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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 جاده -د یوآنی چین با کشورهای عضو کمربندمیلیار هزار  ۵تجارت 

جاری میالدی، میزان تجارت  معاون انجمن توسعه تجارت چین اعالم کرد: در هفت ماه نخست سال  : اقتصاددنیای 

به   جاده  و  کمربند  کشورهای مسیر  و  چین  و    ۵بین  دالر    ۳۰هزار  )هر  یوآن  به    ۶/  ۷میلیارد  است.  رسیده  یوآن( 

کن افزود: چین ضمن تقویت  محیطی در پوسعه صنایع زیست »چن جیان آن« در میزگرد همکاری و ت  گزارش »ایرنا«

  .تر و باکیفیت باالتری خواهد پرداختچرخه گردش اقتصادی در داخل کشور، به اجرای درهای باز در سطح گسترده 

ارت و  نکرده  تغییر  آینده  در  طوالنی  مدت  در  اقتصادی  رشد  به  رو  وضعیت  گفت:  جهان  او  با  چین  اقتصادی  باطات 

فرصت نزدیک  و  براتر شده  بیشتری  ایجاد خواهد شدهای  پیشنهاد    .ی جهان  آستانه هفتمین سالگرد  در  همزمان 

بین اقتصاد  و  تجارت  همکاری  پژوهشگاه  جاده،  و  کمربند  مشترک  »گزارش  ساخت  چین  بازرگانی  وزارت  المللی 

را منتشر کرد. این گزارش دستاوردهای غنی  «  ۲۰۲۰جاده در سال    گذاری تجاری چین در کمربند وتوسعه سرمایه

و جهتهم ثمرات  تحوالت،  و  داد  بازتاب  را  تجارت  و  اقتصاد  زمینه  در  و جاده  با کشورهای کمربند  گیری  کاری چین 

را جمع و جاده  تجاری کمربند  و  اقتصادی  در هفت    .بندی کرده استجدید همکاری  آمده است که  این گزارش  در 

ذیس کشورهای  اتفاق  به  چین  گذشته،  تجارال  و  اقتصادی  همکاری  سطح  ربط،  داده،  تعمیق  پیوسته  را  ی 

سرمایه  و  تجاری  تسهیالت  و  جدید  آزادسازی  اوضاع  ایجاد  و  باالتر  سطح  با  باز  درهای  به  و  داده  ارتقا  را  گذاری 

وجود تاثیر ویروس کرونا، در شش ماه  اقتصادی در جهان یاری کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که با  

های چشمگیری  ربط کمربند و جاده به پیشرفت دی و تجاری چین با کشورهای ذی، همکاری اقتصا۲۰۲۰اول سال  

اردیبهشت  تا  گزارش،  این  اساس  بر  است.  آمده  سال  نائل  با  ۲۰۲۰ماه  چین  دولت  و    ۱۳۸،  سازمان    ۳۰کشور 

 .ه امضا کرده استمشترک کمربند و جاد سند همکاری در ساخت ۲۰۰المللی، بین

تغییر ریل اقتصاد چین پس  /  سال آینده مطرح کرد  ۵پینگ« استراتژی چرخه دوگانه را برای جینشی»

 سال  ۴۰از 

آشفتگی  : اقتصاددنیای  میانه  در  را  ذرت  مزارع  را  او  فوالدی  مراکز  او  کرد.  بازرسی  غذایی  مواد  تامین  درباره  ها 

تا بر کسری تجاری غلبه کند. او در زمانی که ترامپ موانع در برابر ظهور فناوری چین را افزایش  شید بازدید کرد و کو

جمهور چین، از این سفرهای اخیر خود شی جین پینگ«، رئیس »  .داد دیداری از مراکز نوآوری چینی انجام دادمی

ه و سر و سامان بخشد تا در  د را احیا کرد اید اقتصاد خواستفاده کرد تا یک هشدار را برجسته سازد: این کشور ب 

داشته   بیشتری  استقالل  و  خودکفایی  روزافزون،  خصومت  و  تقاضا  کاهش  دنیای  در  پساکرونا،  نامطمئن  دنیای 

خواهد  گوید، کشورش برای کاهش وابستگی به اقتصادهای متزلزل خارجی از مردم خود میباشد. رهبر چین می

کن خرج  بیشتر  تولیدتا  و  خالکنند  هم  رسمی ندگانش  و  فشرده  اظهارنظرهای  باشند.  داشته  بیشتری  قیت 

ای باشد که  متحدهگویند چین باید آماده نزاع بیشتر با ایاالت های رسمی چین در مورد استراتژی »شی« می رسانه 

کریس »  .دبه خطر انداز  کنندگان، سرمایه گذاران و دانش فنی آمریکایی راتواند دسترسی این کشور به مصرف می

ای که اواخر ماه  سپتامبر برای نیویورک تایمز نوشت، »شی« خطاب به اقتصاددانان برجسته  ۷باکلی« در گزارش  

تحول  و  تالطم  وارد یک دوره  بودند، گفت:»جهان  آورده شده  پکن  در  دفتر اصلی حزب کمونیست چین  به  گذشته 

وزد.« رهبر چین رو می مخالف از روبه های  و جریان   که در آن باد  شده است. ما با یک محیط خارجی مواجه هستیم

باید »در سریع  موفقیتافزود، چین  زمان ممکن،  فناوری ترین  در  رئیس هایی  آورد.«  به وجود  جمهور های حساس 

ماه می  که ابتدا در    -چین ابتکار جدید خود را استراتژی »چرخه دوگانه« نامیده است. این عنوان بزرگ تکنوکراتیک



 
عنوان موتور ]اول[  به این معناست که چین باید به چرخه قوِی تقاضا و ابتکار داخلی به  -کردز آن استفاده  »شی« ا

گذاران خارجی را به مثابه موتور دوم رشد حفظ کند. نزد  محرک اقتصادی روی آورد در حالی که بازارها و سرمایه 

خ بازتنظیم  مثابه  به  »شی«  جدید  ابتکار  تالشبرخی،  نمای  بروش  طوالنی  میهای  چین  اقتصاد  اصالح  ماند.  ای 

از سال   این سو وعده داده  ۲۰۰۶رهبران چین الاقل  فعالیت اقتصادی را بیشتر  به  اند که سهم مصرف داخلی در 

اما »شی«   .ایجاد کنند  -هایی متفاوتبا موفقیت   -های کافی راسازند، وابستگی به صادرات را کاهش و زیرساخت

جدیدش جدی گرفته شود، هرچند پیامدهایش هنوز مبهم باشد. وی این را به مثابه  که استراتژی    دنبال این استبه 

جدید   فوریت  این  اینکه  و  است  کرده  مطرح  جهانی  تالطم  دوره  در  چین  رشد  تداوم  برای  امنیتی  مهم  ضرورت 

انشکده ملی  یانگ«، رئیس ددهد. »یائو  ی ها برای نشان دادن نتایج ملموس افزایش مژئوپلیتیکی فشار را بر مقام 

گوید:»این سیاست، به ویژه با وخیم شدن  توسعه در دانشگاه پکن، در پاسخی ایمیلی به سوال نیویورک تایمز می

بین محیط  تغییر  با  زیادی  ارتباط  آمریکا،  و  بدترین سناریو  روابط چین  برای  باید  افزود:»چین  او  دارد«.  المللی چین 

در آماده شود؛ س که  ایاالت  ناریویی  حوزهمتآن  در  را  چین  میحده،  رینگ  فناوری گوشه  از  فرستد«.  های خاصی 

طرح مقام  و  پیشنهادها  هم  چینی  متخصصان  و  می ها  ارائه  »مختلفی«  می های  تالش  همزمان  و  تا  دهند  کنند 

به دولت اصرار می را عملیاتی و محقق سازند. برخی  ناوری  های فاز شرکتورزند که حمایت  استراتژی »شی« 

را برای سرمایه   چینی  موانع  کاهش  دیگر خواستار  برخی  دهد.  این  گذاران خارجی شدهافزایش  تضمین  به  تا  اند 

مساله کمک کند که چین همچنان دوستان خود را حفظ کرده و از آنها نَُبرد. فرمول رشد چین همواره در حال تکامل 

آهسته بوده است. صادرات نسبت به یک دهه  بسیار کند و    نان این تکاملبوده است، هرچند از نظر برخی اقتصاددا

پیش نقش بسیار کمتری در رشد اقتصادی دارد اما تغییر به سوی الگوی مصرف داخلی افزایشی بوده است. چین  

ی های دولت در مورد آسیب پذیربه واردات تکنولوژی، محصوالت و انرژی وابسته است و همین مساله بر نگرانی

یو یونگ دینگ«، اقتصاددان در پکن که پیش تر مشاور بانک مرکزی چین بود در یک مصاحبه »  .ه استخارجی افزود

گفت:»سیاست اینتلفنی  اهمیت  ترامپ  دولت  از سوی  تغییر  حال  در  مدام  کرده    های  روشن  ما  برای  را  مساله 

گوید: د داشت. او میمطرح شده تاکیاست«. او در این مصاحبه همچنین بر »مصرف داخلی« که از سوی »شی«  

جمهور چین گفته است که »چرخه دوگانه« برنامه  »ممکن است سرعت سازگاری خود را افزایش دهیم.« رئیس

شود. جلسه  دهد که در اواخر سال جاری نهایی و سال آینده اجرا میپنج ساله توسعه بعدی چین را شکل می

برای آن برنامه در ذهن داشته را آشکار   شتر آنچه »شی«حتمال زیاد بیرهبران حزب کمونیست در ماه اکتبر به ا

به رهبران  کرد.  چکشخواهد  و دنبال  اهداف  بهتر  چه  هر  تا  هستند  مختلف  پیشنهادهای  اصالح  و  حک  و  کاری 

های آنها این است که چگونه چین  ساله »شی« را اجرایی و عملیاتی سازند. نکته محوری در بحث   ۵های  برنامه 

ایاالت باید محدودیت  به متهای  که  پیشرفته  اقتصادهای  و سایر  فزاینده حده  ناامید و محتاط  طور  به چین  ای نسبت 

به  شده پیشنهادی  که چه  این است  تعیین  احتماال  دولت  استیالی  برای  ترجیح »شی«  آخر،  در  کند.  کنترل  را  اند 

تبدیل شود.خط در موسس   مشی سیاسی  نینگ«، معاون رئیس  پیشرفت»ژو  مالی  ای مصاحبه   ه شانگهای، دره 

سازی برای میزانی از جدایی است. در بیشتر پروپاگانداها، چرخه مصرف کنم چین هم در حال آماده گفت: »فکر می

قرار می توجه  مورد  از چرخه خارجی  بیشتر  بسیار  از »جدایی«  داخلی  استاد چینی سخن  این  در حالی  گیرد«. 

کنید، در واقع به  ود: »هنگامی که به واژه جدایی اشاره میتر گفته بپیش ور آمریکا هم  جمه کند که رئیس مطرح می

می دست  از  دالر  میلیاردها  حاضر  حال  در  دارید.  اشاره  جالبی  بسیار  چینی واژه  با  اگر  و  تجاری  دهیم  مبادله  ها 

ر است از  گویند و بهتیله، جداکردن منداشته باشیم، دیگر این چند میلیارد دالر را از دست نخواهیم داد. به این مسا

همین االن این روند را آغاز کنید.« ترامپ همچنین گفته بود: »اگر اقتصادهای آمریکا و چین با یکدیگر مبادله تجاری  

یک  دهنده  نشان  »شی«  اخیر  سفر  برنامه  حال،  هر  در  داد.«  نخواهد  دست  از  را  پولی  آمریکا  باشند،  نداشته 

های متحده و دیگر قدرت ای چین ترسیم کند در حالی که ایاالتر نظر دارد بری است که او دتراستراتژی گسترده 



 
های کشاورزی مسطح و حاصلخیز شمال غربی غربی عمدتا درگیر بحران کرونا هستند. او در اواخر ژوئیه از زمین 

در  تان »آنهویی«  کند. او در اسچین هم بازدید کرد و از این مساله سخن گفت که کشور باید بتواند خود را تغذیه  

موبایل او  به  آنجا  در  و  کرد  دیدار  فنی  نوآوری  مرکز  یک  از  چین،  شد؛ مرکز  داده  نشان  کوانتومی«  »امنیت  های 

های کوچک و دیگر نمادهای قدرت و جسارت تکنولوژیک داخلی. به نوشته روزنامه مردم، ارگان اصلی حزب  تراشه

آنه از  دیدار  طی  »شی«  کردکمونیست،  اعالم  »با    ویی  کشور  بازار  که  آن  در  که  است  مواجه  خارجی  محیطی 

ماه شوک  از  چین  صادرات  است«.  شدن  کوچک  حال  در  اما جهانی  است  یافته  بهبود  اندکی  کرونا  اول  های 

های فراوان چین  جمهور چین هشدار داد که چشم انداز بلندمدت نامشخص است. رهبر چین افزود که تالش رئیس 

استراتژیک بلندمدت« بوده است. گویا داشت تردیدها را در مورد عزم خود  خود »یک حرکت  زسازی اقتصاد  برای با

می  در  »  .زدکنار  است،  پکن  در  فکر  اتاق  یک  که  یانگ  چونگ  مالی  مطالعات  موسسه  اجرایی  رئیس  ون«،  وانگ 

صنایمصاحبه از  حمایت  برای  بیشتری  اقدامات  احتماال  »شی«  برنامه  که  گفت  مانندای  داخلی  را    ع  گردشگری 

گفت، این آورد. او میجایی واردات به عمل میدنبال دارد و حمایت بیشتری هم از منابع جدید انرژی جهت جابهه ب

کنندگان اشاره دارد. برای افزایش مصرف  های مصرف تر از گسترش هزینهاستراتژی جدید به یک برنامه بلندپروازانه 

توجهی کاهش نوارهای عادی، نابرابری را به میزان قابلیی ثروت به خاجاست با جابه داخلی، دولت چین مجبور ا

و صرفه  استفاده  قابل  درآمد  نداشتن  در صورت  فقیرترها  بعید است  در هزینه دهد.  آزادانه  جویی  اضطراری،  های 

