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 ساله ایران و چین   ۲۵ز قرارداد حلیل محمد صدر ات

بحث : انتخاب به  مجمع  که  است  نیاز  امروز  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ولی  FATF عضو  کند  ورود 

نداد رخ  اتفاق  این  هنوز  همک متاسفانه  و  نشده  حل  قضایا  این  وقتی  تا  چراکه  است.  بانک ه  مهیا  اری  ایران  با  ها 

قرارداد   اجرای  چ  ۲۵نشود،  و  ایران  نخواهساله  معنایی  گفتین  در  صدر  محمد  داشت.  درباره  ود  »انتخاب«  با  گو 

، FATF دلیل بحث  ها با ایران بههای چین و روسیه با ایران و احتمال عدم همکاری این بانک وضعیت همکاری بانک

چین با ایران های روسیه و  گفت: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره این مساله توضیح دادند که ظاهرا بانک 

ام و مثل اینکه صحت دارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را شنیده من هم این .کنندهمکاری نمی

ع گفت: متاسفانه این طرح را کنار گذاشتند. او در پاسخ به این ن مجمدر ای FATF درباره آخرین وضعیت بررسی طرح

ی مجدد این ه نشده و زمان بررسد، گفت: هنوز چیزی گفتدر مجمع بررسی خواهد ش FATF پرسش که چه زمانی

قرارداد   درباره  نیست. صدر همچنین  در مجمع مشخص  در   ۲۵موضوع  این موضوع  بررسی  و  و چین  ایران  ساله 

شود و هنوز چیزی در  وزارت امور خارجه دنبال میخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این موضوع همچنان در مجمع تش

یص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا  قرارداد مطرح نشده است. این عضو مجمع تشخمجمع درباره این  

ساله سرانجامی خواهد   ۲۵قرارداد    های چینی با ایران، اجرایو با توجه به عدم همکاری بانک  FATF بدون اجرای

ان مهیا نشود، اجرای این قرارداد  ها با ایرداشت، اظهار کرد: قطعا تا زمانی که این قضایا حل نشده و همکاری بانک 

ورود کند ولی متاسفانه هنوز این اتفاق   FATF نخواهد داشت. به گفته وی، امروز نیاز است مجمع به بحثمعنایی  

 .رخ نداده است

سایه طلسم چین  /   شستی،آینده اقتصاد چین و اثرات آن بر بازارهای کاالیی مورد بحث قرار گرفت ن  در

 بر بازارهای کاالیی 

اقتصاد  سال  : دنیای  کاالیی  به بازارهای  چین  نوظهور  اقتصاد  به  تغییر ها  ولی  بوده  متصل  تپنده  قلب  یک  عنوان 

اقتصادی پیشرو   به  کاالمحور  اقتصادی  از  دانشماهیت چین  این  و  کار  و  در ساز  تغییراتی عمیق  به معنی  محور، 

مدت  برای  پایه  کاالهای  در  سنتی  جذابیت  شاید  که  اما  بازارهاست  باشد.  نداشته  مجدد  خودنمایی  ها 

درونگذاریسرمایه  رونق  برای  تالش  و  چین  گسترده  بروهای  اقتصادی  با  همراه  یکسو  ن زا  از  شده  موجب  گرا 

ای را برای بازارهای  ن به اقتصاد اول دنیا را در بر داشته باشد و از سوی دیگر آینده شکنندهاحتمال تبدیل شدن چی

ترین عنوان بزرگ اکنون بههم کشوری که همپذیری تبدیل چین به اقتصاد اول دنیا آن امکان   .کاالیی رقم زده است

ب را  بسیاری  تهدیدات  شده  مطرح  جهان  در  کاال  صادرکننده  و  به تولیدکننده  آمریکا  همچون  رقیب  کشورهای  رای 

خواهد کرد. فرهنگ و تمدن چین اما    ورتر بازارهای کاالیی را با یک تغییر عمیق و جدی روبه همراه دارد و از آن مهم

های سیاسی و اقتصادی همچنین مقاومت جدی را در بطن خود نهفته گام به گام رو به جلو و پذیرش تنش   حرکت

بنابراین مسی های تاریخی نیز تواند از زیرساختشدن به اقتصاد اول جهان میر حرکت چین به سمت تبدیلدارد، 

اصلی تهدید  باشد.  بازمی  برخوردار  آمریکا  به  همه  از  بیش  اقتصادی  توسعه  روند  این  دلیل  در  هر  به  اگر  و  گردد 

آن   اقتصادی  حرکت  استمرار  دیگر  نرود  شمار  به  جهان  یک  شماره  قدرت  دیگر  عمیق  آمریکا  تغییراتی  دستخوش 

نیز مورد بررسی قرار این منظر  از  باید  آمریکا  بین چین و  به همین دلیل جنگ تجاری  هم در بگیرد آن  خواهد شد. 

شرایطی که با آغاز جنگ تجاری، فاصله حجم اقتصاد بین چین و آمریکا تغییر چندانی نداشته است یعنی تا حدودی  



 
نسب به  این خصوص  در  آمریکا  با سرمایه اقتصاد  باید  را  موارد  این  است.  بوده  موفق  چین گذاری ت  گسترده  های 

 .ی برای توسعه اقتصادی چین به همراه خواهد داشتدهای جدیراستا ارزیابی کرد زیرا زیرساختهم

پیشرو اقتصادی  به  کاالمحور  اقتصادی  از  سال //    تبدیل  در  دنیا  اول  اقتصاد  به  چین  از  تبدیل  یکی  آینده  های 

تاثیرگذاروعاتی است که می موض کاالیی  بازارهای  آینده  در  میزان  باشد. درحال   تواند  در صدر  و چین  آمریکا  حاضر 

ص داخلی دنیا هستند و تولید ناخالص داخلی این کشورها از مابقی کشورهای دنیا بسیار فاصله دارد.  اخالتولید ن

می باعث  نیز  موضوع  جدولهمین  در  صدرنشینی  برای  رقابت  دو    شود  این  به  مربوط  دنیا  داخلی  ناخالص  تولید 

های هی از رشد اقتصادی چین در سالچین در صدر صادرات کاال در دنیا قرار دارد و بخش قابل توج  .کشور باشد

ید کاال در این کشور و بازار مصرف داخلی و صادراتی گسترده این کشور حاصل شده است. گذشته نیز متاثر از تول

در صدر صادرات خدمات به دنیا قرار دارد   نه صادرات خدمات متفاوت بوده و درحالی که ایاالت متحدهاما قضیه در زمی

زمینه این  در  د  چین  چین  رشد  نیز  اساس  همین  بر  ندارد.  گفتن  برای  چندانی  بهحرف  خدمات  بخش  خصوص ر 

های اخیر  چین در سال   .میت داردشدن این کشور به اقتصاد اول دنیا بسیار اهخدمات وابسته به تکنولوژی در تبدیل 

زمینه در  بزرگ  مسیر خودکفایی  که  درحالی  و  کرده  دنبال  را  اساسی  فلزات  از  فلزات  رین مصرفتبسیاری  کننده 

ین صادرکننده نیز شده است. با وجود این کارشناسان معتقدند ادامه روند  تراساسی در دنیا است تبدیل به بزرگ 

این ساد به  را  این کشور  نمیفعلی  آمریکا  متحده  ایاالت  اقتصاد  به  آگی  واقعیت  اقتصاد چین رساند.  که  ن است 

ها رشد  ل ها ایجاد شده و به این ترتیب این کشور در این سازیرساخت  گذاری رویهای سال براساس سرمایه سال

باالی   مستمر  می  ۶اقتصادی  تنها  روند  این  با  چین  و  نیست  کافی  تنهایی  به  این  که  داشته  جلوی درصد  تواند 

بگیردتکانه  را  اقتصادی  برآوردها  .های  نشان می ی خوشاما  استبینانه  پایه  بر  را  اگر چین هدف خود  از  دهد  فاده 

های جدید، اینترنت  بیشتر در بخش تحقیقات، احداث دانشگاه   گذارییههای ایجاد شده در این کشور و سرما ظرفیت

۵G ر دنیا حرفی برای  ژی و خدمات نیز دتغییر دهد و در واقع در زمینه تکنولو  و... . قرار داده و شکل اقتصاد خود را

آینده به شکلی متفاوت   به گفتن داشته باشد،  این امکان  و  این کشور دوجود میرقم خواهد خورد  ر سال  آید که 

چینی   ۲۰۲۸ از  که  شناختی  با  برسد.  آمریکا  اقتصاد  مسبه  در  هم  شرایط  این  در  آنها  دارد  وجود  جدید ها  یر 

 .ادامه داده و از ظرفیت گذشته خود استفاده خواهند کردکنند و هم به روال مرسوم خود گذاری میسرمایه 

علیرضا کالهی رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست بررسی روند رشد //    عصر نفت پیش از موعدان  پای 

تاثیر آن بر آینده بازارهای کاالیی دنیا گفت: برخالف بسیاری از محققان انرژی معتقدم در انتهای    اقتصادی چین و 

دهه بازا  این  و  اقتصاد  موضوع  همین  و  یافت  خواهد  پایان  نفت  میعصر  دگرگون  را  دنیا  میان ر  این  در  کند. 

بیشتری می  کشورهایی همانند آسیب  دارد  نفت  به  بیشتری  وابستگی  اقتصادشان  که  بنابراین الزم ایران  بینند. 

وی    .قتصادی بدون نفت داشته باشدریزی جدیدی برای اقتصاد بدون نفت و چگونگی ایجاد رشد ا مه است ایران برنا

یک سال پس از جنگ و با وجود تمام خسارات آن تولید ناخالص داخلی ایران با فاصله    ۱۳۶۸-۶۹ادامه داد: در سال  

یار کمتر از ایران پیشی گرفته است. زیاد رتبه اول منطقه بود. اما امروز کشور امارات، با جمعیت و مساحتی بس

که اغلب کشورهای دنیا   نگ سرد و شکل گرفتن نظم نوین جهانی و رشد جهشی اقتصادیدرواقع ایران بعد از ج

توسعه   مسیر  از  داشتند  آن  از  ماندپس  جا  به    .قدرتمند  آمریکا  از  چین  اقتصادی  رشد  رفتن  باالتر  داد:  ادامه  وی 

وظهور قدرت حاکم را به  مرتبه، قدرتی ن  ۱۶سال گذشته    ۵۰۰قتصاد برتر دنیا است. در  مفهوم تبدیل این کشور به ا 

به جنگ ختم شده است. بنابراین باید دید با رشد چین و پیشی گرفتن اقتصاد رد  مو  ۱۲چالش کشیده و از این میان  

آمریکا   و  میان چین  نیز جنگ سرد  افتاد. درحال حاضر  اتفاقی خواهد  آمریکا چه  از  بهانه  آن  به  ترامپ  آغاز شده و 

اتف از  به بسیاری  باویروس کرونا،  و  بود طی چند سال رخ دهد سرعت بخشیده  برمال شدن اقاتی که ممکن  عث 

 .مسائل فراوانی شده است



 
تعیین جدید  ابریشم  دنیاجاده  کاالیی  بازار  تجارت  مسیر  بازارهای  //    کننده  ارشد  تحلیلگر  طهرانی  کیوان جعفری 

ثیر آن بر آینده بازارهای کاالیی  ن و تافلزات و مواد معدنی در نشست بررسی روند رشد اقتصادی چیالمللی  بین

راه  این جاده بر تحقق    دنیا به احداث  تاثیر  و  ابریشم از سوی چین  رشد اقتصادی مورد نیاز چین و همچنین جدید 

اده اشاره کرد و گفت: این طرح هوشمندانه  توسعه مبادالت تجاری میان این کشور با سایر نقاط دنیا از طریق این ج

جمهور فعلی چین که  جین پینگ، رئیس کند. شیتر به اقتصاد برتر دنیا کمک میهرچه سریع  چین را در تبدیل شدن

رئیس  به  مادام جم تبدیل  جدید  هور  جاده  طریق  از  کشور  این  اقتصادی  گسترش  طرح  شده  نیز  کشور  این  العمر 

به کشورهای مختلف دنیا  جین پینگ پس از انتخاب سفرهای خود ی کار آمدن دنبال کرد. شیابریشم را از ابتدای رو

مسیر جاده ابریشم اثرگذار بود.    نتیجه این سفرها در روند مناسبات تجاری این کشور و  ازجمله ایران را آغاز کرد که

ز سفر کرد و در آنجا با نواز شریف  جمهور چین در اولین سفرهای خود پس از انتخابات به عربستان سعودی نیرئیس 

تغییر کند و از شهر کاشگر   قات کرد که نتیجه این سفر باعث شد مسیر جاده ابریشموزیر وقت پاکستان مال نخست

او ادامه داد: بندر گوادر از نظر فاصله هوایی با بندر چابهار ایران تنها    .پاکستان متصل شد  در چین به بندر گوادر در

وه در ایران بود و حتی به اسکله بهمن تا چند سال قبل موقعیت این بندر همانند بنادر گنا   اصله دارد.کیلومتر ف  ۷۵

با احداث زیرساخت    سید. اما پس از آنکه این بندر نیز یکی از نقاط اصلیرقشم نیز نمی  جاده ابریشم جدید شد، 

هزار تنی   ۱۵۰های نفتکش  ه در حال حاضر کشتیای کگونهطور کامل تغییر کرد به جدید در آن موقعیت این بندر به

می  پهلو  آن  سال گیدر  در  بندر  این  در  زیرساخت  توسعه  به  باتوجه  و  پذیرش رند  قابلیت  بندر  این  آینده  های 

این کارشناس بازار در ادامه به واردات باالی نفت چین اشاره   .هزار تنی را خواهد داشت   ۴۰۰های نفتکش  کشتی

بز و گفت: چین  بزرگرگکرد  و همچنین  دنیا  در  انرژی  بازار مصرف  واردکنترین  میزان ترین  دنیا است.  در  نفت  ننده 

تاب در  چین  نفت  روزانه  واردات  به  به    ۱۰ستان  زمستان  در  و  بشکه  می   ۱۲میلیون  بشکه  رقمی میلیون  که  رسد 

نطقه خلیج فارس به سمت  های نفتکش چین که از م رود. در بسیاری مواقع کشتیشمار میبسیار قابل توجه به 

شدند یی ربوده می ین مالزی و جزیره سوماترا اندونزی( توسط دزدان دریاکردند در تنگه ماالکای )بچین حرکت می

ات نفت چین با خط لوله را طراحی کرد. در این طرح خط لوله نفتی به طول  جین پینگ طرح واردبه همین علت شی

این ترتیب   شود و بهیانگ چین کشیده میستان به شهر کاشگر در استان سین ککیلومتری از بندر گوادر پاک   هزار۳

ی مسلح  شود. کل طول مسیر نیز توسط نیروهاه چین فرستاده مینفت منطقه خلیج فارس از طریق این بندر ب

مراقبت می و  کنترل  رئیس   .شودنظامی چین  نقش  به  ادامه  در  موقعیت  جعفری طهرانی  در  پیشین چین  جمهور 

را چین  جدید  صنعتی  انقالب  گفت:  و  کرد  اشاره  چین  اقتصادی  رئیس  فعلی  کشور  هوجینتائو  این  پیشین  جمهور 

های اقتصادی این فرد  تالیست بود و سیاسترد. این فرد بیش از داشتن ایدئولوژی کمونیستی؛ کاپیگذاری کبدعت

به  تبدیل کرد  دنیا  اقتصاد بزرگ  به دومین  را  گفتهگونهچین  بدون حضور وی چین نمیمی   ای که  از  شود  توانست 

سال   اقتصادی  در  ۲۰۰۸بحران  چین  اقتصادی  رشد  بیشترین  کند.  عبور  سالمت  جمهوری    به  ریاست  دوران 

ای  و  ثبت رسید  به  کند.  هوجینتائو  ثبت  این سال  در  را  داخلی خود  ناخالص  تولید  توانست بیشترین رشد  ن کشور 

نیز در زمان رئیسجمهور جدید چتمامی اقدامات رئیس  پایه ین  ادا  .گذاری شده استجمهور پیشین  راه او  مه داد: 

شوند.  کشور جهان به یکدیگر وصل می   ۶۶مام آن  دریایی است و با اتخط زمینی و یک خط    ۵ابریشم جدید دارای  

از طریق هنگ را  از آنخط ششم که خط دریایی است ساحل شرقی چین  و  آفریقا  به  کنگ و ماکائو به شمال  جا 

پکنمدیترانه متصل می  از  این جاده  ریلی  لتونی    کند. همچنین خط  و  میانه  به سمت مغولستان و سپس آسیای 

شود  تمامی هزینه این خطوط توسط چین داده می شود.. با تکمیل جاده ابریشم چین به انگلیس متصل میرودمی

شود عملیاتی شدن کند و گفته میرا پیدا می  اما چین با این هزینه امکان دسترسی مناسب به بازارهای وسیعی

ری طهرانی در ادامه به جنگ تجاری آمریکا با  همی در تبدیل شدن چین به اقتصاد اول دنیا دارد. جعفاین جاده تاثیر م

ره کرد و گفت: در کنار تمامی موارد بیان شده در تبدیل چین به اقتصاد بزرگ دنیا و همچنین میزان سهم  چین اشا



 
ک سیاست این  از  نباید  دنیا  کاالیی  بازارهای  از  متحدشور  ایاالت  ترامپ  های  آمدن  کار  روی  با  غافل شد.  آمریکا  ه 

این  رئیسعنوان  به  با  تجاری چین  مبادالت  اگرچه  آمریکا  نحوه سیاست خارجی جمهور  اما  پیدا کرد  کاهش  کشور 

یی که آمریکا علیه چین و دیگر کشورها وضع  هاهای مناسب زیادی را برای چین فراهم کرد. تحریمترامپ موقعیت

می می باعث  کش  شودکند  و  چین  بین  حتی  و  ایران  و  چین  بین  چینی  برجام  این که  و  بیفتد  اتفاق  دیگر  ورهای 

میان مدت به در  تمام می  موضوع  ترامپ حتی نفع چین  انتخاب مجدد  از  بتوان گفت که چین  بنابراین شاید  شود. 

