام  آمریکا  اگر  که  گوید  می  چین  دولت  مشاور  کویی«  دایو  »لی 

با توقف صادرات دارو به واشنگتن، مقابله به  محصوالت نیمه ها مثل خواهد دی و قطعات رایانه ای کند، پکن هم 

مبنی بر جلوگیری از  تهدیدهای آمریکا چین واکنشی به دولتی به گزارش ایرنا از ساوت چاینا، تهدید این مقام  .کرد

عالیت های شرکت چینی در  برای ف به نیمه فلزات هادی است که دستیابی شرکت های چینی بخصوص هواوی

گزارش حاکی است که آمریکا درصدد محدود کردن   .ستمشکالت فراوانی بوجود آورده ا  آمریکا و بازارهای جهانی

از دستیابی این شرکت ها به فناوری ها و برخی از قطعات   شرکت های چینی است و برای این منظور در نظر دارد

مشاور اقتصادی دولت چین تاکید کرده است: چنانچه    .ی ها جلوگیری کنداز جمله چیپ های رایانه ای و نیمه هاد

د، پکن هم از صادرات دارو و  شرکت های چینی به این تجهیزات و قطعات توسط آمریکا محدود شودسترسی های  

خواهد بهره  کشور  آن  های  تحریم  و  آمریکا  فشارهای  با  مقابله  برای  اسلحه  یک  عنوان  به  دارویی  های    فراورده 

چین دارد و این موضوعی است   آمریکا برای تامین دارو و برخی از فراورده های دارویی وابستگی زیادی به  .گرفت

بایدن«   ریاست جمهور که »جو  انتخابات  و  نامزد  بارها خواستار حل  دو  آمریکا هر  رییس جمهور  ترامپ  و دولت  ی 

اگر  ی نزده است اما این مشاور دولت می گوید:اگرچه چین هنوز دست به چنین کار    .فصل این مساله شده اند
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ود، می توان راه دسترسی آمریکا به این فراورده ها و داروها را مسدود  دسترسی چین به نیمه هادی ها قطع ش

درصد از مواد خام داروها ازجمله داروهایی نظیر آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها در چین    ۹۰لی افزود: بیش از    .کرد

تحریم را ادامه دهد با  ود و آمریکا در کوتاه مدت قادر به تولید آنها نیست و اگر قرار باشد بازی کثیف  تولید می ش

وزارت بازرگانی آمریکا چند روز قبل محدودیت های گسترده ای برای    .تدابیر مقابله جویانه پکن مواجه خواهد شد

  ۳۸های شرکت های آمریکایی در نظر گرفت و    نرم افزارها و فناوری دستیابی شرکت چینی هواوی به تجهیزات،  

که بر اساس آن فروش   کشور دنیا تحت فهرست نظارت شدید قرار داد  ۲۱شعبه این شرکت مخابراتی بزرگ را در  

 .فناوری های آمریکا به شرکت های چینی این فهرست بشدت محدود می شود

 

 دومین واکسن کرونا ساخت چین مجوز استفاده اضطراری گرفت 

بیوتک« چین  گزارش ها  -ایرنا  -پکن  Sinovac) حاکی است دومین واکسن ضد کرونا ساخت شرکت »سینو واک 

Biotech Ltd) است گرفته  تاییدیه  اورژانسی  و  ضروری  های  استفاده  ایرنا  .برای  شنبه  سه  روز  گزارش  این  به 

و پرسنل  از جمله  پر خطر  های  گروه  واکسیناسیون  برای  نخست  مرحله  در  بیما  واکسن  وکادر  ها  مراکز    رستان 

است درمانی شده  چین  .تصویب  دولتی  داروسازی  شرکت  نیز  گذشته  مجوز   (Sinopharm) هفته  که  کرد  اعالم 

استفاده اضطراری از واکسن ساخت این شرکت را گرفته است با این حال این شرکت که دو واکسن را در دست  

یک مقام بهداشتی چین    .ده استسنش صادر شی کدام واکساخت دارد نگفته است مجوز استفاده اضطراری برا

هفته پیش اعالم کرد که استفاده اضطراری از واکسن ضد کرونا را از ماه گذشته برای گروه های پر خطر تزریق  

استفاده   کرده است مقامات می گویند می توانند برای جلوگیری از شیوع احتمالی کرونا در پاییز و زمستان امسال،

شینهوا خبرگزاری رسمی چین هم هفته گذشته اعالم کرد که آزمایش    .سترش دهندواکسن را گ ری از این  اضطرا

هیچگونه   اند  کرده  طی  را  بالینی  مراحل  که  کشور  این  ساخت  واکسن  دو  دهد  می  نشان  بالینی  های 

 ، کارمندانی ضد کرونادر تیرماه سال جاری و قبل از برنامه استفاده اضطراری از واکسن ها  .نداشته اند عوارضی

شرکت های دولتی چین که به خارج از کشور سفر می کردند مجاز بودند یکی از دو واکسن را که توسط گروه ملی  

تایید کرده   داروسازی چین تولید شده بودند تزریق کنند ارتش چین هم استفاده از واکسن ساخت »کان سینو« را

است که چهار   نهایی حال مراحل آزمایش  سر جهان درونا در سرا در حال حاضر هفت واکسن ضد ویروس کر  .است

  .مورد آنها از کشور چین هستند با این حال تا کنون هیچ واکسنی به طور رسمی تاییدیه استفاده را نگرفته است

 .هزار تن را هم به کام مرگ برده است ۸۵۰میلیون تن را مبتال و حدود  ۲۵ویروس کرونا تا کنون افزون بر 

 

 :ا و سیماخبرگزاری صد -

 کمک زوج یزدی برای آزادی زندانیان غیر عمد 

چین   مقیم  یزدی  زوج  کردند  ۸۰یک  کمک  عمد  غیر  زندانیان  آزادی  برای  ریال  گزارش  .میلیون  و   به  صدا  خبرگزاری 

های بنیادی دانشگاه  جوی رشته سلول، رییس ستاد دیه استان یزد گفت: یک زوج یزدی که دانشسیما مرکز یزد

میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد   ۸۰عاشورا با حضور در ستاد دیه این استان،  چین هستند در روز  

افشون ادامه داد: ستاد دیه در راستای اجرای طرح "هر هیات، آزادی یک زندانی" آمادگی خود برای    .کمک کردند

کمک خجذب  و  مردم  میهای  اعالم  استان  مالی  غیرعمد  جرایم  زندانیان  آزادی  برای  نوعدوست  در     .کندیران 

برنامه سال برگزاری  با  زمینهجاری   ، مردم  و همراهی  مختلف  کمک    ۱۵۶آزادی    های  با  ریالی    ۲۹زندانی  میلیارد 

میلیارد    ۷۳غیرعمد    محکوم مالی جرایم مالی  ۲۶۰نیز برای آزادی    ۱۳۹۸خیران در استان فراهم کردند و در سال  

پرداخت شد برند که  های استان بسر می زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان   ۲۲۵اکنون  هم  .ریال توسط خیران 

https://www.irna.ir/news/84021311/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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استان یزد چهار ندامتگاه برای نگهداری مددجویان زندانی دارد و حدود    .میلیارد ریال نیاز است  ۵۹۸ها  برای آزادی آن 

 .گذراننددوره محکومت خود را می ها چهار هزار نفر در ندامتگاه 

 

 پراگ، سفیر چین را احضار کرد/  با اعالم فرانس پرس

وزارت امور خارجه جمهوری چک، در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز چین علیه یک مسئول سیاسی این کشور سفیر  

کرد احضار  را  پراگ  در  الملل  .چین  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  فرانسه،   خبرگزاری  خبرگزاری  از  نقل  به 

امور خارجه جمهوری چک، روز دوشنبه در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز چین علیه یک مسئول سیاسی این  وزارت  

ویسترسیل،    هیئتی به سرپرستی میلوس  کشور که به تایوان سفر کرده است، سفیر چین در پراگ را احضار کرد.

چین که تایوان را بخش    گیخت.نای جمهوری چک، روز یکشنبه وارد تایپه شد که خشم چین را برانرئیس مجلس س

می خود  قلمروی  ناپذیر  می جدایی  تالش  جزیره  این  انزوای  برای  شدت  به  خارجه    کند.داند،  امور  وزیر  یی،  وانگ 

ر تایوان  به  چک  جمهوری  نمایندگان  هیئت  سفر  این  »میلوس چین،  گفت:  و  خواند  آمیز«  تحریک  »اقدامی  ا 

ک رفتار  سنگین  بهای  باید  زنیویسترسیل  گمانه  و  بینانه  بپردازد.«وته  را  خود  سیاسی  خارجه    های  امور  وزارت 

اعال خود  اینترنتی  پایگاه  در  نیز  چک  این جمهوری  با  را  پراگ«  بنیادی  »مخالفت  خارجه،  امور  وزیر  معاون  کرد:  م 

سف به  است.اظهارات  داشته  اظهار  پراگ  در  چین  به   یر  پیشتر  چک،  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  پتریک،  توماس 

سفر  وی افزود: »البته این    خبرنگاران اعالم کرده بود: »انتظار دارم طرف چینی در مورد این اظهارات توضیح دهد.«

تاثیر نیست، اما فکر می پکن، تایوان را به عنوان   از اینهاست.«کنم که این اظهارات فراتر  در روابط ما با چین بی 

میلیون نفری و مسئوالن خارجی   ۲۳کند و هرگونه ارتباط رسمی بین این جزیره  های خود تلقی مییکی از استان

می محکوم  وا را  »چین  اصطالح  به  سیاست  پراگ،  تایوان کند.  به  رسمی  دولتی  هیئت  و  دارد  قبول  را  حد« 

سنای  نمی مجلس  رئیس  اما  این فرستد  به  مقید  را  خود  است،  دولت  مخالف  راست  جناح  از  که  چک  جمهوری 

نمی هیئت  دانسیاست  این  و    ۹۰د.  دانشمندان  کارآفرینان،  سیاستمداران،  شامل  که  وی  سرپرستی  به  نفری 

روز جمعه در تایوان بمانند. این، دومین سفر یک هیئت خارجی مهم به تایوان در   شود، قرار است تاخبرنگاران می

کس آزار، وزیر بهداشت آمریکا  کمتر از یک ماه گذشته است. چندی پیش، هیئتی بلندپایه از آمریکا به سرپرستی ال

 ، به این جزیره سفر کرد.که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع کرد ۱۹۷۹برای نخستین بار از سال 

 

 سنگیني خواهد پرداخت  وزير خارجه چین: چک براي رفتار غیر متعارف خود بهاي

به نقل از رويترز؛ وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه اعالم کرد   خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل

ینی را خواهد  میلوش ویسترچیل رئیس مجلس سنای جمهوری چک برای سفر رسمی خود به تایوان بهای سنگ

ماند نخواهد  بیکار  باره  این  در  و چین  رواب   .پرداخت  تقویت  با هدف  یکشنبه  روز  که  با  میلوش ویسترچیل  تجاری  ط 

وانگ یی وزیر    .تایوان وارد تایپه شد؛ اعالم کرد جمهوری چک مقابل مخالفت های پکن سر تعظیم فرود نخواهد آورد

وزارت امور    .در اظهاراتی اعالم کرد این اقدام مجازاتی خواهد داشت  امور خارجه چین که در آلمان به سر می برد

ولت و مردم چین بی تفاوت نخواهند بود و بیکار نخواهند ماند. وی بهای  خارجه چین به نقل از وانگ یی اعالم کرد د