رو شده مت رسمی روبه تواند مستلزم تغییرات اجتماعی و اقتصادی دشواری باشد که با مقاوهزینه کنند. این می

ساالری را احیا کرده  ای برای از بین بردن موانع دیوانهای چند دههرمان جدید »شی« همچنین درخواستاست. ف

های پزشکی یا فرستادن فرزندان است؛ موانعی که کار برای ساکنان روستایی در شهرها را برای تامین مراقبت 

 .خود به مدارس دشوار ساخته است

 بهبود خفیف تولید در چین /   تر شد جهان سنگین  رکود کرونایی در صنایع

ای جهان«  ترین گزارش »تولیدات صنعتی/ کارخانه متحد )یونیدو(« تازه سازمان توسعه صنعتی ملل» : اقتصاددنیای 

را  بهبود  اولیه  تولیدات چین عالئم  اما  را منتشر کرد، گزارشی که عبارت »تولیدات جهانی فروپاشیده است،  خود 

تولیداتنشان می  این سازمان، در حالی  به گزارش  دارد.  را در عنوان  ای جهان در مجموع  کارخانه -صنعتی  دهد« 

بحران  ۲۰۱۹سال   با  که  کرد  تجربه  را  رکودی  »کوویدوضعیت  اقتصادی  وضعیت    ۲۰۲۰در سال  «  ۱۹-های  این  نیز 

ماه مارس )اسفند( تاکنون به های اقتصادی عمده کشورهای جهان از  رکودی روندی رو به وخامت گرفت. فعالیت

بنابراین چندان دور از انتظار نبود که روند نزولی اقتصادها در    .وقف شده استخاطر اقدامات مقابله با بیماری مت

دوم   سایرین   ۲۰۲۰فصل  از  زودتر  خیلی  که  بود  کشورهایی  معدود  از  »چین«  حال  این  با  یابد.  ادامه  هم 

درمحدودیت  اجرا  به  را  کرونایی  نشانهای  خود  از  را  اقتصادی  بهبود  از  اولیه  عالئم  اکنون  اما  به    دهد.می  آورد، 

، تولیدات صنعتی جهان ۲۰۲۰اقتصاد« به نقل از یونیدو، در فصل دوم  الملل روزنامه »دنیای گزارش گروه اقتصاد بین 

قابل به  افت منفی  طور  یافت: پس  م  ۶توجهی کاهش  در فصل دوم سقوط  در فصل نخست،    ۱۱/  ۲نفی  درصدی 

داد.   رخ  گذشته  سال  به  نسبت  تولیدات  این  برای  به درصدی  وضعیت  صنعتی این  اقتصادهای  برای  خصوص 

بود، جایی که به  درصد در فصل دوم سقوط کرد. در فصل نخست    ۱۶/  ۴طور میانگین تولیدات صنعتی  محسوس 

ترین تولیدکننده محصوالت  ، بزرگچینبه  «  ۱۹-»کووید   درصد کاهش یافته بود.  ۲/  ۴تولیدات صنعتی این کشورها  

ر فصل نخست صدمه زد. با این حال بخش تولیدی این کشور در فصل دوم به روند رو به  ای جهان، شدیدا دکارخانه 

تعدیل  آمارهایی  اساس  بر  است.  بازگشته  خود  دوم رشد  فصل  در  چین  صنعتی  تولیدات  فصلی،  عوامل  با  شده 

ل نخست  درصد افزایش یافت. این افزایش در حالی است که در فص ۲/ ۸ذشته نسبت به دوره مشابه سال گ ۲۰۲۰

درصدی را تجربه کرده بود. تولیدات در سایر اقتصادهای صنعتی   ۱۳/  ۹سابقه  تولیدات صنعتی این کشور افت بی



 
، نرخی درصدی را به ثبت رساند۲۲جاری سقوط منفی  توسعه )به غیر از چین(، در فصل دوم سالنوظهور و درحال 

ه گزارش »یونیدو« رکود کنونی اقتصاد جهان از لحاظ  ب   داد.درصد را نشان می  ۲/  ۳عدد منفی    که در فصل نخست

، تولیدات صنعتی جهان برای ۲۰۰۸سابقه است. در پی بحران مالی جهانی  بی   ۲۰۰۸بزرگی حداقل از بحران مالی  

از آن اما پس  باید    چهار فصل متوالی روندی رو به کاهش داشت،  رابطه  این  یافت. در  افزایش  با نرخ چشمگیری 

و ماند  این    منتظر  واضح  یا خیر. موضوع  پیش خواهد گرفت  در  را  روند مشابهی  اقتصادی فعلی  بحران  آیا  که  دید 

ها است. چالش «  ۱۹-های جهانی ناشی از »کوویداست که عملکرد فعلی تولیدات صنعتی جهان، بازتابی از شوک

نااطمینانی  فعالیهو  بر  قبل  در فصول  که  بود هت ایی  انداخته  اقتصادی سایه  تجاری،  های  موانع  آمدن  باال  مچون 

...های سختگیرانهگذاری مقررات و سیاست و  برگزیت  در پس   تر،  آمده  به وجود  قرار گرفته با شرایط  از زمینه  اند. 

ا در اقتصادهای خود مداخله کنند. البته  ها را در سراسر جهان مجبور کرده است تدولت «  ۱۹-طرفی طاعون »کووید

مداثر اقدامات  کامل  دولت اخله ات  برخی گرایانه  که  جایی  است،  مانده  باقی  نامشخص  هنوز  اقتصاد  در  ها 

از احتمال وقوع رکود اقتصادی دوم سخن میصاحب تولیدات کارخانه نظران  نهایت بازتوزیع  به گویند. در  ای جهان 

از سالسوی اقتصادهای صنعتی ممک یابد، چرا که پس  به    هایسپاری فعالیتهای برونن است شتاب  تولیدات 

این کشور  این  خارج  ارائه شده در  از دیگر آمارهای  به واردات کاهش دهند.  را  ها در تالش هستند وابستگی خود 

صنایعی که به  های کاالیی مختلف است. بر این اساس تولیدات  گزارش، تغییرات تولیدات صنعتی به تفکیک گروه 

درصدی را در    ۵نزولی دارد، صنایعی که کاهش حداقل منفی  روندی    ۲۰۱۸تکنولوژی وابسته هستند، از آغاز سال  

از     فصل نخست، را در فصل دوم    ۱۰و کاهش بیش  بار در   ۲۰۲۰درصدی  به ثبت رساندند. چنین کاهشی آخرین 

جهانی   مالی  بحران  مقابل  ۲۰۰۸بحبوحه  در  بود.  شده  ادامه  تجربه  بحران  به  توجه  »کوویدبا  تولیدات  «۱۹-دار   ،

اند. بر این اساس تاثیر قرار گرفته ری شامل غذا یا محصوالت دارویی نسبت به سایر صنایع کمتر تحتکاالهای ضرو

صنایع   تولیدات  تغییرات  جزئیات  رساند.  ثبت  به  را  مالیم  مثبت  رشد  پایه،  دارویی  محصوالت  تولید  دوم  فصل  در 

 .در جدول آورده شده استمختلف 

قابل احتم«  ۱۹-طاعون »کووید//    ۲۰۲۰انداز  چشم به کاهش  تولیدات صنعتی جهان در سال  اال منجر    ۲۰۲۰توجه 

با   ۲۰۲۰های »یونیدو« حاکی از آن است که تولیدات صنعتی جهان در مجموع  بینیخواهد شد. بر این اساس پیش

برای مقابله با کرونا همچون    عمدتا ناشی از اقدامات کشورها  شود، کاهشی کهدرصدی مواجه می  ۸/  ۴کاهش  

 اجتماعی است. این اقدامات تاکنون اثرات شدیدی بر هر دو طرف تقاضا و عرضه گذاشته -های اقتصادییتعطیل

های پیرامون ممنوعیت سفر، دورکاری، از بین رفتن مشاغل و کنندگان به خاطر نااطمینانیاست. تقاضای مصرف

ها متوقف شده است. این  االها برای ماه توجهی کاهش یافته است. در طرف عرضه نیز تولید برخی کطور قابلبه... 

شرایط در حالی است که تولیدات صنعتی جهان در سال گذشته نیز وضعیتی رکودی را تجربه کرد، عموما به خاطر  

به خاطر بحران کنونی ارزش    .جهانی، چین و آمریکادار میان دو تولیدکننده بزرگ  ای ادامه های تجاری و تعرفه تنش

  ۲۰۲۰شود تولیدات صنعتی آمریکا در  بینی مینعتی جهان کاهش یافته است. در این رابطه پیش افزوده تولیدات ص

رغم عملکرد مثبت فصل  درصد بود. به  ۲/  ۱مثبت    ۲۰۱۹درصدی را تجربه کند، نرخی که در    ۱۵سقوط شدید منفی  

در مجموع تولیدات  ۲۰۲۰سال    دوم،  کاهش    اما  با  نیز  م  ۱/  ۶صنعتی چین  مواجه  شود. سال گذشته،  ی درصدی 

تولیدات اقتصادهای صنعتی اروپا نیز تا پایان     درصدی را به ثبت رسانده بود.  ۵/  ۵تولیدات صنعتی چین رشد مثبت  

های تجاری با  خاطر تنشدرصد کاهش خواهد یافت، اقتصادهایی که سال گذشته هم به    ۱۴/  ۳جاری منفی  سال

درصدی را تجربه کردند. الگوی تغییرات تولیدات    ۰/  ۷برگزیت، رشد ناچیز  مذاکرات    های پیرامونآمریکا و نااطمینانی 

شود سطح تولیدات در پایان  بینی میصنعتی در شرق آسیا مشابه اقتصادهای صنعتی اروپا است، جایی که پیش 

د  ۱۱/  ۲تا    ۲۰۲۰ یابد.  کاهش  برای  درصد  مجموع  کارخانه   ۲۰۲۰ر  صنعتی  تولیدات  اقتصادهای  د  درص  ۱۳/  ۷ای 



 
درصدی را برای تولیدات صنعتی    ۴توسعه احتماال کاهش  اقتصادهای صنعتی نوظهور و درحال  .کاهش خواهد یافت

تین تجربه خواهند کرد، در مقایسه با رشد اندک مثبت یک درصدی سال گذشته. در منطقه آمریکای ال  ۲۰۲۰خود در  

تولیدات صنعتی   ۲۰۲۰است، جایی که تا پایان  های منفی رشد تاکنون نیز نسبت به سال گذشته نمایان شده  نرخ

می  ۹/  ۷منفی   کاهش  سال درصد  در  که  آسیایی  اقتصادهای  برای  پرشتابیابد.  از  اخیر  اقتصادهای  های  ترین 

رساند. درصدی را به ثبت می   ۰/  ۵یز منفی  جاری با کاهش ناچشدند، تولیدات صنعتی در سال جهانی محسوب می

پیش  نهایت  بربینیدر  توسعهها  کمتر  اقتصادهای  در  ای  آنها  صنعتی  تولیدات  که  است  آن  از  حاکی   ۲۰۲۰یافته 

  .درصدی خواهد یافت ۱/ ۲افزایش 

 افزایش ذخایر ارزی چین در ماه آگوست 

با احیای  الر آمریکا و تداوم افزایش ارزش یوآن و همزمان  بانک مرکزی چین اعالم کرد که در بحبوحه تضعیف د : ایبنا

تظارات افزایش پیدا کرد.به گزارش  اقتصادی منسجم پکن، ذخایر ارزی این کشور در ماه آگوست با رقمی کمتر از ان

به  ارزی چین  ذخایر  بزرگرویترز،  افزایش  عنوان  با  آگوست  ماه  در  ارزی جهان  ذخایر  دالری  ۱۰/  ۲ترین  به    میلیارد 

که    ۳.۱۶۵ داشتند  انتظار  بودند،  کرده  شرکت  رویترز  نظرسنجی  در  که  اقتصاددانانی  است.  رسیده  دالر  تریلیون 

چین   ارزی  چین،   ۲۱/  ۶۱ذخایر  اقتصادی  احیای  از  گذاران  سرمایه  اطمینان  با  یابد.همزمان  افزایش  دالر  میلیارد 

نیز با روندی یکنواخت افزایش پیدا کرده است. با وجود جریان ورودی خارج به بازار بورس و اوراق قرضه این کشور  

های سختگیرانه ونا، محدودیتدار با آمریکا و شوک ناشی از پاندمی کرتضعیف رشد اقتصادی، جنگ تجاری دنباله 

ای به شکلی گسترده به چین کمک کرده است تا از خروج سرمایه و ارز از کشور جلوگیری کند.یوآن در ماه  سرمایه 

درصد رشد کرد و افزایش ارزش خود را به ماه سپتامبر کشانده است؛ این در   ۱/  ۸ت برابر دالر آمریکا حدود  آگوس

درصد افت داشت.چین تا پایان آگوست   ۱/  ۳ی از ارزهای اصلی جهان، در آگوست  حالی است که دالر برابر سبد

این کشور  اختیار داشت. ارزش ذخایر طالی  میلیون اونس تروآ طالی خالص در ۶۲/ ۶۴بدون تغییر نسبت به جوالی، 

 .فتمیلیارد دالر در پایان آگوست کاهش یا ۱۲۲/ ۶۲میلیارد دالر در پایان جوالی به  ۱۲۳/ ۰۹از 

 روی تجارت جهانی چهار ریسک پیش/   را بررسی کرد ۲۰۲۰المللی تا پایان بلومبرگ مخاطرات تبادالت بین

سال   : اقتصاددنیای  ه  ۲۰۲۰اگر  امروزمیالدی  از   مین  یکی  برای  رقابت  پتانسیل  سال  این  هنوز  برسد،  پایان  به 

مانده  گران بر این باورند که سه ماه و نیم باقی اقتصاد جهانی در طول تاریخ را دارد. با این وجود تحلیل  بدترین دوران 

سال   پیش ۲۰۲۰از  نااطمینانی  آنقدر  می  ،  که  دارد  خود  سال توانروی  جایگاه  را  د  رده جاری  سا در  بدترین  ل  بندی 