احتمال پیروزی مجدد ترامپ   مه داد: هر چند که کرونا تمامی مناسبات دنیا را برهم زد و ازخوشحال نیز شود. او ادا

ها در ایاالت متحده آمریکا  دموکرات   ای ازی آمریکا نیز کاست. در این شرایط اگر نماینده در انتخابات ریاست جمهور

تواند زمان برای تبدیل شدن وضوع میهای خارجی خود شده و این مروی کار بیاید، چین ناچار به تغییر سیاست

در ادامه به تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد  المللی  این کارشناس بازار بین    نیا را طوالنی کند.این کشور به اقتصاد اول د

رو کرده اما شاید بتوان  کرد و گفت: اگرچه شیوع این ویروس اغلب اقتصادهای دنیا را با مشکل روبه چین اشاره  

ای دنیا را کنترل و محدود کرد و  نفع چین تمام شده است. در واقع شیوع این ویروس اغلب اقتصاده  گفت که به

کند تکمیل می ۲۰۲۴ریشم خود را تا سال ر چین برای رشد قرار داد. در این شرایط چین جاده ابفرصت جدید در اختیا

ها  ود. در واقع تمامی مناسبات دنیا در این سال شای نزدیک تبدیل به اقتصاد برتر دنیا می و به این ترتیب در آینده 

تبدیل   از سال  براساس  تا پیش  برتر دنیا  به اقتصاد  بتواند تا  ش رپی  ۲۰۲۴شدن چین  این کشور  فته است و شاید 

 .نیز به این هدف دست پیدا کند ۲۰۲۵سال 

 ه سینما، جکی چان توقیف شد؟های ستار چرا آپارتمان 

شوند. به ه سینما جکی چان است به زور به حراج گذاشته میکه محل زندگی ستار  دو آپارتمان در پکن : تسنیم

اسنظر می مالکیت  اختالف  آن  دلیل  از   .ترسد  دونگژیمن،  منطقه  در  مجتمع مسکونی  یک  در  مجاور  آپارتمان  دو 

خانواده  ۲۰۰۷ سال و  چان  زندگی  بودهامحل  مساحت    .ش  دارای  آنها  )حدود    ۱۲۱۷خانه  مربع  فوت    ۱۳۱۰۰متر 

 میلیون دالر  ۱۴.۶ارزش این دو دستگاه آپارتمان    .پذیرایی است  مربع(است و دارای شش اتاق خواب و سه سالن

 میلیون دالر  ۱۰.۵مهر( با قیمت اولیه    ۹سپتامبر)  ۳۰گزارش شده است، اگرچه قرار است در   (RMB میلیون ۱۰۰)

شوند (RMB میلیون ۷۱.۹) عرضه  حراج  ا چان جکی  .در  از  تبلپس  کارهای  و  نجام  امالک  مشاور  برای  یغاتی 

 .جفت آپارتمان پرداخت کرده است  این  برای (RMB میلیون ۶/۳۳) میلیون دالر  ۴.۹حدود    ،(Yujia) مستغالت یوجیا

ها را  نتوانسته است به درستی حقوق مالکیت این آپارتمان مشکلی که وجود دارد این است که ظاهرا امالک یوجیا

منتقل   چان  دارایی  .کندبه  توقیف  دستور  دادگاه  جوالی)تیر(،  ماه  یوجیا  در  کرد و های  صادر  را  آنها   .فروش 

درسانه  گزارش  آپارتماهای محلی  از  یکی  که  که جیسی،ن ادند  بود  در سال   ها جایی  به   ۲۰۱۴پسر جکی چان، 

زندان محکوم شد  ماه  به شش  و  بازداشت شد  پکن  پلیس  توسط  اچان عال  .خاطر ماری جوانا  بر  از وه  یکی  ینکه 

ابر اطالعات منتشر  نب .ای نیز دارددر چین است ، منافع تجاری گسترده  های سینماپردرآمدترین و ماندگارترین ستاره 

فیلم بعدی او، در ژانر اکشن    .عالوه بر چین، در هنگ کنگ نیز امالک و مستغالت دارد ها، جکی چانشده در رسانه 

ای تعطیالت روز  ، و برکارگردانی استنلی تونگ، قرار است دو روز پس از حراج ملک  کمدی و با عنوان »پیشتاز« به

در   چین  س  ۱۰اکتبر)  ۱ملی  در  اینمهر(،  شود   ینماهای  اکران  چینی  .کشور  نسخه  در  همچنین   Wish» چان 

Dragon» ک  است در آینده نزدی  یک انیمیشن ساخت چین نیز صداپیشگی کرده است. این فیلم که محصول سونی

 .در سطح جهانی منتشر خواهد شد

 سقوط یک جنگنده چینی در تایوان



 
ن نیز به شدت  ه چینی صبح روز جمعه سقوط کرده و خلبان آاند یک فروند جنگندبرخی منابع خبری گفته : فارس

شود از نوع های اجتماعی، این جنگنده که گفته می بر اساس ویدئوهای منتشر شده در رسانه   .زخمی شده است 

مسکونی در این جزیره سقوط کرده است، بر فراز تنگه تایوان در حال پرواز بود و حوالی یک منطقه  «  ۳۵سوخو  »

شدهنهرسا  برخی  .است مدعی  است.ها  شده  ساقط  تایوان  ارتش  توسط  جنگنده  این  نه   اند  و  چینی  منابع  نه 

نکرده  نظر  اظهار  تاکنون  خبر  این  درباره  ای اند.تایوانی  بر  نیز  منابع  برخی  از  و  نداشته  صحت  خبر  این  که  باورند  ن 

راابع می برخی من  .گیردهندی نشأت می  این جنگنده  چین    .نقص فنی عنوان کرده است  گویند چین علت سقوط 

ناپذیر از سرزمین اصلی است اما این جزیره با حمایت آمریکا و دیگر کشورهای  معتقد است تایوان بخشی جدایی

مریکا و  های آدر بحبوحه تنش  .شناسندکه اکثر کشورهای جهان آن را به رسمیت نمی  غربی دولتی تشکیل داده 

آمریکایی برای دومین بار در    دریای جنوبی چین، هفته جاری یک کشتی جنگیچین بر سر مناطق مورد مناقشه در  

تنگه تایوان عبور کرد از  آ  .دو هفته اخیر  ناوشکن  این  نام  تایوان  بیانیه وزارت دفاع  اما آمده  در  مریکایی ذکر نشده 

یز معمولی گزارش  عادی« خود بود و وضعیت در تنگه تایوان ن  گی در حال اجرای »ماموریت است که این کشتی جن

شونده،  های هدایتدر تاریخ هجدهم آگوست بود که ناوشکن »یو.اِس.اِس ماستین« مجهز به موشک  .شده است

ارتش چین به   بعد از آن بود که  .این اقدام را »بسیار خطرناک« توصیف کرداز تنگه تایوان عبور کرد و ارتش چین نیز  

 .وبی شلیک کرددریای چین جن د از مدل »دانگ فنگ« به سمتُبرنشانه هشدار به آمریکا، دو موشک میان

 افت فروش نیسان در چین 

/  ۴چین طی ماه آگوست با افت  موتور اعالم کرد که فروش این شرکت در بازار  شرکت ژاپنی نیسان  : دنیای اقتصاد

رویترز، فروش    درصدی نسبت به همین ماه در سال گذشته مواجه شده است. این در حالی است که به گزارش  ۲

با رشد روبه رو شد. نیسان که    طی این ماه  رقبای هموطن نیسان مانند تویوتا موتورز و هوندا موتورز در بازار چین

های ن، رئیس پیشین این شرکت به دلیل اتهام مالی، با انواع بحرانی کارلوس گوسو با برکنار  ۲۰۱۸از ابتدای سال 

ترین بازار خودروی مم است تا به هر صورتی فروش خود در چین، بزرگمختلف دست و پنجه نرم کرده است، مص

التش را در  دستگاه از محصو  ۵۹۲هزار و    ۱۲۶گوید که در آگوست موفق شده است  جهان را ارتقا دهد. نیسان می

ر این  دهد. در مقابل، تویوتا د درصد را نشان می  ۴/  ۷به فروش برساند که این رقم نسبت به ماه گذشته رشد  چین  

 .درصدی فروش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد ۲۷/ ۲ماه رشد 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز ۲۶کاهش بهای رسمی 

ارز با    ۲۶ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن بهای    ۴۷بانک مرکزی امروز )پنجشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

امروز )چهارشنبه، دوازدهم  .همراه بودقیمت   کاهش ایران،  نرخ رسمی   بانک مرکزی جمهوری اسالمی  شهریور( 

ارز با کاهش قیمت مواجه   ۲۶ارز افزایش یافت و    ۸بق این گزارش بهای  لی را اعالم کرد. طالملارز عمده بین   ۴۷

ماند ثابت  نیز  ارزها  بهای سایر  دال  .شد.  این اساس هر  بر  ایرنا،  روزهای به گزارش  به  تغییر نسبت  بدون  آمریکا    ر 

ریال    ۶۵۲هزار و    ۴۹و هر یورو نیز  ال  ری   ۹۷۲هزار و    ۵۵پوند انگلیس به قیمت    هزار ریال قیمت خورد. هر  ۴۲گذشته،  

ریال،   ۸۰۷هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۴۳هزار و    ۴۶همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس    .اعالم شد

  ۱۱درهم امارات متحده عربی ریال،  ۵۷۴ریال، روپیه هند   ۶۷۳هزار و   ۶ریال، کرون دانمارک   ۷۳۵ر و  زاه ۴کرون نروژ 

  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۷۷هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۳۴هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و  
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عالوه بر این،   .ریال قیمت خورد  ۲۳۴هزار و    ۱۰۹ن  ریال، ریال عما  ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۵۲۵هزار و  

ریال،   ۴۹۸هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۰۱ر و  زاه  ۲۸ریال، نرخ دالر نیوزیلند    ۱۴۷ار و  هز  ۳۲دالر کانادا   نرخ

  ۴۹۵هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۷ریال، روبل روسیه    ۶۸۴هزار و    ۵لیر ترکیه  

  ۱۱۱ر بحرین  ریال، دینا   ۲۰۰هزار و    ۱۱، ریال سعودی  ریال  ۷۵۰هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه  

  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۲هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۸۲۸هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۴هزار و  

  ۷۲۱ار و  هز  ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۷۰۴هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۷۱هزار و  

هزار    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۱۵۰هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .ریال تعیین شد  ۷۴۷هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی  

هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۸۸و  ار  هز  ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۴۰هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۱۰۳

  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۷۳هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۷زار و  ه  ۱۰یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹

ریال،    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۶۴۷هزار    ۱۵ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷ریال، افغانی     ۸۴۱هزار و  

  ۲۰۶هزار و    ۴ر جدید ونزوئال  ریال، بولیوا  ۷۶و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۵۹۰هزار و    ۸۶لیپین  یکصد پزوی فی

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱کمنستان  ات جدید ترمن ریال، 

 

 حمایت از برجام و حفظ اقتدار شورای امنیت دو پیام مهم نشست وین بود  چین: 

یسیون مشترک برجام  با اشاره به برگزاری نشست روز گذشته کم  سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین  -ایرنا  -پکن

زارش  گ به  .در وین اظهار کرد که »حمایت قاطع از برجام و حفظ اقتدار شورای امنیت« دو پیام مهم این نشست بود

د افزود: در نشست وین همه طرف ها تاکی وز چهارشنبه در پکن در جمع خبرنگارانایرنا، خانم »هوا چون اینگ« ر

دیگر در این توافق نامه مشارکت ندارد   و کردند که ایاالت متحده مدت ها است به طور یک جانبه از برجام خارج شده

او با یاداوری حضور هیات چینی در نشست   .ی امنیت فعال کندو حق ندارد ساز و کار مکانیسم ماشه را در شورا

چین،  ات وزارت خارجه چین افزود: در این نشستکمیسیون مشترک برجام در وین به سرپرستی مدیرکل تسلیح

بار دیگر از توافق هسته ای ایران حمایت کردند در حالی   ادیه اروپاروسیه، ایران، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتح 

ش کرده بود به صورت یک جانبه شورای امنیت سازمان ملل را وادار کند تا اقدامات غیرقانونی  ایاالت متحده تال هک

دهدعل انجام  ایران  در    .یه  مانده  باقی  کشورهای  وین  نشست  در  داد:  ادامه  چین  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 

ع هسته ای ایران تحت چارچوب رد اجرای توافق جامبرجام بار دیگر تاکید کردند که آنها به بحث و تبادل نظر در مو

آژانس بین  توافق حاصل شده  از  و  داد  خواهند  ادامه  مشترک  درباره    کمیسیون  ایران  و  اتمی  انرژی  المللی  بین 

در این نشست اظهار داشت که ایاالت   خانم هوا افزود: نماینده چین  .بازرسی از دو سایت ایران استقبال می کنند

بین المللی خود چشم پوشی کرده، یک جانبه از توافق نامه جامع هسته ای ایران   ا از تعهدات قانونیمتحده آمریک

  م های یک جانبه و غیرقانونی علیه ایران را از سر گرفته و در عین حال تمام تالش خود را برای خارج شده، تحری

بکار گرفته است همی ایران  با  از اجرای همکاری سایر طرف ها  افزایجلوگیری  تنش در مساله   شن مساله باعث 

ایاالت متحده در شورای   وی افزود: در نشست کمیسیون مشترک برجام، تالش غیرقانونی  .هسته ای ایران است

ده و بعید به نظر می رسد که این کشور موفق شود تحریم های ایران را از سر  امنیت با مخالفت گسترده روبرو ش

دیپلماس  .بگیرد دستگاه  اینکسخنگوی  بیان  با  چین  بهی  باید  طرفها  همه  و   ه  گو  و  گفت  طریق  از  اختالفات  حل 

باشند از همه طرف ها خواست تا به طور فعال از آژانس بین المللی   مشورت در چارچوب کمیسیون مشترک پایبند

اقیمانده در  وی از همه طرف های ب  .ی اجرایی شدن توافق دوجانبه تهران حمایت کنندانرژی هسته ای و ایران برا

رای ارتقا  تا در سمت راست تاریخ بایستند، چند جانبه گرایی را حفظ کنند و به تالش های بی وقفه ب خواستبرجام 

خانم هوا با اشاره به رایزنی »وانگ یی« وزیر خارجه   .حل سیاسی و دیپلماتیک مساله هسته ای ایران ادامه دهند

و اتحادیه اروپا همیشه ارتباطات نزدیکی در مورد    چین ای ایران، گفت:چین در سفر به اروپا در مورد مساله هسته  
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ه اند و در سفر وانگ یی به اروپا نیز در این مورد با طرف های اروپایی هسته ای ایران برقرار کرد   حمایت از توافق

 .رایزنی شده است

 

 ت تجاری تهران حفظ کرده است پکن جایگاه خود را به عنوان شریک نخس   :سفیر چین در ایران 

های ایجاد توسعه در چین و فرصت  چانگ هوآ سفیر چین در ایران در یادداشتی با عنوان »الگوی جدید  -ایرنا  -تهران

ه خود را به اشاره و تاکید کرد: پکن همچنان جایگا  دار دو ملتشده برای اقتصاد جهانی« به دوستی عمیق و پای

است  کرده  تهران حفظ  تجاری  نخست  یادداش  .عنوان شریک  ایرنا در  برای  که  ایران  در  چین  اختصاصی سفیر  ت 

و در مواجهه با تهاجم ویروس کرونا، توسعه چین و جهان با شرایطی جدید   آمده است: درحال حاضر ارسال شده،

استروبرو   نهاده  گام  جدید  دورانی  به  و  پیش  .شده  روز  پین چند  جین  درباره  شی  چین  خلق  جمهوری  رئیس  گ 

به  وی در سخنان خود    .کرد باز اقتصادی به جهان خارج سخنانی بسیار مهم ایراد کردتوسعه اقتصادی چین و روی

ک اقتصادی   ردصراحت اشاره  با محوریت چرخه  اقتصادی  توسعه  تحقق  برای  الگویی جدید  ایجاد  در حال  که چین 

عه است؛ در  ابل چرخه داخلی و خارجی در حوزه اقتصادی برای تحقق الگوی جدید توسداخلی چین و کارکرد متق

به جهان خارج، ارتقای سطح گشایش اقتصادی نسبت  با    این چارچوب چین ضمن  آزاد  از اقتصاد  ساختاری جدید 

ان می رساند که  اعالم این سیاست گذاری مهم، این پیام را به جهانی  .سطحی باالتر از گذشته را ایجاد خواهد کرد 

رکود اقتصاد جهانی، روند گشایش دروازه های اقتصاد چین به  در رویارویی با    در مواجهه با تهاجم ویروس کرونا و

چین از رهگذر تعمیق   .ها روز به روز گشوده تر نیز خواهند شدا مسدود نشده بلکه این دروازه روی جهانیان نه تنه

بیشتر  د تسهیالت  های منفی، ایجاهای پایین، حداقل سازی لیست تعیین تعرفه روند اصالحات در درون و با اتکا به  

ن فضای جذاب تر برای کسب و کارها، برای دسترسی به بازار، وضع قوانین شفاف تر در حوزه بازار و فراهم ساخت

جهان خارج اقدام کرده  بازار جهان یعنی بازار داخلی خود با مجموع بازار  نسبت به برقراری ارتباط تنگاتنگ بزرگترین  

ین دو بازار، کارآمد و پویاتر کردن آنها و پیشبرد بهینه سازی در  و نتیجه چنین عملکردی تحقق گسترش فضای بین ا

چین و تمام    آنها خواهد بود که طبعا به گسترش بیش از پیش فرصت ها و فضای توسعه برای خود  چرخه متقابل

و ایران عمیق و پایدار است، بسیاری از دوستان ایرانی  های چین  دوستی ملت  .کشورهای جهان منجر می شود

نکات   نیز این رو مایلم  از  به توسعه اقتصادی و اجتماعی در چین دغدغه دارند،  این خصوص مطرح نسبت  را در  ی 

تاریخ بوده اس  :کنم و  ناپذیر بر مبنای واقعیات  انتخابی اجتناب  الگوی جدید توسعه توسط چین،  ایجاد  ت. نخست، 

که وقوع فراگیری ویروس کرونا بر سرعت این جهان امروز در حال تجربه شرایط و تحوالتی بزرگ و بی سابقه است 

است  افزوده  تحوالت  و  گفت  .تغییر  جناببه  جدید    ه  دوران  به  "ورود  چین،  جمهوری  رئیس  پینگ  جین  شی  آقای 

تغییرات عمیق فضای پی  در  ایجاد سلسله فرصت هایی که  ایجاد کرده، چالش    توسعه، ضمن  و خارجی  داخلی 

همواره وجود دارد اما در دل تهدیدها، فرصت هایی نیز نهفته است، و بر این    هایی نیز در پی داشته است؛ تهدید

در سال های اخیر، اقتصاد چین از دوران رشد   ".اس است که می توان تهدیدات را به فرصت ها مبدل ساختاس

صه توسعه، فی تغییر جهت داده و در حال حاضر تسریع انتقال حالت یاد شده در عرسریع به دوران جدید توسعه کی

عیت توسعه در  که محیط خارجی و وضهمزمان با تحوالتی    .جهت گیری و تمرکز کلی حرکت ما را نشان می دهد

به   در فضای خارجی  بازار و منابع  دو حوزه  تحرک چرخه  و  پویایی  در پی داشته،  اقتصادی  با مختصات مدل  چین 

نیاز بازار داخلی چین به گونه ای بی وقفه در  گونه ای آشکار تضعیف شده و این در حالی است که ظرفیت های  