ر ادامه گفت وزیر امور خارجه چین د  .سنگینی برای این رفتار کوته بینانه و فرصت طلبی سیاسی خواهد پرداخت 

وی در    .دم چین چنین اقدام تحریک آمیز آشکاری را از سوی رئیس مجلس سنای چک تحمل نخواهند کرددولت و مر

از سوی دیگر وانگ می هوا    .اظهارات خود به جزئیات بیشتر درباره نحوه واکنش چین به این موضوع اشاره نکرد

انتقادات   درباره  با خبرنگاران  تایپه در گفتگو  در  در یک همایش تجاری مشترک  از شرکت  پیش  تایوان  اقتصاد  وزیر 

گفت جمهوری چک و تایوان کشورهای آزاد و دموکراتیکی  چیل اظهار نظر مستقیمی نکرد اما  چین از میلوش ویستر

رئیس مجلس سنای جمهوری چک نیز در اظهارات خود در این    .وق بشر دارندهستند که پیشینه خوبی در زمینه حق
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تقویت   برای  خود  برنامه  درباره  تنها  و  نکرد  اشاره  پکن  به  سفرش  از  چین  انتقاد  به  مستقیم  طور  به  همایش 

وی که از طریق یک مترجم سخن می گفت ، تاکید کرد که آزادی و دموکراسی اصول    .صحبت کردمناسبات تجاری  

کامیابی هستند و  رونق  ون    .اساسی  اینگ  تسای  با  تایوان  از  دیدار خود  ادامه  در  قرار است  ویسترچیل  میلوش 

 .خنرانی کندرئیس جمهور تایوان دیدار و پیش از ترک تایوان در روز جمعه در پارلمان این منطقه س

 

 های جدید در مرز بین هند و چین درگیری/  در تعطیالت آخر هفته رخ داد

نیرو هن از تحرکات  را به تالش برای تغییر د،  بین دو کشور خبر داد و طرف مقابل  های چینی در مرز مورد مناقشه 

ارتش هند اعالم   ؛خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .اوضاع در این منطقه محکوم کردیکجانبه  

« در منطقه مرزی هیماالیا که دو کشور از  Pangong Tsoشب در سواحل دریاچه »پانگونگ تسو  کرد: حادثه، شنبه  

هایی که در طول این مرزِ مورد اختالف، مستقرند در ماه  بنابراعالم نیرو   رند، اتفاق افتاد.ماه آوریل در آن باهم درگی

نظامی هند   ۲۰در غرب هیماالیا روی داد،    Galwanای در دره گالوان  ژوئن، در درگیری که بین این دو قدرت هسته 

ای، همتای چینی خود را به اینکه  کشته شدند و پس از آن، چین شروع به عقب نشینی کرد. ارتش هند در بیانیه  

اوت، توافق منعقد شده بین دو کشور را در منطقه لداخ نقض کرده و برای تغییر در اوضاع کنونی به    ۲۹شامگاه  

آمیز دست زده است، متهم کرد. در این بیانیه آمده است: ارتش هند در تالش برای حمله،   تحرکات نظامی تحریک

هیچ اقدام،  این  و  خورد  نداشت.  شکست  کرد.  قربانی  رد  را  هند  اتهامات  چین  خارجه  امور  لیجیان،   وزارت  جائو 

در یک کنفرانس خ بین دو کشور  واقعی  به مرز  با اشاره  امور خارجه چین  وزارت  های بری گفت: »نیرو سخنگوی 

ه نوبه خود اعالم ارتش هند ب  کنند«.کنند و هرگز از آن عبور نمیمرزی چین همواره به طور جدی، مرز را کنترل می

، ۱۹۶۲در سال    کرد: مسئوالن نظامی دو کشور برای حل بحران جدید در نشستی در نقطه مرزی شرکت کردند.

بر سر بخش مهمدرگیری  و چین  بین هند  این  هایی  از سرگیری  افتاد.  اتفاق  در غرب هیماالیا  از منطقه مرزی  ی 

ای )شاخص بازار سهام از بازار بورس اندپی بیاس ها روز دوشنبه سبب افت بورس هند شد و شاخص استنش

 دهم درصد کاهش پیدا کرد. ۱۳اوراق بهادار بمبئی( دو ممیز  

 

 : میتسن یخبرگزار -

 ضرر کرد   میلیارد دالر ۳سینوپک چین بیش از 

کرد   اعالم  آسیا  نفت  پاالیشگاه  )  ۲۱.۷۲۵بزرگترین  یوان  دالر  ۳.۱۷میلیارد  در  میلیارد  اول    ۶(  کرده    ۲۰۲۰ماه  ضرر 

به   تسنیم خبرگزاری به گزارش .است. این اولین دوره شش ماهه ایست که شرکت سینوپک ضرر و زیان ثبت میکند

و زیان خالص خود را در شش    نقل از رویترز، شرکت نفت و مواد شیمیایی سینوپک چین در روز یکشنبه اولین ضرر

ماه اول سال جاری میالدی در بحبوحه کاهش تقاضا به خاطر محدود شدن فعالیت های صنعتی و کاهش مسافرت  

  ۳.۱۷میلیارد یوان )   ۲۱.۷۲5پاالیشگاه نفت آسیا اعالم کردبزرگترین   .  ها در اثر همه گیری ویروس کرونا اعالم کرد

ضرر کرده است. این اولین دوره شش ماهه ایست که شرکت سینوپک ضرر و زیان    ۲۰۲۰ماه اول   6میلیارد دالر( در  

  ۱.۹4۳میلیارد یوان سود خالص داشت. این شرکت    ۳۲.۲۰6شرکت سینوپک در سال گذشته میالدی    .ثبت میکند

میلیارد    ۱۹.۷۸۲یوان در سه ماهه دوم سال جاری میالدی از دست داد. این رقم در سه ماهه اول برابر با  میلیارد  

سینوپک اعالم کرد عملیات ها و سوددهی آن از سه ماهه دوم تا حاال به صورت ماهانه رو به بهبود بوده    .یوان بود

درصد نسبت به سال گذشته   ۳۱اری میالدی  درآمد سینوپک در نیمه اول سال ج  .و عملکرد آن تثبیت شده است

حصوالت پاالیشی این شرکت به خاطر کاهش مصرف انرژی،  تریلیون یوان رسید. فروش م  ۱.۰۳کاهش داشت و به  

آمده است  ۲6.۱ پایین  یافته و     .درصد  به شدت کاهش  پاالیش شده  برای نفت  تقاضا  اینکه  به  با اشاره  سینوپک 
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  .«سابقه ای را تجربه می کندی هم کند شده اعالم کرد:» صنعت نفت مشکالت بی اد پتروشیمرشد تقاضا برای مو

میلیون بشکه در    4.45میلیون تن معادل    ۱۱۰.۹5درصد کاهش یافته و به    ۱۰.5پاالیش نفت خام شرکت سینوپک  

وب چین راه ر روز در جنهزار بشکه د  ۲۰۰روز رسیده است. این شرکت که به تازگی یک پاالیشگاه جدید با ظرفیت  

 .میلیون بشکه در روز( در نیمه دوم سال افزایش دهد  5.۱میلیون تن )   ۱۳۰اندازی کرده، قصد دارد پاالیش نفت را تا  

از سال   ۷۷۱۰۰۰میلیون بشکه )  ۱4۰.۲۷شرکت سینوپک    بشکه در روز( نفت خام تولید کرده که یک درصد کمتر 

میلیارد فوت مکعب رسیده است.    5۱۲.4۱افزایش یافته و به    درصد  ۰.۱کت  گذشته است. تولید گاز طبیعی این شر

میلیارد فوت مکعب گاز تولید    5۸۰.5میلیون بشکه نفت و    ۱۳۸سینوپک قصد دارد در نیمه دوم سال جاری میالدی  

 ۱۷۹انتهای پیام/ .کند

 

 ست المللی چین: بازگشایی مدارس طبق زمان مقرر دلیل محکمی بر کنترل موثر کرونا رادیو بین

های انعطاف  ها و شهرهای چین روش های پیشگیری و کنترل اپیدمی کرونا، برخی از استان بر اساس دستورالعمل

ری زاخبرگ به گزارش گروه بین الملل  .اندپذیر افتتاح مدارس را برای جلوگیری از تجمع دانش آموزان در پیش گرفته 

شده   تسنیم باعث  کرونا  چین،  المللی  بین  رادیو  از  نقل  شیوع  ۲۰۲۰به  شود.  العاده  فوق  و  سابقه  بی  سالی   ،

ویروس کرونا و روند طوالنی مبارزه با آن باعث شده که بیشتر دانش آموزان در خانه با "آموزش آنالین" به تحصیل 

تحصیلی   مراکز  بازگشایی  زمان  دلیل  به همین  و از  بپردازند.  دبیرستان ها  دانشگاه ها،  تا  گرفته  کودک  مهدهای 

شهریور(،  ۱۱طبق برنامه ریزی انجام شده روز اول سپتامبر )  .دبستان ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است

سال تحصیلی را در پاییز آغاز می  دبیرستان ها و دبستان ها و مهدهای کودک در بیشتر استان ها و شهرهای چین

ین دانش آموزانی که مشغول کار و تربیت فرزند بودند، سرانجام خیالشان راحت شد. بچه هایی که بیش  الدکنند. و

از نیمی از سال در خانه مانده بودند نیز خوشحال هستند و باالخره می توانند در محیط جدید با دوستان همسن  

رل اپیدمی کرونا، برخی از استان ها و  کنتبر اساس دستور العمل های پیشگیری و    .خود آموزش دیده و بازی کنند

به    .روش های انعطاف پذیر افتتاح مدارس را برای جلوگیری از تجمع دانش آموزان در پیش گرفته اند شهرهای چین

شهریور( فصل بازگشایی مدارس در پکن آغاز شد. در این روز دانش آموزان دوره    ۸اوت )  ۲۹عنوان مثال، روز شنبه  

هزار نفر بودند در مدارس ثبت نام کردند. الزم به ذکر است   5۹۰ایی و دبیرستان که در مجموع  هنمهای دبستان، را

کالس های سال پنجم و ششم دبستان و سال دوم دبیرستان )مقدماتی( از اول سپتامبر و کالس های دوم، سوم 

تدایی و متوسطه، مدیریت اب  پس از بازگشایی کالس های مدارس  .سپتامبر آغاز می شود  ۷و چهارم دبیرستان از  

نسبتاً محدود کننده ای برای جلوگیری از ازدحام جمعیت با اجرای روش های رفت و برگشت در زمان های متفاوت  

و فاصله گذاری یک متری اجرا می شود. در ترم جدید مدارس به آموزش آنالین و آفالین در کنار هم ادامه خواهند 

و کنترل اپیدمی کرونا و فعالیت های آموزشی و ورزشی را هماهنگ خواهند ری  داد. در عین حال روش های پیشگی

به دلیل کنترل موثر اپیدمی    .کرد و به طور موثر اجرای برنامه یک ساعت ورزش در هر روز را پیگیری خواهند کرد

شهریور(،  ۹)وت ا ۳۰کرونا در چین بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت عادی صورت می گیرد. در تاریخ 

روز متوالی هیچ مورد ابتالی جدیدی در سرزمین اصلی چین مشاهده نشده است. زندگی اقتصادی و    ۱5به مدت  

چین همواره کار پیشگیری از اپیدمی    .اجتماعی به مسیر عادی بازگشته و بازگشایی مدارس امری طبیعی است