از مهم بهبود ببخشد. یکی  گیری کرونا دچار آشوب و بحران هایی که در دوره همه ترین بخش اقتصاد دنیای مدرن 

توانند سبب وخامت بیشتر اوضاع  رو همچنان مستعد اتفاقاتی است که میهای پیش شد تجارت جهانی بود و ماه 

از شدت    ا بهبود عملکرد اقتصاد جهانی، کمیتوانند باین وقایع می  روی دیگر سکه آن است که  .این بخش شوند

جاری،  مانده از سال ترین بحران اقتصادی جهان پس از بحران مالی را بکاهند. از نظر تحلیلگران سه ماه باقی بزرگ 

با افزایش    هایی نیز وجود دارد کهنقشی محوری برای وضعیت اقتصاد جهانی به ویژه تجارت جهانی دارد. نگرانی 

میالدی شده است؛ اتفاقی    ۳۰وضعیت به نوعی مشابه دهه  های مختلف،  گرایش به مصرف داخلی از سوی دولت

با روبه  اکنون  نهایت منجر به رکود بزرگ شد.  تابستان میکه در  از  پایان گذاشتن ماه  عامل مهم    ۴توان فهرستی 

 .جاری را رقم بزنند، عنوان کردجهانی در سال تواند سرنوشت اقتصاد و تجارت سیاسی و اقتصادی که می

ری آمریکااست انتخابات  مهم//    جمهوری  از  یکی  که میمسلما  وقایعی  در  ترین  تجارت جهانی  بر سرنوشت  تواند 

تاثیر بگذارد انتخابات ریاست سال جمهوری آمریکا در ماه نوامبر و جواب این سوال است که آیا مردم آمریکا جاری 



 
ترامپ به   مجددا  رئیسرا  انتخاب میعنوان  یا خیرجمهور  ترامپ    .کنند  زیاد  اگر  احتمال  به  پیروز شود،  انتخابات  در 

ها بر تجارت خارجی آمریکا با شرکای اقتصادی خود دست خواهد زد. ترامپ از این تعرفه   دولت او به افزایش تعرفه 

خصوص در مورد کاالهای پزشکی استفاده  کا به بخشی به زنجیره تامین اقتصاد آمریعنوان سالحی برای قدرت به 

ترامپ کرد.  به   خواهد  خود  دوشنبه  روز  خبری  نشست  جنگ در  رفتن  باال  احتمال  که  کرد  اعالم  ضمنی  طور 

-اش وجود دارد؛ ترامپ بارها چین را به خاطر گسترش ویروس کوویدجمهوریژئوپلیتیکی با چین در دور دوم ریاست 

گر مسائل م راینش تحلیلریکا مورد سرزنش قرار داده است. ویلیا از آن برای اقتصاد آم  و بحران اقتصادی ناشی  ۱۹

توان انتظار موج جدیدی باره گفت: اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، میدراین Clinton administration  تجاری در

تعرفه  افزایش  و  نوسانات  اقتصادی هاز  تحلیلگر  این  داشت.  را  اقتصاد  در  بایدن  ها  اگر جو  افزود  ادامه  در  مچنین 

دموکرات  پیروز  نامزد  نوامبر شود همانها  ماه  با  انتخابات  مقابله  کنار  در  است،  کرده  اعالم  بارها  او  خود  که  طور 

 .پاندمی کرونا و بحران اقتصادی، تجارت به روند سابق خود بازخواهد گشت

تا پایان سال   موانع جدید و مهمی میان تجارت بریتانیا و//    برگزیت اروپا  از    جاری میالدیاتحادیه  وجود دارد. یکی 

بازار متحد اتحادیه اروپا است و در نتیجه صادرکنندگان انگلیسی مجبور خواهند  دال یل این اتفاق خروج انگلیس از 

در    های طویل مرزی و تاخیر زیادیشد مراحل اداری جدید را از سر بگذرانند و همین اتفاق سبب خواهد شد صف

بیاید. این تاخیر در روند تجارت فارغ   با اتحادیه اروپا  جریان تجارت به وجود  از این موضوع خواهد بود که آیا بریتانیا 

اقتصادی  روابط  به  درباره  اروپا  اتحادیه  مقامات  با  نتوانند  بریتانیا  مقامات  اگر  نه.  یا  رسید  خواهند  توافق  به  شان 

ن تجارت  ند، صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا شامل شرایط مندرج در سازماتوافقی تجاری بدون تعرفه دست بیاب

نیز می اتفاق  این  پرونده ها، کنترلتواند هزینهجهانی خواهد شد که  بیاورد که  ها و  به وجود  را  بوروکراتیکی  های 

 .برای چندین دهه وجود نداشتند

دیجیتال بازار  مالیات  سر  بر  آمریکاسیاست//    تنش  مش-ییگذاران  اکنون  منازعه اروپایی  مالیات  غول  درباره  ای 

بوک و گوگل در این اتحادیه هستند. از سویی  های تکنولوژیک آمریکایی مانند فیس ش شرکتخارجی بر روی فرو

های خارجی هستند که در کشور درآمد اروپایی مایل به اجرای قانون مالیات جدید بر فروش شرکتهای کمدولت 

کس حال  در  این  آنها  ترامپ  دولت  مقامات  دیگر  از سوی  اما  هنگفتی هستند.  درآمدهای  تبعیضی  مالیات ب  را  ها 

شرکت بر  کرده ناعادالنه  توصیف  آمریکایی  میهای  که  اقدامی  تعرفهاند؛  افزایش  به  تالفی تواند  از  های  جویانه 

ها سعی داشتند  ود. اگرچه دولت سوی آمریکا دامن بزند و در شرایط کنونی به تعمیق رکود اقتصاد جهانی منجر ش

سعه اقتصادی در پاریس حل و فصل کنند، ایاالت متحده در ماه ژوئن از این  این موضوع را در سازمان همکاری و تو

جاری میالدی به توافق نرسند، باالترین مقامات تجاری آمریکا  مذاکرات خارج شد. در صورتی که طرفین تا پایان سال

نند، موضوعی که در کهای جدید وضع میبرای گروه زیادی از کشورهای مقابل تعرفه   ۲۰۲۱ل  اند در سااعالم کرده 

 .آیدنظر میگیری کرونا بسیار خطرناک به شرایط کنونی اقتصاد جهان در بحران ناشی از همه

کنون  یافته جهان که اهای اقتصادی میان اقتصادهای توسعهدر میان تمام کشمکش //    WTO رقابت برای رهبری

طرف را برای  ت جهانی در تالشند داوری بی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده است، اعضای سازمان تجار 

بین تجارت جهانی تجارت  رئیس سازمان  آزودو  روبرتو  اینکه  به  توجه  با  برگزینند.  تجارت جهانی  و سازمان  المللی 

د را ترک خواهد کرد، انتخاب جانشین وی نقش  منصب خوآگوست    ۳۱اعالم کرده است که پیش از موعد و در تاریخ  

نازعات اقتصاد جهانی خواهد داشت. این عزیمت زودهنگام در بدترین زمان ممکن برای این  حیاتی در سرنوشت م

المللی اتفاق افتاده است. اکنون عملکرد حل اختالف این سازمان به شدت کاهش پیدا کرده و بازوهای  سازمان بین 

کار سختی برای احیای نقش خود  آن عمال فلج شده است و این نهاد در زیر فشار اختالفات چین و آمریکا  مذاکراتی  



 
پیش  اقتصاد جهانی  با  در  مکاتبه  با  این سازمان  اعضای  از  نفر  قرار است سه  دارد.  تجارت    ۱۶۴رو  عضو سازمان 

پیش کنند.  مشخص  را  سازمان  این  آینده  رئیس  اجماع،  طریق  از  و  میبجهانی  ریاست  ینی  سر  بر  رقابت  شود 

این دوره بسیار برنده بسیار موثر واقع    سازمان تجارت جهانی در  انتخاب  زیاد باشد و در نهایت اهرم سیاسی در 

گیری سپرده  به رای  WTO شود. در صورتی که اجماعی میان اعضای این سازمان حاصل نشود، انتخاب رئیس جدید

تاریخ   در  که  موضوعی  شد؛  بی   ۲۵خواهد  جهانی  تجارت  سازمان  وضعیت ساله  درباره  تحلیلگران  است.  سابقه 

ای حساس از تاریخ خود قرار دارد و این سازمان از انتخاب  اکنون در نقطه  WTO اند کهونی این نهاد اعالم کرده کن

 .رئیسی که کشورها را وادار به اصالحات جدید کند، سود بسیاری خواهد برد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهشی شد   ۲۸نرخ رسمی  ؛ ۹۹شهریور  ۱۹

  ۲۸ارز عمده را اعالم کرد که براین اساس نرخ    ۴۷بانک مرکزی ایران، امروز )چهارشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

ی کاهش  نرخ    ۸افت،  ارز  و  قیمت همراه شد  افزایش  با  ماند  ۱۱ارز  ثابت  گ  .ارز هم  )نوزدهم به  امروز  ایرنا،  زارش 

هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس به    ۴۲ شهریور( هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و

همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک    .دریال اعالم ش  ۴۷۱هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز    ۴۴۱هزار و  ۵۴قیمت  

هزار    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۹۰هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۵۷هزار و    ۴کرون سوئد    ریال،  ۷۵۵هزار و    ۴۵سوئیس  

ریال،    ۲۷۹هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۰ریال، روپیه هند    ۶۴۸و  

ریال،   ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    دالر هنگ  ریال،  ۶۵۰هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۶۷هزار و  ۲۵تان  روپیه پاکس  یکصد

هزار    ۲۸ریال، دالر نیوزیلند  ۷۳۰هزار و    ۳۱دالر کانادا   عالوه بر این، نرخ  .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال عمان  

ریال، ریال قطر   ۵۵۱ریال، روبل روسیه    ۶۰۹هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۷۸هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۸۱۵و  

ریال،    ۳۳۳هزار و  ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۱۵هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱

و    ۱۱ریال سعودی   بحرین    ۲۰۰هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار  یکصد    ۶۲۴و    هزار  ۳۰ریال،  ریال، 

یکصد روپیه نپال   ریال،    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۷۶هزار و    ۲نکا  ریال، ده روپیه سریال   ۵۱۱هزار و    ۴۹تاکای بنگالدش  

امروز نرخ    .ریال تعیین شد  ۸۱۵هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۴۲۴هزار و    ۳۵

ریال، یک هزار وون   ۶۲هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۴۳هزار    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۱۳۰هزار و    ۶یوان چین  

جنوبی   و  ۳۵کره  اردن    ۲۹۴هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  قزاقستان    ۲۳۹هزار  تنگه  یکصد  و  ۹یال،  الری    ۸۶۶هزار  ریال، 

  ۱۵ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۷نی افغا ریال، ۸۲۹هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۵۹۱هزار و  ۱۳گرجستان 

  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۳۹۱هزار و  ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۲۱هزار و  ۲۴ ریال، منات آذربایجان  ۹۰۳هزار

گذاری  ریال ارزش   ۹۶۶هزار و    ۱۱منات جدید ترکمنستان   ریال،    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۰۶۴و   هزار

 .شد

 

 واکسن ضد کرونا چین رونمایی شد 

چین که با حضور جمهوری اسالمی ایران در    ۲۰۲۰ت تجارت  نمایشگاه بین المللی خدما  در پنجمین روز  -ایرنا  -پکن

ویروس کرونا ساخ  واکسن ضد  دو  از  دایر شده است  رونمایی شدپکن  این    .ت سینوواک چین  بر  ایرنا  به گزارش 

م با  را  بالینی  آزمایش  دوم  و  اول  مراحل  پیشتر  که  چین  واک«  »سینو  واکسن ساخت شرکت  دو  وفقیت  اساس 

پکن تجارت  خدمات  نمایشگاه  سالمت  بخش  در  هستند  سوم  مرحله  طی  حال  در  و  شد گذرانده  چن "  .رونمایی 

چین در این مراسم گفت که واکسن جدید کشورش می تواند همه جهش های   آکادمیسین آکادمی مهندسی وی"

https://www.irna.ir/news/84032296/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84032296/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84031649/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
را پوشش دهد کرونا  ویروس  داده  اواخر  .رخ  وی"  "چن  به سرپرستی  تحقیقاتی  آزمایش    ۱۳۹۸اسفند سال    تیم 

این   زنی مرداد امسال  ۲۱در تاریخ   فروردین سال جاری وارد مرحله دوم شد  ۲۳بالینی واکسن کرونا را آغاز کرد و در  

ثبت شد به صورت رسمی  فازهای    .واکسن  در  واکسن  امنیت  و  تاثیرگذاری  گفت:  وی  قرار    ۲و    ۱چن  تایید  مورد 

واکسن   جاری  سال  خرداد  تا  و  گرفگرفته  قرار  استفاده  مورد  جمعیت  از  خاصی  های  گروه  سوم  برای  فاز  و  ت 

است انجام  حال  در  نیز  بالینی  داد  .آزمایش  خبر  شدن   او  مشخص  از  فاز  پس  واکسن،    ۳نتیجه  بالینی  آزمایش 

  نچ  .ظرفیت تولید آن نیز متعاقبا افزایش می یابد تا آماده سازی های الزم برای واکسینه کردن مردم انجام شود

گفت: آزمایش   وی همچنین  وارد مرحله سوم  که  کرونا  ویروس  در دست ساخت ضد  واکسن های  انواع  از  نیمی 

در حال حاضر هفت واکسن ضد ویروس کرونا در سراسر جهان در حال مراحل   .بالینی شده، متعلق به چین است

کن نهایی آزمایش تا  حال  این  با  چین هستند  کشور  از  آنها  مورد  چهار  که  رسمی است  به طور  واکسنی  هیچ  ون 

  درصد کارمندان شرکت »سینوواک« و خانواده   ۹۰همزمان گزارش ها حاکی است    .تاییدیه استفاده را نگرفته است