رهاسازی   دیگرحال  از سوی  و  اق  بوده  تحرک  عظیم  حال  چرخه  در  روز  به  روز  نیز  چین  داخلی  فضای  در  تصادی 

تقویت است، در ابعاد کالن چنین موقعیتی می توان نظاره گر وضعیتی بود که در آن یک کفه باال و کفه دیگر پایین 

ویروس کرونا،  ر نبرد با فراگیری  جاری تاکنون، همزمان با کسب نتایج عظیم و استراتژیک چین ددر سال    .می آید

کار و تولید نیز ماه به ماه در حال    اقتصاد ما نیز در مسیر بازیابی گام به گام قرار گرفته و وضعیت کسب و  وضعیت

https://www.irna.ir/news/84025132/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84025132/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84025132/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84025132/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84025132/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84025132/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
درصدی نسبت   ۳.۲بازیافته و با رشد    بهبود است، میزان رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری ثبات خود را

روند به گونه ای آشکار شرایطی بهتر از انتظار  پیش گرفته که این    ته سیر صعودی را دربه زمان مشابه سال گذش

در پس این اعداد و ارقام ساده، نبض تپنده    .و باالتر از میزان رشد اقتصادی جهانی در مدت مشابه امسال است

با نظم و قدرت در حال تپش  اقتصاد چین و چرخه فعا ، و حرکت است. روزانهل و روزافزونی هویدا می شود که 

هزار گوشی تلفن   ۴۰یون بسته پستی در چین در حال نقل و انتقال است؛ هر ساعت، بیش از  بیش از دویست میل

د ... در مواجهه با بر پا می شو (۵G) رسد؛ و در هر دقیقه، یک پایگاه نسل پنجمهمراه در بازار چین به فروش می

ن المللی نیز بهترین واکنش،  ان جاری در فضای بیثباتی و عدم اطمین  ها و دشواری های مسیر توسعه و بیچالش 

دوم، الگوی  ."خود سازی" و اتکا بر اعتماد، توان و ثبات داخلی در برابر بی ثباتی های جاری در محیط خارجی است

ردونه ای باز از  ای بسته در داخل چین نبوده و بر خالف آن گنای ایجاد چرخهجدید توسعه در چین به هیچ وجه به مع

ی و بین المللی را شامل می شود. ارتباط و تعامل در فضای اقتصاد بین المللی همچنان  صل تعامل فضای داخلحا

وسعه سریع چین، نیازی کالن برای توسعه اقتصاد جهانی است و بر این مبنا یکی از پیشرانه های مهم در تداوم ت

ی ارتباط متقابل و جزئی  خارج حرکتی بر مبنارخه متقابل داخل و  در واقع چ  .گشایش در برابر فضای خارجی است

درنظر   و  برنامه،  این  اصلی  محور  عنوان  به  چین  داخلی  اقتصاد  به  توجه  است.  واحد  پیکره  یک  از  ناپذیر  انفکاک 

مبنای یک  عنوان  به  داخلی  تقاضای  یا    داشتن گسترش  درهای کشور  بستن  در جهت  اقدام  معنای  به  راهبردی، 

حرکتی به جلو در راستای گشایش سطح باالی درها برابر جهان خارج    دیگران نیست، بلکه  م بر قطع ارتباط باتصمی

گشایش، پیشرفت به همراه دارد و انسداد    .و گشودن بیش از پیش درها برای تحقق ساخت و ساز در کشور است

این حقیقتی است که تجربه  موجب عقب   باز در  است اصالحات و درها ساله اجرای سی  ۴۰ماندگی می شود؛  ی 

بات رسانیده است. اکنون در فضای فراگیری ویروس کرونا در گستره جهانی و در شرایط رو به فزونی بی چین به اث

روی آن توجه جهانیان را به سوی ثباتی و ناپایداری در محیط بین المللی، روند جاری در اقتصاد چین و مسیر پیش  

ن داخلی" با اعتماد به نفس، روند گشایش  اتکا و ارتقای "تواهم اکنون بر مبنای  چین    .خود معطوف داشته است

پیشرفته و سطح باال در برابر دنیای خارج را کلید زده و به یکی از مستحکم ترین و قدرتمندترین مدافعان تجارت آزاد  

وسوم به های مچوب نمایشگاه چین در ماه ژوئن با برگزاری نمایشگاه مجازی در چار  .ه استبین المللی تبدیل شد

، ضمن نمایش حدود یک میلیون و هشتصد قطعه محصول صادراتی، توجهات صدها هزار خریدار جهانی کانتون فیر

  ۱۴۰و تمرکز بیش از    را به سوی خود جلب کرد؛ در اوایل ماه سپتامبر، چین نمایشگاه خدمات تجاری را با حضور

نی فعال برگزار خواهد کرد؛ در  ها و موسسات بازرگا جی در چین و انجمن  سازمان بین المللی، نمایندگی های خار

جریان برگزاری سومین اکسپوی واردات چین که ماه نوامبر انجام خواهد شد، فضای مورد نظر برای اختصاص به  

با دومین دوره   این فعالیت    ۲۰این نمایشگاه،  شرکت های تجاری در مقایسه   ... یافت  افزایش خواهد  ها و درصد 

سخ چین در برنامه گشایش به سوی جهان خارج را به نمایش گذاشته و در عین  مایشگاه ها، عزم رابرگزاری این ن

باز به  جدید  انرژی  و  نیرو  تزریق  برای  خود  عظیم  بازار  ممتاز  موقعیت  از  چین  گیری  بهره  بر  است  گواهی  ار  حال 

جهان برای تمام کشورهای  های گسترده تری را  سوم، الگوی جدید توسعه در چین در عین حال فرصت    .جهانی

فراهم خواهد آورد. در این مسیر نه تنها دروازه های چین به سوی جهان خارج بسته نخواهد شد، بلکه روز به روز  

شورها، مناطق و شرکت هایی که عالقه مند  در همین چارچوب چین برای تعامل مثبت با ک.   گشوده تر خواهد شد

د داخلی و ارتقای ظرفیت نیازهای داخل، ارتباط بازار  محوریت چرخه اقتصا  آمادگی داشته و با  به همکاری باشند،

داخلی با بازار بین الملل را بهینه سازی کرده و به مراتب بهتر از قبل با بهره گیری از ظرفیت های دو بازار داخلی و  

ک" اقتصاد  گذر این فرآیند "کید کرد و طبعا از رهو منابع آن ها، توسعه پایدارتر و مداوم تری را محقق خواهخارجی  

دقیقا همانگونه که جناب آقای شی جین پینگ   .جهانی را بزرگتر از قبل آماده بهره بری مشترک همگان خواهد کرد

در جهان به سیر صعودی خویش ادامه خواهد داد، و  رئیس جمهوری چین نیز اشاره کرده اند، "جایگاه اقتصاد چین  



 
این مس اقتصا در  با  ارتباط  تریر  تنگاتنگ  قرار خواهد    د جهانی  دیگر  اختیار کشورهای  در  که  بازاری  فرصت های  و 

گرفت وسیع تر خواهد گشت و مجموع چنین فرآیندی به میدانی عظیم برای جذب محصوالت بین المللی و منابع  

خواه مبدل  شدضروری  چها  .د  و  میلیارد  یک  جمعیتی  با  عظیم  بازاری  دارای  و  چین  نفری  میلیون  جمعیتی  رصد 

ونی با درآمد متوسط است که ثبت رکورد سرانه تولید ناخالص ملی و عبور آن از مرز ده هزار دالر نیز  چهارصد میلی

اقتصادی تحرکات  برای  نظر  مورد  و محیط  محور  توسعه  اقتصادی، فضای  نمایش می   پویایی ظرفیت  به   .گذاردرا 

تداوم و تعمیق روند اصال باز، سچین ضمن  تعیییاستحات و درهای  پایین، کوتاه سازی  هایی چون  ن تعرفه های 

آوردن  فراهم  بازار،  حوزه  در  شفاف  قانونگذاری  بازار،  به  تر  آسان  دسترسی  کردن  فراهم  منفی،  های  فهرست 

بهره  های یاد شده و در عین  داده و در پی آن است تا با سیاست  فضای جذاب کسب و کار را در دستور خویش قرار

از فرصت  اگیری  برگزاری  از  هایی چون  نزدیک و بیش  پیوند  به  و موارد مشابه،  کانتون  نمایشگاه  واردات،  کسپوی 

ذر تحقق پیش بازار عظیم چین به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای جهانی با بازار جهان خارج اقدام کرده و از رهگ

تحر و  تر  افزون  کارایی  توسعه،  برای  بزرگتر  د فضایی  این  میان  بیشتر  و  ک  عملی ساخته  را  و و  بهینه  ای  چرخه 

در این مسیر چین هم برای خود و هم برای تمام کشورهای جهان فضا و فرصتی    .قدرتمند را میان این دو برقرار کند

ورهای دوست و شرکای خوب یکدیگرند، و به رغم رویارویی با  فراوانتر و بزرگتر را خواهد گشود. چین و ایران کش

ایران حفظ کرده است. چین  ا، چین همچنان جایگفراگیری ویروس کرون  به عنوان شریک نخست تجاری  را  اه خود 

مایل است دست در دست با ایران، ضمن تداوم تعامل در زمینه تجربیات توسعه محور، منافع حاصل از توسعه چین 

راهبان چینی عصر تانگ  از  یکی .را حقیقت بخشدباز آن را به اشتراک گذاشته و از رهگذر آن امیدهای زیبا و درهای 

اقتصاد    ".در شعری چنین می سراید: "بر آستان بی کرانگی بی پایان، بادبان ها برافرازید و بر بال باد جاری شوید

و این روندی است پایدار و بلندمدت که تغییری در آن راه    چین مانند دریایی عظیم می ماند، با ثبات و رو به بهروزی،

به وجود آمده از   ی مثبت تمام کشورها از جمله ایران از فرصت های جدید  ت. چین از بهره گیرندارد و نخواهد داش

کند می  استقبال  چین  در  توسعه  و  گشایش  جدید  می   .دور  کشورها  وقفه  تمام  بی  گسترش  رهگذر  از  توانند 

مت دیگشایش  و  تولید  گذاری،  سرمایه  تجارت،  زمینه  در  همکاری  و  مشترکاقابل  ها،  حوزه  ایجاد    گر  راستای  در 

قتصاد باز جهانی اقدام کرده و با چنین رویکردی در جهت ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک گام برداشته و  ا

ع اقتصادی و توسعه مناطق مختلف و  در ادامه دست در دست هم به تزریق نیروی مثبت و سازنده برای بهبود اوضا

 .جهان اقدام کنند

 

 تحلیل گلوبال تایمز از نشست وین؛ اعضای برجام پای امضای خود ایستادند 

ن کشور نوشت: اعضای توافق هسته ای سال  روزنامه گلوبال تایمز چین از روزنامه های حزب حاکم ای  -ایرنا  -پکن

ایست  ۲۰۱۵ خود  امضای  پای  دیگر  بار  یک  وین  کنفرانس  برگزاری  جریان  در  »برجام«  به  موسوم  به   .ادندمیالدی 

کر نشان  خاطر  گزارشی  در  پنجشنبه  روز  تایمز  گلوبال  ایرنا  پای  گزارش  تنها  نه  نشست  این  در  برجام  اعضای  د: 

بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه   امات آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه وامضای خود بلکه مقابل اقد

ایستادند ایران هم  این گزارش    .جمهوری اسالمی  اروپاییکشو آمده است:در  و رهای  فرانسه  از   انگلیس،  آلمان 

مهم  تا توافق بسیار  چین و روسیه از طرف دیگر در تالش هشتند ضا کنندگان این توافق شاملیک طرف و دیگر ام

فشارهای حداکثری   میالدی،  ۲۰۱۸گزارش در ادامه با یادآوری خروج آمریکا از برجام در سال     .برجام را نجات دهند

گلوبال    .این موضوع دانسته است  ران را از علت های اصلی افزایش تنش ها بر سرتحریم های واشنگتن علیه ته  و

ضع متفاوت با آمریکا، کشورهای دیگر عضو برجام اصرار دارند باید از این توافق  تایمز نوشته است: با این حال در مو

روز   ادیه اروپا که ریاست»هلگا اشمید « مقام ارشد اتحرسانه چینی به نقل از توییت     .حفاظت و به آن عمل شود

ود پاره ای از چالش به رغم وج ا را بر عهده داشت نوشته است: اعضای باقیمانده در برجامسه شنبه گفت و گوه

https://www.irna.ir/news/84024864/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
ز  گلوبال تایمز به نقل از بیانیه بعدی وی نی  .ها، عزم راسخی برای حراست از توافق با ایران و اجرای کامل آن دارند

مبتکر یک اقدام دیگر برای بازگرداندن  خارج شده است دیگر نمی تواند  آمریکا که از توافق هسته ای   آورده است:

د کرده است: ریشه همه مشکالت فعلی و افزوده شدن به تنش ها در این خصوص به روزنامه تاکی  .تحریم ها باشد

به   اعضا  دیگر  و حاال  باز می گردد  برجام  از  المللی  خروج واشنگتن  بین  توافق  از  ظور مشترک خواستار حراست 

 .با ایران هستندمیالدی    ۲۰۱۵هسته ای سال 

 

 تایمز رتبه نخست منطقه را کسب کرد   ۲۰۲۱بندی ایران در رتبه

رتبه   -ایرنا-تهران تایمز  بر اساس  دانشگاه ۲۰۲۱بندی  تعداد  از نظر  ایران  رتبه  ،  و کشورهای اسالمی  در منطقه  ها 

کرد کسب  را  اس  .نخست  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  پنجشنبه  روز  گزارش  از  به  یکی  تایمز  بندی  رتبه  الم، 

یو ک  با همکاری تایمز و   ۲۰۰۴مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها است که اولین بار در سال  

به بعد با همکاری موسسه تامسون رویترز منتشر شد.   ۲۰۱۰کیو اس" و از سال    -اس تحت عنوان رتبه بندی "تایمز

پایگاه جهت تامین اطالعات مورد نیاز خود، همکاری خود را با تامسون رویترز قطع و با  این    ۲۰۱۶در رتبه بندی سال  

 ISI یر منبع اطالعاتی مورد استفاده پایگاه رتبه بندی تایمز ازیغت  .پایگاه اطالعاتی اسکوپوس آغاز به همکاری کرد

تبه بندی تایمز جهت ارزیابی دانشگاه ها  بر نحوه حضور دانشگاه ها و رتبه آنها تاثیرگذار بود. پایگاه ر SCOPUS به

ت پژوهشی و  عاقسمتی از اطالعات مورد نیاز خود را از خود دانشگاه ها، قسمتی دیگر را از نظرسنجی ها و اطال

از   ۲۰۱۴الی    ۲۰۱۲در پایگاه رتبه بندی تایمز، در سال های    .استنادات را از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس تهیه می کند

دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی    ۲۰۱۵یک دانشگاه حضور داشت. در سال  ایران تنها  

  ۲۰۱۸دانشگاه و در سال  ۱۳به  ۲۰۱۷ورد رسید. در سال ه ها به هشت متعداد دانشگا   ۲۰۱۶حضور یافته و در سال 

با ورود    ۲۰۲۱در سال    .ش یافته استدانشگاه افزای  ۴۰و    ۲۹به ترتیب به    ۲۰۲۰و    ۲۰۱۹دانشگاه و در سال    ۱۸  به

هان از دانشگاه برتر ج  ۵۲۷دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع هزار و    ۴۷هفت دانشگاه جدید شاهد حضور

دانشگا  ۹۳ بیشتر  چه  هر  بخش حرکت  نوید  موضوع  این  و  بندیکشور هستیم  رتبه  در  ایران  توانمند  های  های  ه 

 .معتبر بین المللی است 

تایمز  جایگاه   بندی  رتبه  در  بندی سال  //    ۲۰۲۱دانشگاه های کشورهای اسالمی  رتبه  تعداد    ۲۰۲۱در    ۲۱تایمز، 

دانشگاه بیشترین تعداد    ۴۷یران با  تعداد دانشگاه ها، جمهوری اسالمی ا  کشور اسالمی حضور داشتند که از نظر

  ۱۵دانشگاه، مالزی    ۱۷انشگاه، پاکستان  د  ۲۱دانشگاه، مصر    ۴۳در سایر کشورهای اسالمی، ترکیه    .ضور را داردح

اکش و  اردن، مر دانشگاه، ۶دانشگاه، نیجریه و تونس  ۹دانشگاه، اندونزی  ۱۰دانشگاه، الجزایر و عربستان سعودی 

اه، عراق و قزاقستان هر کدام سه دانشگاه، بنگالدش  دانشگاه، لبنان چهار دانشگ   ۵امارات متحده عربی هر کدام  

در میان   .یر کشورهای عمان، قطر و کویت و اوگاندا با یک دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشتند دو دانشگاه و سا

عر اسالمی،  کشورهای  برتر  های  بازه  دانشگاه  در  امارات  ۲۰۱-۲۵۰بستان سعودی  و  قطر  مالزی،  لبنان،  ایران،   ،

،  ۵۰۱-۶۰۰، پاکستان و الجزایز  ۴۰۱-۵۰۰ه  ، مصر، ترکیه، نیجریه، اوگاندا و اردن در باز۳۰۱-۳۵۰عربی در بازه  متحد  

  .ا کسب کردندبهترین رتبه جهانی ر  ۱۰۰۰و سایر کشورهای اسالمی در بازه +  ۸۰۱-۱۰۰۰اندونزی، مراکش و لبنان  

تنها   اسالمی  کشورهای  میان  از  مجموع،  ز  ۱۸در  رتبه  طبق   ۵۰۰یر  دانشگاه  که  است  حالی  در  این  اند.  داشته 

نو  ۱۰برنامه   تا    ۲۰۱۷)مصوب   OIC آوری و فنآوری کشورهای اسالمی عضوساله علم،  در قزاقستان( الزم است 

به همین دلیل باید   .دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند  ۵۰۰  دانشگاه از کشورهای اسالمی در میان  ۵۰، تعداد  ۲۰۲۶سال  

کشورها صورت گرفته    راه با تهیه برنامه راهبری و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های اینتالش های جدی هم

 .تا عالوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها، رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب کنند

https://www.irna.ir/news/84025346/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
در رتبه   به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم،//    ۲۰۲۱بندی  لوم پزشکی در رتبه  حضور دانشگاه های ع

تایمز   مح۲۰۲۱بندی  کردستان،  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  حکیم ،  اراک،  کرمان،  پزشکی  علوم  اردبیلی،  قق 

گذشته در این سبزواری، لرستان، رازی کرمانشاه، تربیت معلم شهید رجائی و سیستان و بلوچستان که در سال  

و بین المللی امام خمینی که سال گذشته در این  رتبه بندی حضور نداشته اند، حضور یافته و دانشگاه های زنجان  

د بندی حضور  باشندرتبه  داشته  اند حضور  نتوانسته  امسال  اند،  تایمز سال    .اشته  بندی  رتبه  در  اساس،  این  بر 

، رتبه اول دانشگاه های ایران را به  ۳۰۱-۳۵۱گرفتن در بازه رتبه ای ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با قرار ۲۰۲۱

آور داددست  ارتقا  بازه  یک  گذشته  سال  به  نسبت  را  ایران  رتبه  بهترین  و  صنعتی د  های  دانشگاه  است.  ه 

  به عنوان دانشگاه   ۴۰۱-۴۵۰و    ۳۵۱-۴۰۰نوشیروانی و صنعتی شریف به ترتیب با قرار گرفتن در بازه های رتبه ای  

به بندی آنها در بازه یکسان است، ران در این رتبه بندی معرفی شده اند. دانشگاه هایی که رتهای دوم و سوم ای

امی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی تایمز و بر اساس حروف  همگی هم رتبه بوده و ترتیب اس

است التین(  )به  سال       .الفبا  در  تایمز  بندی  رتبه  سال    ۲۰۲۱در  با  مقایسه  تعداد  ۲۰۲۰در  افزایش  با  همزمان   ،

ف، علوم پزشکی پله ای برخی دانشگاه های کشور از جمله صنعتی شری  ۱۰۰ای جایگاه  دانشگاه های کشور، ارتق

 .ایران، علم و صنعت ایران، تهران، کردستان و شهید بهشتی بوده است

، دانشگاه آکسفورد برای پنجمین ۲۰۲۱در رتبه بندی تایمز    //  ۲۰۲۱جایگاه دانشگاه های جهان در رتبه بندی تایمز  

ا رتبه  از آن خود کرده است و دانشگاه های استنفورد و هاروارد  سال متوالی  رتبه ول را  ترتیب در  و  به  های دوم 

کالیفرنیا،   صنعتی  های  دانشگاه  دارند.  قرار  یی MITسوم  برکلی،  کالیفرنیا  انگلیس(،  )از  کمبریج  دانشگاه  ل، و 

دانشگاه برتر جهان دو دانشگاه    ۱۰ر بین  دنیا قرار گرفته اند. د  ۱۰الی    ۴پرینستون و شیکاگو به ترتیب در رتبه های  

و   انگلستان  کشور  آمریکا  ۸از  از  آسیایی   دانشگاه  دانشگاه  اولین  چین  هووا  تسینگ  دانشگاه  همچنین  هستند. 