داده است. قرار  اول  در وهله  را  کرو   کرونا  کنترل  از  و    نا،پس  تولید  و  کار  بازگشایی  به طور منظم و سیستماتیک 

آموزش در این کشور انجام می شود و بدون شک این اقدامات به احیای اقتصاد و افزایش نشاط اجتماعی کمک 

شهریور(، سال تحصیلی جدیدی را آغاز کنند. از    ۱5سپتامبر )  5مدارس در ایران نیز قرار است از روز    .خواهد کرد

االت متحده بر تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی اصرار دارد، پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر کرونا  ای  آنجا که

با این وجود آمار رسمی طی   روز گذشته نشان می دهد اپیدمی    ۱۰در ایران دشوارتر از سایر کشورهاست، اما 
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است داشته  قرار  نزولی  روند  یک  در  مداوم  طور  به  آین  .کرونا  تضمین ده  کودکان  با  تنها  و  هستند  کشور  امید  و 

سالمتی آنها و فراهم کردن بستر مطلوب تحصیل برای آنان مردم می توانند در رفاه زندگی کنند. این امید صادقانه  

وجود دارد که چین و ایران دست در دست هم به زودی به طور کامل بر اپیدمی کرونا غلبه کنند تا تضمین محکم 

 /انتهای پیام .رفتن به مدرسه و از سرگیری آموزش فراهم شوددر تری برای کودکان 

 

 کاهش شدید سود رستوران زنجیره ای چین به علت بحران کرونا 

یکی از رستوران های زنجیره ای پیشرو در چین از کاهش شدید سود خالص خود طی نیمه اول سال جاری میالدی  

داد خبر  کرونا  ویروس  شیوع  علت  گزارش  .به  تسنیم به  ای   خبرگزاری  زنجیره  های  رستوران  شینهوا،  از  نقل  به 

الئو" از کاهش شدید سود خالص خود طی نیمه اول سال جاری میالدی به علت شیوع ویروس کرونا خبر  "هائیدی

میلیون دالر آمریکا( سود خالص   ۱4۰.۱یون یوان )حدود  میل  ۹65در گزارش مالی خود اعالم کرد که   این شرکت    داد.

مجموع درآمد این رستوران   اده است.درصد نسبت به سال گذشته از ژانویه تا ژوئن از دست د  ۲۰۰یعنی بیش از  

بر اساس   میلیارد یوان رسید.  ۹.۷6درصد کاهش یافت و به    ۱6.5جیره ای طی این مدت نسبت به سال گذشته  زن

لی رغم بازار کساد رستوران ها و سالن های غذا خوری، درآمد این شرکت از فروش غذای بیرون بر این گزارش، ع

 انتهای پیام/  درصد افزایش یافته است. ۱۲4درصد از کل درآمد را تشکیل می دهد، نسبت به سال گذشته  4.۲که 

 

 :یرانیا یپلماسید -

 ختار سیاست خارجی چین تحول نقش حزب کمونیست در سا/  کاری که شی جین پینگ کرد

   : حزب   /  ۱۹۹۴۸۰۴کد  اصلی  ویژه  کار  هرچند  نویسد:  می  ایرانی  دیپلماسی  برای  یادداشتی  در  قربانی  وحید 

عنوان »رابطه  دهه قبل تا به امروز، کنترل و نظارت کامل بر کار دولت )شورای دولتی( و اغلب به  ۷کمونیست از  

اما    -کارفرما می¬گردید،  تلقی  پیکارگزار«  جین  عصر شی  تحول  فعالیت با  در همه عرصه¬های  نقش حزب  نگ 

حمالت   پیکان  نوک  در  اخیراً  چین  کمونیست  حزب  که  مهمی  دالیل  از  یکی  شاید  است.  شده  گسترده¬تر  دولت 

و   خارجی  سیاست  در  حزب  اداری  دستگاه  نقش  تحول  است،  گرفته  قرار  پمپئو(  مایک  جمله  )از  آمریکایی¬ها 

سال گذشته در پس پرده برنامه¬ها و سناریوهای سیاست   ۳۰مانند  باشد، زیرا دیگر حزب    دیپلماسی این کشور

نیز مداخله می¬ورزد اجرایی  و  کارکردی  راهبردی، در سطح  و  ادراکی  کارآمدی الیه  برای  و   .خارجی نمی¬ماند 

  :ماسی ایرانیدیپل/  نویسنده: دکتر وحید قربانی، مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

اینکه طی  //    مقدمه این    ۷۰علی رغم  بر  نهاد اصلی حاکم  به عنوان  سال گذشته همواره حزب کمونیست چین 

ماهیت  و  جنس  است،  داشته  بدیلی  بی  نقش  خارجی  سیاست  کالن  استراتژی¬های  تدوین  زمینه  در  کشور 

شی جین زمان روی کارآمدن آقای    کنشگری دستگاه اداری حزب )مستقل از دولت و دستگاه سیاست خارجی( از

مختلف  کشورهای  حاکمیتی  نهادهای  و  احزاب  با  آن  ارتباطات  و  کرده  تفاوت  کمی  کرونا،  اپیدمی  از  پس  و  پینگ 

نشان از تغییر الگوی رفتار خارجی این حزب دارد. گزارش حاضر با تعمقی کوتاه در تعامالت خارجی حزب کمونیست 

   .کند-شته ارزیابی میوت و متمایز از دوران گذچین، جنس این اقدامات را متفا

سازمان حزب کمونیست و شورای دولتی به عنوان دوگانه اصلی  //    تحول نقش حزب در ساختار حکمرانی چین

تعیین¬کننده ساختار قدرت چین عمل می¬کنند. حزب کمونیست در سراسر دوران زمامداری مائو قدرت بالمنازع  

ئوپینگ در یک روند تدریجی طوالنی مدت، نقش آن در می¬شد، اما از زمان دنگ شیاسپهر حکمرانی چین محسوب 

حوزه اجرایی و کارکردی )از جمله روابط خارجی( کم رنگ و بیشتر به حوزه ادراکی و سیاستگذاری کالن رهنمون  

)از   تقریباً سی ساله  دوره  این  در  نقش حزب  پیگیری  د۲۰۱۳تا    ۱۹۷۸شد.  در  که  نشان می¬دهد  وگانه حزب/ ( 
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تر تأکید بر شورای دولتی )کارگزاران اجرایی، فنی و اقتصادی( و در عرصه خارجی بر سازمان  شورای دولتی بیش

وزارت امور خارجه بوده است. اما فلسفه وجودی بدنه حزب کمونیست در ساختار حکمرانی چین با روی کار آمدن 

سال   در  پینگ  جین  نشان  ۲۰۱۳شی  را  پاردایمی  تحول  مجموعه   .می¬دهد  یک  شی  از  اساساً  قدرتمند  ای 

اصالحات سیاسی و اقتصادی اجرا کرده که توسعه نقش¬ آفرینی حزب کمونیست در زندگی سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی چین یکی از جلوه¬های بارز آن بوده است. در جهانبینی وی بیشترین تأکید بر مرکزیت حزب کمونیست  

حرفه  دستگاه  مقابل  ددر  دای  کمونیستی  ایدئولوژی  و  بینش  ولت  این  در  است.  سیاسی  پراگماتیسم  مقابل  ر 

بدون   چین  که  است  معتقد  زیرا  دارد،  فراوانی  اهمیت  آن  قدرت  حفظ  و  چین  کمونیست  حزب  سازمان  سیاسی 

ای سال گذشته هیچ واهمه  ۷مرکزیت و رهبری حزب، هرگز به قدرت بزرگ جهانی تبدیل نخواهد شد. وی در طول  

منا  از و  اعتبار  قدرت،  دستگاه افزایش  سایر  به  نسبت  حزب  بوروکراسی  دستگاه  دولتی  فع  شورای  اداری  های 

های گذشته، نقش حزب به یک نقش ایدئولوژیک و محدود تعریف شده بود. برای نداشته است، در حالی که در دهه

این مان حزب ایجاد کرده است که  های پیشرو کوچک جدید ذیل سازای از گروهمجموعه  ۲۰۱۳مثال، شی از سال  

 ها و نهادهای دولتی موجود، سیاستگذاری و تصمیم¬گیری را در فرایند کارآمدتری قرار ها با دور زدن وزارتخانه گروه 

 .می¬دهند

تحوالت اخیر بر نقش¬آفرینی حزب کمونیست در عرصه تعامالت  //    حضور فعال حزب در عرصه سیاست خارجی

گذ تأثیر  نیز  راخارجی  سطح  بر  عالوه  حزب  است.  روح،  اشته  تنظم¬گیری  برای  برای  بودن  »پیشران«  و  هبردی 

جهت¬گیری کالن و محتوای سیاست خارجی چین، در الیه کارکردی در کنار دستگاه اداری دولت و وزارت خارجه  

به تبدیل شدن  در حال  تدریج  به  دنیا  با  و همکاری حزب  نهادی  مبادالت  کانال    این کشور عمل می¬کند.  و  بستر 

برقرا برای  پیاممهمی  ارسال  ارتباط،  است-ری  راهبردی  و هماهنگی¬های  از    .ها  چین  کمونیست  حزب  اساساً 

، تقویت ارتباطات با احزاب مختلف دنیا را در دستورکار قرار داده است و فراتر از یک دیپلماسی متعارف  ۲۰۱۳سال  

ا بازیگرانی را در دستورکار قرار  ا کار می¬کند. این حزب تعامل بحزبی در الیه ادراک¬سازی راهبردی با این نهاده

اجرای مصوبات و چشم بر  نظارت  و  تدوین  باالیی در  و ظرفیت  انرژی  اندازهای  -می¬دهد که در سطح حاکمیتی 

دارند چین  با  بلندمدت  برنامه¬های  و  در همکاری  از    .تعیین شده  اداری حزب  دستگاه  طریق  از  دیپلماسی  کانال 

مرسوم دولت با دولت برخوردار است. این کار نه تنها امکان دسترسی به   یای به خصوصی نسبت به دیپلماسیمزا

تصمیم¬گیرندگان سطح باال را در داخل دولت هدف فراهم می¬کند، بلکه امکان تعامل با بازیگران سیاسی با نفوذ 

کار مانند  خارجه،  وزارت  مرسوم  دیپلماسی  دسترسی  حوزه  از  خارج  رهبرادر  یا  قدرت  صحنه  پشت  ن گزاران 

برای مثال، به موازات دوباره تمرکز قدرت بر حزب کمونیست چین، دپارتمان   .سازد-سیاسی آینده را نیز میسر می

احزاب  با  ارتباط خود  الملل حزب(  بین  امور  )وزارت  این کشور  کمونیست  مرکزی حزب  کمیته  الملل  بین  ارتباطات 

داده است. افزایش  را  ب  خارجی  تکیه  با  دپارتمان  این  یک شبکه جهانی اکنون  دیپلماسی شدید مسافرتی،  یک  ر 

عالوه بر این، روابط حزب با    .کشور ایجاد کرده است  ۱6۰حزب در بیش از    4۰۰گسترده برای حفظ ارتباط با بیش از  

شتن تجربیات نوسازی  دنیا به عنوان ابزاری برای ترویج چشم انداز چین برای اصالح نظم جهانی و به اشتراک گذا

نظام تک حزبی اقتدارگرا تبدیل شده است. ادبیاتی که حزب کمونیست چین در تعامالت خارجی خود به  اقتصادی و  