روز جمعه با  (CIFTIS) چین  ۲۰۲۰نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات      .های آنان این واکسن را تزریق کرده اند

   .پکن گشایش یافت جمهوری اسالمی ایران درکشور و منطقه از جمله  ۱۴۸شرکت 

 

 جنگ رسانه ای استرالیا و آمریکا با چین در بن بست تنش های دیپلماتیک 

با چین نه تنها عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی    ماتیک میان آمریکا و استرالیا روابط پر تنش دیپل   -ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا، تازه    .فته بلکه به بخش رسانه ها نیز سرایت کرده و خبرنگاران را هم در بر گرفته استرا در بر گر

، رسانه های استرالیایی ادعا کرده  ترین بخش از این تنش ها بین چین و استرالیا رخ داده که به دلیل همین برخورد

که رسانه اند  مرکز  خبرنگاران  اسمیت«  »مایکل  و  برتلس«  استرالیا    »بیل  روزنامه  و  استرالیا  تلویزیونی  ای 

رسانه های غربی این طور گزارش کرده اند    .فاینانشیال ریویو، خاک چین را ترک کرده و به کشورشان بازگشته اند

نگر دلیل  به  افراد  این  امنیتیکه  های  کنسولگری   انی  در  و  پکن  در  استرالیا  سفارت  در  را  در  مدتی  کشور  این 

ده اند و تا زمانی که به سئواالت ماموران چینی پاسخ نداده بودند، اجازه ترک خاک چین را نداشته  شانگهای بسر بر

مام  .اند از  قبل شماری  که چندی  نوشت  امروز  تایمز چین  گلوبال  روزنامه  دیگر  به  از سوی  استرالیا  امنیتی  وران 

سوال   ضمن  و  کرده  مراجعه  چینی  خبرنگاران  سکونت  رمحل  آنها  از  پرسش  هوشمند  و  های  تلفن  و  ها  ایانه 

نکنند ارسال  گزارشی  رویداد،  این  درباره  اند  خواسته  آنها  از  و  کرده  ضبط  را  را    .خبرنگاران  اقدامی  چنین  نشریه 

ده و  بشدت تقبیح کرده و افزوده است استرالیا در سال های اخیر قوانین متعددی در مورد کار رسانه ای تدوین کر

نظر در  زیادی  اقدام    محدودیت های  و یک  آنها  نقض حقوق مشروع  علیه خبرنگاران چینی  اقدام  اما  گرفته است 

آ  .سیاسی جدی در روابط محسوب می شود بیانیه ای اقدام  از  ن سو روزنامه استرالیایی "فاینانشیال ریویو" در 

را که دو خبرنگار م این موضوع  انتقاد قرار داده و  را مورد  اند، چین علیه خبرنگاران استرالیایی  جبور به ترک شده 

است کرده  توصیف  بار  که    .تاسف  گفته  گرفته،  قرار  تهدید  مورد  چین  در  اینکه  درباره  اسمیت  این  مایکل  کمی 

احساس را داشته اما در مجموع تجربه پیچیده ای بوده و همکار وی نیز آن را یک تجربه ای که خوب نبوده توصیف  

رسانه ای میان چین و آمریکا هم پر تنش تر از هر زمانی دنبال می    اینها در شرایطی است که روابط  .کرده است

لماتیک میان این کشورها با چین دعوای آنها را به رسانه  رسانه های غربی گزارش کرده اند که بن بست دیپ شود

ران بوده  آمریکا و چین در ماه های اخیر درگیر یک رشته اقدامات تالفی جویانه مرتبط با خبرنگا  .ها کشانده است

کرد اند اخراج  را  آمریکایی  روزنامه  مارس، چین خبرنگاران سه  ماه  ک  در  انجام شد  آن  از  پس  ماه  یک  اقدام  ه  این 

 .آمریکا اعالم کرده بود با پنج رسانه دولتی چینی فعال در آمریکا همانند سفارتخانه های خارجی رفتار خواهد کرد

های رسانه  درباره  آمریکا  حکم  از  پس  روز  تن    یک  دو  که  ژورنال"  استریت  "وال  خبرنگار  سه  پکن  چین،  دولتی 

انت را به علت  بودند  آنها استرالیایی  از  نژادپرستانه دانست، اخراج آمریکایی و یکی  را  یادداشتی که چین آن  شار 
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در  جائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین در تازه ترین واکنش به این مسایل روز دوشنبه هفته جاری  »  .کرد

جمع خبرنگاران در پکن گفت: به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا، خبرنگاران چینی فعال در آمریکا  

کنندتا کن تمدید  را  روادید خود  اند  نتوانسته  تا   ون  آمریکا  در  آمریکا    ۹روادید خبرنگاران چینی  ولی  دارد  اعتبار  مهر 

این مقام چینی اظهار کرد که آمریکا در سال    .ید ویزا نکرده استتاکنون به رغم درخواست آنها اقدامی برای تمد

اکنون نیز آمریکا روادید   آنها مجبور به ترک آمریکا شدند ر نهایت روادید چند روزنامه نگار چینی را معلق کرد و د  ۲۰۱۸

نی در آمریکا اخالل  خبرنگاران چینی را به سه ماه محدود کرده است و در کار و فعالیت خبرنگاران و رسانه های چی

ین است موضوعی که جائو با یاداوری اینکه آمریکا با این اقدام به دنبال ایجاد فشار حداکثری بر چ .ایجاد کرده است

و برای خبرنگاران چینی  پکن به شدت از آن انزجار دارد از آمریکا خواست در سرع وقت اشتباه خود را اصالح کند

ت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که وزارت امور  سخنگوی وزار  .روادید صادر کند

خبرنگاران رسانه های آمریکایی در چین  کارت خبرنگاری کن اطالع داده است کهخارجه چین به سفارت آمریکا در پ

آمریکا و استرالیا در ماه های    .را تمدید نمی کند و این موضوع را واکنش متقابل چین به ایاالت متحده خوانده است

ده اند که یکی از آنها عدم  اخیر به بهانه شیوع ویروس کرونا از چین، فشارهای همه جانبه ای بر این کشور وارد کر

 .تمدید صدور ویزا برای خبرنگاران چینی بوده است

 

 تجارت خدمات؛ راهکار جدید چین برای کمک به اقتصاد جهان

کشور و منطقه    ۱۴۸روز و با حضور    ۶چین که هفته گذشته به مدت    ۲۰۲۰ارت خدمات سال  نمایشگاه تج-ایرنا  -پکن

از شیوع  بعد  گیر جهان  زمین  اقتصاد  احیا  برای  این کشور  راهکارهای  رتین  تازه  از  یکی  برگزار شد  پکن  در  جهان 

ر جهان است و یکی از  کارشناسان معتقدند رشد تجارت خدمات در آسیا سریعتر از مناطق دیگ  .ویروس کرونا است

های اخیر، تجارت خدمات چین به سرعت توسعه یافته، تا جایی که در سال  عوامل مهم آن نیز چین است در سال 

میلیارد دالر از تجارت خدمات جهان )در دو بخش واردات و صادرات( به خود، از این نظر  ۷۸۵، چین با اختصاص  ۲۰۱۹

میلیون دالر، رده چهارم جهان را به   ۶۰۰میلیارد و    ۲۸۳صادرات خدمات نیز با    در رده دوم جهان قرار گرفته و از نظر

تا آنجا    ۲۰۲۰اهمیت تجارت خدمات برای چین و همین طور نقش مهم نمایشگاه تجارت خدمات    .خود اختصاص داد

پینگ" جین  "شی  که  چین است  خلق  جمهوری  از   رییس  چین  که  گفت  خدمات  تجارت  المللی  بین  نشست  در 

سترهایی مانند نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات و نمایشگاه بین المللی واردات برای رایزنی در مورد سیاست ب

المللی و گسترش روابط مشارکتی های دولتی و بین ها و تبادل تجربیات با دیگر کشورها، توسعه فعالیت سازمان

می شرکت بهره  خدمات    .بردها  تجارت  بزرگ  ۲۰۲۰نمایشگاه  از  چین  پس  که  است  اقتصادی  و  تجاری  رویداد  ترین 

در شرایطی که   .شود و از این نظر برای اقتصاد چین و جهان اهمیت بسیار داردگیری کرونا در جهان برگزار می همه

شماری با رکود اقتصادی دست و  های اقتصادی متوقف شود و کشورهای بی کرونا باعث شده بسیاری از فعالیت

اکنون  گیری کرونا غلبه کندین با مدیریت مناسب و در پیش گرفتن تدابیر درست توانست بر همهپنجه نرم کنند، چ

بهره و  پیام »جهانی شدن خدمات  تجارت خدمات،  نمایشگاه  برگزاری  با  برای نیز  را  آن«  مزایای  از  مندی مشترک 

ارسال می  دیگر  از ظرفیت  .کندکشورهای  آگاهی  با  پکن  واقع  ددر  و  به  های گسترده  تجارت خدمات  ر حال رشد 

درستی بر این باور است که افزایش همکاری کشورهای مختلف برای کمک به توسعه و نوآوری در زمینه تجارت  

می  بینخدمات  جامعه  اقتصادی  رشد  تداوم  و  کنونی  بحران  از  جهان  خروج  برای  راهی  باشدتواند  پیتر "  .المللی 

شود و به نمایشگاه تجارت خدمات چین در یک مقطع مهم برگزار می  از کارشناسان حوزه اقتصادی گفت که باک"

کرد خواهد  کمک  جهان  تجارت  نوآوری   .رشد  از  استفاده  با  چین  که  کرد  امیدواری  ابراز  فناوری وی  و  های ها 

کندشرکت در صنایع خدماتی کمک  دیگر کشورها  پیشرفت  به  بتواند  تجارت خدمات خود  زمینه  در  فعال  به   .های 

شیائولین"  گفته سرمایه  "چائی  و  خدمات  تجارت  بخش  پیش مدیر  جهانی،  تجارت  سازمان  اولیه  بینیگذاری  های 
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سازمان تجارت جهانی نشان از آن دارد که شیوع کرونا به صنایعی مانند گردشگری و حمل و نقل به شدت آسیب  

های خرده فروشی، پزشکی، ر زمینه رسانده اما در عین حال از سوی دیگر تقاضای برای دریافت خدمات آنالین د 

افزایش داده است را  برای تجارت    .آموزش و سرگرمی  ایجاد شرایط مناسب  و  او گفت: »توسعه صنایع خدماتی 

است اقتصادی  رشد  تداوم  و  رکود  با  جهان  مقابله  کلید  که    «.خدمات،  باورند  این  بر  اقتصادی  تحلیلگران  واقع  در 

نوآو ارائه خدمات  و  تجارت خدمات میرانه شرکت حضور گسترده  زمینه  در  فعال  تداوم  های  برای  را  تواند بستری 

و رشد اقتصادی ایجاد کند که در مرحله اول تاثیرات منفی  کنندگان چینیمصرف به خصوص در بازار بزرگ مصرف

های سیاست   ناشی از شیوع کرونا را کنترل می کند و به تدریج کاهش خواهد داد و پس از آن نیز در صورت اتخاذ

های بین المللی به عاملی برای بازگشتن به مدار رشد اقتصادی در جهان تبدیل خواهد درست و گسترش همکاری 

چین    .شد الکترونیک  تجارت  بخش  از  ۲۰۲۰در  یکی  های که  خدمات     مهم بخش  تجارت  المللی  بین  نمایشگاه 

که ۲۰۲۰ شد  اعالم  رود  می  شمار  میزان۲۰۱۹تا    ۲۰۱۰از   به  از  خر ،  پکن  آنالین  فروشی  به   ۱۲ده  یوان  میلیارد 

برابر افزایش یافته است تجارت الکترونیک در حال حاضر یک نیروی   ۲۸میلیارد یوان افزایش یافته و بیش از    ۳۳۶.۶۳

تجارت الکترونیکی فرامرزی نیز،  در زمینه .مصرف در چین به شمار می رود ارتقا توسعه و محرکه جدید برای تحریک

با فرامرزی،   منطقه  ۱۵ ایجاد پکن  الکترونیکی  المللی  ۶۰ تجارت  بین  الکترونیکی  تجارت  در    ۱۰۸ و فروشگاه  انبار 

ماه نخست سال جاری، ارزش واردات خرده فروشی تجارت    ۶سراسر جهان گام هایی بلند را برداشته است در  

گذشته   سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  پکن  فرامرزی  استا درصد  ۵۵الکترونیکی  یافته  دیگر   .فزایش  سوی  از 

تریلیون دالر رسیده که با توجه به این میزان کالن، اگر نهادهای سرمایه های    ۴۷مقیاس بازار خدمات مالی چین به  

خارجی بتوانند سهم خود را در بازار چین افزایش دهند، سود کالنی به دست خواهند آورد بازار مالی چین برای این 

چین روند الحاق به سازوکار    .ی جذابیت ویژه ای است و این جذابیت مهمی در رشد استشرکتهای خارجی دارا

مالی جهان را سرعت بخشیده و تعداد زیادی از نهادهای مالی آمریکا نیز در این روند حضور دارند که بدین ترتیب به  

منفی شیوع همه گیری کرونا و  در مقابل تاثیرات    .اصطالح »قطع ارتباط مالی چین و آمریکا« غیرممکن خواهد شد

در حال  که چین  کند  ثابت می  دیگر  بار  مالی  ادامه گسترش گشودن صنایع  تجاری،  گرایش حمایتگرایی  افزایش 

بسته درهای  پشت  توسعه  سرگرم  نه  و  است  خارجی  و  داخلی  دوگانه  چرخش  و  نویین  توسعه  نظام    .پیشبرد 

تا حرکات مالی چین و  بازتر ب صنایع مالی ستون اصلی اقتصاد واقعی است باعث می شود  بازار مالی چین  ودن 

زنجیره تأمین صنعتی  با ترمیم سراسر جهان روانتر می شود و خدمات بهتری در اختیار اقتصاد واقعی قرار می دهد

 .برد کمک می شود   –»آسیب دیده«، به اقتصاد جهانی بر اساس اصل برد 

 

 ایران، شانگهای و دورانی تازه 

تبدیل سازمان همکاری شانگهای دارای ظرفیت   -ایرنا  -تهران بلوک قدرتمند جهانی  های فراوان جهت  به یک  شدن 

یکجانبه  رویکردهای  دارند  اعتقاد  تحلیلگران  بین است.  مسائل  به  سفید  کاخ  این  گرایانه  قدرتمند  اعضای  المللی، 

وزیران امور خارجه کشورهای عضو  نشست  .دها در سطح جهانی ترغیب خواهد کرسازمان را به تقویت همکاری 

تاریخ   (Shanghai Cooperation Organisation) سازمان همکاری شانگهای برگزار    ۲۰و    ۱۹در  در مسکو  شهریور 

بین  سازمان همکاری شانگهای شود.می پهنای خاوری عرصه  در  ایجاد شده  نهادهای  از از جمله  که  الملل است 

اد یک بلوک قدرتمند برابر غرب عنوان کرد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این سازمان همان ابتدا هدف خود را ایج

غربی کشورهای  برابر  در  قدرت  موازنه  ایجاد  دنبال  است به  بوده  ناتو  و  متحده  ایاالت  ویژه  سازمان همکاری    .به 

از سال   به صورت رسمی  برای سازمان »شانگهای    ۲۰۰۱شانگهای  این   «۵به عنوان جایگزینی  کرد.  کار  به  آغاز 

قزاقستان،   هند،  روسیه،  چین،  کشورهای  است.  ناظر  عضو  چهار  و  دائم  عضو  هشت  دارای  اکنون  سازمان 
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قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان عضو دائم و ایران، بالروس، افغانستان و مغولستان نیز عضو ناظر  

 .آینداین سازمان دولتی به شمار می

با   بی سازمانی  را  //    همتاظرفیتی  شانگهای  همکاری  سازمان  رشد  و  ظهور  الملل،  بین  روابط  حوزه  تحلیلگران 

منطقه  رویکرد  به  کشورها  توجه  از  بارزی  مینمونه  ارزیابی  آسیا  در  نوین  مرحله  گرایی  در  سازمان  این  کنند. 