دانشگاه، ژاپن    ۱۸۱عالوه بر این، کشور آمریکا با    .ه دست آوردرا در این رتبه بندی ب  ۲۰است که توانسته است رتبه 

دانشگاه،    ۵۰دانشگاه، اسپانیا    ۵۲دانشگاه، برزیل    ۶۳دانشگاه، هند    ۹۱دانشگاه، چین    ۱۰۱نگلیس  دانشگاه، ا   ۱۱۶

کدام    ۴۹ایتالیا   هر  روسیه  و  آلمان  ایران    ۴۸دانشگاه،  ترکیه    ۴۷دانشگاه،  فران   ۴۳دانشگاه،    ۴۱سه  دانشگاه، 

دانشگاه در این رتبه بندی    ۳۰اه و کانادا  دانشگ  ۳۵دانشگاه، کره جنوبی    ۳۷دانشگاه، استرالیا    ۳۸دانشگاه، تایوان  

 .حضور داشته اند

 

 ا حضور ایران گشایش یافت ارت خدمات چین ب نمایشگاه بین المللی تج 

پینگ«    امروز جمعه با سخنرانی »شی جین (CIFTIS) چین  ۲۰۲۰ین المللی تجارت خدمات  نمایشگاه ب  -ایرنا  -پکن

به    .کشور و منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران در پکن گشایش یافت  ۱۴۸رییس جمهوری چین و با شرکت  

سازمان های  نی چین و شهرداری پکن دایر شده استاه که با همکاری وزارت بازرگاگزارش ایرنا در این نمایشگ

کشور و منطقه   ۱۴۸از   ی خارجی و شرکت هاییسفارتخانه های مستقر در چین، انجمن های بازرگان بین المللی،  

فالین حضور دارند  هزار شرکت از سراسر جهان به دو صورت آنالین و آ  ۱۸در این نمایشگاه در مجموع    .شرکت دارند

از   و نمای  ۱۰بیش  در  حضوری  صورت  به  هم  نفر  اندهزار  کرده  شرکت  خدمات    .شگاه  تجارت  با    ۲۰۲۰نمایشگاه 

جهانی،   »خدمات  شودموضوع  می  برگزار  آفالین  و  آنالین  های  روش  از  ترکیبی  با  اشتراکی«  و  متقابل   .مزایای 

ت  نمایشگاه ساخته اند که غرفه داران می توانند محصوالیک سکوی دیجیتالی برای بخش آفالین   برگزار کنندگان

را در ا با مشتریان خود  خود  برگزار کنند و معامالت  بگذارند، جلسات مجازی  آنالین امضا  ن به نمایش  را به صورت 

این نمایشگاه است در  .کنند از  نشست های سران،  رویدادهای مهم،   بخش  ۷ نمایشگاه امسال که هفتمین دور 

رویدادهای جانبی ایهمایش ه انجمن های تخصصی،  و  و دست صنعتی  نمایشگاه ها  برگزار شده است،    .اوردها 

بر   در افزون  تجارت خدمات سال گذشته  قرارداد    ۴۴۰نمایشگاه  نمایشگاه  در  بین شرکت های حاضر  دالر  میلیارد 

https://www.irna.ir/news/84026194/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
گاه، دو نمایشگاه بزرگ دیگر  چین برای سال جاری میالدی عالوه بر این نمایش  .خرید و فروش و همکاری امضا شد

واردات   و  راصادرات  کانتون  واردات  صادرات  نمایشگاه  و  کرد  شانگهای  خواهد  خدمات    .برگزار  تجارت  نمایشگاه 

کروناامسال   ویروس  شیوع  دلیل  به  که  شود  می  برگزار  شرایطی  مانند  در  خدماتی  های  بخش  در  تجارت 

از طرف دیگر، این شرایط، سرعت رشد خدمات آنالین   استگردشگری، حمل و نقل و آموزش به شدت مختل شده  

این نمایشگاه    .استیکی مشاغل به دلیل ترس از شیوع کرونا کاسته شده  را افزایش داده است زیرا از حضور فیز

  ۱۹سپتامبر )  ۹که اولین رویداد مهم تجاری چین بعد از شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال جاری میالدی است تا  

 .است( دایر شهریور

 

 تعویق انداخت کرونا، سفر رییس جمهوری چین به پاکستان را به 

پاکستان  -نا  ایر  -آباد  اسالم دولتی  پینگ«   رادیو  جین  »شی  رسمی  سفر  دومین  افتادن  تعویق  به  از  جمعه  روز 

به گزارش ایرنا، رادیو دولتی پاکستان به نقل    .خبر داد  ۱۹-ین به پاکستان به دلیل ویروس کوویدرییس جمهوری چ

دعوت نخست وزیر پاکستان  نوشت که رییس جمهوری چین قرار است به   آباداز »یاو جینگ« سفر چین در اسالم

با این حال کرونا باعث تدارک مجدد این سفر  س وی افزود: دولت    .شده استفر رسمی به این کشور انجام دهد 

سفیر    .پاکستان و چین در حال تعیین تاریخ جدید برای سفر شی جین پینگ هستند و به زودی اعالم خواهد شد 

مش طرح  روی  پیش  تهدیدهای  از  پاکستان  در  موسومچین  اقتصادی  راهروی  و    ترک  گفت  پک« سخن  »سی  به 

اسالم  و آبادافزود:  هستند  آگاه  خطرات  این  از  پکن  کرد  و  خواهند  غلبه  آن  بر  یکدیگر  همکاری  کرد:    .با  تاکید  وی 

پیشرفت طرح اقتصادی سی پک به رغم همه گیری ویروس کرونا ادامه خواهد داشت و طرح مخالفان برای ضربه  

نامه دومین سفر رسمی رییس جمهوری چین به پاکستان در جریان مذاکرات  بر .روژه موفق نخواهد بودزدن به این پ

خ پیشوزرای  گرفت.  قرار  بررسی  تحت  پکن  در  کشور  دو  اخیر  ششارجه  آگاه  منابع  برخی  )تر  سپتامبر   ۱۶م 

مم است تا مرحله جدید  پاکستان مص  .شهریور( را تاریخ سفر رییس جمهوری چین به پاکستان عنوان کرده بودند

آتی رییس جمهوری چین به راهروی مشترک اقتصادی با چین را آغاز کند و به همین دلیل منابع خبری سفر   طرح

میاسالم اهمیت  حائز  بسیار  را  سی  .دانندآباد  طرح  تازگی،  به  نیز  پاکستان  ارتش  مهمسخنگوی  را  ترین پک 

تأکید کرد: پاکستان هرگز در تأمین   شریک قوی و سنتی دانست و  دستاورد این کشور در روابط با چین به عنوان

برای طرح تأمل نخواهد کردهای مربوط به راهروی مشامنیت  با چین  از اهداف    .ترک اقتصادی  کارشناسان، یکی 

مقابل سیاست در  دو کشور  را همراهی  پاکستان  به  رییس جمهوری چین  دومین سفر  توسعه طلبانه مهم  های 

در   بحثآمریکا  در  ویژه  به  آسیا  مناقشه تنش   قاره  جمله  از  هند  با  روابط  قاره،  شبه  و  های  پکن  سرزمینی  های 

دهلیاسالم با  میآباد  ارزیابی  سال    .کنندنو  در  پاکستان  به  پینگ  جین  شی  سفر  نخستین  جریان  دو  ۱۳۹۴در   ،

نوامبر    ۱۳پک در  طرح سی  .ا کردندپک امضهای گوناگون به ویژه آغاز طرح سیکشور قراردادهای زیادی در زمینه

با انتقال یک محموله چینی از طریق خشکی به بندر گوادر  ۲۰۱۶ پاکستان برای ارسال از طریق دریا به    همزمان 

حد تا  آسیا  غرب  و  پروژهآفریقا  مابقی  عملیاتی شد.  نیز سال  ودی  طرح  این  آغاز شد  ۲۰۱۷های  احداث    .میالدی 

جادشبکه و  ریلی  نقل  پاکستانه های حمل  از شمال شرق  بندر  ، همای  در  کشور  این  غرب  جنوب  تا  چین  با  مرز 

  .رودپک است. همچنین توسعه بندر گوادر پاکستان نیز جزو آن به شمار مییهای سگوادر از مهمترین طرح

 

 محقق چینی: مخالفت اروپا با آمریکا بخاطر خروج این کشور از برجام است 

نی اظهار کرد که یکی از اصلی ترین علت های مخالفت اروپا با آمریکا برای بازگرداندن  ک پژوهشگر چیی  -ایرنا-پکن

است معترض  برجام  از  واشنگتن  خروج  به  کل  در  اتحادیه  این  که  است  این  ایران  علیه  ها  لیانگ »  .تحریم  جین 

رای تارنمای چاینا ارگ چین آورده  محقق ارشد مرکز مطالعات غرب آسیا و آفریقا روز جمعه در مطلبی ب شیانگ«  

https://www.irna.ir/news/84026237/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84026237/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84026237/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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در ج است:  جامعه  شدید  مخالفت  شاهد  گذشته  ماه  اقداماتچند  با  تحریم   هانی  تمدید  برای  متحده  ایاالت 

ز جمله فرانسه، آلمان و انگلیس در رسانه ها بازتاب  مخالفت کشورهای بزرگ اروپایی ا ایران بوده ایم تسلیحاتی

اروپا باعث تحوالت جدی در ارتباط با توافق هسته ای و حفظ پایداری آن شده  این مواضع   گسترده ای داشته است

با      .است آمریکا ایستاد و  اروپا کامال در مقابل  این کارشناس و پژوهشگر چین می گوید: در ماه گذشته میالدی 

ریم ها علیه  ویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و سپس فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت تحپیش ن

با مخالفت صریح با   برگزاری نشست وین افزود: اتحادیه اروپا  جین با اشاره به  .ایران تحت فشار آمریکا مخالفت کرد

نشان داد   برای خروج از برجام   د را از واشنگتنسیاست ایاالت متحده در مورد توافق هسته ای ایران، نارضایتی خو

توافق حراست این  در  خود  جایگاه  از  که      .کرد  و  است  باور  این  بر  المللی شانگهای  بین  مطالعات  مرکز  محقق 

کشورهای اروپایی برای این کار دالیل زیادی دارند که از جمله می توان به اقدامات آمریکا علیه منافع اقتصادی آنها  

که باعث نارضایتی اروپا  او گفت: این آمریکا بود که باعث شد اروپا از تجارت با ایران منع شود موضوعی    .کرد  اشاره

با بیش از    ایران به عنوان یک کشورهای اتحادیه اروپا از شده است میلیون جمعیت یاد  ۸۰شریک اقتصادی بزرگ 

بزر  بازار  یک  به عنوان  ایران  با  تجاری  روابط  به  و  کنند  زیادی می دهندمی  اهمیت  این     .گ  از قول  رسانه چینی 

یم ها، در حقیقت  از برجام و بازگرداندن تحر الد ترامپ رییس جمهوری آمریکاتحلیلگر نوشته است: خروج دولت دون 

اروپا پیش از این هم به دلیل مانع تراشی های  چشم انداز همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران را تهدید می کند

تحادیه اروپا  لیانگ شیانگ، ابه اعتقاد جین     .آمریکا شاهد کاهش شدید روابط اقتصادی و تجاری با ایران بوده است

واشنگتن اعتبار  تضعیف  را  برجام  از  آمریکا  داند خروج  مربوط   می  مذاکرات  در  که  است  ها  مدت  اروپا  اتحادیه 

برای رسیدن به این توافق    ۲۰۱۵تا    ۲۰۰۳سال از سال    ۱۲نمایندگان اروپا به مدت   است برجام مایل به پیشرفت به

   .به دنبال داشته استن تالش ها را به باد داد و این موضوع نارضایتی اروپا را  بسختی تالش کردند ولی ترامپ ای

م  دیپلماسی برای حل مسایل خاورمیانه است و برجا این تحلیلگر در مطلب خود آورده است: اتحادیه اروپا به دنبال

تضعیف را  اروپا  های  تالش  آن  از  خروج  با  ترامپ  ولی  است  مهم  و  موفق  الگوی  یک  این    برایش  دستاوردهای  و 

 .برای حل اختالفات بین المللی بشدت لطمه زد  اتحادیه را نابود کرد و به اعتبار این کشورها به عنوان یک واسطه

برنمی تابد و مخالفت با برجام را از سوی واشنگتن    جین تصریح کرد: اروپا مدت ها است یکجانبه گرایی آمریکا را

اروپا نمی خواهد بخشی از این یکجانبه گرایی باشد   خواهد با آن همراه شود  بخشی از این تکروی می داند و نمی

 .کار آمریکا و هر اقدامی علیه برجام مخالف استو با این 

 

 چین »آ سه آن« را به مخالفت با مداخله جویی آمریکا فرا خواند

برای   -ایرنا-نکپ آنان  و تالش های  آن«  میان کشورهای عضو »آ سه  گو  و  از گفت  وزیر خارجه چین  »وانگ یی« 

ای   منطقه  نفوذ  با  مقابله  و  همکاری  استمرار  به  را  کشورها  این  و  استقبال  آمریکا  جویی  مداخله  با  مخالفت 

دی خارجی  نیروی  هر  و  کردواشنگتن  دعوت  تلویزیون  .گر  ایرنا،  گزارش  ا  به  با  جمعه  روز  چین  به  مرکزی  شاره 

نتیجه مثبت گفت و گوهای چین و "آ سه آن" برای حفاظت از دریای جنوبی آورده   استقبال وزیر خارجه این کشور از

اتحادیه  است: با فعالیت ها چین و اعضای  بیانیه مرتبط  به اجرای کامل  در دریای چین   جنوب شرقی آسیا متعهد 

در همایشی که      .یشان ادامه خواهند دادرد همکاری ها در این عرصه به رایزنی هاجنوبی هستند و برای پیشب

شد،   برگزار  پکن  در  چین  جنوبی  دریای  مطالعات  موسسه  و  خارجه  وزارت  و   توسط  مقامات  سیاستمداران، 

وج، الئوس  روسیه، تایلند، اندونزی، سنگاپور، کامباز جمله   از کشورهای مختلف منطقه و فرا منطقه پژوهشگرانی

از کشورهای منطقه خواست برای مقابله با مداخله خارجی  وانگ یی" در این همایش"    .و بریتانیا شرکت کردند

از منطقه در راستای منافع از کشورهای خارج  افزود: برخی  به دنبال دامن زدن  همکاری کنند و  ژئوپلیتیکی خود 

 .ایه استختل و مخدوش کردن ارتباطات کشورهای همست در دریای جنوبی چین هستند و هدفشان ماختالفا  به

https://www.irna.ir/news/84025973/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2-%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
لو جایو هویی" معاون وزیر خارجه چین هم در همایش چین و "آ سه آن" برای حراست از ثبات منطقه و دریای  "

ای منطقه خواست به طور او از کشوره منبع اصلی خطر در دریای چین جنوبی است مداخالت آمریکا جنوبی گفت:

پیش از نشست وزرای   این همایش وی خاطرنشان کرد:  .و صلح و ثبات را حفظ کنند ا برطرفمشترک این خطرات ر

خارجه در مورد همکاری آسیای شرقی و جنوب شرقی در یک هفته آینده و دربحبوحه تنش ها میان آمریکا و چین 

دریای چین جنوبی تغییر  مواضع و تعهدات این کشور در مورد   چین،    به گفته معاون وزیر خارجه    .برگزار می شود

داد تا دریای جنوبی به دریای صلح، دوستی و   همکاری با کشورهای آ. سه. آن ادامه خواهد بهنکرده است و پکن » 

 .«تبدیل شود مشارکت

 

 جهان پس از شیوع کرونا  رونق کسب و کارهای اینترنتی در 

نیز   -ناایر  -نتهرا بسیاری  مشاغل  و  شده  کشانده  مرگ  کام  به  نفر  هزاران  کرونا،  مرگبار  بیماری  شیوع  دنبال  به 

اما کسب  تعطیل شده برده اند،  این وضعیت، سود  از  اینترنتی  تاثیرات مثبت    .اندوکارهای  از  ایرنا، یکی  به گزارش 

ها  گزارش آنالین، یا همان تجارت الکترونیک است.  ورود آنها به بازار   برخط )سنتی( و و کارهای غیرکرونا بر کسب  

بررسی   .های نوین در جهان وارد عرصه جدیدی شده اند، فناوری ۲۰۲۰ماهه نخست سال  نشان می دهد، در سه 

را درهای تجاری صوفعالیت  از یک میلیارد خرید  انجام بیش  از     رت گرفته،  این    ۳۴بیش  کشور نشان می دهد که 