کار می¬گیرد، فراتر از گفتمان متعارف دستگاه سیاست خارجی چین و حاوی انگاره¬های پنهان هیأت حاکمه این 

اندیشه »س یا  و  از جمله »رویای چینی«  با خصوصیات چینی« رئیکشور  این کشور است.  وسیالیسم  س جمهور 

با   و  می¬گویند  سخن  جهانی  نظم  در  تجدیدنظر  از  راحتی  به  حزبی  بوروکرات¬های  که  می¬دهد  نشان  تجربه 

به عنوان مثال، دستگاه اداری حزب و در    .صراحت کالم بیشتری از جاه¬طلبی رهبران این کشور پرده بر می¬دارند

کرونا، اقدامات جدی در کشورهای مختلف دنیا انجام داده است که    مان ارتباطات بین الملل در بحثرأس آن دپارت

برجسته¬سازی الگوی اقدامات چین در      •کمک¬های مالی و ارسال تجهیزات پزشکی و دارویی؛    •:عبارتند از



 
رگزاری  ب    •و بسته¬های آموزشی؛  انتشار و ارسال جزوات    •)مدل حکمرانی(؛  ۱۹-مبارزه و کنترل شیوع کووید  

با رهبران احزاب و نهادهای همکار در کشورهای مختلف بنابراین، حزب در بستر کرونا در عین حال که    .کنفرانس 

کوشید با آثار سوء چین هراسی در دنیا مبارزه کند، روندهای نظری و سیاسی ناشی از شرایط جدید در دنیا را نیز  

اجتماعی است که   -ر و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. مطمئناً کرونا دارای آثابه دقت دنبال کرده است

اقتصادی   و    –پیامدهای  احزاب  برآوردن  سر  و  بگذارد  تأثیر  کشورها  در  قدرت  ساختار  بر  می¬تواند  آن  سیاسی 

رت خارجه به شدت  جریان جدید را به دنبال داشته باشد. به همین سبب اکنون حزب کمونیست جدا از دستگاه وزا 

  .خلی و بین المللی در این زمینه را نیز زیر نظر گرفته استتحوالت دا

نهایی از  //    ارزیابی  ویژه اصلی حزب کمونیست  کار  کار    ۷هرچند  بر  کامل  نظارت  و  کنترل  امروز،  به  تا  قبل  دهه 

با تحول عصر شی جین  کارگزار« تلقی می¬گردید  -عنوان »رابطه کارفرمادولت )شورای دولتی( و اغلب به ، اما 

گ نقش حزب در همه عرصه¬های فعالیت دولت گسترده¬تر شده است. شاید یکی از دالیل مهمی که حزب  پین

نقش   تحول  است،  گرفته  قرار  پمپئو(  مایک  جمله  )از  آمریکایی¬ها  حمالت  پیکان  نوک  در  اخیراً  چین  کمونیست 

ای  اداری حزب در سیاست خارجی و دیپلماسی  زیرا دیگر حزب مدستگاه  سال گذشته در    ۳۰انند  ن کشور باشد، 

پس پرده برنامه¬ها و سناریوهای سیاست خارجی نمی¬ماند و برای کارآمدی الیه ادراکی و راهبردی، در سطح 

با سایر   کمونیست چین  تعامالت حزب  تحلیل  که  روشن است  اینجا  در  مداخله می¬ورزد.  نیز  اجرایی  و  کارکردی 

ای سیاست خارجی چین و سطح و جنس روابط این کشور با  ه-¬تواند به ما در فهم اولویتطرف¬ها خارجی می

  .دنیا کمک کند

 

 : یاخبار رسم -

 دیدنی های پکن 

رسمی) , تهران ،۹۹/6/۱۰دوشنبه   سیاسی :(اخبار  مرکز  و  چین  بزرگ  کشور  پایتخت  اقتصادی، پکن  فرهنگی،   ،

علمی و دانشگاهی این کشور است. شهری پویا و پرجنب و جوش و مملو از دیدنیهای طبیعی و تاریخی که هر 

ساله مقصد سفر بسیاری از گردشگران در سراسر دنیا است. در این مطلب مهمترین جاذبه های این شهر زیبا و  

 .بررسی کرده ایم. با ما همراه شویددیدنی را  

پکن شهریست زیبا و مدرن با جاذبه های طبیعی و تاریخی فوق العاده که هر ساله مقصد   // نی های پکندید

  بسیاری از مسافران در دنیا از جمله گردشگران ایرانی است

ین نقطه شروع برای گشت و گذار در پکن باشد. این شهر با بیش از  دیدن شهر ممنوعه شاید بهتر // شهر ممنوعه

  ۱4۰6شهر ممنوعه در سال   .هزار متر مربع وسعت یکی از مهمترین جاذبه های شهر پکن است  ۷۲۰اق و  هزار ات  ۹

به    میالدی ساخته شده و به این دلیل به آن شهر ممنوعه می گویند که تنها پادشاه و خاندان سلطنتی اجازه ورود

متری با برجهایی    ۱۰ی داده، توسط دیواری  کاخ حیرت انگیز و دیدنی را در خود جا  ۳آن را داشته اند. این شهر که  

در چهار گوشه و یک خندق احاطه شده است. ساالنه میلیونها گردشگر از این اثر تاریخی بازدید می کنند و شهر  

 .نیاستممنوعه پکن یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری د 

ه ذهن شما می رسد دیدن دیوار چین است. مطمئنا اولین جایی که برای بازدید، در سفر به چین ب // دیوار چین

هزار سال پیش می رسد. شاهکاری حیرت انگیز که به    ۲سازه ای دیدنی و شگفت انگیز که قدمت آن به بیش از  

در   تور چین و بسیاری معتقدند برای محافظت از  هزار کیلومتر از غرب به شرق این کشور ادامه دارد  ۷طول حدود  

است  شده  ساخته  مغول  مهاجمان  پربازدیدترین   .مقابل  از  یکی  که  بادلینگ  عبور  مسیر  به  توانید  می  پکن  از 

 .ای دیوار چین است برویدبخشه
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هکتار   44ن که نام آن معنای آرامش آسمانی را می دهد با وسعت  این جاذبه محبوب شهر پک // میدان تیان آن من

است جهان  میدان  این   .بزرگترین  در  را  چین  کشور  غذاهای سنتی  خوردن  و  و جوش  پرجنب  میدان  این  از  بازدید 

 .فر خود به این کشور فراموش نکنیدفضای بی نظیر و به یادماندنی در برنامه س

یقه ای از مرکز شهر پکن مجموعه کاخ تابستانی پکن با باغ و دریاچه زیبا و دیدنی  دق  ۳۰با فاصله  //    کاخ تابستانی

و یکی از جاذبه های محبوب   6ساخته شد  ۱۷5۰کیلومتری پکن واقع شده در سال    ۱5این کاخ که در   .اش قرار دارد

 .از آن را در سفر به پکن از دست ندهید کشور چین است. بازدید

پکن گرفته به    ۲۰۰۸ن استادیوم باشکوه و دیدنی که شهرت خود را از مسابقات المپیک  ای//    استادیوم ملی پکن

می شود نامیده  پرنده هم  النه  طراحی  هزینه    .دلیل شکل خاص  با  استادیوم  و    ۳۳این  دالر ساخته شد  میلیون 

باشکو و  فرد  به  منحصر  تبدیطراحی  توریستی کشور چین  اماکن  از  یکی  به  را  این مجموعه  آن،  کرده است.  ه  ل 

 .هزار نفر است ۸۰ظرفیت این استادیوم زیبا و دیدنی 

اگر قصد خرید دارید سری به این پیاده راه پرجنب و جوش و دیدنی بزنید. خیابانی مدرن و //    خیابان وانگفوجینگ

ا ببینید و از آنها  نواع و اقسام کاالها و برندهای معروف را می توانید درآنجزیبا پر از فروشگاهها و مراکز خرید که ا

 .خرید کنید

پکن عالوه بر جاذبه های تاریخی جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی هم دارد که یکی از آنها پارک  //    پارک بی های

به یادماندنی و قدیمی بی های با دریاچه زیبایش است. این پارک قدمتی طوالنی هم داشته و در اینجا می توانید  

. بازدید از این پارک زیبا و به یادماندنی را  مانند معبد یونگان و معبد المائی هم دیدن کنید  از آثار تاریخی باشکوهی

 .در سفر به چین فراموش نکنید

گشت و گذار در این محله قدیمی را در قلب شهر مدرن پکن از دست ندهید. هاتونگ با کوچه های  //  محله هاتونگ

کوچک دیدنی و رستورانهایش از محبوب ترین جادبه های گردشگری    زیبا و باریک، خانه های قدیمی، مغازه های

 .شهر پکن است

در دوران سلسله مینگ باز می گردد.   ۱4۲۰معبدی با معماری زیبا و دیدنی که سال ساخت آن به  //    معبد بهشت

ز این معبد  این معبد در جنوب شهر ممنوعه واقع شده و مساحت آن بسیار بیشتر از شهر ممنوعه است. بازدید ا

 .زیبا و دیدنی را در سفر به پکن فراموش نکنید

با گالریهای فراوان که در واقع مرکز هنر معاصر  //    ۷۹۸منطقه هنر   چین محسوب می یک مرکز هنری بی نظیر 

شود. دیدن گالری و نمایشگاه های این مجموعه و فروشگاهها و رستورانهای مختلف آن را در سفر به پکن به یاد  

 .باشید داشته

اگر می خواهید سفر خود را به پکن جذاب تر و متفاوت تر کنید سری هم به رصد خانه  //    رصدخانه باستانی پکن

ساخته شده یکی از قدیمی ترین رصدخانه    ۱44۲جالب و دیدنی که در سال  باستانی این شهر بزنید. این مجموعه  

 .را می توانید در آنجا ببینیدهای جهان است که انواع ابزارهای قدیمی مربوط به نجوم 

هزار حیوان از گونه های    5تاسیس شد محل زندگی بیش از    ۱۹۰6باغ وحش پکن که در سال  //    باغ وحش پکن

ین مجموعه بسیاری از گونه های نادر جانوری مانند پانداها را هم می توان دید که از مختلف جانوری است. در ا

وح باغ  از  بازدید  بخشهای  ترین  این  جذاب  دیدنی  قسمتهای  دیگر  از  وحش  باغ  این  آکواریوم  هست.  هم  پکن  ش 

 .ن ها و ... را ببینیدمجموعه است که در آن می توانید انواع موجودات آبزی از جمله عروس دریایی ، وال ها، دلفی

 پایان خبر رسمی  ###

 

 : ران یعصرا -



 

 تشخیص چهره   شرط جدید بازگشایی دانشگاه در چین: رزرو زمان حمام و استفاده از دستگاه

دانشجوی دانشگاه در چین حضور دارند که بیشتر آنها در خوابگاه و به صورت مشترک زندگی    میلیون  ۲۰بیش از  

ه کرونا در چین این کشور مقدمات بازگشت دانشجویان به خوابگاه و محوطه همزمان با کاهش مبتالیان ب .کنندمی

، چین بیشترین رویترز ان به نقل ازبه گزارش عصرایر کند.ها را با رعایت قوانین و مقررات جدید فرآهم می دانشگاه 

با قوانین   پرستانه و استفاده از تجهیزات  های میهنجدید تعطیلی و قرنطینه، آموزش جمعیت دانشجویی جهان را 

دانشجویان دانشگاه چینی "پکینگ" پکن پس تعطیلی دروان کرونا و بعد  گرداند.های درس باز مینظارتی به کالس 

دانشگاه   محوطه  به  کنترلی  دوربین  از  گذر  میاز  مدتدانشگاه .  گردندباز  از  پس  چین  آموزهای  آنالین  ها  و   ش 

ای گیرانه ها قوانین سختبرخی از دانشگاه  گیرند.سر می  های حضوری را ازهای مجازی از ترم پائیز آموزش کالس

رفت و  سفر  کردن،  حمام  خوردن،  مورد  در  اجرا و را  جدید  ترم  برای  دانشگاه  از  خارج  و  داخل  در  دانشجویان  آمد 

ره  های مفصلی را در بااند که باید گزارشو نانجینگ به رویترز گفته های  پکن، شانگ  کنند. دانشجویان شهرهای  می

رفت فعالیت  و  بمانند.وها  دانشگاه  محوطه  در  بیشتر  و  کرده  ارسال  خود  دانشگاه   آمدهای  دانشجویان  از  یکی 

این مورد می به ما در مورد چنین اقدامات سختگوید: دانشگاه "رنمین" پکن در  و  ای توضیگیرانهها هنوز  نداده  ح 

واست رویترز برای پاسخ به سواالت در این زمینه واکنشی  دانشگاه "رنمین" به درخ اند.دالیل منطقی ارائه نکرده 

های اجتماعی خود اعالم کردند که دانشجویان برای ترک محوطه  نشان نداد، اما مقامات این دانشگاه در پیج رسانه 

های نظارت  ها دانشگاه چین از سیستمهای به دست آمده ده گزارشبراساس   دانشگاه باید درخواست ارائه دهند.