را حل تدریج توجه ع و فصل اختالفات مرزی و تقویت اعتماد متقابل میان اعضا  نخست، هدف خود  به  نوان کرد و 

توانایی   این سازمان  دارند  اعتقاد  برخی  داد.  ... سوق  و  انرژی  بانکی،  بازرگانی،  اقتصادی،  به موضوعات  را  خود 

حوزه نقش  در  بیشتر  بین آفرینی  همکاری های  تقویت  با  را  استالمللی  دارا  امنیتی  و  سیاسی  امکانات    .های 

شدن به یک قطب بزرگ  های فراوان برای تبدیلظرفیت دی تبدیل کرده کهکشورهای عضو، این سازمان را به نها

در عرصه سیاسی و ژئوپلیتیک این سازمان جمعیتی بیش از سه میلیارد نفر و وسعتی حدود  قدرت در جهان دارد.

بر مییک چهارم خشکی  را در  امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتهای زمین  و گیرد و دو عضو آن در شورای 

در    .ای قابل توجهی را در اختیار دارندهستند. همچنین حداقل چهار کشور عضو سازمان شانگهای توانایی هسته 

به شمار   متحده  ایاالت  از  پس  بزرگ جهان  اقتصاد  دومین  کنونی  در شرایط  اقتصادی، جمهوری خلق چین  حیطه 

دهه، جای واشنگتن    ۲د اقتصادی، در کمتر از  رود و بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند پکن با همین سرعت رشمی

قدرت  از  نیز  هند  و  روسیه  کشور  دو  دیگر  طرف  از  گرفت.  خواهد  حوزهرا  در  جهان  بزرگ  و های  سیاسی  های 

جالب اینجا است بزرگترین تولیدکننده و  .کنندکننده طی میاند که مسیر رشد و توسعه را با سرعتی خیرهاقتصادی 

های مربوط به حوزه  هان یعنی روسیه و چین هم در این سازمان حضور دارند. داشتن ظرفیتمصرف کننده انرژی ج

های گوناگون این سازمان  انرژی، تولید کاال، دسترسی به اروپا از خاک روسیه در کنار داشتن توانایی و زیرساخت

ن به ویژه دو عضو اصلی یعنی  اعتقاد بیشتر اعضای این سازما  .با بسیاری از نهادهای مشابه متمایز ساخته است

قطبی کارکرد مورد نظر کشورهای جهان را ندارد. این بدبینی در دوره  و روسیه آن است که نظام سیاسی تک  چین

توسعه رویکرد  واسطه  به  ترامپ«  »دونالد  جمهوری  دیگر ریاست  و  شده  تشدید  سفید  کاخ  زورگویانه  و  طلبانه 

و همکاری ائتالف  اتحاد،  به  را  کرده است  کشورها  ترغیب  واشنگتن  برابر  در  مقاومت  در جهت  در شرایط   .بیشتر 

خورد. شبکه تلویزیونی فعلی تمایل به هماهنگی بیشتر و تشکیل یک بلوک قدرتمند بیشتر از گذشته به چشم می

»سی.جی.تی.ان این  (China Global Television Network) «چینی  عالیرتبه  مقام  یک  که  نوشت  گزارشی  در 

بحرانکشو با  مقابله  در  بیشتر کشورها  و همکاری  اتحاد  در نشست سازمان همکاری شانگهای خواستار  های ر 

جهانی شد. این پیشنهاد از سوی »وی فنگ« وزیر دفاع چین در نشست چند روز قبل وزرای دفاع کشورهای عضو  

بیان شد برگزا   .سازمان  این نشست که هفته نخست سپتامبر  در  و ضرورت  وی در سخنان خود  اهمیت  بر  ر شد 

ثبات ساز کنونی تصریح کرد. این مقام ارشد چینی اظهار ای با آینده مشترک برای مقابله با شرایط بی ایجاد جامعه 

های جهان ها در جهت مقابله با چالش داشت باید به جای تعمیق و تشدید منازعات، کشورها بر تقویت هماهنگی

 .از جمله ویروس کرونا تمرکز کنند

ناظر در  به عنوان عضو ۲۰۰۵جمهوری اسالمی ایران با اینکه از سال //  دورنمای حضور ایران در سازمان شانگهای

درخواست عضویت دائم در سازمان را ارائه کرد اما این مهم به دالیل گوناگون    ۲۰۰۸این سازمان در آمد و در سال  

کشور دو  که  است  درحالی  این  است.  نپیوسته  وقوع  به  حدود    تاکنون  روندی  طی  با  پاکستان  و  ساله    ۲هند 

پذیرفته شدن ایران به عنوان عضو دائم و کامل    .توانستند عضویت دائم و کامل در سازمان شانگهای را کسب کنند

در این سازمان اگرچه با مخالفت رسمی و آشکار دیگر کشورها مواجه نشده اما روند اجرایی خود را نیز پیدا نکرده  

از تحلیلگران و رسانه است. بسیار را تحریم ی  اتفاق  این  ایاالت متحده و فشار کاخ  ها در غرب مهمترین دلیل  های 

عنوان   اعضا  بر  سال کردهسفید  در  حال  این  با  سیاستاند.  اخیر  از  های  بسیاری  دشمنی  و  نفرت  ترامپ  های 

تارنمای    .ین فرایند با موانع کمتری روبرو شودکشورها با ایاالت متحده را برانگیخته است و احتماال در آینده پیمودن ا



 
دهد تا ایران به  چندی قبل اعتراف کرد ایاالت متحده اجازه نمی (The Globe Post) «نشریه آمریکایی »گلوبال پست

سازمان همکاری شانگهای بپیوندد. طبق این تحلیل اگرچه فشارهایی آمریکا باعث شده است تا تهران به سوی  

با نزدیکی بیشتر ایران به  کشورهای شرق   تغییر جهت بدهد اما ایاالت متحده از انواع ابزارهای خود برای مقابله 

میقدرت  استفاده  شرق  تحریم  .کندهای  رسانه،  این  نوشته  به  به  ایران  دسترسی  محدودسازی  و  مالی  های 

اعضای سازمان موجب شده استبانک  برخی  بر  کنار فشار  در  المللی  بین  در سازمان  عضویت   های  ایران  کامل 

ادامه   ایران  با  تجاری  و  اقتصادی  به همکاری  تحلیل چین  این  اگرچه طبق  دنبال نشود.  به صورت جدی  شانگهای 

ای خود و فشار ایاالت متحده، های خاورمیانه داده است اما حتی تا یک سال پیش پکن نیز به دلیل تحریم، سیاست

المللی که مهمترین نمودهای آن تشدید  این حال تحوالت اخیر در صحنه بین   داد. باچندان اقدام جدی را انجام نمی

و جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن است، محرک مناسبی   های یکجانبه دولت ترامپ و انزوای کاخ سفیدسیاست

سازمان  دو سال قبل دبیرکل    .رودبرای اقدام عملی و شروع روند عضویت دائم ایران در این سازمان به شمار می

اعضا حاصل می اجماع  با  کامل  که عضویت  این موضوع  به  اشاره  با  تلویحی همکاری شانگهای  به صورت  شود، 

رسد  های آمریکا قرار دارد، عضویت ایران سخت است. به نظر میعنوان داشت در شرایطی که تهران هدف تحریم

آن ها    ن انسجام و رویکردهایی ضد آمریکاییچین و روسیه به عنوان دو موتور محرک اصلی این سازمان که همزما

اعالم کرده  این سازمان  در  ایران  کامل  با عضویت  را  به صورت آشکار موافقت خود  یافته است،  این  افزایش  و  اند 

 .های کمتری عملیاتی خواهد شداتفاق با چالش 

 

 ای با عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهایهای منطقهتوسعه همکاری

نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درحالی امروز و فردا به    -ایرنا    –تهران  

انتظار  میزبانی »مسکو« برگزار می شود که صاحبنظران معتقدند با توجه به نقش مهم و محوری چین و روسیه ؛  

 .می رود مقامات این دو کشور نقش فعالتری برای هموار کردن مسیر عضویت دایم ایران در این سازمان ایفا کنند 

سال   در  است  دولتی  میان  سازمان  یک  که  شانگهای  همکاری  های   ۲۰۰۱سازمان  همکاری  هدف  با  میالدی 

چین، سران  توسط  فرهنگی  و  امنیتی  اقتصادی،  قزا  چندجانبه   ، و  روسیه  تاجیکستان   ، قرقیزستان  ؛  قستان 

پایه گذاری شد در منطقه  ناتو  و  آمریکا  نفوذ  برابر  در  برقرار کردن موازنه قدرت  با هدف  اعالم   . ازبکستان  هرچند 

"سرگئی  که  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران  اجالس  اهداف  از  یکی  که  شده 

ریاست روسیه  خارجه  وزیر   " گیر   الوروف  همه  ویروس  با  مقابله  های  راه  بررسی  داشت،  خواهد  برعهده  را  آن 

این اجالس ماموریت دیگری هم دارد و آن فراهم کردن مقدمات اجالس سران این سازمان  جهانی کرونا است اما  

پاییز امسال به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد ترین  شورای وزیران امور خارجه مهم  .است که گفته می شود 

رود که پس از مشورت و  ها به شمار میمجمع سازمان همکاری شانگهای پس از شورای سران کشورها و دولت 

ای و بین المللی اسنادی را برای تصویب توسط شورای سران کشورهای عضو  فکری درباره موضوعات منطقه هم

آماده می  از  همچنین    .کندسازمان شانگهای  برای تصویب در اجالس    ۲۰قرار است در نشست مسکو بیش  سند 

از سوی کشورهای   نیز  بیانیه مشترکی  و  گرفته شود  نظر  در  آتی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای 

از آنجا که    .شودکند، صادر می شرکت کننده که مواضع مشترک اعضا درباره تحوالت منطقه و جهان منعکس می

ب روسیه  و  و  چین  سیاسی  مناسبات  و  روابط  شانگهای،  همکاری  سازمان  قدرتمند  و  اصلی  عضو  دو  عنوان  ه 

این  بر  روسیه  ای  دوره  ریاست  دوران  معتقدند  ناظران  و  تحلیلگران  برخی  دارند،  ایران  با  ای  گسترده  اقتصادی 

و دهه اخیر شمار طی د  .اجالس، شرایط برای عضویت دایم ایران در اجالس شانگهای بیش از گذشته فراهم است

بودند افزایش یافت به طوری که ابتدا هند و پاکستان در سال   اعضای این سازمان که در ابتدا شش کشور یادشده  

   .میالدی به عضویت آن درآمدند و کشورهای ایران، افغانستان، بالروس و مغولستان نیز وضعیت ناظر دارند  ۲۰۱۷

https://www.irna.ir/news/84032222/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
فرصت ها و دستاوردهای بسیاری را برای جمهوری اسالمی ایران و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای،  

اعضای دیگر در زمینه های اقتصادی، تجاری، سیاسی بدنبال خواهد داشت و ایران می تواند از این پتانسیل از یک  

به   ارتقای جایگاه خود در سطح منطقه و تامین منافع ملی و از سوی دیگر برای شتاب بخشیدن سو برای تحکیم و  

ببرد بهره  با کشورهای عضو  اقتصادی  به عنوان   .همکاری های  پکن  قاطع  بدون شک حمایت  دارند،  تاکید  ناظران 

عضو قدرتمند سازمان همکاری شانگهای از تهران و عضویت دائم در این سازمان ، برای جمهوری اسالمی ایران 

یکا قرار گرفته؛ از اهمیت مضاعفی برخوردار خصوص در شرایط کنونی که ایران تحت شدیدترین تحریم های آمربه 

عضویت دایم ایران در سازمان شانگهای، زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر همکاری های     از سوی دیگر،  .است

والدیمیر  »  .اقتصادی کشورهای عضو با یکدیگر فراهم خواهد کرد و نقش موثرتری به این اجالس خواهد بخشید

همکاری شانگهای به تازگی در مالقات با سفیر ایران در پکن گفت که »نقشه راه توسعه   دبیرکل سازمان نوروف«  