انف از رشد  الکترونیک در سراسر جهان حکایت داردمساله  به باور کارشناسان، سال جاری میالدی    .جاری تجارت 

با تغییرات شگرفی روبرو شود های بررسی یافته   .سبب شده است مسیر تجارت الکترونیک، پزشکی و دورکاری 

با مدت زمان مشابه در سال    ۲۰۲۰ماهه نخست سال    کلیدی شاخص خرید در سه افزایش    ۲۰۱۹در مقایسه  با 

نخست    .روبرو شده است ماه  در سه  دهد  نشان می  فاصله    ۲۰۲۰آمارها  رعایت  کرونا،  ویروس  به سبب شیوع 

درصدی روبرو    ۲۵روشی در جهان با کاهش  فهای عمومی میزان خردهاجتماعی و همچنین حضور کمتر در محیط

  ۶از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان در    .درصدی روبرو شده است  ۷۵شد. این رقم در سه ماه دوم نیز با کاهش  

وال  الکترونیکی  فروش  میزان  آمازون    ۹۷مارت حدود  ماه گذشته  و  یافته است  ۴۰درصد  افزایش  همچنین    .درصد 

درصد افزایش یافته است. این رقم در مدت    ۱۶.۱به    ۲۰۲۰ک در آمریکا در سه ماه دوم  سهم میزان تجارت الکترونی

بود  ۱۰.۸میالدی حدود    ۲۰۱۹زمان مشابه در سال   بیماری کرونا سبب شده    .درصد  کارشناسان، شیوع  به گفته 

جهان   در  الکترونیک  تجارت  صنعت  کند  ۵است  رشد  موعد  از  زودتر  در سال    .سال  بینی شده  میزان  ۲۰۲۰پیش   ،

الکترونیک رشد    ۶۰فروشی حدود  خرده یابد و تجارت تجارت  را تجربه کند  ۲۰درصد کاهش  با ب  .درصدی  دون شک 

منزل   درب  در  را  خود  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  که  دارند  تمایل  بیشتر  مردم  مرگبار؛  بیماری  این  جهانی  شیوع 

بگیرند از خانه  تحویل  المقدور  این میان شرکت ند،های خود خارج نشوو حتی  نتیجه در  هایی که در کار ارسال  در 

به نوشته گاردین، با شیوع بیماری کرونا    .برندز شرایط فعلی میکاال در درب منزل فعال هستند، بیشترین سود را ا 

 .شود قیمت سهام آمازون از افزایش چشمگیری روبرو شده است و هر روز به قیمت سهام این شرکت افزوده می 

دسامبر    ویروس ماه  اواسط  کرونا  گزارش شد،  ۲۰۱۹مرگبار  چین  مرکز  در  واقع  ووهان  به   در  بیماری  این  از  ابتدا 

برده می نوان ذاتع نام  اما کمیسیون ملی بهداشت چین در  الریه  دی( به صورت    ۹)  ۲۰۱۹دسامبر سال    ۳۰شد؛ 

از آن زمان   .جهان انتشار یافته است  رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد. این ویروس اکنون در سراسر

رس )فروردین سال جاری( شرکت آمازون ورود  در اواسط ماه ما  تاکنون آمازون ابتکار عمل را به دست گرفته است،

مانند   کاالهای ضروری  بتواند  تا  کرد  انبارهای خود محدود  به  را  فروشندگان  این  توسط  ارائه شده  اقالم  از  برخی 

آمازون در حال    .ها وجود دارد تامین و عرضه کندومات خانگی را که تقاضای زیادی برای آنتجهیزات پزشکی و ملز

کار  تدابیر امنیتی جدید را به    ای ازد را در بخش خواروبار افزایش داده است و می کوشد مجموعهحاضر ظرفیت خو

محدودیت  و  کندگیرد  رفع  را  تقاضا  افزایش  از  ناشی  اس  .های  همچنین  شرکت  امکان  این  جدید،  کارگران  تخدام 
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ین تقاضای رو به افزایش را فراهم  گویی به اتر اجناس به مشتریان و همچنین پاسختامین، دریافت و تحویل سریع 

 .کرده است

 

 رت در طراز جهانی چین به دنبال تبدیل ارتش به یک قد

ای برای  سال گذشته برنامه   ۱۰تیار وزیر دفاع آمریکا در امور چین اظهار کرد: هرچند چین در  معاون دس  -ایرنا  -تهران

تعداد کالهک  این کشور در سال هسته های  افزایش  اما بیشترین تالش  های اخیر مربوط به گسترش ای نداشته، 

تا ازاستفاده از نیروی هسته  این طریق بتواند ارتش این    ای در سه عرصه نظامی هوایی، دریایی و زمینی بوده 

ا« معاون دستیار وزارت  به گزارش ایرنا ، »چاد. ال. اسبراگی  .کشور را به عنوان یک ارتش در طراز جهانی مطرح کند

با   گو  و  گفت  در  آرام  و  هند  آقیانوس  امنیتی  امور  دفاعی  مشورتی  دبیرخانه  بخش  در  چین  امور  در  آمریکا  دفاع 

ای خود را دو برابر کند،  های هسته سال گذشته تعداد کالهک   ۱۰رفت که چین در  ر میتارنمای دیفنس افزود: انتظا

ب تالش  حال  در  بیشتر  کشور  این  روشاما  گسترش  هسته رای  توانایی  از  استفاده  تاهای  است  خود  قدرت   ای 

بگذارد به نمایش  را در سطح جهان  و  .نظامی خود  توسط  بنابر اطالعاتی که اخیراً  و  زارت دفاع چین به گفته وی 

ادعا بنابر همین گزارش چین  بیشتر درگیر تحوالت نظامی و امنیتی خود بوده است ۲۰۲۰منتشر شده، پکن در سال 

ای در اختیار دارد اما این تعداد در راستای تحقق اهداف چین و در پی  کالهک هسته   ۲۰۰اکنون کمتر از  کرده که هم

یک   در  این کشور،  کردن  مدرنیزه  و  یافتتوسعه  افزایش خواهد  دوبرابر  به  آینده  این    .دهه  میزان،  به همین  البته 

این کشور تالش دارد   به چنین اقدامی را به دست خواهد آوردیابی مسئله مهم است که چین چگونه توانایی دست 

توسعه و   به همان شکلی که ایاالت متحده در حال -ای« )نیروی دریایی، هوایی و زمینی( خود تا »سه گانه هسته

رش بنابر اظهارات معاون دستیار وزارت دفاع آمریکا در امور چین گزا  .را به سرانجام برساند  -مدرن کردن آن هست

ای خود وزارت دفاع چین تاکید دارد که چین در حال گسترش، به روز کردن و متنوع کردن نیروهای ]نظامی[ هسته 

تعداد کال در سراسر کشور است به  نگاهی  با  تمام ماجرا نیست ای می های هستههکتنها  این  برد که    .توان پی 

ای خود را بر  های هستهدهد تا کالهک شور اجازه میای که ایاالت متحده در اختیار دارد به این ک سه گانه هسته 

زیردریاییروی موشک در  دریایی که  و  زمینی، هوایی  استفاده میهای  کندها  را نصب  اسبراگیا،    .شود  به گفته 

ناوگان دریایی بالستیک را با قدرت بیشتری در رابطه با    سال آینده توانایی خود در زمینه   ۱۰چین قصد دارد تا طی  

ای خود را در زمینه  همچنین این کشور در تالش است تا برنامه هسته های دوربرد بالستیک گسترش دهدکموش

موشک از  کنداستفاده  تکمیل  و  بخشیده  توسعه  هوایی  نیروی  بالستیک  چین  های  گفت  زمینه  این  در  وی 

خصوص داشته و قصد دارد تا پیمای خود هم در این  های بالستیک قاره ه اضافه کردن موشکهایی در زمینبرنامه 

دهد گسترش  را  زمینه  این  در  خود  چین  .توانایی  امور  در  آمریکا  دفاع  وزارت  دستیار  ادامه   معاون  در 

الً واضح است که چین گونه که دیگران هم بر آن تاکید داشتند و در این گزارش هم بدان اشاره شد، کام همان افزود:

های زیرساختی برای انجام ایی است و شواهد و قرائن از توسعه ظرفیتهبه دنبال توسعه و تکمیل چنین ظرفیت

وی اظهار کرد که بر اساس گزارش یاد شده، چین تالش    .چنین کارهایی در این گوشه از جهان هم مشخص است

خلق چین« را به عنوان یک ارتش مطرح در سطح جهانی تا سال  دارد تا در کنار این اقدامات، »ارتش آزادیبخش  

گاه آشکارا از داشتن یک ارتش در سطح جهانی صحبت  این درحالی است که چین هیچ  .معرفی کند میالدی  ۲۰۵۰

هایی  نکرده، بلکه در جستجوی این است تا ارتش چین را به عنوان یک ارتش همطراز با ایاالت متحده و یا در زمینه 

را به عنوان یک تهدید بالقوه برای خود محسوب ر از آن معرفی کند تا هر قدرت بزرگ جهانی دیگر، این کشور  برت

نظامی   .نماید توانایی  زمینه  در  چین  تالش  از  جنبه  یک  که  است  معتقد  جهانی،   اسبراگیا  سطح  در  کشور  این 

نیروهای نظامی چینی »فرافکنی« قدرت است تا  انجام عملیات  شان در هها در تالشند  توانایی  از جهان  ر گوشه 

گام اول در چنین اقدامی هم تثبیت شبکه »لجستیک« نظامی در فراسوی مرزهای   شته باشنددا نظامی و مانور را
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به طور   .این کشور است تا  این کشور بسیار عالقمند است  از سوی وزارت دفاع چین،  بنابر گزارش منتشر شده 

تثبیت تسهیال برای  برنامه همزمان هم  از چین،  در خارج  نظامی خود  و  ت لجستیک  زمینه ریزی کرده  در  را  آن  هم 

اکنون آن را مورد توجه قرار داده شامل  مناطقی که چین هم نیروی دریایی، هوایی و زمینی مورد توجه قرار دهد

ربی، کنیا، سیشل، تانزانیا،  کشورهایی نظیر میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزی، پاکستان، سریالنکا، امارات متحده ع

به گفته معاون دستیار    .اکنون یک پایگاه نظامی در جیبوتی را هم در اختیار داردمچین ه آنگوال و تاجیکستان است

آمریکا در امور چین، چینی به یک قدرت بزرگ را جامه عمل وزارت دفاع  آرزوی تبدیل شدن  تا  ها در تالش هستند 

ستیابی به آن هم بدین معنا کنند. دهر ابزار و قدرتی که قابل تصور باشد، استفاده می  بپوشانند و در این راه از

به گفته وی یکی از    .ترین مقیاس ممکن را با خود داشته باشندها باید همگرایی جهانی در گسترده است که چینی

را می  »ارتش در سطح جهانی«  که  ابعادی که مشخصاً  این است  آن معنی کرد  با  بتوانند علیرغم چینیتوان  ها 

کشور با سایر  مکانی  و  زمانی  باشندفاصله  داشته  را  خود  نفوذ  و  تاثیرگذاری  قدرت  آرزویی   ها،  همان  دقیقاً  این 

    .ها در حال تالش برای دستیابی به آن هستنداست که چینی

 

 شی: چین و روسیه برای صلح و توسعه جهان وظیفه مهمی دارند 

به مناسبت هفتادمین سارییس    -ایرنا  -پکن به همتای روسی خود  پیامی  در  در  جمهوری چین  پیروزی چین  لگرد 

جنگ جهانی دوم تاکید کرد: چین و روسیه به عنوان کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، برای صلح و  

" به "والدیمیر پوتین"  به گزارش ایرنا در پیام "شی جین پینگ  .توسعه جهان وظیفه مهمی بر عهده داشته و دارند

به عنوان میادین اصلی آن جنگ در آسیا و اروپا برای پیروزی آن بهای  چین و روسیه  همتای روسی خود آمده است:

مردم دو کشور با همبستگی در   سنگین و قربانیان زیادی را متحمل شدند و خدمات تاریخی ماندگاری انجام دادند

الی برقرار کرده و پایه محکمی برای توسعه روابط دو کشور در سطح ع  آن جنگ، دوستی بزرگ و شکست ناپذیری

نهادند افزود:  .بنا  دو   وی  راهبردی  جانبه  همه  روابط  تعمیق  ضمن  روسیه  جمهوری  رییس  اتفاق  به  است  مایل 

چندجانبه   اجرای  و  حفظ  المللی،  بین  عدالت  و  جهانی  دوم  جنگ  در  پیروزی  دستاوردهای  از  دفاع  برای  کشور، 

جنگ جهانی دوم   چین با یاداوری اینکهرییس جمهوری    .یی، ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تالش کندگرا

به مرگ   و منجر  یافت  اقیانوسیه گسترش  و  آفریقا  اروپا،  و غیرنظامی شد   ۱۰۰در سراسر آسیا،  نظامی  میلیون 

ه روابط سطح باال بین چین و روسیه  افزود: تاریخ جنگ در کنار همه مصیبت هایش، پایه های محکمی برای توسع

" رییس جمهوری روسیه هم در پیامی که به همین منظور برای شی ارسال کرده است  والدیمیر پوتین"  .ایجاد کرد

با اشاره به دوستی عمیق بین مردم و توسعه روابط دو کشور تأکید کرد: حفظ حقیقت تاریخی جنگ دوم جهانی 

بای و  است  کشور  دو  مشترک  ووظیفه  ها  نازی  زیباسازی  تاریخ،  انحراف  جهت  اقدامی  هر  با  قاطعانه  نظامی   د 

روسیه مایل است با تالش مشترک با چین، از بروز جنگ و درگیری   وی افزود:  .گرایان و همدستان آنها، مخالفت کرد

کند  حفاظت  جهان  امنیت  و  ثبات  از  و  »روابط    .جلوگیری  به  را  خود  روابط  گذشته  سال  روسیه  و  مشارکت  چین 

آنچه امروز پنجشنبه    .ارتقا دادند استراتژیک جامع راهبردی«   پیروزی  با هفتاد و پنجمین سالگرد  در پکن همزمان 

جنگ مقاومت مردم چین در برابر تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیسم می نامند »شی جین پینگ« و رهبران  

ن در برابر تجاوز ژاپنی در کنار پل لو گو واقع در حومه  حزب و دولت چین به ساختمان یادبود جنگ مقاومتی مردم چی

کن آمدند و همراه با نمایندگان همه اقشار پایتخت چین به شهدای جنگ مقاومت در برابر ژاپن سبد گل اهدا غربی پ

سال    .کردند چین    ۲۰۱۴در  خلق  نمایندگان  مجلس  دوازدهمین  دائمی  کمیته  نشست  )  ۳هفتمین   ۱۳سپتامبر 

ن تصویب کرد. از آن زمان به بعد، چین  به عنوان روز پیروزی جنگ مقاومت مردم چین در برابر تجاوز ژاپ  شهریور( را

سپتامبر هر سال برنامه های یادبودی برگزار کرده و یاد شهدای شجاع در جنگ مقاومت مردم چین در برابر   ۳در  

 .در برابر ژاپن داشتند را گرامی می دارد تجاوز ژاپن و همه افرادی که سهمی در پیروزی جنگ مقاومت مردم چین
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 پروازهای بین المللی به پکن از سر گرفته شد 

ین الملللی به پکن پایتخت چین که پس از شیوع کرونا از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون پروازهای ب  -ایرنا  -پکن

هواپیمایی چین روز پنجشنبه با صدور    به گزارش ایرنا سازمان  .متوقف شده بود، از امروز پنجشنبه از سرگرفته شد

کرد اعالم  ای  به اطالعیه  پروازهای خارجی  بیشتر  اینکه  به  توجه  ه با  )اوایل  فرودگاه  مارس  ماه  اواخر  از  پکن  ای 

ماه  ۸ پکن حدود .به فرودگاه پکن برگردد فروردین( به شهرهای دیگر چین منتقل شد قرار است از امروز این پروازها

روز است که در    ۲۰با بیماری کرونا کرده و موفق به مهار کامل آن شده است در زمان حاضر حدود    را صرف مبارزه

ثبت می سراسر چین هیچ مورد مبتال  به عنوان  که  بیمارانی هم  و  ویروس گزارش نشده است  این  به  ابتال  از  ی 

ست، پروازهای خارجی به مقصد  بر اساس این بیانیه در مرحله نخ  .شوند از کشورهای دیگر به چین سفر کرده اند

به   پکن  و  ۸فرودگاه  اتریش  دانمارک،  یونان،  آسیا،  در  پاکستان  و  کامبوج  تایلند،  در    کشور  کانادا  و  اروپا  در  سوئد 

شود می  محدود  شمالی  این    .آمریکای  اینکه  به  اشاره  با  بیانیه  این  جزو  ۸در  هستند کشور  که   کشورهایی 

پرواز مستقیم بین   نخستین ین تعداد مبتالیان به کرونا را داشته اند آمده است کهمسافران ورودی آنها به چین کمتر

از اواخر    .انجام می شود پایتخت کامبوج به پکن با شرکت هواپیمایی ایر چاینا  پن"المللی امروز پنجشنبه از "پنوم  

گیری شود، پروازهای خارجی به  ماه مارس )اوایل فروردین( برای اینکه از شیوع گسترده کرونا در پایتخت چین جلو

هفته یک پرواز دارد    پکن به شهرهای دیگر چین منتقل شده است پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ایران هم که هر

گوانگجو است به  تر    .منتقل شده  معنای سهل  به  پکن  به  خارجی  پروازهای  از سرگیری  گویند  می  چین  مقامات 

روزه کماکان در سراسر چین از جمله پکن    ۱۴قررات سخت و قرنطینه  شدن محدودیت ها در پایتخت نیست بلکه م

برای م نوکلئیک  آزمایش اسید  بار  الزامی استبرقرار است و دو  گزارش شرکت هواپیمایی چین حاکی   .سافران 

بر  .است بیمارستان »دیتان« شهر پکن برای درمان بیماران پروازهای خارجی به این شهر در نظر گرفته شده است

اگر سه مسافر مبتال به کرونا داشته باشد، پروازهایش به یک   ساس مقررات موجود هر پرواز بین المللی به پکنا

مسافر    ۵۰۰گر هدایت خواهد شد در مراحل اولیه پروازهای مستقیم بین المللی به این شهر روزانه حدود  شهر دی

نش  .جابجا خواهند کرد پکن  به  المللی  بین  پروازهای  به از سرگیری  بتدریج  دارد  ان می دهد که دولت چین قصد 

ادی سازی شرایط کمک می کند اما تدابیر  این روند به ع  محاصره این شهر با نظرداشت مهار کامل کرونا پایان دهد

 .سرسختانه بهداشتی برقرار است تا تعادل امور از بین نرود 

 