دستگاه"ک و  تماس  ردیابی  چهره،  تشخیص  اپیدمی"  تب نترل  میهای  استفاده  از   کنند.سنج  میلیون   ۲۰بیش 

کنند. این زندگی دانشجوی دانشگاه در چین حضور دارند که بیشتر آنها در خوابگاه و به صورت مشترک زندگی می

دانشجویان   ین تبدیل شده است.اکی و حضور در محل تحصیل به چالشی برای مقامات بهداشت و درمان چاشتر

محدودیت  از  را  خود  ناخشنودی  گذشته  هفته  طریق  در  از  را  دانشگاه  جدید  ترم  در  شده  گرفته  نظر  در  های 

کردند.رسانه  مطرح  اجتماعی  آموزش های  مطر   مسئوالن  انتقادهای  به  واکنش  در  رسانهچین  در  شده  های ح 

دلیل و غیر ها اجباری نیست اما دانشجویان اجازه ترک بی ر دانشگاه اجتماعی اعالم کردند که تمامی این اقدامات د 

پرستانه سالمت" کلید اصلی  های میهنآنها همچنین گفتند که "کمپین  های خود را ندارند.ضروری محوطه دانشگاه 

در   گیری" و "حمایت روحی" از کارکنان بخش پزشکیدروس "روحیه ضد همه  هاست و افزودندبازگشایی دانشگاه 

خواهد شد.دانشگاه  اجباری  رفتدستگاه ها  و  دانشجویان  زندگی  روند  فناورانه  می های  کنترل  را  آنها   کنندوآمد 

محوطه    های چین منتشر شده، قواعد زندگی درماه اخیر توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه   ۲اسنادی که در  

های فناورانه جزئیات اطالعات دانشجویان و  دهد. در این دوران دستگاه را نشان می  ۱۹-ها در دوران کوویددانشگاه 

دانشگاه  به  آنها  خروج  و  ورود  کردروند  خواهند  بررسی  را  سیستم  .ها  این  از  ده برخی  دارای  برای  ها  دوربین  ها 

های نظارتی اطالعات ورود  صورت هستند. از طرفی سیستم   هایی برای سنجش حرارتگزینه  شناسایی صورت و  

می  ثبت  روز  در  بار  چند  تا  را  نامش   کنند.دانشجویان  اعالم  به  تمایلی  که  "پکینگ"  دانشگاه  دانشجویان  از  یکی 

"  یکی دیگر از دانشجویان "پکینک دوربین.  6ها دوربین در خوابگاه خود یافتیم. در هر طبقه  از ده   نداشت، گفت: بیش 

خود در ماه جاری میالدی، یک دوربین را در اتاقش پیدا   که خود را "می" معرفی کرد، پس از بازگشت به خوابگاه  

می  این  مثل  گفت:  و  تماشایت کرد  خواب  تا  شدن  بیدار  زمان  از  که  کنند.ماند  و   ان  علوم  دانشگاه  در  یک سیستم 

هزار و  6۲ارت بدن و شناسایی افراد بدون ماسک حدود  فناوری "لیائونینگ" با قابلیت شناسایی چهره، ارزیابی حر

دهد و تا  این دستگاه گزارش "حرارت روزانه" را ارائه می دالر برای مقامات این دانشگاه خرج برداشته است.  ۳۰۰

بدن  ۳۰ ذخیره می   روز حرارت  را  دانشجویان  از  یک  "جیانگشی" حدود   کند.هر  استان  در  "ناچانگ"    ۱5۸دانشگاه 

یو داده هزار  که  کرده  دستگاهی  خرید  صرف  را  رفت ان  به  مربوط  "شماره  وهای  از  استفاده  با  را  دانشجویان  آمد 

می ذخیره  چهره  شناسایی  و  گیت کند.ملی"  برابر  در  "پکینگ"دانشجویان  دانشگاه  نظارتی  از    -های  پس  آنها 

https://www.asriran.com/fa/news/744783/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-students/facial-recognition-and-bathtime-bookings-how-chinas-universities-are-reopening-idUSKBN25R0UW


 
به دانشگاه    ۱۹-تعطیالت در دوران شیوع کووید تدریج و به صورت حضوری  یک سیستم دیگر در  دند.گرباز می به 

های دانشجویان، آدرس، مکان مالقات آنها با دانشجویان و زمان ورود احتمالی  دانشگاه "تیانجین" اطالعات خانواده 

را جمع می  دانشگاه  به  دانشجویان می کند.آنها  این حال  قوانین، چالش با  ایجاد  گویند  آنها  برای  را  بیشتری  های 

بهدانشجو کرده است. بازگشته  گفته  یان  نانجینگ  بین  دانشگاه  برای دوش گرفتن  را  باید وقتی  با سختی  که  اند 

از دانشجویان گفت: خیلی ساعت ضدعفونی کردن در خوابگاه رزرو کنند. برای دوش گرفتن و  ها نمییکی  توانند 

یز گفتند که قوانین برخی ن دهند.ی شو اقدام کنند. برخی دیگر نیز بدون رزرو و بدون نوبت این کار را انجام موشست

نمی رعایت  بیچندان  با  نگهبانان  از  برخی  تبشود.  از  مناسب  فاصله  بدون  و  دور  راه  از  استفاده سنجخیالی  ها 

از   کنند.می اما گروهی  افزایش دهد.  را  این باورند که فناوری جدید نگرانی و تنش میان دانشجویان  بر  نیز  برخی 

 پذیرش روند جدید وجود ندارد.ای جز ند چاره کندانشجویان فکر می

 

 :لیپتروتحل -

 برنامه پنج ساله جدید چین برای شتاب دادن به خودکفایی در حوزه پتروشیمی 

برهه -پتروتحلیل به  دیگر  در  یکبار  حساس  رسیده پیش ای  روبرو  چین  پتروشیمی  صنعت  حرکت  مسیر  و  بینی  ایم؛ 

اگر   که صنعت جهانی وابستگی شدیدی به چین دارد.البته همراه با آن، مسیر حرکت صنعت جهانی، باتوجه به این

ای حساس  در برهه  برای زندگی چه کار خواهیم کرد؟ های چین کامالً برطرف شود، بسیاری از ما  قرار باشد کسری 

پنج   برنامه  و  است،  چین  پتروشیمی  صنعت  حرکتی  مسیر  کننده  تعیین  عمدتاً  حکومت  سیاست  زیرا  داریم،  قرار 

های راهبردی های اصلی طراحان برنامه رو، یکی از اولویتازاین ساله جدید این کشور در فرایند تدوین قرار دارد.

د برنامباید کسب  چهاردهمین  از  صحیح  بازه سال ریافتی  در  که  باشد  کشور  این  پنج ساله    ۲۰۲5تا    ۲۰۲۱های  ه 

های مقدماتی دسترسی داریم و قرار است جزئیات بیشتر طی در حال حاضر به برخی از طرح اجرایی خواهد شد.

 .نشست بعدی کنگره حزب کمونیست چین در ماه اکتبر منتشر شود

ب مستقیم  جهانیپیامدهای  پتروشیمی  اعتق//    رای  به  زیادی  اما  تا حدود  مسیر حرکت  نیز  حاال  از همین  من،  اد 

این   این استنتاج بر پایه گفتگوهای من با رابطینم در این صنعت و تفسیرم از وقایع قرار دارد. مشخص شده است.

پذیر است، شامل که امکان های ارزشی را دستی و پتروشیمی در زنجیرههای پایین مسیر خودکفایی کامل در حوزه 

زمینه شد.خواهد   امکان در  که  بسویهایی  هماهنگ  حرکتی  نیز،  نباشد  غیرمستقیم پذیر  طریق  خودکفایی  از 

د ابریشم چین رخ خواهد  کشورهای تشکیل  از   داد.هنده جاده  ناچیزی  واردات بسیار  اعتقاد من  به  دیگر،  بیان  به 

انجام خواهد شد ابریشم به چین  از جاده  از طریق  .خارج  افزایش خودکفایی «سیاست »گردش داخلی چین  بر   ،

ها که در آن چین به ستره وسیعی از صنایع تمرکز خواهد کرد؛ بویژه در صنایع فناوری برتر نظیر نیمه هادیخود در گ

فاصله  شدن  بیشتر  آسیبسبب  بسیار  متحده  ایاالت  از  است.اش  پنج   پذیر  برنامه  این  بنای  داخلی سنگ  گردش 

است جدید  حوزه    .ساله  من  اعتقاد  دابه  گردش  سیاست  تحت  نیز  گرفت.پتروشیمی  خواهد  قرار  امر  خلی  این 

سازی صحیح یک پاالیشگاه مدرن با  های فنی و تجاری بسیار پیچیده مورد نیاز برای یکپارچهتاحدی به سبب مهارت 

  ها، هماهنگ با تالش چین در جهتاضافه کردن تعداد مردم محلی دارای این مهارت  یک مجتمع پتروشیمی است.