اعضا«   با  دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای  های  خارجه   همکاری  وزیران  در جلسه شورای  گذشته  که سال 

از »خانواده    سازمان همکاری شانگهای امضا شد، بستر بسیار خوبی برای ایران و سایر کشورها به عنوان عضوی

است یکدیگر  با  ها  همکاری  تشدید  راستای  در  شانگهای«  همکاری  همکاری    .سازمان  سازمان  دبیرکل  گفته  به 

های  همکاری  بیشتر  تعمیق  منظور  به  کشورها  مشارکت  برای  خوبی  های  فرصت  راه«  »نقشه  این  شانگهای 

نقش فعالی که دارد می تواند سازماندهی تجاری و اقتصادی فراهم می کند و جمهوری اسالمی ایران با توجه به  

محمد کشاورز زاده سفیر ایران د ر چین نیز در این دیدار تاکید کرد    .برخی رویدادهای این سازمان را برعهده بگیرد

طی هفت سال    .همکاری شانگهای است مند به تقویت بیشتر روابط با کشورهای عضو سازمان  که ایران عالقه 

اجالس در همه  کشورهای عضو سازمان    گذشته  و سران  وزیران  در سطح  که  برگزار   هایی  همکاری شانگهای 

این سازمان   اعضای  میان  جانبه  چند  و  دوجانبه  مناسبات  گسترش  بر  ایران همواره  بلندپایه  مقامات  است،  شده 

این   توسعه  برای  را  ایران  آمادگی  و  اند تاکید  کرده  اعالم  رییس جمهو »  .مناسبات  روحانی«  اسالمی حسن  ری 

و   بویژه چین  ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای  با مقامات  در مالقات های دوجانبه  ایران همواره 

تقویت   برای  ایران  آمادگی  بر  به   روسیه  توجه  با  ایران  که  است  کرده  خاطرنشان  و  تاکید  دوجانبه  همکاری های 

های مشترک اقتصادی با کشورهای عضو شانگهای    موقعیت ممتاز جغرافیایی خود آماده همکاری و اجرای طرح

روحانی در اجالس قبلی سران سازمان همکاری شانگهای بر این نکته تاکید کرده بود    .بویژه چین و روسیه است

که باتوجه به "موقعیت جغرافیایی استثنایی و راهبردی" ایران که از نظر ذخایر انرژی و معدنی بسیار غنی است، 

تواند فرصت  اختیار سرمایه  های  می  در  را  قرار  زیادی  و تجار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای  گذاران 

اجالس وزیران خارجه    .جهش اقتصادی در کشورهای عضو را فراهم آورد  تواند زمینه ها، میدهد و استفاده از آن 

اعالم کرده است که آمادگی    سازمان همکاری شانگهای درحالی در مسکو برگزار می شود که دولت ایران بارها

فعالیت  دارد همه برای  را  اقتصادی شرکت تسهیالت  و دولت های  آوردها  فراهم  ایران  در  این سازمان    .های عضو 

تحریم سایه  در  همواره  شانگهای  همکاری  سازمان  در  ایران  دایم  عضویت  علیه  موضوع  آمریکا  ظالمانه  های 

تردیدی نیست که آمریکا با فشارهای سیاسی خود همواره در مسیر  جمهوری اسالمی ایران پیگیری شده است و  

همکاری های چند جانبه ایران با کشورهای مختلف از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای مانع تراشی کرده  

المللی که اختالفات آمریکا با کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه  رسد در شرایط کنونی بین به نظر می  .است

توان ر موضوعات گوناگون رو به افزایش گذاشته است؛ درصورت ایفای نقش فعاالنه از سوی پکن و مسکو ؛ مید

درآید انتظار   ای  این سازمان مهم منطقه  دایم  به عضویت  انتظار  از سالها  بعد  ایران  که  ارتباط؛    .داشت  در همین 

ایران، از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری ساختن   مقامات مسکو بارها با رد درخواست آمریکا برای منزوی  

کرده حمایت  داده   شانگهای  اطمینان  ایران(و  دایم  )عضویت  درخواست  این  چنین    اند  در  لذا  یافت  خواهد  تحقق 

دایم  زنیشرایطی، گمانه  در دوره کنونی   ها در خصوص عضویت  هرچند مقامات چین،    .تقویت شده استایران 



 
در این سازمان را منوط به موافقت سایر کشورهای عضو کرده اند اما به نظر می رسد موضوع  عضویت دایم ایران  

ساله ایران و چین و اعالم آمادگی رهبران ایران و چین برای تقویت همکاری های همه    ۲۵همکاری های راهبردی  

 .جانبه ، شرایط و بستر مناسبی را برای عضویت دایم ایران ایجاد کرده است

 

 بزرگترین نمایشگاه هوایی چین لغو شد 

هوایی    -ایرنا  -پکن محصوالت  نمایشگاه  بزرگترین  کردند  اعالم  پکن  مقامات  چین،  در  کرونا  ویروس  کنترل  علیرغم 

چین به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر از جمله کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه و محدودیت  

نمی شود  برگزار  امسال  تردد  ب  .های  نهاد مسئول  ایرنا  گزارش  با به  روز چهارشنبه  نمایشگاه های چین  رگزاری 

در شهر جنوبی ژوهای  بزرگترین نمایشگاه محصوالت هوایی چین که قرار بود در ماه آبان صدور بیانیه ای اعالم کرد

بر اساس این بیانیه، نمایشگاه دو ساالنه   .در جنوب چین برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نمی شود

هوایی چین که عمدتا با حضور شرکت های بزرگ مانند بوئینگ، ایرباس و ایرکامرشیال چین برگزار می محصوالت  

این نمایشگاه در سال   برگزاری  برای  شیوع ویروس   .برنامه ریزی شود  ۲۰۲۲شود امسال لغو شده و قرار است 

لغو این نمایشگاه در حالی    .است  کرونا و محدودیت های مسافرتی از مهمترین دالیل لغو این نمایشگاه اعالم شده

از   نمایندگانی  با حضور  را  تجارت  المللی خدمات  بین  نمایشگاه  اکنون  که چین هم  پکن    ۱۴۸است  در  دنیا  کشور 

برگزار کرده است با این حال بیشتر شرکت کنندگان در این نمایشگاه به دلیل محدودیت های رفت و امد میان چین 

رت خانه های مستقر در چین دایر شده اند و بخشی هم به صورت آنالین کاالهای  توسط سفا با کشورهای دیگر،  

در نمایشگاه دو ساالنه محصوالت هوایی چین که در جوهایی واقع    .خود را در معرض دید عالقه مندان قرار داده اند

تولیدی جهان ترین محصوالت  و پیشرفته  ترین  تازه  برگزار می شود  این کشور  ن   در جنوب  مایش گذاشته می  به 

 .پیش از این نیز به دلیل شیوع کرونا، نمایشگاه هوا فضای لندن لغو شده بود .شود

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 محدوديت هاي چین علیه رسانه هاي خارجي به ذائقه آمريکايي ها خوش نیامد 

شرایط  مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی نوشت تدابیری که قرار است اتخاذ شود  

ز  به نقل ا  خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل  .کار را برای روزنامه نگاران در چین سخت خواهد کرد

معتقد  واشنگتن    .آمریکا روز سه شنبه چین را متهم کرد که از رسانه های مستقل می ترسد خبرگزاری فرانسه؛

کنند تر  محدود  را  خارجی  نگاران  روزنامه  دسترسی  دارند  قصد  که  اند  داده  اطالع  چین  مقامات  مورگان    .است 

”تدابیری که قرار است اتخاذ شود شرایط کار  اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ارسال توییتی گفت  

کرد خواهد  در چین سخت  نگاران  روزنامه  برای  توی  “.را  آمده در  آمریکا همچنین  خارجه  امور  وزارت  یت سحنگوی 

است:”وزارت امور خارجه آمریکا از چند سال پیش تالش می کند جمهوری خلق چین را متقاعد کند که به روزنامه  

ازه بازگشتن به چین را بدهد و برای رسانه های آمریکایی امکان فعالیت عادی در این کشور را  نگاران آمریکایی اج

پکن روز سه شنبه هشدار داد که روزنامه    .“ند و همچنین به ارعاب و آزار روزنامه نگاران خارجی پایان دهدفراهم ک

مات چین در سال جاری چندین روزنامه نگار  مقا   .نگاران خارجی برای فعالیت در چین باید به قانون احترام بگذارند

اند کرده  اخراج  را  ت   .آمریکایی  این  با  نیز  آمریکا  هستند، مقامات  تبلیغاتی  ابزاری  چینی  های  رسانه  که  وجیه 

 .محدودیت هایی را برای رسانه های چینی فعال در آمریکا ایجاد کردند

 

https://www.irna.ir/news/84032579/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/international


 

 : فارس  یخبرگزار -

 «کند رئیس جمهور چین: »سیستم بهداشت عمومی قوی از سالمت مردم حفاظت می

عمومی قوی برای حفاظت از سالمت    رئیس جمهور چین خواستار تالش بیشتر برای ایجاد یک سیستم بهداشت

شی جین پینگ،   ان،جیتیبه گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از سی .مردم شد

برای  قوی  عمومی  بهداشت  سیستم  یک  ایجاد  برای  بیشتر  تالش  خواستار  شنبه  سه  روز  چین  جمهور  رئیس 

شد مردم  سالمت  از  را    .حفاظت  سخنان  این  بزرگداشتوی  برای  جوایز  اهدای  مراسم  سازمان   در  و  های افراد 

کووید   علیه  در جنگ چین  کرد  ۱۹برجسته  بیان  پکن  و     .در  پیشگیری  اینکه سیستم  به  اشاره  با  پینگ  شی جین 

کنترل بیماری به عنوان یک ضمانت مهم برای محافظت از سالمت مردم و امنیت بهداشت عمومی و همچنین حفظ 

اقتصاد  بیماریثبات  از  پیشگیری  منظور  به  موثر  اقدامات  برای  بیشتر  تالش  است، خواستار  اجتماعی  و  همه    ی 

س جمهور چین در این مراسم اظهارداشت: »تنها با توسعه یک سیستم بهداشت عمومی قوی،  رئی  .شد کرونا گیر

و درمان و تحکیم دیواره  های هشدار و واکنش زودهنگام، افزایش جامع ظرفیت پیشگیری، کنترل  بهبود مکانیسم 

الی که خواستار آگاهی در ح   رهبر چین  .«ارائه داد توان تضمین قوی برای محافظت از سالمتی مردمقرنطینه می 

و اصالحات بیشتر در ساده سازی سیستم  احتمالی  از خطرات  و سازوکارها، روشن کردن عملکردها و  بیشتر  ها 

صالحیت حرفه ارتقا  دادهای  ادامه  شد،  علیهای  نبرد  کشور   19 کووید :  یک  اداره  توانایی  برای  بزرگ  آزمایش  یک 

د یک سیستم بهداشت عمومی قدرتمند که بتواند در صورت بروز یک  وی خاطرنشان کرد: نیاز شدید به ایجا  .است

شی جین پینگ با بیان اینکه علم و فناوری سالح    .شودوضعیت اضطراری ملی بالفاصله پاسخ دهد، احساس می

بیماری ه علیه  انسان  نبرد  در  تیز  ورودی ای  افزایش  لزوم  بر  همچنین  است،  بخش  ها  در  فناوری  و  علمی  های 

تأکید کرد  بهداشت و نبرد، شرکت  .درمان  این  راه حلدر  ارائه    هایهای فناوری چینی  بر هوش مصنوعی  مبتنی 

مراقبت  کارکنان  به  که  میدادند  کمک  مقدم  خط  در  بهداشتی  تا  های  کنندکند  کنترل  و  شناسایی  را   .ویروس 

  /پیام انتهای

 

 برابر شدن چین با آمریکا در قدرت سایبری 

می نشان  جدید  تحقیق  یک  استنتایج  رسیده  آمریکا  با  برابر  سطحی  به  سایبری  قدرت  لحاظ  از  چین  به   .دهد 

دهد گاه هاروارد نشان میالملل خبرگزاری فارس، تحقیقی جدید از مرکز »بلفر« وابسته به دانش گزارش گروه بین

توانمندی را در  آمریکا قرار گرفته استچین فاصله خود  آمریکا کم کرده و شانه به شانه  با  پایگاه     .های سایبری 

اسکوپ« با استناد به نتایج این تحقیق نوشت با آنکه کارشناسان بر اساس خرد عمومی آمریکا را جلوتر از  »سایبر 

دهند، نتایج تحقیق مرکز بلفر حاکی مالی و روسیه در زمینه قدرت سایبری قرار می چین، انگلیس، ایران، کره ش

ها های تجسسی، دفاع سایبری و تالش ین برده است: توانمندیاش با آمریکا را در سه زمینه از باست چین فاصله

تقویت بخش غیرنظامی سایبری بلفر گفت: »عد»  .برای  از مدیران مرکز  به    هاریک روزنباخ«، یکی  از مردم  زیادی 

آمریکایی  پیشرفتههاتصور میویژه  از چین  زمینه قدرت سایبری  در  فرانسه  و  انگلیس  آمریکا،  که   تر هستند.کنند 

می  نشان  ما  هم تحقیق  تقریباً  و  پیشرفته  بسیار  چین  و  نیست  درست  این  که  استدهند  آمریکا  با  این    «.سطح 

ه فاصله کمی بعد از آمریکا در رده دوم قرار گرفته است. این تحقیق دهد که قدرت سایبری چین بتحقیق نشان می

شوند نیز در حال پیشرفت در این  لمداد نمیهای سایبری قهمچنین نشان داده چند کشور که معموالً جزو قدرت

سنجیده    اندازه گرفتن قدرت سایبری معموالً اقدامی پیچیده است، زیرا بسیاری از جزئیاتی که باید  .مزنیه هستند

با این حال، پایگاه »سایبراسکوپ« نوشته محققان این پروژه توانستند    .شوند جزو اسناد محرمانه دولتی هستند