 تحریم های تازه آمریکا علیه دیپلماتهای چین، واکنش تند پکن 

نیز    -ایرنا  -پکن پکن  دیپلمات های چینی،  علیه  تحریم ها  از  ای  تازه  دوره  اعمال  بر  مبنی  آمریکا  تهدید  با  همزمان 

اند و از واشنگتن خواست »اشتباه بالفاصله مخالفت شدید خود را اعالم کرد و این اقدام را »موانع دست ساز« خو

در اسرع وقت اصالح کند را  مای  .«خود  ایرنا  آمریکا روز گذشته /چهارشنبه/به گزارش  وزیر خارجه  پمپئو  اعالم  ک 

کرد: دیپلمات های چینی که در ایاالت متحده کار می کنند از این به بعد باید قبل از بازدید از دانشگاه های محلی یا  

ن آخرین دور  ای  .مجوز بگیرند نفر، از وزارت امور خارجه آمریکا  ۵۰های فرهنگی با گروه های بیش از  میزبانی رویداد

ماه   کشاند،  می  خود  سطح  ترین  پایین  به  را  کشور  دو  روابط  که  است  چینی  مقامات  علیه  آمریکا  های  تحریم 

برای   را  ویزا  های  محدودیت  واشنگتن  ک  ۱۱گذشته،  اداری هنگ  ویژه  منطقه  لم« مقام  »کری  خانم  از جمله  نگ 

متحده بدون اطالع قبلی، دستور تعطیلی کنسولگری    هفته ها پیش نیز ایاالت  .رئیس اجرایی این منطقه اعالم کرد

 .چین در هوستون را صادر کرد که پکن هم با تعطیلی کنسولگری آمریکا در چنگدو، این اقدام آمریکا را جبران کرد

وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که چین  خانم »هوآ چون اینگ« سخنگوی  

ه محدودیت های جدید اعمال شده توسط ایاالت متحده برای دیپلمات های چینی، »واکنش های قانونی و  با توجه ب
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اع و شهروندان آمریکا همچنین در ادامه محدودیت های سیاسی و دیپلماتیک علیه اتب   .نشان خواهد داد متقابل«  

واشنگتن همچنین پیشتر   .کرده استچین، ویزای خبرنگاران چینی در واشنگتن را از یک سال به سه ماه محدود  

بود   نهاد خواسته  این  از  و  دیپلماتیک معرفی کرده  نهاد  به عنوان یک  را  آموزشی کنفوسیوس  موسسه فرهنگی 

 .گزارش عملکرد ارایه کند

 

 اقرار واشنگتن پست به ضعف آمریکا در برابر توان نظامی چین 

واشنگتن پست روز پنجشنبه در تحلیلی نوشت که چین با آرمان "تجدید حیات ملی"در مسیر تقویت   -ایرنا  -تهران  

پیشی آمریکا  از  جهان،  کنار  و  گوشه  در  خود  نظامی  است  قوای  "   .گرفته  قلم  به  تحلیل  این  راگین"  در  جاش 

آمریکایی آمده است: "با وجود اینکه ترامپ از روزی که سرکار آمد قول داده بود  سرمقاله نویس این نشریه معتبر  

فروند ناوهای جنگی می سازد، اما دوره اول کاری ترامپ در حالی پایان می یابد که هنوز که هنوز است به   ۳۵۰که 

و قواین  اینکه  رغم  به  در حالی است که دولت چین  این  نپوشانده است،  این عده خود جامه عمل  بود،  نداده  لی 

وعده ترامپ را در برابر چشمان او عملی کرده است، اقدامی که وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز آن را گزارش کرده  

"ما  .است دریایی  ترمینال  در  )خرداد(  ژوئن  ماه  سخنان  در  برای  ترامپ  اش  اراده  ویسکانسین،  ایالت  در  رینِت" 

لویت های درجه اول خود در حوزه امنیت ملی خوانده و بعد هم اعالم کرد که ساخت این ناوهای جنگی را یکی از او

ماموریت انجام شد که پنتاگون در آخرین گزارش خود از وضعیت قدرت نظامی چین که روز سه شنبه منتشر شده 

نیاست" و  "نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق" چین در حال حاضر "بزرگ ترین نیروی دریایی دبود اعالم کرد که  

فروند کشتی و زیردریایی می شود، این در حالی است  ۳۵۰از یک توان رزمی تمام و کمال برخوردار است و شامل  

ریکا در امور چین به تازگی اعالم  چاد اسبراگیا" جانشین دستیار وزیر دفاع آم"  .ناو جنگی دارد  ۲۹۳که آمریکا فقط  

فروند ناوچه خواهد شد و برنامه ریزی شده است بر این   ۲۶۰جهز به م ۲۰۲۰کرد که نیروی درایی چین تا پایان سال 

وی در عین حال ضمن تاکید بر اینکه قدرت دریایی چین فقط به داشتن تعداد زیاد کشتی و    .تعداد افزوده نیز بشود

فقط    گفت: چین در این زمینه یک چالش طوالنی مدت را دنبال می کند و قدرت دریایی اش  ناو محدود نمی شود،

این استدالل کامال متین است. اما این خود ترامپ است که برای نشان    .محدود به تعدادی کشتی و ناوچه نیست

اصل در حقیقت هدف  و  تعداد کشتی ها متمرکز شده است  بر  فقط  آمریکا،  دریایی  قدرت  این وعده  دادن  از  او  ی 

انتقاد می کرد از اینکه "اوباما" رئیس جمهوری    ترامپ همیشه  .وعیدها، باال بردن شانس انتخاباتی اش بوده است

سابق آمریکا خزانه ظرفیت های نظامی این کشور را خالی کرده است، در حالی که او )ترامپ( بلوف می زد از  

ر میلیارد دالر پر کند، در واقع الف های او توخالی بود. چون ترامپ فقط هزا  ۲اینکه می خواهد این خزانه را با صرف  

را در دوران ریاست جمهوری اش  می خوا ببرد. در حوزه دفاعی فقط   ۲ست بودجه دفاعی  باال  هزار میلیارد دالر 

برنامه های قبلی است برنامه ها همان  و  بر  .بودجه اضافه شده است، سیاست ها  ای رئیس جمهوری )ترامپ( 

در سال    .و رقم را باال ببرد  فروند کشتی بسازد همیشه سعی می کند عدد  ۳۵۰آنکه ادعا کند آمریکا می خواهد  

تعداد    ۲۰۱۷ باشد،  امکانپذیر  آن  انجام  که  زمان  هر  کرد  موظف  را  دولت  و  تصویب  را  قانونی  آمریکا  کنگره  که  بود 

کشتی و بار دیگر    ۳۵۰ترامپ یک بار می گوید    .ش دهدفروند افزای   ۳۵۵کشتی های موجود در نیروی دریایی را به  

شنهاد بودجه ای ترامپ نمی تواند آن نیاز را برآورده سازد. متخصصان امر می گویند  کشتی؛ منتها پی  ۳۵۵می گوید  

گزارش پنتاگون در مورد قدرت نظامی   .امکان پذیر نیست ۲۰۵۰فروند کشتی حداقل تا پیش از سال  ۳۵۰که ساخت 

ا شروع کرده  ار دارد به اینکه چینی ها سرمست و مسرور فعالیت ها برای ساخت کشتی های جنگی رچین اشع

-طبق این گزارش؛ پروژه های چین شامل ساخت زیردریایی، جنگنده های سطحی، کشتی های جنگی آبی    .اند

این محور این است؛ آنچه  و کشتی های معین و امدادی است، منتها نکته حائز اهمیت در  خاکی، ناوهای هواپیمابر 

چین تمام تمرکزش بر ساخت سکوهای   .ت نه کمیتکه برای چین از اهمیتی بسزایی برخوردار است؛ کیفیت اس
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دریایی بزرگتر و توانمندتر است. چین هدفش این است که با این استعداد و توانایی، قدرت نظامی اش را در گوشه 

اشاره می کند به اینکه نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین در    گزارش پنتاگون  .گوشه کره زمین مستقر کند

توانایی را خواهد داشت که اهدافی را بر روی زمین شناسایی کند و حتی حمالت دوربرد و نقطه    کوتاه مدت این

ند و از چین این کار را با استفاده از موشک های کروز که حمالت زمینی انجام می ده  .زن به این اهداف انجام دهد

با این توانمندی،    .د انجام خواهد دادقرار دارن   داخل زیردریایی هایش و از داخل جنگنده هایش که بر روی سطح

گزارش    .ظرفیت های "نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین" برای طرح ریزی قدرت جهانی چین باال می رود

از استعدادهای نظام  تکان دهنده دیگر  این گزارش حاکی است  پنتاگون یک حقیقت  را هم برمال می کند.  ی چین 

ول یک دهه آینده؛ ظرفیت زرادخانه استراتژیک هسته ای اش را از سطح کنونی  چین سخت کار می کند تا در ط که

دهد  ۲۰۰ افزایش  برابر  دو  به  ای  هسته  ای    .کالهک  هسته  های  سالح  مذاکرات  به  هم  را  پکن  ترامپ،  دولت 

 "  .نگتن و مسکو جریان دارد دعوت کرده است. اما دولت چین این دعوت را رد کرده استاستراتژیک که میان واش

مهم   زرادخانه  یکنواخت  بطور  ها،  پروژه  این  همه  اجرای  موازات  به  چین"  خلق  آزادیبخش  ارتش  دریایی  نیروی 

با انواع بردها هس تند را نیز موشک های بالستیک خود که بر روی زمین نصب می شوند و شامل موشک هایی 

چین و تایوان در "تنگه تایوان" کامال به  این گزارش اشاره می کند به اینکه توازن نظامی میان    .گسترش می دهد

نظامی   نیروی  بزرگترین  اکنون  هم  که  چین  خلق  آزادیبخش  ارتش  هوایی  نیروی  کند.  می  سنگینی  چین  سمت 

همپایه قدرت هوایی غرب می کند و نیز خود را   منطقه و سومین قدرت برتر هوایی جهان است، بسرعت خودش را

اسبراگیا" دستیار جانشین وزیر دفاع در این زمینه  "  .ایستگی ها مجهز می کندبه طیفی وسیع از توانمندی ها و ش

حضور خود در کشورهای مختلف جهان را گسترش دهد تا یک تهدید قابل اتکا برای   می گوید: ارتش چین می رود تا

از کش آمریکابسیاری  برای  از جمله  ک   .ورهای جهان باشد  این تصور هم وجود دارد  افزاید:  نیمه  وی می  تا  ه چین 

شود تر  قوی  آمریکا  نظامی  قوای  از  هم  بلکه  و  شود  آمریکا  همپایه  اش  نظامی  قدرت  حاضر  مقام    .قرن  این 

است. آنها برای نیل به  آمریکایی می افزاید: هدف غایی رهبران حزب کمونیست چین؛ " تجدید حیات ملی" چین  

رو به رشد قوای نظامی چین است تا محیط بین    این مقصود، تکیه شان بر حضور جهانی چین و حضور جهانی و 

ترامپ دیگر نمی تواند برای خود چنان تلقین کند که    ."المللی الزم و مستعد برای این تجدید حیات ساخته بشود

ر بخواهد صادق باشد، اما "شی جینپنگ" می تواند، زیرا نه تنها حداقل اگ  کشتی جنگی بسازد،   ۳۵۰می خواهد  

 ."رهبری است که امروزه بزرگترین نیروی دریایی دنیا را هم در اختیار دارد  لیغ کردن ندارد، بلکههیچ نیازی به تب

 

 سقوط جنگنده چینی و تکذیب تایوان

تشار گزارش های تایید نشده مبنی بر سقوط یک فروند جنگنده چینی توسط پدافند هوایی  به دنبال ان  -ایرنا-پکن

کرد ت تکذیب  را  این جنگنده  به سوی  پدافند دفاعی  این جزیره شلیک  دفاع  وزارت  ایرنا، گزارش   .ایوان،  به گزارش 

جمعه در حریم هوایی چین روز    ۳۵حاکی است که جنگنده سوخو   های تایید نشده روز جمعه رسانه های تایوانی

در جنوب شرق   در استان »گوانگ شی«  قرار گرفته و سپس  این وصف    .چین سقوط کرده استتایوان هدف  با 

آورده است چنین اخباری صحت ندارد و این جنگنده   وزارت دفاع تایوان به دنبال انتشار چنین خبرهایی در بیانیه ای

با این حال فیلم های منتشر شده در توئیتر و دیگر شبکه های    .ستتوسط پدافند هوایی تایوان هدف قرار نگرفته ا

سقوط کرده و بخش هایی از   ۳۵دهد که یک فروند هواپیمای ارتش چین از نوع سوخو    اجتماعی چین نشان می

نحوه ساقط و  زمان  مورد  در  بیشتری  اطالعات  است  گرفته  آتش  آن  است بدنه  نشده  منتشر  جنگنده  این    .شدن 

درست خوانده و نوشته  وقوع چنین حادثه ای را قویا تکذیب کرده و این اطالعات را نا تایوان در این بیانیه وزارت دفاع

نیکوال   .مذبوحانه برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی چین و تایوان است انتشار چنین اخباری تالش های است:

که به زبان چینی نوشته  یروی هوایی وزارت دفاع تایواناسمیت خبرنگار »یو کی دیلی« نیز در توییتی اصل بیانیه ن

https://www.irna.ir/news/84026471/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86


 
دیگر برخی شبکه های اجتماعی هم نوشته اند با توجه به اینکه استان "گوانگ    از سوی  .شده است را منتشر کرد

با موشک های خود را  این هواپیما  توانسته است  تایوان فاصله دارد تایوان نمی  با  هدف  شی" یک هزار کیلومتر 

ده چینی  .دقرار  هواپیمای  خلبان  سرنوشت  مورد  منتشر   در  تصاویر  اما  نیست  دست  در  دقیقی  در  اطالع  شده 

تا کنون به این اخبار و     .شبکه های اجتماعی نشان می دهد که مردم محلی در حال کمک به وی هستند چین 

نداده است این جنگند  .شایعات هیچ واکنشی نشان  اثر  برخی گزارش های دیگر هم می گویند  بر  ه ممکن است 

در   ی است که ارتش چین در اختیار داردیکی از پیشرفته ترین هواپیماهای  ۳۵سوخو    .ساقط شده باشد نقص فنی

سال های اخیر پرواز هواپیماهای چین بر فراز منطقه به دلیل افزایش ارتباطات نظامی و تسلیحاتی آمریکا و تایوان 

ی منتشر می شود که آمریکا درحال فروش محموله های بزرگ تسلیحاتی این اخبار در شرایط .افزایش یافته است

ارتباطات نظامی با این جزیره است و ارتش چین چنین تحرکاتی را محکوم کرده است و تایوان   به تایوان و افزایش

 .را بخش الینفکی از خاک چین می داند

 

 ان با دبیرکل سازمان شانگهای در آستانه اجالس وزرای خارجه دیدار سفیر ایر

»محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین در آستانه برگزاری اجالس وزرای خارجه    -ایرنا  -پکن

دیدار و  کشورهای عضو س این سازمان در پکن  نوروف« دبیرکل  با »والدیمیر  در مسکو،  ازمان همکاری شانگهای 

که روز جمعه در پکن برگزار شد در مورد مسائل   به گزارش ایرنا کشاورز زاده و نوروف در این دیدار  .و گو کردگفت  

کردند نظر  تبادل  و  بحث  شانگهای  همکاری  سازمان  در  جانبه  چند  همکاری  تقویت  و  توسعه  به   .مربوط 

قرار  نشست شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران  روزها  شورای    ۲۰و    ۱۹ی  است 

برگزار شود در »مسکو«  در    .شهریور  برای همکاری  باالیی  توانایی  دو طرف  دیدار خاطرنشان کرد  این  در  نوروف 

وی اظهار داشت:   .زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و امور بشردوستانه دارند

س دبیرخانه  های  همکاری  توسعه  راه  همکا»نقشه  اعضا«  ازمان  با  شانگهای  جلسه   ری  در  گذشته  سال  که 

شد امضا  شانگهای  همکاری  سازمان  خارجه  وزیران  به   شورای  کشورها  سایر  و  ایران  برای  خوبی  بسیار  بستر 

یکدیگر با  ها  همکاری  تشدید  راستای  در  شانگهای«  همکاری  سازمان  »خانواده  از  عضوی  دبیرکل    .است عنوان 

داد: این »نقشه راه« فرصت های خوبی برای مشارکت کشورها در نشست وزرا    گهای ادامهسازمان همکاری شان

 .و کارشناسان سازمان همکاری شانگهای به منظور تعمیق بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی فراهم می کند

ان به  ی این سازم برخی از رویدادها سازماندهی دبیرکل سازمان همکاری شانگهای همچنین پیشنهاد کرد که ایران

نوروف همچنین در این نشست، سفیر ایران در   .ویژه در امور جوانان را با مشارکت اتاق های فکر بر عهده بگیرد

چین را در جریان مقدمات رویدادهای مهم آینده سازمان همکاری شانگهای از جمله نشست شورای وزیران خارجه  

که قرار است پاییز امسال در روسیه برگزار   ری شانگهایو نشست شورای روسای کشورهای عضو سازمان همکا 

ثبات و امنیت    .شوند، گذاشت از نقش سازمان همکاری شانگهای در تامین  این دیدار  در چین هم در  ایران  سفیر 

کشاورز    .منطقه قدردانی کرد و گفت: تهران عالقه مند به تقویت روابط بیشتر با سازمان همکاری شانگهای است

و   رکل این سازمان به دلیل اطالعات دقیقی که در مورد نقشه راه سازمان همکاری شانگهاینین از دبیزاده همچ

وی در پایان این    .ارایه داد تشکر کرد پیشنهاداتی که در مورد چگونگی گسترش همکاری های ایران با این سازمان

ت در  تا  است  آماده  ایران  افزود:  شد  برگزار  صمیمی  فضایی  در  که  همکارنشست  همکاری  قویت  سازمان  با  ی 

 .شانگهای نقش فعالی داشته باشد

 

 ریکا واکنش پکن به ادعای دخالت ایران، چین و روسیه در امور آم

https://www.irna.ir/news/84026406/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84026406/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84026406/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84026595/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84026595/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84026595/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
ادعاسخنگوی دست  -ایرنا  -پکن به  واکنش  در  دیپلماسی چین  و گاه  ایران، چین  دخالت  بر  مبنی  آمریکا  ی مقامات 

اظهار کرد ما به مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از جمله   ۲۰۲۰روسیه در امور این کشور از جمله انتخابات  

ه در پکن افزود: ادعای دخالت  به گزارش ایرنا خانم »هوا چون اینگ« روز جمع  .آمریکا هیچ عالقه یا تمایلی نداریم

وی اظهار کرد:     .نمونه های دیپلماسی دروغ آمریکا است یکی از ای دیگر از جمله چین در انتخابات آمریکاکشوره

را چین  هستند  مصمم  آمریکایی  بازان  سیاست  بشمارند برخی  دروغ  مقصر  ساختن  حال  در  لجوجانه  و 