از طریق باال رفتن از زنجیره ارزش تولید است؛ هدفی که هم در این برنامه پنج ساله   دام درآمد متوسط گریختن از

سازی خوب بسیار  برخی اوقات درباره یکپارچه   .استو هم در دو برنامه پنج ساله قبلی این کشور وجود داشته  

می صحبت  یک  عادی  کنار  در  آروماتیک  یا  کراکینگ  واحد  یک  ساخت  است،  نیاز  مورد  آنچه  تمام  گویی  شود، 

می  همان باشد.پاالیشگاه  یکپارچه اما  به  دستیابی  کردم،  اشاره  که  از  طور  باالیی  سطوح  نیازمند  بهینه،  سازی 

به ن از پیش  مهارت است که  بیش  را  امر  این  پایین   .سازی خواهد کردبومیظرم چین  در حوزه  و پیشروی  دستی 

http://www.petrotahlil.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/45147-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2016/09/china-iran-reshaping-global-chemicals-trade-flows/
https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-speeds-up-inward-economic-shift-11597224602
https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-speeds-up-inward-economic-shift-11597224602
https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-speeds-up-inward-economic-shift-11597224602
https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2015/05/china-lewis-turning-point/


 
تالش  با  هماهنگ  نیز  باالتر  افزوده  ارزش  دارای  پلیمرهای  به  متوسط  ورود  درآمد  دام  از  گریختن  برای  چین  های 

رابطه کوپلیمر گریدهای پلی است. این  را در نظر داشته  اتیلن  از پلی  C8 و C6 پروپیلن و گریدهایدر  سبک خطی 

دستی و ورود به تولید بیشتر مواد شیمیایی مرغوب و خاص را در نظر  سپس پیشروی بیشتر در صنایع پایین  .باشید

خام   بگیرید. مواد  در  خودکفایی  افزایش  با  همراه  شد؛  خواهد  بومی  مهارت  سطح  رفتن  باال  موجب  نیز  امر  این 

یک مدل در  شود.ی خاص و مرغوب میاقتصاد تولید بومی مواد شیمیای  پتروشیمی باالدستی که منجر به بهبود

زمینه می  ابرشرکتاین  باشدتواند  مرغوب«،  و  مواد شیمیایی خاص  به  »پتروشیمی  در حوزه  ژاپنی  بزرگ   .های 

فعالیت انجام  زمینه  در  چین  توانایی  حول  زیادی  دارد.تردیدهای  وجود  پتروشیمی  پیچیده  گفته  های  مثال    برای 

پروپیلن را به نیاز شدن از واردات کوپلیمر گریدهای پلیالیزر است که امکان بیشود که چین فاقد فناوری کاتمی

می  کشور  سال   دهد.این  در  می   ۲۰۰۰اما  گفته  هیچنیز  چین  که  را  شد  خود  کراکینگ  واحدهای  از  تعداد  این  گاه 

ندارد.نمی را  تخصصش  زیرا  اتف سازد  چه  عمل  در  که  استدیدیم  افتاده  من،    .اقی  اعتقاد  نامطمئن به  وضعیت 

می منجر  پتروشیمی  حوزه  در  خودکفایی  بسوی  چین  شدید  فشار  به  نیز  سیاسی  خطر   شود.جغرافیای  چرا 

دوران بی در  آن هم  بپذیرند؛  را  واردات  به  لحظه میوابسته بودن  در هر  واردات  که  تواند  ثباتی استثنایی جهانی 

تواند ظرفیت دارد که می  پارازایلن ، ومونومر استایرن ،پروپیلنپلی چین آنقدر در زمینه :یک مطلب دیگر  قطع شود؟ 

برداری مورد نیاز در حال فعالیت هستند، در این  که واحدهایش با نرخ بهرهبه راحتی و صرفاً با حصول اطمینان از این

اما در زمینه تعداد کمی از محصوالت   .برانگیز بزرگ نیستاین یک هدف چالش یی کامل برسد.محصوالت به خودکفا

دارد. خودکفایی  تا  زیادی  راه  چین  پلیمری،  و  این  پتروشیمی  در  میپاسخ  منبع  جا  عوض  در  که  باشد  این  تواند 

دهند، همچنان قرار  ابریشم  جاده  عضو  کشورهای  دیگر  را  بزرگواردات  چین  را ترین  که  جهان  آزاد  تجارت  منطقه 

پلی  سازد.می در مورد  این مسئله  مثال،  گلبرای  اتیلن  و  به    .کند یکول صدق میاتیلن  دادن  اعتقاد من، شتاب  به 

جنبه از  دیگر  یکی  ابریشم  جاده  آینده  پروژه  تا  است  تالش  در  چین  زیرا  است؛  جدید  ساله  پنج  برنامه  این  های 

 .ا تأمین کنداقتصادی و جغرافیای سیاسی خود ر

بود، در حالید  ۳۸۳۱، سرانه درآمد خالص خانوار در چین  ۲۰۱۹در سال  //    پیامدهای غیر مستقیم که سرانه الر 

به همین دلیل است که یکی دیگر از عناصر کلیدی در گردش   دالر قرار داشت. 45۲۸4درآمد در ایاالت متحده در رقم 

دهد؛ در د از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می درص  ۳۹داخلی، افزایش مصرف در داخل چین است که  

رقم   با  ایاال  6۸مقایسه  در  متحدهدرصدی  اقتصاد    .ت  ثروتمندترین  با  چین  مقایسه  که  کنید  استدالل  است  ممکن 

این به  باتوجه  نیست؛  منطقی  قیاسی  است.جهان،  توسعه  حال  در  اقتصاد  یک  چین  به   که  باتوجه  حتی  اما 

 ای در حال توسعه نیز، اقتصاددانان نسبت مصرف در چین به تولید ناخالص داخلی این کشور را معیارهای کشوره

می  قرار    .دانندپایین  بحث  مورد  اکتبر  کنگره  در  زیاد  احتمال  به  نیز  زمین  مالکیت  قوانین  اصالحات  قدیمی  مسئله 

ممکن است اقدامی افراطی   آزادسازی کامل در این زمینه به سبب ماهیت نظام کمونیستی چین خواهد گرفت.

از طریق اعطای حق کاربری بیشتر بر تلقی شود. تواند  زمین به ساکنین مناطق روستایی، می  اما تقلیل قوانین 

ثروت شخصی است(  مبنای رشد  مالکیت دارایی  زیادی بشود )طبیعتاً  تقاضای  ممکن است    .باعث گشودن قفل 

مقابلبرنامه  برای  نیز  بیشتری  ابتکارات  و  مطرح ها  چین  در  ندار  و  دارا  افراد  بین  روزافزون  شکاف  با  ه 

کروناهمه شوند. است گیری  کرده  بیشتر  را  بسته  شکاف  حوزه زیرا  بر  عمدتاً  پساکرونا  اقتصادی  محرک  های 

دسرمایه  تمرکز  تولید  و  اجتناب   .اشتندگذاری  می بنابراین  نظر  به  چهاردهمین ناپذیر  تمرکز  عمده  بخش  که  رسد 

پنج   باشد.برنامه  مالیاتی  اصالحات  و  اعطای مستمری  از طریق  توازن  این عدم  اصالح  بر  چین چگونه  ساله چین 

)تمام هدف گردش    تواند خوداتکایی خودش را تقویت کند، اگر به اقتصادی با تمرکز بیشتر بر داخل تبدیل نشود می

انتظار می همین  داخلی همین است(؟  زایش درآمد جاماندگان در مناطق  رود اقدامات بیشتری در راستای افطور 

ها با  نشکاف آ طبق گزارش روزنامه صبح جنوب چین )ساوت چاینا مورنینگ( روستایی انجام گیرد؛ در مناطقی که

https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2020/06/china-could-be-in-complete-polypropylene-self-sufficiency-by-2022/
https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2020/06/china-could-be-in-complete-polypropylene-self-sufficiency-by-2022/
https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2020/06/china-could-be-in-complete-polypropylene-self-sufficiency-by-2022/
https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2020/08/chinas-shift-towards-styrene-self-sufficiency-adds-to-pressure-for-new-petrochemicals-business-model/
https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2020/06/chinas-long-term-ambition-for-paraxylene-self-sufficiency-seems-close-to-being-realised/
https://www.ft.com/content/e0e2940a-17cb-40ed-8d27-3722c9349a5d
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3034590/chinas-countryside-returning-poverty-lack-reforms-help-fuel


 
است.ساحل شده  بیشتر  چین  ثروتمند  همچنان نشینان  روزنامه،  این  گزارش  به  به بنا  شهری  مناطق  درآمد  که 

تا نیمه    ۲۰۱4رگران مهاجر، از سال  دهد، درآمد مناطق روستایی، به استثنای وجوه ارسالی از کا افزایش ادامه می 

مگر    .درصد کاهش یافته است  ۲۰ها  ، درآمد آن ۲۰۱۹ل  تنها در نیمه او اول سال گذشته، شاهد کاهش بوده است.

صورت به اعتقاد من شانس  سیاسی خوبی با چین داشته باشید، در غیراین-که روابط اقتصادی و جغرافیاییاین

تمام محصوالت پتروشیمی و پلیمری را   ز این تقاضای داخلی روزافزون بهره ببرید.کمی خواهید داشت که بتوانید ا

به چین صادر میکه در ساخت گوشی  تصور کنید که  یا خودروهای درجه یک ساخته غرب  شوند،  های هوشمند 

داخلی روند.بکار می  بنابراین فروش  بخورد،  بر  به مشکل  با چین  دارید،  فعالیت  آن  در  که  محصوالت   اگر کشوری 

به چین صادر می نهایی  به محصوالت  تبدیل  از  و حتی در آن    .هد خوردشوند، ضربه خواپتروشیمی شما که پس 

شان را کشورهایی که هنوز با چین رابطه خوبی دارند، ممکن است قهرمانان بومی چین نظیر هوآوی بازار داخلی 

 .قبضه کند

های پتروشیمی که وابستگی شدیدی رد بقای برخی از شرکتمن حقیقتاً در مو//    الگوی تجاری جدیدی نیاز است

پلی صادرات  اسبه  مونومر  هستم.پروپیلن،  مردد  دارند،  چین  به  پارازایلن  و  شرکت تایرن،  حداقلیاین  در  ترین  ها 

 وکارشان را بازطراحی و بازسازی کنند؛ در صورتی که بخواهند از این سه ابرروند حالت نیاز خواهند داشت تا کسب

ببرند بهره  جهانی  صرفگیبومی :جدید  به  مقرون  ماندگاری،  که    /  سازی،  ابریشم  جاده  حوزه  تولیدکنندگان 

می تولید  درستی  پلیکنمحصوالت  )نظیر  در ند  باشند  داشته  حیاتی  راه  است  ممکن  گلیکول(،  اتیلن  و  اتیلن 

این سؤال ما را  اما تا چه میزان قادر خواهند بود به چین صادرات انجام دهند؟  واردکننده باقی بماند.که چین صورتی

گذارد که  فرض را بر این می  )سناریو مبنای ما(،  ۱سناریو   •  :رساندبه نموداری که در ابتدای مطلب قرار داشت می

این رقم بر اساس   یلیون تن باقی خواهد ماند.م  ۷/4هنوز    ۲۰۳۰اتیلن سبک خطی چین در سال  خالص واردات پلی

بهره نرخ  بین سال   ۸۷برداری  متوسط  می  ۲۰۳۰تا    ۲۰۲۰های  درصد  این بدست  بر  فرض  این سناریو  طبق  و  آید؛ 

از گمانه است که هیچ تأیید نشده که دررفیتها و ظزنیکدام  تقاضای آیسیس های  فهرست  پایگاه داده عرضه و 

بهره  ۲سناریو   •  .کردیم، فعال نشوند نرخ  دیگر(، متوسط  ارائه جایگزینی  تا  )صرفاً محض  را  باال    ۹۰برداری  درصد 

تأیید نشده فعال شود.  5۰کند که  برد و فرض می می میلیون تن   4/4به    ۲۰۳۰الص واردات در  خ درصد از ظرفیت 

فعال شدن همه ظرفیت تأیید   برداری است، و فرض را بردرصد نرخ بهره  ۹۰نیز شامل    ۳سناریو   •  .کندسقوط می

اتیلن  بنابراین اگر شما تولیدکننده پلی  .کندمیلیون تن سقوط می  ۱/۱به    ۲۰۳۰خالص واردات در   گذارد.نشده می 

ا هستید )تمام غرب آسیا در جاده ابریشم قرار دارد(، به یک برنامه پشتیبان نیاز دارید که  سبک خطی در غرب آسی

و اگر خارج از جاده ابریشم هستید    .ماندگاری، و مقرون به صرفگی قرار داشته باشدسازی،  بایست حول بومیمی

ال آینده خود بکنید./نوشته  فکری به ح  و وابستگی شدیدی به صادرات هر نوع محصول پتروشیمی به چین دارید؟ 

 ۲۰۲۰آگوست  ۲۳جان ریچاردسون | 

 

 : کیاسپوتن -

 تصمیم چین برای اجاره جزایر غیر مسکونی 

© Sputnik / Igor Onuchin    /  دالر در سال اجاره دهد  5۳5چین تصمیم دارد برخی از جزایر این کشور را به مبلغ. 