روزنباک که قبالً دستیار     .کندتر از اکوسیستم امنیت سایبری فراهم میبینانه نند که تصویری واقع شاخصی ارائه ک



 
د گفت  بوده  سایبری  امور  در  آمریکا  دفاع  آمریکاوزیر  دولت  کره     ر  و  ایران  چین،  روسیه،  کشور  چهار  از  معموال 

برده می  نام  زمینه سایبری  در  اصلی  قدرت  عنوان چهار  به  فکر،    .شودشمالی  این طرز  گفت: »ولی  ادامه  در  او 

ساده  کل واقعاً  نگاه  سایبری  قدرت  مسئله  درباره  آنها  و  است  مینگرانه انگارانه  که  ندارند  به  تری  تواند 

میگیریصمیمت ما  منجر شود.  راهبردی  ضعیف  نتایج  و  بد سیاسی  دقیقهای  روشی  ارزیابی  خواستیم  برای  تر 

کشورها   میان  در  سایبری  باشیمقدرت  از    «.داشته  بلفر  مرکز  اندازه   ۲۷پژوهشگران  برای  قدرت  شاخص  گیری 

اده از قدرت سایبری خود در نتیجه  گیری قصد این کشورها برای استفشاخص برای اندازه  ۳۲سایبری کشورها و از  

 /انتهای پیام .اندآن استفاده کرده 

 

 : پیام فوری -

 نیروی محرکه قدرتمند پیشرفت مردم چین است  روحیه مبارزه با کرونا 

روز   و    ۸شهریور/  ۱۸چین  بزرگ  کرونا سهم  گیری  با همه  مقابله  در  که  از شخصیتهایی  به طور رسمی  سپتامبر 

شی جین پینگ رییس جمهور چین شخصا به دارندگان مدال    /۸۲565کد خبر:     .اند، تمجید کردبرجسته ای ادا کرده  

شی جین پینگ به طور همه جانبه    .های ملی و نشان های افتخار ملی، مدال افتخار اعطا و سخنرانی ایراد کرد

را مرور و خاطر نشان    با همه گیری کرونا  العاده مبارزه چین  دم چین طی مبارزه با شیوع کرد که مر روند خارق 

سخنان رئیس جمهور شی نه تنها به طور خالصه تجربیات چین در  .روحیه عظیم ضد همه گیری را ایجاد کردند کرونا

پاسخ داد که چرا چین   به طور واضح به تردیدهای کشورهای خارجی   مبارزه با همه گیری را جمعبندی کرد، بلکه  

ی و مهار همه گیری به دست آورد و اندیشه و  ج مهم و استراتژیکی در پیشگیردر مدت زمانی کوتاه توانست نتای

ارائه دهد با همه گیری  برای مبارزه جهانی  بر همه گیری    .درسهای مفیدی  برای غلبه  وحدت قدرتمندترین سالح 

أثیر قرار داد.  میلیاردی مردم چین و روحیه سوار یک قایق بودن در آنها، جهان را تحت ت  ۱٫۴است. اتحاد و همدلی  

چهل   از  امدادرسانیبیش  برای  پزشکی  پرسنل  از   هزار  بیش  شتافتند،  هان  وو  واحدهای    ۴به  کارمند  میلیون 

شبانه روز در حال انجام وظیفه بودند، محققان علمی سخت تالش کردند تا مشکالت اساسی را برطرف   مسکونی  

داوط نگاران،  روزنامه  بهداشت،  کارمندان  پیکها،  و  بدون هکنند  کدام  غیره هر  و  کردندلبان  ادا  در    ..…یاهو سهمی 

این   حال حاضر کروناویروس جدید هنوز در سراسر جهان   از  را  رنج همان مردم جهان  نیز  دارد. مردم چین  شیوع 

کردند تجربه  گیری  سرنوشت  همه  با  اخالقی  پذیری  مسؤولیت  جهانی  جامعه  به  امدادرسانی  با  امکان  حد  تا  و 

میلیون دالر کمک نقدی به سازمان بهداشت جهانی ارائه   ۵۰ ن مثال چین  خود نشان دادند. به عنوا  مشترک را از

سازمان بین   ۴کشور و    ۱۵۰محموله ضد همه گیری به    ۲۸۳کشور اعزام کرد،    ۳۲تیم متخصص پزشکی به    ۳۴داد،  

دیر مرکز مطالعات  ینیاسیو ویالگران ما .کشور محموله های ضد همه گیری صادر کرد ۲۰۰المللی اعزام و به بیش از 

چین آرژانتین گفت: چین جان هزاران تن را نجات داد. چین الگویی برای مهار موفق همه گیری است و پس از مهار  

اساسی آن بالفاصله مواد ضد همه گیری را به سایر کشورها ارائه داد که خود گویای عمل به ایده جامعه بشری با  

است مشترک  تحو  .سرنوشت  برابر  در  و  چین  نشده  دیده  نظیرش  اخیر  قرن  یک  طی  که  جهان  در  اساسی  الت 

برای   به عنوان نیروی محرکه تلقی می کند، خود را   تحریک و سرکوب نیروهای خارجی، روحیه ضد همه گیری را  

حرکت می انطباق با تحوالت محیط خارجی در طوالنی مدت آمده کرده و به سمت اهداف مقرر برای توسعه خود   

نطور که شی جین پینگ گفت: »هیچ کس و هیچ نیرویی نمی تواند جلوی حرکت مردم چین برای رسیدن  کند؛ هما

 «!به زندگی بهتر را بگیرد

 



 

 : راهبرد نامه -

 سبک طب چینی   اسرار الغری به

به عادت های غذایی اشاره خوا این مطلب  ادامه  اندام بدن کمک در  تناسب  آنها به حفظ  هیم کرد که بکار بستن 

اندازه نیازهای  ارو براساس طب چین، اگر غذا به مثابه اولین دغذا به        بسیاری می کند. این عادت ها عبارتند از:

 های طبیعی باشد و تعادل بین دریافت غذا و فعالیت ]…[ بدن و از خوراکی 

اندام بدن کمک  تناسب  آنها به حفظ  به عادت های غذایی اشاره خواهیم کرد که بکار بستن  این مطلب  ادامه  در 

  :بسیاری می کند. این عادت ها عبارتند از

ب  داروه  غذا  اولین  به//    مثابه  غذا  اگر  از خوراکبراساس طب چین،  و  بدن  نیازهای  و یاندازه  باشد  های طبیعی 

نمی  اتفاق  وزن  اضافه  برقرار شود،  فعالیت جسمانی  و  غذا  دریافت  بین  و  تعادل  الغری  رژیم  چین،  در طب  افتد. 

ریزمغذی  محاسبه در  تفاوت  براساس  غذاها  ندارد.  وجود  وکالری  نشاسته  مغذیدرشت  ها  چربی،  )پروتئین،  ها 

تقسیم  نمیو…(  یابندی  ماهیت  پنج  بلکه  تلخ،   شوند  ترش،  پنج طعم  و  متعادل، خنثی  گرما، خشک،  طبع سرما، 

اتفاق می در معده  که  تغییری است  با  متناسب  غذا  ماهیت  دارند.  تاثیر  بدن  بر  و شور  تند  به شیرین،  عنوان  افتد. 

. در دهدکند و متابولیسم را افزایش می گرم، بدن را گرم و عملکردهای حیاتی را تحریک می مثال، خوراکی با طبع  

ها نیز هر کدام بر اندام خاصی تاثیر دارد؛ ترشی بر کبد و کیسه صفرا، تلخی بر قلب، شیرینی بر پانکراس مورد مزه 

 .هاها و شوری بر کلیه و طحال، تندی بر ریه 

باید با گنجاندن بیشتر خوراکی   //  ی فصلهاپاکسازی بدن با خوراکی   پاییز  با  برای پاکسازی بدن در آستانه  های 

کند. های با طبع متعادل نیز به دفع مواد زائد کمک میها و روده بزرگ توجه کرد. همچنین خوراکیم تند به ریه طع

پیاز، زیره، خردل، زنجبیل و…    های فصل نظیر مرکبات، به، سیب، آلو، انگور، کرفس، پسته، سیر،گنجاندن خوراکی 

  .شوددر پاییز توصیه می 

هایی که امروزه مصرف می شود، فرآوری و صنعتی هستند که فاقد  اکثر خوراکی//    های تازهارجحیت با خوراکی

های رو، در طب باستانی چین ارجحیت انتخاب با خوراکی ها بوده و تاثیری در حفظ نشاط ندارند. از همینریزمغذی 

بندی است. تقسیمهای معطر  ها و سبزیجات ارگانیک فصل، جوانه گیاهان و سبزیوی انرژی حیاتی مانند میوهحا

شامل   چین  طب  براساس  صحیح  میوه  ۷۰تغذیه  سبزیجات،  درصد  و  روغن   ۱۰ها  و  مغزها  گیاهی، درصد  های 

  .مرغ، ماهی، گوشت و لبنیات استدرصد تخم  ۱۰درصد غالت و ۱۰

یا کم  در بدن حذف شده و  دلیل تولید رطوبت ها بهدر طب چین بعضی از خوراکی//  های مرطوباکیپرهیز از خور 

انداممصرف می از عملکرد درست  مانع  و  کرده  زیرا همانند چسب عمل  و  شوند  انتقال چربی  در خونرسانی،  ها 

می  چربیانرژی  تجمع  زمینه  زیاد  رطوبت  ایجاشوند.  را  وزن  اضافه  و  بدن  در  می ها  نوشیدنید  الکلی، کند.  های 

  .انداین جمله جات و گوشت قرمز ازمحصوالت با پایه آرد، لبنیات، شیرینی

از خوراکی  در طبخ غذااستفاده  مختلف  انتخاب خوراکی//    های  روش غذاخوردن،  و  بهترین  با طبع  مختلف  های 

باید بر نیاز بدن متناسب با فصل تومزه های مختلف عملکرد  جه کرد. گنجاندن خوراکیهای مختلف است که البته 

  .کندها را تقویت می ریزمغذی 

نکته اساسی هنگام غذاخوردن، توجه به احساس گرسنگی و سیری واقعی است.  //    معقول  غذاخوردن در حد

ر گذاشته  خوری باید کناتر میل شود. البته ریزهی سبکوعده  ۴ی حجیم، غذا در  وعده  جای دو یا سه بهتر اینکه به

  .برسدنظر ساعت است؛ هرچند تحمل آن سخت به ۶آل برای هضم و جذب غذا شود. فاصله ایده 

آگاهانه زمان //    غذاخوردن  در  غذاخوردن  باشد.  غذا  به  صرفا  حواس  تمام  باید  زیاد،  غذاخوردن  از  پرهیز  برای 

 ا بهتر است با چند نفس عمیق بدن بهشود. ابتددور از استرس و خشم مانع از پرخوری میگرسنگی واقعی و به

http://raahbordnaame.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b7%d8%a8-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/
http://raahbordnaame.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b7%d8%a8-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/


 
پس هر لقمه کامال در  شود و سآرامش برسد، حواس بینایی و بویایی با غذا تحریک شده، یک لیوان آب نوشیده  

  .ی آن احساس شوددهان جویده و مزه 

اندازه  بدن بهها و سبزیجات باشد،  درصد تغذیه روزانه شامل میوه   ۷۰اگر  //    نوشیدن آب متناسب با احساس نیاز

از   توان در کنار آبلیتر آب نیست. همچنین می  ۵/۱کند و دلیلی برای اجبار به نوشیدن  کافی رطوبت را دریافت می 

ترجمه: مریم سادات     .های گیاهی و عصاره سبزیجات نیز استفاده کرد که ارزش غذایی باالیی نیز دارنددمنوش

 Santé Magazine.fr:منبع/  کاظمی

 

 :خرداد -

 قرارداد استراتژیک ایران و چین را در وضعیتی مبهم قرار داده  FATFامات نسنجدیده در مواجهه با اقد

به   پیوستن  با بحث  نتیجه اقدامات نسنجیده در مواجهه  این باور است که در  یا به    FATFخرداد: یک اقتصاددان بر 

ترین و استراتژیک ترین ا کشور چین که مهمالمللی، بنعبارت بهتر رعایت قواعد مورد درخواست این نهاد مالی بی

ساله با آن هستیم، با مشکل مواجه    ۲5کشور برای ما از نظر اقتصادی بوده و در شرف امضای قرارداد استراتژیک  

ندارندشده را  گسترده  رایزنی  و  بحث  یا  استدالل  نیازمند  مسائل  برخی  استاد    ایم.  و  اقتصاددان  آرمن  سیدعزیز 

با تاکید بر اینکه نشگاه شهید چمدا وضعیت   ران اهواز در ارزیابی خود از اوضاع اقتصادی کشور در مقطع کنونی، 

نیز می آن عادی  مردم  و  که همه شهروندان  »در  چنان  گفت:  »انتخاب«  به خبرنگار  بحرانی است،  بینند، وضعیتی 

به  شاخص امید  اقتصادی،  بیکاری، رشد  تورم،  همانند  مختلفی  اهای  رفاه  بسیار  زندگی،  متاسفانه  و...  جتماعی 

ترین مشکل اقتصادی کشور عالوه بر مشکالت  وی افزود: »مهم  روشن است که وضعیت کشور مساعد نیست.«

توان مساله »تامین بودجه دولت« مورد ارزیابی قرار داد. در چند وقت گذشته دولت  ای را میساختاری چندین دهه 

تواند بودجه را  بوده و این یک واقعیت است که قوه مجریه به تنهایی نمی  ها مواجههزینه  با کسری بودجه در تامین

های مختلف در نظر گرفته شده که  های غیرضروری برای وزارتخانه تامین کند؛ زیرا بسیاری از موارد خاص از هزینه 

یم بگوییم به  توانحل شود، میعمال دردسرساز هستند . اگر مشکل بودجه دولت و مصائب آن برای اقتصاد کشور  

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: »بخشی بزرگ از درآمدهای دولت    شرایط خروج از بحران نزدیک خواهیم شد.«

تامین می  انرژی  شود که اکنون بخش اعظم آن دیگر در دسترس نیست. از طریق فروش و صادرات نفت و منابع 