چین افزود: در آمریکا نمایش های    این مقام وزارت خارجه  .وغ ها هستندبرای این در تهیه شواهد گوناگون احتماال و

بازی ها این  اما  را خیره کرده  آمریکایی ها است و بزرگی در حال اجرا است که چشمانمان  چین نمی   برای خود 

و      .خواهد درگیر آن شود آمریکا چندی پیش در گفت  بار« وزیر دادگستری  با  گزارش ها حاکی است »ویلیام  گو 

بود   گفته  کشور  این  های  به رسانه  نسبت  چین  تهدید  آمریکا،  داخلی  امور  در  بیگانه  نیروهای  مداخله  زمینه  در 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه به دخالت های آمریکا در امور سین کیانگ    .روسیه و ایران بزرگتر است

ن دست بردارد و است از دخالت های سیاسی در امور چی واکنش نشان داد و گفت که چین بارها از آمریکا خواسته

این منطقه در مورد  پراکنی  دروغ  پایان     به  کیانگ  به سین  بهانه مسائل مربوط  به  داخلی چین  امور  در  و مداخله 

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش اخیر خود در مورد سین کیانگ، چین را به مواردی مانند نقض حقوق بشر   .دهد

 .آنان متهم کرد  و کنترل جمعیتی ن وادار کردن اویغورها به کار اجباریو همچنی ادی های مذهبی در این منطقهو آز

مسائل مربوط به سین کیانگ به هیچ وجه شامل موضوعات قومی، مذهبی و حقوق بشری نیست  خانم هوا گفت:

های  کرد: با وجود تمام دروغ ها و شرارت  او اظهار    .تجزیه طلبی استبلکه مساله مبارزه با خشونت، تروریسم و  

کرد دفاع خواهد  توسعه خود  منافع  و  امنیت  ملی،  از حاکمیت  قوا  تمام  با  برابر   آمریکا، چین  در  اراده چین  و  عزم 

و مهار   کیانگ  ثبات سین  و  تخریب رفاه  برای  ایاالت متحده  در عین حال تالش  و  ایاالت متحده متزلزل نخواهد شد 

 .چین به جایی نخواهد رسید  توسعه و پیشرفت

 

 کید رییس جمهوری چین بر احیا اقتصاد جهانتا

رییس جمهوری چین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و همزمان ضرورت راه اندازی کار    -ایرنا  -پکن

تالش کنند تا با حل مشکالت و موانع فعلی، اقتصاد جهان را   و تولید در کشورها تاکید کرد: کشورهای مختلف باید

کنند جین  .احیا  »شی  ایرنا  گزارش  در  شامگاه جمعه پینگ«  به  کننده  برای سران شرکت  ویدیویی  در سخنرانی 

در پکن افزود: اکنون شیوع کرونا در سراسر جهان هنوز به طور    ۲۰۲۰نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات سال  

م اقکامل  تثبیت  کرونا،  با شیوع  مقابله  وظایف سنگین  با  و همه کشورها  نشده  زندگی عموم هار  تضمین  و  تصاد 

او گفت: در چنین شرایطی تالش چین برای برگزاری این رویداد بزرگ بین المللی اقتصادی و   .اندشده  مردم روبرو

که همگان آن است  تمام مشکالت،  با وجود  م تجاری  با حل  تا  کنند  رونق  تالش  و  توسعه  فعلی،  موانع  و  شکالت 

نمایشگاه بین المللی   .از طریق آن احیای اقتصادی جهان را به پیش برندمشترک تجارت خدمات جهان را ترویج و  

کشور و منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران در    ۱۴۸روز جمعه با شرکت   (CIFTIS) چین  ۲۰۲۰تجارت خدمات  

مان  ساز شگاه که با همکاری وزارت بازرگانی چین و شهرداری پکن دایر شده استدر این نمای پکن گشایش یافت.  

کشور و    ۱۴۸از   های بین المللی، سفارتخانه های مستقر در چین، انجمن های بازرگانی خارجی و شرکت هایی

دارند در مجموع    .منطقه شرکت  نمایشگاه  این  و    ۱۸در  آنالین  دو صورت  به  از سراسر جهان  آفالین  هزار شرکت 

 .شرکت کرده اند هزار نفر هم به صورت حضوری در نمایشگاه ۱۰بیش از  حضور دارند و

شی در ادامه گفت: به منظور ایفای نقش بهتر پکن در جریان راه اندازی  //    حمایت شی از منطقه آزاد تجاری پکن

کشوری در پکن حمایت    صنایع خدماتی چین، از تاسیس یک منطقه نمونه جامع گسترش درهای باز صنایع خدماتی

کنیم تجار   .می  آزمایشی  منطقه  یک  کرد:  اظهار  صنایع  او  گشایش  فنی،  و  علمی  نوآوری  های  ویژگی  با  آزاد  ت 

https://www.irna.ir/news/84026741/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84026741/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84026741/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
خدماتی و اقتصاد دیجیتالی تاسیس خواهیم کرد و با ایجاد با کیفیت ترین پایگاه توسعه هماهنگ پکن، تیان جین و 

رییس جمهوری چین   .ی باز در سطح باالتری را به وجود خواهیم آورداستان هه بی، وضعیت جدید اصالحات و درها

ید کرد: ما باید دست در دست یکدیگر و با همدلی و گاه های استوار، این دوران سخت در تاریخ بشر را پشت  تاک

 .سر بگذاریم و در کنار هم به پیشواز آینده ای بهتر برای جهان برویم

  های صادارت اظهار داشت که کشورش پایگاه  رئیس جمهوری خلق چین//  ماتتوسعه صنایع و الگوهای تجارت خد

وی تاکید کرد    .را گسترش می دهد و صنایع و الگوهای جدید تجارت خدمات را توسعه خواهد داد خدمات ویژه خود

سیاست هماهنگی  تقویت  طریق  از  کشورها  دیگر  با  همراه  دارد  تمایل  بخشیدن  چین  سرعت  کالن،  های 

از حق مالکیت معهمکاری  به المللی در حوزه دیجیتال و گسترش حفاظت  بین  نوی، فعاالنه توسعه باشکوه  های 

 .محرکه در اقتصاد جهان یاری کند به ایجاد نیروی را ترویج دهد تا پیوسته اشتراکی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد

مانند نمایشگاه بین المللی گفت: پکن از بسترهایی   شی//    حمایت شی از تاسیس اتحادیه تجارت خدمات جهانی

الملل بین  نمایشگاه  و  تجربیات،  تجارت خدمات  توسعه  و بسط و  در مورد سیاست ها  رایزنی  برای  واردات خود  ی 

بین موسسات بهره می برد در همین راستا   المللی و روابط مشارکتی متنوع  بین  فعالیت سازمان های دولتی و 

خدما تجارت  جهانی  اتحادیه  تاسیس  از  نتایج  چین  به  دستیابی  با  کند  می  تالش  پیوسته  و  کند  می  حمایت  ت 

کاری های عملی، زمینه را برای بهره مندی مشترک مردم کشورهای مختلف از نتایج توسعهه تجارت خدمات  هم

کند پیشنهادهای سه  .فراهم  همکاریاو  توسعه  و  باز  درهای  سیاست  اجرای  تداوم  درباره  را  ای  زمینه    گانه  در 

های مبتنی بر  ق نیروی محرکه به همکاری دماتی بر پایه همکاری برای ایجاد یک فضای باز و فراگیر، تزریصنایع خ

این نمایشگاه که اولین رویداد مهم تجاری چین   .برد مطرح کرد-نوآوری و خالقیت و تأمین کننده منافع متقابل و برد

 .شهریور( دایر است ۱۹سپتامبر ) ۹ا بعد از شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال جاری میالدی است ت

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ازگشایی مدارس چین ب

الملل    بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  پکن خبرگزاری  از   از  پس  چین  به    ۸مدارس  توجه  با  تعطیلی  ماه 

بازگشایی شد. کرونا  ویروس  مهار  در  کشور  این  نسبی  رعایت  کالس  موفقیت  با  است  قرار  شیوه های حضوری 

های برخط )آنالین( در این  وجه به ظرفیت خوبی که در بخش کالسبا ت  ها بسیار سخت گیرانه برگزار شود، امانامه 

کشور کسب شده است استفاده این روش همچنان در دستور کار است.مسئوالن آموزشی در بسیاری از مدارس  

ی هاو پزشکان برقرار کردند تا از این طریق توصیه با دعوت از پزشکان ارتباط خوبی بین دانش اموزان، دانشجویان  

مقامات بهداشتی و محلی شهر پکن از دانش آموزان و دانشجویان خواستند  اشتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.بهد

ها و اندازه گیری حرارت بدن، در پیشگیری از ابتال به ویروس  با جدی گرفتن پوشش ماسک، ضد عفونی کردن دست

 ری کنند.کرونا همکا

 

 ویت چندجانبه گرایی در جهان را خواستار شد چین تق/   ای بعد از کرونا مقابله با پیامده 

به گزارش    .وزیر امور خارجه چین تقویت چندجانبه گرایی و محافظت گرایی در جهان پس از کرونا را خواستار شد

ا خبرگزاری صداوسیما سرويس بین الملل مور خارجه چین که به صورت ویدئو کنفرانس در  به نقل از رويترز، وزیر 

و نیز تقویت    ۱۹حضور یافته بود، همکاری فعاالنه کشورهای عضو، برای مقابله با پیامدهای کووید  ۲۰نشست گروه  

این نشست به ریاست فیصل بن سعود،   .و محافظت گرایی در جهان پس از کرونا را خواستار شد  چندجانبه گرایی

خارجه   امور  گروه  وزیر  امسال  ای  دوره  ریاست  که  سعودی،  شد  ۲۰عربستان  برگزار  دارد،  عهده  بر  این    .را  در 
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پخش شد، وانگ یی، وزیر امور خارجه    ۲۰نشست که به شکل ویدئو کنفرانس برای وزرای خارجه و نمایندگان گروه  

بی همکاری  تقویت  خواهان  شدچین  گروه  این  عضو  کشورهای  تصریح  .ن  خود  سخنان  در  گیری   وانگ  همه  کرد: 

در دنیا می شود و جهان  در  تغییر  بار موجب  یک  گرایی،    جهانی، هر یک قرن  یکجانبه  افزایش  حال حاضر، شاهد 

  حمایت گرایی و مقابله با جهانی سازی است که موجب افزایش بی اطمینانی و شکنندگی عرصه بین الملل شده

ای مقابله با این چالش ها مي باشد و الزم است نظام بین است. وی افزود: چند جانبه گرایی تنها راه پیش رو بر

در حالی که در  .بین الملل ایجاد شده است، حفظ و با محوریت سازمان ملل تقویت شود الملل، که براساس حقوق

یم، چین خواهان تجدید تعهدات به چندجانبه گرایی و  آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل قرار دار

و ایجاد جامعه    ۱۹برای پیشبرد مدیریت جهانی در دوران پسا کووید زمان ملل مي باشد و بر اين باور است که  سا

کشورها در کنار هم بایستند. همه طرف ها باید گزارش متقابل اطالعات    ای با آینده ای مشترک برای انسانیت، بايد

عنواندرب )به  اسید«  »نوکلوئیک  های  آزمایش  گیری،  همه  دهنده    اره  تشخیص  قیمت  ارزان  و  ساده  روش  یک 

عفونت ها از جمله عفونت های ویروسی( را تقویت کنند و سپس نتایج آزمایشات تشخیصی و کدهای بهداشتی را  

تسهیل ترخیص گمرکی و    وزیر خارجه چین گفت: همه طرف ها ضمن  .ورت دو جانبه به رسمیت شناخته شودبه ص

از زنجیره های تامی راه های صفر کردن تعرفه  رفع انسداد  نمايند و  ایجاد  برای کاالها "کانال سبز"  باید  تولید،  و  ن 

مایل به همکاری با همه طرف ها برای دنبال    وي ادامه داد:چین  .واردات مواد و محصوالت دارویی را بررسی کنند

: کشورهای عضو گروه نبش های فرامرزی برای مردم و کاالها است. وانگ افزودکردن راه های جدید و تسهیل ج

طور  ۲۰ به  چین  و  کنند  تقویت  را  گیری  ضد همه  آتشین  دیواره  ایجاد  و  واکسن  تولید  در  و همدلی    باید همکاری 

همگی    ۲۰گروه  وی تصریح کرد: کشورهای عضو     .ای حفظ امنیت داده ها را نیز مد نظر داردفعاالنه، مالحظه راه ه

  ۲۰صادی شده و مبادالت انسانی و کاالیی را کاهش داده است. گروه  موجب رکود اقت <قبول دارند که همه گیری

همه گیری و احیای اقتصاد    باید در تقویت همکاری ها پیشتاز باشد و نقش هدایت کنندگی را در کاستن از تاثیرات

رتبط  که کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس، بر موضوعات موانگ گفت: بسیار اهمیت دارد    .جهانی بازی کند

با مبادله پرسنل و کنترل مرزی تمرکز نموده و همه طرف ها باید به شکل تدریجی، کانال های مبادالت دو جانبه و  

 خبرگزاری صداوسیما :منبع .تقویت کنند  ۱۹بله با همه گیری کوویدچند جانبه را در اطمینان از مقا

 

 نده چینی توسط پدافند هوایی تایوانتکذیب سرنگونی جنگ

الملل بین  سرويس  گزارش  صداوسیما به  گزارش  خبرگزاری  انتشار  دنبال  به  پکن،  بر  از  مبنی  نشده  تاییده  های 

زیره شلیک پدافند هوایی به سوی  ده چینی توسط پدافند هوایی تایوان، وزارت دفاع این جسقوط یک فروند جنگن

ها و شبکه اجتماعی شرق آسیا منتشر شده نشان  هایی که در رسانه با این حال فیلم  .این جنگنده را تکذیب کرد

شرق چین سقوط کرده و  در استان گوانشی واقع در جنوب    ۳۵هد یک فروند جنگنده ارتش چین از نوع سوخو  دمی

آتش گرفته  بخش آن  بدنه  از  دیگری هم میگزارش   .استهایی  اثر نقص های  بر  این جنگنده  گویند ممکن است 

 .نداده است فنی ساقط شده باشد. اما چین تاکنون به این اخبار شایعات هیچ واکنشی نشان

 

 : میتسن یخبرگزار -

 ای را به صفر می رسانند شرکت های بزرگ نفت چین تولید گازهای گلخانه

اند و پتروچاینا، بزرگترین تولید کننده نفت شرکت های چینی اخیراً اقداماتی جهت کاهش گازهای آالینده آغاز کرده 

به نقل از   یمخبرگزاری تسن به گزارش  .رساندبه صفر می  ۲۰۵۰ای را تا  و گاز هند، ادعا کرده تولید گازهای گلخانه 

پرایس، شرکت تولید گازهایاویل  اند قصد دارند  را کاهش دهند.     های بزرگ دولتی نفت چین اعالم کرده  آالینده 

http://www.iribnews.ir/
https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


 
رساند. این به صفر می  ۲۰5۰ای را تا  پتروچاینا، بزرگترین تولید کننده نفت و گاز هند، ادعا کرده تولید گازهای گلخانه 

ب  نفت  اولین  یک شرکت  که  است  می اری  اعالم  را  چنین هدفی  اقداماتی    .کندآسیایی  اخیراً  چینی  های  شرکت 

اند ولی تحلیلگران می گویند این اقدامات و تغییر رویه به پای شرکت های  جهت کاهش گازهای آالینده آغاز کرده 

نمیرسد انی  و  پترولیوم  بریتیش  مثل  اروپا  انرژی  ب  .بزرگ  پتروچاینا  بزرگتشرکت  پاالیشگاه  ه همراه سینوپک،  رین 

آغاز فعالیت   برای  را  نفت دنیا و شرکت ملی نفت در دریایی چین )اسنوک( طی هفته های اخیر طرح های خود 

تا     .های مربوط به انرژی های پاک تر اعالم کرده اند بلندپروازانه ترین طرح مربوط به پتروچاینا بوده که قصد دارد 

گلخانه ای را به صفر برساند. بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در چین و آسیا همچنین قصد دارد تولید گازهای    ۲۰5۰

  5ی خود در تولید برق و پروژه های مربوط به انرژیهای بادی، خورشیدی، گرمای زمین و هیدروژن را  سرمایه گذار

ار است تبدیل به یک بازیگر اصلی در صنعت  سینوپک قر  .افزایش دهد  ۲۰۲5میلیارد دالر تا سال    ۱.5برابر کرده و تا  

شرکت    ۱۲بق گفته رسانه های چینی،  ط   .هیدروژن شود و کریدورهای هیدروژنی در سراسر ساحل چین بسازد

دولتی از جمله سینوپک و شرکت نفت ملی چین پیش نویس طرح های هیدروژنی خود را ارائه داده اند و عقیده  

 ۲۱۱انتهای پیام/ .یل به بخشی حیاتی خواهد شددارند سوخت پاک در بلندمدت تبد

 

 آیا دولت چین در حال کاهش جمعیت سین کیانگ است؟ 

ها در مورد مسائل مربوط به جمعیت مرکز تحقیقات توسعه شین جیانگ )سین کیانگ( در واکنش به »گمانه زنی 

به گزارش گروه    .امه داده استبه رشد خود اد  ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۰کرد جمعیت شین جیانگ از سال    شین جیانگ« اعالم

به نقل از رادیو بین المللی چین، اخیراً ، برخی از نیروهای ضد چین در ایاالت متحده به  خبرگزاری تسنیم بین الملل

کاهش یافته و عامل آن را توطئه به  کردند که جمعیت اویغورهای شین جیانگ )سین کیانگ( به شدت  دروغ ادعا  

کنند می  عنوان  چین  دولت  توسط  اویغور  قوم  جمعیت  کنترل  روز   .اصطالح  جیانگ  شین  توسعه  تحقیقات  مرکز 

ه جمعیت شین جیانگ« شهریور( در واکنش به »گمانه زنی ها در مورد مسائل مربوط ب  ۱۳سپتامبر )  ۳پنجشنبه  

به رشد خود ادامه داده است. جمعیت دائمی این    ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۰گ از سال  اعالم کرد طبق آمار ، جمعیت شین جیان

هان    ۱۳.۹۹منطقه   قومیت  جمعیت  تعداد،  این  از  که  یافت  افزایش  قومی   ۲.۲درصد  های  اقلیت  جمعیت  درصد، 

ه این نشان می دهد که دولت چین نه تنها ب .فزایش یافته استدرصد ا ۲5.۰4درصد و جمعیت قومیت اویغور  ۲۲.۱4

بلکه در سیاست های جمعیتی  اقوام مختلف محافظت می کند،  از حقوق و منافع مشروع مردم از  طور مساوی 

سال گذشته، جمعیت اویغورها در شین جیانگ    4۰خود به اقلیت های قومی از جمله اویغورها اولویت می دهد. در  