نشریه   اسپوتنیک،  گزارش  با    Travel    &Leisureبه  را  جزایر  چین،  در  دهند.   5۳5نوشت  می  اجاره  سال  در   دالر 

جزیره غیر مسکونی است که دولت این کشور تصمیم به اجاره    5۰۰شمال شرقی چین شامل   استان لیائونینگ در

ا تشکیل  برخی از این جزایر در امتداد رودخانه یالو واقع شده اند که مرز مشترک با کره شمالی ر آنها گرفته است.

این جزایر غیر مسکونی،      می دهد. برای  ترین گزینه اجاره  اما در عین حال موارد   5۳5ارزان  دالر در سال است، 

https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2020/07/why-the-polypropylene-industry-must-switch-from-volumes-to-value/
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https://www.icis.com/explore/services/analytics/supply-demand-data/supply-and-demand-window/


 
میلیون دالر( وجود دارد. این قیمت ها به جانوران دریایی، مسائل زیست محیطی و در دسترس   ۳.6گرانتری نیز )

دارند جزیره ای را اجاره کنند، باید هزینه ای بیشتر از  اشاره شده کسانی که تصمیم    بودن سواحل بستگی دارد.

ارائه دهند. را  بپردازند، همچنین تضمین حفظ محیط زیست  را  لیائونینگ در حال    اجاره آن  چندین جزیره در استان 

 حاضر مور استفاده گردشگری می باشد که بسیاری از آنها به پارک تبدیل شده اند.

 

 :باشگاه خبرنگاران -

 گرایی است ُبرد« خواهان یکجانبه-وانگ یی: واشنگتن به جای »همکاری ُبرد

به    .گرایانه آمریکا انتقاد کردهای یکجانبه وزیر امور خارجه چین که به فرانسه سفر کرده است، بار دیگر از سیاست

پایگاه اینترنتی گلوبال تایمز، وانگ یی،   الملل باشگاه خبرنگاران جوانگروه بین گزارش وزیر امور خارجه  به نقل از 

از سیاست انتقاد  با  امروز دوشنبه  بردچین  به جای »همکاری  اعالم کرد که واشنگتن  آمریکا،  با سایر -های  برد« 

ها خواهان یکجانبه گرایی است. وی تأکید کرد که واشنگتن به واسطه سیاست هایش »در سمت اشتباه  کشور 

س »اندیشکده فرانسوی در امور روابط بین الملل« در پاریس  وانگ یی طی سخنرانی در کنفران  .تاریخ« قرار دارد

خواهد در یک جنگ سرد جدید با کسی بجنگد و جنگ سرد در عصر جهانی شدن جایگاهی  گفت: چین هرگز نمی

ها را در حالی که به یک جامعه بهم پیوسته از منافع مشترک  تواند داشته باشد، زیرا غیرممکن است کشورنمی

ان یا سه بخش تقسیم کنیمتبدیل شده  به دو  بین واشنگتن و پکن به دلیل رویداد   .د،  های هفته گذشته در  روابط 

دریای چین جنوبی به نوبه خود بدتر شد. چین، آمریکا را به نادیده گرفتن قوانین بین المللی متهم کرد، در حالی که  

منعقد شده   نامه  توافق  نقض  دلیل  به  را  آسیایی  کشور  این  تشدید    ۲۰۰۲در سال  کاخ سفید  از  جلوگیری  برای 

دانست مقصر  منطقه  در  می  .اختالفات  سر  به  پاریس  در  اقتصادی  و  سیاسی  دیدار  یک  برای  یی  او   .بردوانگ 

وزارت   این،  از  پیش  کرد.  تاکید  اروپا  با  اقتصادی  و  تجاری  روابط  توسعه  بر  اظهاراتش  از  دیگر  بخشی  در  همچنین 

کن به دنبال تقویت روابط خود با انجمن ملل جنوب شرقی آسیا )آسه آن( و گسترش بازرگانی چین گزارش داد که پ 

 /انتهای پیام .تجارت با این گروه است. این اقدام در راستای بهبود اقتصادی در بحبوحه شیوع ویروس کروناست

 

 : برنا یرگزارخب -

 شرکت مدیرکل کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین در کمیسیون مشترک برجام 

به گزارش گروه خبر    .جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی فردا در وین تشکیل خواهد شد

در برنا خبرگزاری و  وین تشکیل خواهد شد  در  فردا  مدیران سیاسی  برجام در سطح  ، جلسه کمیسیون مشترک 

 رل تسلیحات وزارت خارجه چین هیاتی را در این نشست سرپرستی خواهد کرد. مرحله بعدی مدیرکل کنت

 

 : راه دانا یشبکه اطالع رسان -

کپی برداری چین و هند بازار فرش ایران را کساد کرده است/    ساله ظریف بافی؛  ۳۰۰بی رمقی صنعت 

 !درصد  5درصدی صادرات غیرنفتی فرش ایرانی به   4۰کاهش سهم 

ساله به فرش آهنین معروفیت پیدا کرده است اما طی سالیان اخیر    ۳۰۰فرش بیجار به علت استحکام باال و عمر  

بر کپی  از  به علت  ایرانی  فرش  آنها سهم  با  مقابله  و عدم  ایرانی  از طرح های   ... و  و چین  داری کشورهای هند 

از   نفتی  غیر  به    4۰صادرات  است5درصد  یافته  کاهش  گزارش  .درصد  دانا به  راه  رسانی  اطالع  نقل  شبکه  به  ؛ 

https://www.yjc.ir/fa/news/7476079/%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1051851-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
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رنگ های متعدد می   ،کردتودی از از  به شانه هم  به یک، شانه  را یک  تمام گره ها  به سرعت  دستان هنرمندش 

نشاند و بارها و بارها، گره در گره بر این تار و پود می نشاند تا نقشی از خیال که از ذهن بر می آید و با دیدنش بر 

بافته که باالتر می رود، نقش ها در هم می آمیزد و همچون تصویری گویا   .ان شوددل می نشیند، بر دار قالی نمای

از تمام آرزوهای یک بافنده بر دار قالی هویدا می شود و نفس به نفس، رنگ به رنگ در هم می آمیزد تا دستینه  

 .ای شود از عشق، هنر، صنعت و فرش را پدید آورد و زیبایی را معنا بخشد

شهرستان بیجار مرکز منطقه ای به نام گروس است، //    بیجار قطب قالی و سجاده نقش بیجار استان کردستان

ی شاخص قالیبافی در این منطقه از قدمتی طوالنی برخوردار بوده و قالی بیجار و گروس بعنوان یکی از سبک ها

قالی در ایران شناخته می شود، در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم به علت تغییر سلیقه ی بازار، قالیبافان بیجاری به  

در حال حاضر تعداد   .بافت قالی های ظریف باف روی آوردند و قالی های ظریف و نفیس این منطقه را خلق کردند

خانوار    ۹۰نفر نیز در این عرصه شاغل هستند، حدود    5۰۰ار و  هز  ۲کارگاه قالیبافی در شهرستان بیجار فعال و    ۲۸

به   .میلیون تومان برای هر فرد شاغل در این عرصه وجود دارد  ۲از این طریق امرار معاش می کنند و درآمد ماهانه  

عمر   و  باال  استحکام  و ساالنه    ۳۰۰علت  است  کرده  پیدا  معروفیت  آهنین  فرش  به  قالی  ۲ساله  مربع  متر   هزار 

متاسفانه طی   .دستباف در بیجار بافته می شود که به کشورهای آلمان، هلند، انگلیس و آمریکا صادر می شود

سالیان اخیر به علت کپی برداری کشورهای هند و چین و ... از طرح های ایرانی و عدم مقابله با انها سهم فرش 

از   نفتی  غیر  صادرات  از  به    4۰ایرانی  یافته  5درصد  کاهش  خود    .است  درصد  دستان  هنر  با  که  زنانی  و  مردان 

بخشند تا با گره زدن  ای میجان، جان دوباره کنند و به این شکل با انگشتان خود به نخ بی نظیر خلق میطرحی بی

بر دار قالی نقشی از عشق و هنر خلق کنند این روزها از کپی برداری ها و وضعیت نابسامان این حوزه گالیه ها  

اند به میزان و ارزش  هایی که با رنج و مشقت بافته دان و زنان بافنده به امید روزی هستند که شاید طرحدارند و مر

 .واقعی به فروش برسد

بیجار است  در  فرش  کنندگان  تولید  دلسردی  ادارات موجب  برخی  اندازی  جوانترین  //    سنگ  لو  خدابنده  نسرین 

طراح فرش بیجار در گفتگو با خبرگار کردتودی اظهار داشت: فرش بیجار که به فرش آهنین معروف است ،زمانی  

ا  و  بوده  از کشور  و خارج  ایران  اعیان نشین  و منازل  کاخ ها  بوده است.اما زینت بخش  برخوردار  ز شهرت جهانی 

متاسفانه در حال حاضر بعلت عدم حمایت از بافندگان که به نوعی هنرمند هستند و رکن اصلی صنعت فرش بافی 

وی افزود: در شهرستان    .محسوب می شوند و عدم پرداخت دستمزد مناسب، فرش بیجار رو به فراموشی است

در   بافی  دارند،در حالیکه صنعت فرش  بافت  به  پایین  نگاهی سطح  بافنده  آهنین است قشر  بیجار که مهد فرش 

تاریخ،فرهنگ ،اشتغال و در درجات باالتر یعنی فاز صادرات،ارز آوری و افزایش تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا  

: طراحی، نقشه خوب و بافت عالی وجه تمایز فرش بیجار است و مهم  جوانترین طراح فرش بیجار گفت  .می نماید

ترین مسئله ای که در صنعت فرش بافی باید به آن توجه شود عالوه بر سودآوری،حفظ جایگاه بافنده بعنوان رکن 

اصی این هنر  انتقال  زمینه  تدبیرهای خودشان  با  بتوانند  بیجار  بافی است،باید مسئوالن شهرستان  ل  اصلی فرش 

خدابنده لو خطاب به مسووالن بیان داشت: بهتر است ادارات با تولید کنندگان    .بیجاری را به آیندگان فراهم نمایند

هم افزایی داشته باشند و از آنها حمایت کنند نه اینکه با گذاشتن قانون های دست و پا گیر موجب دلسردی تولید  

 .کننده شوند

نادر احمدی از فرش فروشان قدیمی شهر  //    تابلو فرش های وارداتی رونق فرش کردستان را از بین برده است

داده و مورد بی مهری   سنندج نیز به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه فرش کردستان رونق گذشته خود را از دست

و شاید هم    .قرار گرفته است کند  نمی  را خریداری  دیگر مثل گذشته کسی فرش کردستان  کند:  اظهار می  وی 

از    .صادر نمی شود تابلو فرش هایی می داند که  را وجود  از دالیل بی رونق شدن فرش کردستان  احمدی یکی 

شود می  کردستان  وارد  اینکه    .تبریز  به  اشاره  با  بافان  وی  قالی  به  فرش  نوع  این  بابت  که  دستمزدی  وجود  با 

http://kurdtoday.ir/news/37298/


 
کردستانی داده می شود دیگر هیچ کس حاضر به بافت فرش کردستان نیست، اضافه می کند: در دو سال اخیر 

 .فرش کردستان، نسبت به گذشته بیشتر از رونق افتاده است

را خراب کرد تولی بازار  سعید نظری کارشناس فرش در  //    د فرشهای صنعتی جایگاه فرش دستباف کردستان در 

خصوص سابقه و دالیل مرغوبیت فرش کردستان عنوان کرد: طرح، بافت و استفاده از مصالح و مواد اولیه مرغوب  

بوده   کردستان  استان  در  تولیدی  فرشهای  توجه  قابل  و  اصلی  های  ویژگی  این  از جمله  کمتر  امروز  متاسفانه  و 

وی ادامه داد: مصالح مرغوب مورد استفاده در ساخت و تولید، سبکهای مختلف فرش   .موارد به چشم می خورد

از گیاهان و رنگ   برگرفته  از پشم و رنگ طبیعی  پو طبیعی و استفاده  دستباف در استان کردستان شامل چله و 

ه باعث شده بود که شفافیت و همچنین رنگ و روی فرشهای استان  برگ درختان در این منطقه در سالهای گذشت

جذابیت خاصی داشته و مشتریانی در کشور و سایر نقاط جهان داشته باشد که با کمال تاسف این مهم در عصر  

است  فراموشی سپرده شده  به  کامال  استان   .حاضر  در  تولیدی  دستباف  فرش  ویژگی های  از  دیگر  یکی  نظری 

رحهای مورد استفاده در آن دانست و یادآور شد: اکثر طرحهای تولید فرش دستباف در استان تکرار  کردستان را ط

باعث جذب   دیگر  از سوی  و  پیدا می کرده  کاهش  آن  تولید  در  تقلب  امکات  ویژگی  این  به  توجه  با  و  بوده  شونده 

زدن استاندارد برای تولید    این کارشناس فرش بیان داشت: در حال حاضر دو نوع گره  .مخاطب و مشتری می شد

فرش در جهان وجود دارد که یکی از آنها گره متقارن یا "قبوردز" و دیگری گره نامتقارن و یا "فارسی" و یا "سنه"  

نامیده می شود هر چند که در حال حاضر استفاده از گره فارسی یا سنه در استان کردستان به کلی منسوخ شده 

ت بسیار مهم در خصوص اسامی دو نوع گره در فرشهای دستباف که هم اکنون نیز  نظری افزود: یکی از نکا  .است

در جهان رواج دارد این است که قبوردز و سنه نام دو شهر کردنشین یکی در استان کردستان ایران و دیگری در  

  .است  مناطق کردنشین کشور ترکیه است که این مهم نشان از سابقه تاریخی و کهن فرشبافی در این مناطق

خاطرنشان کرد: در حال حاضر نامی از این همه اعتبار باقی نمانده و بنا به دالیل مختلفی فرشهای تولیدی در  وی

 .داشته باشند را از دست داده اند باید در جهان استان جایگاه ویژه ای که

شود می  پیرتر  مسئولین  توجه  حسرت  در  که  فرشهای //     صنعتی  تولید  شد:  یادآور  فرش  مسائل  کارشناس 

تو و  چین  و  هندوستان  ویژه  به  مختلف  کشورهای  تقلب  همچنین  و  در  ماشینی  ایرانی  نامهای  با  فرشهای  لید 

بازارهای جهانی و در کنار این مهم نبود سیاستگذاری یکپارچه در امر بازاریابی و حمایت از بافندگان فرش دستباف  

از جمله عواملی است که می توان در خصوص عدم مقبولیت فرشهای استان کردستان و حتی سایر نقاط کشور  

متول و  مسئوالن  توجه  مورد  دادنیز  قرار  امر  فروش    .یان  و  تولید  های  واسطه  کاهش  کرد:  خاطرنشان  نظری 

فرشهای دستباف، افزایش حمایتهای دولتی از بافندگان و شناخت بازار و سلیقه های مشتریان از جمله راهکاری 

کردستا فرش  جایگاه  بازگرداندن  برای  و  گرفته  قرار  مسئوالن  توجه  مورد  از همه  بیش  باید  که  است  در  هایی  ن 

 .بازارهای جهانی در راس فعالیتهای خود قرار دهند

کردستان 60 در  فرش  بافنده  معدن //    هزار  صنعت  سازمان  بافت  دست  فرش  اداره  سازمان  مسئول  رحیمی 

کردستان استان  فعالیت    وتجارت  به  اشاره  و    ۳6با  متمرکز  قالیبافی  کرد:    ۱۲4کارگاه  تصریح  غیرمتمرکز  کارگاه 

بافنده فع  6۰اکنون حدود  هم تولید   ۱6۰ال در سطح استان بصورت میانگین ساالنه  هزار  هزار فرش در کردستان 

هزار نفر از مزایای بیمه قالیبافی استفاده ۱5وی با اشاره به مشکل بیمه فرشبافان گفت: در حال حاضر    .کنندمی

نفر دیگر در انتظار  هزار    ۳5هزار نفر نیز قطع شده است و این در حالی است که قریب به    ۱۳می کنند بیمه تقریباً  

تواند تمام قالیبافان  بیمه قالی بافی به سر می برند و این بدین معنا است که شاید بیمه به علت کمبود مالی نمی

در مورد علت قطع کردن بیمه تعدادی از قالی   ُکردتودی، رحیمی در پاسخ سوال خبرنگار .را تحت پوشش قرار بدهد

تماعی با راستی آزمایی دراین حوزه مشغول به کار نبودن تعدادی از فرش بافان  بافان عنوان کرد:سازمان تامین اج

وی در راستای توسعه فرش دست بافت    .و همچنین ناتوانی در اثبات کردن شغل فرش بافی را دلیل این امر نامید



 
شاره کرد و افزود: در بازارهای جهانی به ثبت ملی دو برند سنه و بیجار در سازمان جهانی مالکیت فکری وای پو ا

در   توانسته  وام  اعطای  و  کردن  رصد  مجوز،  دادن   ، آموزشی  های  دوره  ایجاد  با  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 

 .حمایت از این صنعت و ارتقای توان مالی در بخش خصوصی کمک شایانی به این صنعت کرده باشد

رحیمی گفت: ما در استان در  //    تن پشم درجه یک فاقد کارخانه ریسندگی  6۰۰کردستان با تولید ساالنه هزار و  

تن پشم درجه یک داریم اما متاسفانه این پتانسیل مورد توجه قرار نگرفته و عدم جمع آوری    6۰۰طول سال هزار و  

مواد   به  کردن  پیدا  گرایش  و  استان  در  نامناسب  مواد  تهیه  و  رزی  رنگ  و  ریسی  نخ  کارگاههای  و  مرغوب  پشم 

  وی به   .صنعت است که نتیجه عملکرد نامناسب در این حوزه را می رساند  نامرغوب یکی ار آسیبهای جدی در این

مانند   عملیاتی  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  دستبافت  فرش  صنعت  در  خصوصی  بخش  تکمیلی  ضعیف  عملیات 

رفوگری، شستشو و دارکشی در استان بسیار کم و یا ضعیف است که این به دلیل نبودن عالقه و ادامه کار در این  

استان کردستان یکی از برترین استانهای کشور در حوزه این صنعت جهانی است که امروز مورد بی    .عت استصن

مهری مسوولین این امر قرار گرفته است اما بدون شک می توان بر اساس آن سابقه ارزشمند برای رونق این هنر 

 .گامهای جدی برداشت

اینکه ساالنه  //    هزار مترمربع فرش دستباف در کردستان  ۱۸۰تولید   به  با اشاره  هزار    ۱۸۰تا    ۱۶۰بختیار خلیقی 

یک شانزدهم  رتیهزار نفر به عبا   ۹۰مترمربع فرش دستباف توسط بافندگان استان بافته می شود، اظهار داشت:  

دارند اشتغال  بافندگی فرش دستباف  به  استان  و جهانی    .جمعیت  معتبر کشوری  برند  دو  وجود  به  اشاره  با  وی 

فرش دستباف در کردستان، اظهار داشت: برندهای فرش تک پود سنندج و بیجار ثبت ملی شدند و ثبت جهانی برند 

انجام  بیجار هم در حال  ایجاد خوشه معاون سازمان صنع  .است فرش  ت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: 

هنر صنعتی فرش دستباف برای همگرایی تمام شبکه های مرتبط با این هنر اقدامی تاثیرگذار در راستای اعتالی  

خلیقی اضافه کرد: تهیه مواد اولیه، تولید ، فروش و بازاریابی   .فرش دستباف در استان امری الزم و ضروری است

وی یادآور شد: انتظار می رود بعد از به    .هدف باید از اهداف و اولویت های خوشه صنعتی فرش باشدکشورهای  

حالت عادی برگشتن وضعیت کشور از لحاظ شیوع ویروس کرونا انجمن فرش دستباف دراتاق بازرگانی سنندج با 

اق تولیدات استان  بازاریابی  به  از کشور نسبت  به خارج  تجاری  کنداعزام هیات های  معاون سازمان صنعت،    .دام 

بازارهای   در  را  خود  تولید  بتوانند  اینکه  برای  دستباف  فرش  بافندگان  طلبد  می  افزود:  کردستان  تجارت  و  معدن 

ز از فرشهای کردستان و آن همه نقش و  امرو   .خارجی و داخلی عرضه کنند باید سالیق این بازارها را در نظر بگیرند

ارزش  دارای  و  نوع خود جالب  در  البته  که  بازرگانی  برنامه های سازمان  و  باقینمانده است  بیش  نامی  تنها  نگار 

فراوانی هستند نیز به تنهایی نمی تواند بار دیگر شهره جهانی فرش کردستان را بازگرداند و به نظر می رسد که  

و البته نکته نگران کننده در این میان کاهش ساالنه آمار    .م ملی و همکاری بین بخشی استاین مهم نیازمند عز

در چند سال آینده شاهد  فرشبافان در استان کردستان است که به نظر می رسد با توجه به روندی که وجود دارد

ن باید بیش از امروز نسبت  مسئوال فراموش شدن صنعتی ارزشمند و البته برگرفته از فرهنگ و هنر منطقه بود که

برنامه ریزی   به این مسئله حساسیت نشان داده و برای جلوگیری از فراموش شدن هنر فرش بافی در کردستان

 /انتهای پیام .کنند

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 (:24) هفته یثدح - خبرنامه:

   «خير فراوان در پنج چيز»
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  امام حسین

 کَثِیرُ مُسْتَمْتِعٍ:  لَمْ تَکُنْ فِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهِخَمْسٌ مَنْ »

 .« اَلْعَقْلُ، وَ الدّینُ وَ االَدَبُ، وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ

»پنج چیز است که در هرکسى نباشد، 

خیر زیادى در او نیست: عقل، دین، 

 .«خویىادب، حیا و خوش
 (  1۸1ص 1ة االمام الحسین)ع(، ج )حیا

 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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