افزایش یافته و دو برابر شده است. حال باید   ۲۰۱۸میلیون نفر در سال    ۱۱.6۸به    ۱۹۷۸یلیون نفر در سال  م  5.55از  

پراکنی درباره "کنترل جمعیت" و حتی "نسل کشی" در شین جیانگ می   به دروغ  آمریکادست  از کسانی که در 

به نام آمریکا، صاحبان قدرت از    همه اینها درحالی است که یک قرن پس از شکل گیری کشوری  زنند پرسید چرا؟

میلیون   5ن سازی و کشتن بومیان این قاره باعث شدند جمعیت بومیان آمریکایی از  طریق روشهایی مانند همسا

بارز "نسل کشی" است! سیاستمداران   ۲5۰به   پیدا کند. چنین چیزی مصداق  بیستم کاهش  نفر یعنی یک  هزار 

ایی و دروغ قوق بشر در جهان، با سفید جلوه دادن سیاهی دست به بزرگنمآمریکایی به عنوان بزرگترین ناقضان ح

هر آنچه را که به چشم می بینیم می توانیم باور   .پردازی در مورد مسئله حقوق بشر شین جیانگ چین می زنند

شم دیده شین جیانگ را به چ  کنیم. در برابر این شایعات، بسیاری از اتباع خارجی شخصاً ثبات و شکوفایی جامعه

کانادایی، ویدیویی را که در ماه آوریل هنگام سفر در شین   اند. در ماه جوالی سال جاری، یک بالگ نویس معروف

بارگذاری کرد. او گفت که یک شین جیانگ مدرن و زیبا را با چشم خود دیده و مردم   YouTube جیانگ گرفته بود ، در 

و   ان اینترنتی پیام های خود را یکی پس از دیگری می گذاشتنددر فضای آرام و هماهنگی زندگی می کنند. مخاطب

می گفتند که آنها از شایعات و مغالطه های مختلف در مورد شین جیانگ در رسانه های غربی خسته شده اند و از  
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در روز سه شنبه اول سپتامبر، خبر   .نومووِس برای به اشتراک گذاشتن تصویر شه واقعی شین جیانگ می کنند

جیانگ به طور کامل و کنترل اپیدمی، کل شین  ی از شین جیانگ منتشر شد: بدون تضعیف اقدامات پیشگیرانه  خوب

نظم عادی تولید و زندگی را از سر گرفت. این موضوع کامال ثابت می کند که اقدامات موثر پیشگیری از اپیدمی که  

های قومی انجام شده است، نتایج قابل توجهی  توسط دولت چین با محوریت زندگی و سالمتی افراد از همه گروه  

ده است. طبق گزارش رسانه های محلی ، اولین گروه از گردشگران به شین جیانگ پس از بهبودی را به دست آور

 /انتهای پیام کامل در راه هستند.پ

 

 با بین المللی کردن یوان باشد  ارز دیجیتال چین باید هماهنگ

لتفرم فناوری پیچیده تر برای  های بین مرزی استفاده شود، باید یک پاگر قرار است از یوان دیجیتال در نقل و انتقال 

اهداف  و  ها  طرح  مختلف  مرکزی  های  بانک  چون  گرفته شود  کار  به  مرزی  برون  انتقال  های  سیستم  به  اتصال 

دارند دیجیتال حکومتی خود  ارز های  برای  از خبرگزاری تسنیم به گزارش  .مختلفی  نقل  ساوت چاینا مورنینگ    به 

اوایل   یا  میالدی  جاری  سال  اواخر  در  را  خود  حکومتی  جدید  دیجیتال  ارز  آزمایش  دارد  قصد  چین    ۲۰۲۱پست، 

در نقل و انتقال های بین المللی سهمی داشته باشد، گسترش دهد ولی تحلیلگران می گویند اگر قرار است یوان  

با باید هماهنگ  ارز  این  فناوری  پلتفرم  باشد  طراحی  در   .سایر کشورها  دیجیتال حکومتی چین  ارز  آزمایش  طرح 

گیرد. تهدید تحریم های آمریکا این نگرانی را به وجود آورده که  بحبوحه نیاز به افزایش استفاده از یوان صورت می

بدهندموس دست  از  را  آمریکا  دالر  با  پرداخت  سیستم  به  خود  دسترسی  چین  مالی  سیما،    .سات  جینگ 

هدف کوتاه مدت     های آمریکا،ست در موسسه تحقیقاتی بی سی ای می گوید:» در شرایط تهدید تحریماستراتژی

ن با افزایش استفاده از یوان  گذاری چیهای تجاری و سرمایه های ایجاد شده در فعالیت ما به حداقل رساندن اختالل 

است آن  مرزهای  از  فراتر  دیجی  .«در  یوان  ساخت  بر  که  چین  مرکزی  راه بانک  احتمال  دارد،  نظارت  اندازی  تال 

طبق گفته لی لیهویی،    .کندداند و اعالم کرده تنها آزمایش آن ادامه پیدا می زودهنگام این ارز دیجیتال را بعید می

بالک چین، توسعه برنامه آزمایشی چین برای این ارز دیجیتال بر استفاده در بخش خرده  سرپرست گروه تحقیقاتی  

رد. وی که پیشتر رئیس بانک مرکزی چین بوده گفت قبالً در یک گستره کوچکتر از یوان دیجیتال فروشی تمرکز دا

می تواند در مقیاس    ه واستفاده شده است. این ارز مجازی در برخی موارد مثل خرده فروشی به بلوغ کامل رسید

دیجیتال در چهار شهر شنژن،    رنامه های آزمایشی ارزطبق اطالعیه بانک مرکزی چین، ب   .بزرگ تری عمومی شود

المپیک زمستانی   آن طی  تاسیسات  برخی  از  و  اجراست  در حال  ژیونگان  و  استفاده خواهد    ۲۰۲۲چنگدو، سوژو 

پرداخت    .شد تامین کنندگان خدمات  با  بانک مرکزی  یانگ دانگ، مرکز تحقیقات فناوری مالی و بالکچین چین گفت 

می کند تا این ارز دیجیتال جدید را در مراحل ابتدایی آن ارتقا و استفاده  لی پی و وی چت همکاری  الکترونیک مثل ع

های بین مرزی  اگر قرار است از یوان دیجیتال در نقل و انتقال   .از آن در پرداخت ها را در دسترس عموم قرار دهد

رزی به کار گرفته شود یستم های انتقال برون ماستفاده شود، باید یک پلتفرم فناوری پیچیده تر برای اتصال به س

دارند خود  حکومتی  دیجیتال  های  ارز  برای  مختلفی  اهداف  و  ها  طرح  مختلف  مرکزی  های  بانک  انتهای    .چون 

 ۲۰5پیام/

 

 : فارس  یخبرگزار -

 شود مورگان استنلی: یوآن چین، سومین ذخیره ارزی جهان می

سال آینده به سومین ارز    ۱۰در جهان طی    بینی کرد: این ارز چینی از نظر ذخایر ارزیبانک مورگان استنلی پیش 

تبدیل خواهد شد بین   .دنیا  اقتصاد  پکن تالش می به گزارش گروه  اینکه  به  توجه  با  فارس،  تا  الملل خبرگزاری  کند 

https://www.tasnimnews.com/


 
مورگان بانک  کند،  بیشتر  را  جهان  در  چین  یوآن  از  نظر   استنلی استفاده  از  چینی  ارز  این  کرد،  بینی  پیش 

اعالم کرد به   سی ان بی سی شبکه  .سال آینده به سومین ارز دنیا تبدیل خواهد شد   ۱۰ی  در جهان ط ارزی ذخایر

بانک مورگان یوآن در دارایی   در گزارشی که استنلی گفته تحلیلگران  از  امروز منتشر شد، سهم  ارزی  های ذخایر 

بر اساس این برآورد، پول    .تواند دو برابر شده و از ین ژاپن و پوند انگلیس سبقت بگیرددرصد می   ۲نونی  سطح ک

ن درصد ذخایر ارزی جها  ۱۰تا    5به    ۲۰۳۰تواند تا سال  گویند، میمی  RMB چین که به صورت رسمی به آر ام بی یا

گفت: »این هدف، با توجه به افتتاح بازار مالی در   استنلی لرد، استراتژیست بین المللی بانک مورگان جیمز  .برسد

می مشاهده  ثابت  درآمد  و  در سهام  که  بازار سرمایه  مرزی  برون  رشد  به  رو  ادغام  فزاینده چین،  نسبت  و  کنیم 

ین گزارش، تمام اینها نشان می دهد که بانک های  بر اساس ا  «.، غیر واقعی نیستRMB معامالت برون مرزی با 

باید کنند RMB مرکزی  نگهداری  خود  ارزی  ذخایر  از  بخشی  عنوان  به  تاثیر    .بیشتری  رغم  علی  بانک  این 

بر اقتصاد چین و همچنین اقتصاد سایر نقاط جهان، چشم انداز مثبت خود در مورد یوآن را تغییر نداده   کرونا شیوع

پی این بانک  است. جدیدترین  ابتدای سال گذشته توسط  بینی قبلی که در  بینی، پیش  تایید  ش  بود را  انجام شده 

های خود ذخیره سازی خواهند کرد.  به تدریج بانک های مرکزی بیشتری در سراسر جهان یوآن را در خزانه   .کندمی

ی خود اضافه کرده اند و در مجموع ا به ذخایر ارزبانک، یوآن ر  ۱۰، سال گذشته حداقل  استنلی بنا بر اعالم مورگان

 نشان می دهد که سهم  (IMF)آمارهای صندوق بین المللی پول .رسیده است ۷۰تعداد مالکان این ارز در جهان به 

RMB   ۲آن را در سبد ارزهای مهم خود قرار داد،     ۲۰۱6در ذخایر جهان، از زمانی که این نهاد بین المللی در اکتبر  

رقبای یوآن، ین  ترین درصد رسیده است. مهم ۲.۰۲نین سهم یوآن یک درصد بود که اکنون به ر شده است. همچبراب

درصد از    6۲درصد در ذخایر جهان سهم دارند. دالر تقریبا    4.4۳درصد و    5.۷ژاپن و پوند انگلیس است که به ترتیب  

ارزی در جهان بیش از ذخایر  یورو  را در اختیار دارد و سهم  ارزی دنیا  درحالی که برخی   .درصد است  ۲۰از    ذخایر 

بینی آورد، اما برخی دیگر پیش دی ها یوآن جایگاه نخستین دالر را به دست نمیتحلیلگران اعتقاد دارند که به این زو

استمی جهانی  بازارهای  در  خود  جایگاه  دادن  از دست  حال  در  دالر  که  های    .کنند  استراتژیست  امسال،  اوایل 

هش گلدمن بانک ذخساکسز  ارز  یک  عنوان  به  دالر  عمر  طول  مورد  در  واقعی  های  »نگرانی  دادند  وجود دار  یره 

 پیام/ب  انتهای «.دارد

 

 :نیخبرآنال -

 سند همکاری تهران و پکن؛ ضامن تحقق منافع ملی ایران

سند   خصوص  در  گفتگویی  در  الملل  بین  مسائل  بزنگاه سا  ۲۵کارشناس  این  در  گفت:  چین  و  ایران  همکاری  له 

حساس تاریخی، اظهار تمایل یک قدرت بزرگ اقتصادی جهان مانند چین برای سرمایه گذاری کالن در ایران، توجه 

 .ا به خود جلب کرده و در راس آنها، آمریکا را دچار خشم و انفعال نموده استهمه محافل بین المللی و کشور ها ر

برای پاسخ به این پرسش اساسی باید به واقعیت هایی در رابطه با   :دکتر وحید غروی گفت ،خبرآنالین به گزارش

موقعیت ایران اشاره کنیم. می دانیم که در چهل سال گذشته، به خاطر نبود رابطه عادی با کشورهای غربی به  

به یک نوع   ریکا و مهم تر از آن رابطه خصمانه میان ایران و آمریکا که در گذر زمان تبدیلویژه دولت ایاالت متحده آم

جنگ سرد شده و تحریم های اقتصادی رنگارنگ به ویژه در چند سال اخیر که چهره راست افراطی و ایران ستیزی  

مهم  رمان وضع شده است.همچون دونالد ترامپ، بر مسند ریاست جمهوری در کاخ سفید تکیه زده، بر علیه کشو 

تاثیر ملموس این نوع سیاست از سوی آمریکا، ممانع ت از هر گونه سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی ترین 

حتی  ها  کشور  سایر  بلکه  میباشند  آمریکا  سنتی  متحدان  که  اروپایی  کشورهای  سوی  از  تنها  نه  ایران،  اقتصاد 

در این بزنگاه حساس تاریخی، اظهار تمایل یک     است.   روسیه و ...   کشورهای غیر همسو با این کشور مانند چین،

https://www.rt.com/business/499860-yuan-global-reserve-currency/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.khabaronline.ir/news/1428239/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/


 
قتصادی جهان مانند چین برای سرمایه گذاری کالن در ایران، توجه همه محافل بین المللی و کشور ها قدرت بزرگ ا 

واقعیت تلخی  :این کارشناس افزود  .را به خود جلب کرده و در راس آنها، آمریکا را دچار خشم و انفعال نموده است

ایران عم زیربنایی  این است که بخش های  کنیم  اذعان  آن  بر  باید  زیر ساخت های  که  و سایر  نفت  در صنعت  دتا 

المللی،  بین  گذاران  راه سرمایه  بر بستن  آمریکا عالوه  و تشنه سرمایه گذاری است. دشمنی  نیازمند  اقتصادی، 

ی و چه در سایر بخش ها شده است. نتیجه ای که از این  حتی مانع تجارت عادی و صادرات کشور چه در بخش انرژ

می این   مقدمه  گرفت  از  توان  گرفتن  سبقت  حال  در  که  کشوری  سوی  از  گذاری  سرمایه  پیشنهاد  که  است 

بزرگترین اقتصاد جهانی یعنی آمریکاست، بسیار مهم و تاریخی است. در صورت انجام این توافق، شکستن تابوی  

و  ایران  به  از همه هژمو  نزدیک شدن  تر  مهم  و  تمامی جهان  تحریم شده،  این کشور  در  کالن  گذاری  نی سرمایه 

اهمیت این مساله برای ایران ابعاد مختلفی دارد که باید مد نظر  :غروی افزود  .آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد

بز پیروزی  یک  امر،  این  تحقق  اینکه،  و  است  سیاسی  بعد  اول  درجه  در  گیرد.  برای  قرار  حیثیتی  و  سیاسی  رگ 

قتصادی که در نوع خود در تاریخ معاصر بی مانند بوده، در  ایرانی خواهد بود که توانسته پس از چند دهه محاصره ا 

این سد آهنین رخنه و شکاف ایجاد کند.شکی نیست که تحریم های ظالمانه آمریکا که قوانین حقوق بین الملل در 

پا نهاده و  و  با قلدری و زور مداری، دیگر کشور ها و شرکت های بزرگ تجاری را به خاطر داد    آزادی تجارت را زیر 

خاطر، همین  به  و  ندارد  المللی  بین  مشروعیت  و  وجاهت  است،  داده  قرار  تحریم  مورد  ایران،  با  همه     ستد 

کشوری م برای  کالن  گذاری  اینکه سرمایه  در  اند.  بوده  آن  انتظار شکست  در  گذار  ایران کشورهای سرمایه  انند 

ایران اهمیت دارد و یا به اصطالح خط قرمز    حیاتی است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. آنچه که در این میان برای

داد قرار  نوع  هر  بستن  در  که  است  این  گذاری است،  اینکه سرمایه  از  نظر  صرف  بازرگانی  یا  چه  و  مقابل  طرف 

به عقب افتادن روند   :وی در پایان تصریح کرد  .ن مالحظه باشدحفظ استقالل و منافع ملی، باید اولی کشوری است،

و در چن توسعه کشور تحمیلی  گیری، جنگ  بحران هایی همچون گروگان  قبیل  از  به دالیل مختلف  د دهه گذشته 

را   کشور  حیاتی  های  بخش  در  گذاری  سرمایه  لزوم  کشور،  آن  اروپایی  متحدان  و  آمریکا  ظالمانه  های  تحریم 

به کارگیریناپذ اجتناب با در نظر داشتن استقالل، منافع ملی و  با یک دیپلماسی     یر می سازد.  اقتصادی همراه 

کیاست و تدبیر، شراکت اقتصادی با چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی نباید موجب ترس و وحشت گردد. بدون 

د روشنی  به  مجازی  فضای  بویژه  و  ها  رسانه  در  که  واهمه  این  از  بخشی  میشود،شک،  چین  یده  ایده  از  متاثر 

انده شده و در تالش است تا این کشور را در چشم افکار عمومی  ستیزی دولت آمریکا است که از رقابت با چین درم

وزارت خارجه آن کشور،   ترامپ و  پمپاژ گسترده احساسات ضد چین که دولت  منفور و منزوی سازد.  المللی  بین 

در  موجب انتشار گسترده ادبیات چین ستیزانه در در میان مردم و به ویژه  رده اند،سرمایه گذاری کالنی بر روی آن ک

دلسوزی هر شهروند ایرانی که کشورش را دوست دارد و می داند که خون پاک هزاران    .فضای مجازی شده است

ریخته شده، بسیار ستودنی است. د تمامیت سرزمینی کشورش  و  برای حفظ استقالل  از هموطنانش  این نفر  ر 

ایر قدرت های جهانی و نیز ایران ستیزان  میان باید هشیاری ملی ما ایرانیان مانع از آن شود که در دام تبلیغات س
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 :( ۲5) هفته یثدح - خبرنامه:

 ( ع )مام سجاد ا شهادت ایام )بمناسبت   «چهار خصلتبا  کامل مانیا »
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  سجادامام 

رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وِقاءُ   یََکمَُل إسْالُمهُ، وََمحَصَتْ ذُُنوُبهُ، وَلَقِ هِی »أرْبَعٌ َمنْ ُکنَّ ف

ِمنْ ُکلِّ   اء یتحْه َمعَ النّاسِ، وَاالْ سْ لِلنّاس، وَصِدْقُ لِساِنعَلى َنفْسِهِ جْعَُلیَلِلّهِ بِما 

 خُلْقِهِ مَعَ أهْلِهِ«؛  نِعِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ النّاسِ، وَحُسْ  حٍیقَبِ

کامل، گناهانش بخشوده خواهد  مانشیداراى چهار خصلت باشد، ا هرکس

 :وخوشنود است بود، و در حالتى خداوند را مالقات مى کند که از او راضى

رى که بتواند بدون توقّع و چشم  خودنگهدارى و تقواى الهى به طوخصلت -1

 .دیداشتى ، نسبت به مردم خدمت نما

 راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى -۲

 . و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى ایح-3

 خود. الی خوش اخالقى و خوش برخوردى با اهل و ع-4

 ، ص 66، /بحاراال نوار، ج 17۲مشکاة اال نوار، ص 
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