هم در وضعیت کنونی    ها است که افزایش آنای تامین هزینهگاه دولت برتکیه   عالوه بر نفت، درآمد مالیاتی دیگر

جای   بر  حداکثری  مخرب  تاثیرات  مالیات  افزایش  منفی،  اقتصادی  رشد  وضعیت  در  زیرا  نیست؛  ممکن  عمال 

نسبت کنند یا اشخاصی که خواهدگذاشت. تنها راه ممکن دریافت مالیات از نهادهایی است که مالیات پرداخت نمی

پردازند، به پرداخت سهم واقعی خود ناچار شوند. کسر بودجه دولت هر اندازه د مالیات کمتری میبه دارایی خو

های خود پیرامون تاثیر این استاد دانشگاه اهواز، در بخشی دیگر از گفته بیشتر شود، تورم نیز تشدید خواهد شد.«

دید لطمات سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد  ها نیز بدون ترحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: »تتحریم

توانیم دیگر نفت صادر کنیم و تامین بودجه به مشکلی بزرگ تبدیل شود، ناشی از  کرده است؛ همین که اکنون نمی

بیرونی و تحریم تنها فشارهای  این  باید توجه داشت که  اما  آمریکا نیستند که  همین موضوع تحریم است  بر  های 

متاسفانه در داخل کشور برخوردهایی جناحی و سیاسی    هاکنند، بلکه برخی افراد و جریان ی کشور فشار وارد م

و قواعد مالی آن که از سوی اکثریت قاطع    FATFآرمن افزود: »در این میان پیوستن به    با موضوع اقتصاد دارند.«

دی بر کشور شده است. ساز نوعی خود تحریمی و فشار مضاعف اقتصاشود، زمینهکشورهای جهان رعایت می 

یا به عبارت    FATF  باید به این امر توجه داشته باشیم که در نتیجه اقدامات نسنجیده در مواجهه با بحث پیوستن به

ترین و استراتژیک ترین کشور  المللی، با کشور چین که مهمبهتر رعایت قواعد مورد درخواست این نهاد مالی بین 

http://www.khordadnews.ir/fa/news/349263/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-fatf-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87


 
و بوده  اقتصادی  نظر  از  ما  استراتژیک    برای  قرارداد  امضای  شرف  مواجه    ۲5در  مشکل  با  هستیم،  آن  با  ساله 

بشده یا  استدالل  نیازمند  مسائل  برخی  ندارند.«ایم.  را  گسترده  رایزنی  و  »نتیجه    حث  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 

اهد داشت. فارغ ای بر وضعیت اقتصادی کشورمان در کوتاه مدت نخوانتخابات آمریکا نیز تاثیر چندان قابل مالحضه

های ودیت رسد که با توجه به محداز دونالد ترامپ، هر شخص دیگری به ریاست کاخ سفید برسد، بعید به نظر می 

تهران  به  را  امتیازات خاصی  آمریکا، بتواند  و نیز قواعد داخلی  ترامپ طی چند سال گذشته  از سوی  اعمال شده 

حاضر نیست از فشاری که ترامپ بر اقتصاد ایران وارد کرده به آسانی  واگذار کند. بدون تردید، بایدن نیز به آسانی  

ها را مدنظر  گری راهبرد گرفتن امتیاز در صورت کاهش تحریم رسد بایدن یا هر شخص دیدست بکشد. به نظر می 

می  می قرار  را  بایدن  پیروزی  مثبت  جنبه  تنها  در  دهد.  ویژه  به  کشور،  اقتصاد  بر  آن  روانی  تاثیرات  زمینه  توان 

 توان مورد ارزیابی قرار داد.« گذاری خارجی میسرمایه 

 

 : برنا یخبرگزار -

هزار   4واگن مترو از چین به کشور/کمبود  6۳۰ورود  :معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 

 هستند  هزارتاکسی در تهران فرسوده 4۰اتوبوس در تهران/ 

قرار است   با کشور چین بستیم  که  قراردادی  وارد کشور شود  6۳۰مناف هاشمی گفت: طبق  به گزارش    .واگن 

حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در مراسم آغاز عملیات مناف هاشمی، معاون   گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛

  ۲۲و    5تا    ۱مترو در منطقه    ۱۰مترو گفت: مردم تهران با افتتاح خط    ۷و توسعه شمالی خط    ۱۰اجرایی احداث خط  

است و از لحاظ    یکی از طوالنی ترین خطوط متروی تهران  ۱۰خط   :او افزود  .از خدمات خوبی بهره مند خواهند شد

داخلی ساخته می شود  بار امکانات  با  که  پروژه است  بزرگترین  ترافیک شهرداری   .مالی هم  نقل  و  معاون حمل 

بیان کرد افزایش دهد  ۷این خط   :تهران  تهران  توانند مسیرهای مترو را در  تبادلی دارد که می  ادامه    .نقطه  او در 

ایستگاه را تا پایان سال افتتاح کنیم    ۱۲دیم  ل شدن است و قول دا مترو درحال تکمی  ۷و    6در حال حاضر خط   :گفت

 6۰۰   بعضی از این خطوط و ایستگاه ها :هاشمی بیان کرد  .ایستگاه افتتاح شود  ۱4   البته تالش ما این است که

میلیارد تومان هزینه می برد اما با دالر    ۱۹مترو برآورد ما این بود که    ۱۰میلیون تومان هزینه دارند حتی درمورد خط  

باالی  امر پو  ۳۰وز  تومان  میلیارد  تکمیل شودهزار  این خط  تا  است  الزم  ترافیک شهرداری    .ل  نقل  و  معاون حمل 

افزود برای سال    ۳ما حدود   :تهران  اما  کنیم  دریافت  توانستیم  اوراق مشارکت  از  تومان  میلیارد    4   حدود  ۹۹هزار 

به سازمان   آن  نامه  که  کار است  در دستور  تومان  میلیارد  ابالغ خواهد شدهزار  بودجه  و  مناف هاشمی    .برنامه 

واگن وارد کشور شود اما نیاز است دولت ورود    6۳۰طبق قراردادی که با کشور چین بستیم قرار است   :تصریح کرد

  6واگن در مترو کم داریم و با وجود    ۱5۰۰همانگونه که   :او ادامه داد  .پیدا کنند چون بیشتر از این در توانمان نیست

سال اخیر    ۱۰سال سن دارند زیرا در    ۱۲کمبود داریم و اتوبوس موجود هم  هزار اتوبوس    4اتوبوس اما بازهم  هزار  

انتظار می رود اتوبوسی وارد نشده است پس حمایت و کمک دولت  بیان کرد  .هیچ  پایان   40 :مناف هاشمی در 

رنامه  هزار دستگاه تاکسی که در ب  ۱5تا  هزار تاکسی تهران فرسوده است بنابراین ایران خوردو باید همکاری کند  

 الهام مرادی  :خبرنگار  .ماست نوسازی شود

 

 : میتسن یخبرگزار

 تالشی جدید برای نمایش تصویری کذب از سین کیانگ

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1055698-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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تنظیم  از آن است که دولت چین در حال اجرای پروسه عقیم سازی و سقط جنین اجباری،  شایعات جدید حاکی 

به گزارش   .های قومی در سین کیانگ استی دیگر« علیه اویغورها و سایر اقلیتبه شکلخانواده و »نسل کشی  

الملل بین  تسنیم گروه  شین  خبرگزاری  علیه  ها  پردازی  از شایعه  جدیدی  دور  چین،  المللی  بین  رادیو  از  نقل  به 

و  عات جدجیانگ شروع شده است؛ شای پروسه عقیم سازی  اجرای  در حال  دولت چین  که  آن است  از  ید حاکی 

سقط جنین اجباری، تنظیم خانواده و »نسل کشی به شکلی دیگر« علیه اویغورها و سایر اقلیت های قومی در 

است کیانگ(  )سین  جیانگ  نوع   .شین  این  که  رسد  می  نظر  به  اینطور  مربوطه،  گزارش های  تنوع  از  نظر  صرف 

نام چینی گزارش ه به  دانشمند ضد چینی  این گزارش ها، یک  تمامی  منبع خبری  دارند؛  منبع خبری مشترکی  ا، 

حقیقت این است که نه تنها ریشه جنجال فعلی درباره »نسل کشی به شکلی دیگر« در   .»جنگ گوا ان« است

اوی  شین بلکه سرچشمه بحث ها و جنجال های گذشته مانند »بازداشت میلیون ها  غور« و »کار اجباری  جیانگ، 

طبیعی است که وقتی تمام جنجال های    .اقلیت های ملی شین جیانگ« نیز همین آقای »جنگ گوا ان« بوده است

دقیق نگاهی  با  باید  دارند،  خبری  منبع  یک  صرفا  جیانگ  شین  درباره  آور  ان«    تعجب  گوا  »جنگ  بررسی  به  تر 

با اینکه یک نام چینی برای خو  » د انتخاب کرده، اما یک تبعه آلمانی است و نام آلمانی اوپرداخت؛ جنگ گوا ان 

Adrian Zenz» میالدی تاکنون، بیش از ده ها مقاله تعجب برانگیز   ۲۰۱۸این تبعه آلمانی از سال    .)آدریان زنز( است

راکاش/  گ منتشر کرده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: »لیست کادر ارتباط با شین جیان

جنبش  زایمان/  اجباری  کنترل  و  جنین  سقط  سازی،  »عقیم  چین«؛  جیانگ  شین  در  ها  بازداشت  تحلیل  و  تجزیه 

عقیم سازی  سرکوب فرزندآوری ها در شین جیانگ توسط حزب کمونیست چین« و ... )به طور مخفف به عنوان »

ن گزارش ها علیه چین معنایی ندارد و باید  تعجب برانگیز بودن ای  .اجباری در شین جیانگ« در ادامه ذکر می شود(

آنچه مشخص شده، این است که این گزارش ها مملو از دروغ و    .دید که این مقاله ها تا چه اندازه واقعیت دارند

زنز   آدریان  مثال،  عنوان  به  است؛  کذب  جیانگ« بیانات  در شین  اجباری  سازی  »عقیم  موضوع  با  گزارش خود  در 

و »تورسونای   (Mihrigul Tursun) «مهری گل تورسون»،  (ZumratDawut) «زمرت داوود»  :اینطور آورده است که

نکته اولی که باید به آن دقت کرد    .توسط دولت مجبور به عقیم سازی شده اند (Tursunay Ziyawudun) «زیاودون

بنابراین می توان گفت  درصد از گزارش های مربوط به شین جیانگ ذکر می شوند و    ۸۰ت که این نام ها در  این اس

زمرت داوود مدعی شده است    .که این افراد، بازیگرانی هستند که سناریوها علیه شین جیانگ را اجرایی کرده اند

ازی شده است؛ این در حالیست که این که پس از ترخیص از مرکز آموزش مهارتهای حرفه ای مجبور به عقیم س

از سوی مرکز آموزش مهار او در ماه مارس  فرد اوال هیچ وقت  ثانیا، خود  و  ت های حرفه ای پذیرش نشده است 

خواستار    ۲۰۱۳سال   »اورومچی«،  شهر  کودکان  و  زنان  بیمارستان  در  فرزندش  سومین  تولد  از  پس  و  میالدی 

پر ادامه  مهار  برای  راهی  »عقیم سازی اجرایی شدن  اصطالح  به  بحث  بنابراین،  و  است  اش شده  باروری  وسه 

ا علیه  ندارداجباری«  واقعیت  اصال  نیز   .و  جیانگ  شین  علیه  سناریوها  بازیگران  از  دیگر  یکی  تورسون،  گل  مهری 

آزار و اذیت قرار گرفته و کشته شده   برادرش در مرکز آموزش مهارت های حرفه ای مورد  مدعی شده است که 

تورسونای   .یب کرده استاین در حالیست که برادر او هنوز زنده است و چنین شایعه ای علیه خود را تکذ  .است

زیاودون نیز مدعی شده است که دختری در قزاقستان دارد اما حقیقت این است که آن دختر، دختر یکی از بستگان  

ایی که غرب رسانه های قدرتمندی در اختیار  تعداد این دروغ ها بسیار زیاد است اما از آنج  .شوهر فعلی اش است 

با این    .ی می شوند و جای مطالب واقعی در مورد شین جیانگ را می گیرنددارد، این دروغ ها سریع پخش و عموم

وجود، کشف حقیقت میان این همه دروغ کار چندان دشواری نیست؛ در حال حاضر می توان با یک جستجوی ساده 

ون نفر  میلی  ۱۲.۷۱میالدی،   ۲۰۱۸آمار جمعیت اویغورها در شین جیانگ در سال    .یقت رسیددر فضای اینترنت، به حق

که   است  آماری  برابر  دو  جمعیتی  معنای  به  آمار  این  که  است  شده  بود؛   4۰گزارش  شده  منتشر  گذشته  سال 

جیانگ،    سوالی که مطرح می شود این است که چطور می توان در منطقه ای که بر اساس دروغ ها علیه شین

https://www.tasnimnews.com/


 
بود؟  آمار جمعیت  افزایش  این  در  دچار نسل کشی است، شاهد  آنچه  اساس  منتشر    بر  زون«  وب سایت »گری 

شده است، »آدریان زنز« یک مسیحی اصولگرای راستگرای افراطی است؛ این تبعه آلمانی بر این باور است که  

خ به این سوال ضروری است که گزارش  با این حال، پاس  .خودش تحت هدایت خداوند، علیه چین مامور شده است

و   علیه چین  آلمانی  تبعه  این  توسط  که  توان هایی  را چگونه می  اند  منتشر شده  و  تهیه  آمیز  تبعیض  نگاهی  با 

کرد؟  توصیف  طرف  بی  و  پردازیم  منصفانه  می  زنز  آدریان  شرکای  و  مالی  کنندگان  تامین  بررسی  به  ادامه،   .در 

ارشد   محقق  را  خود  زنز  در  آدریان  این  و  است  کرده  معرفی  کمونیست«  قربانیان  یادبود  »بنیاد  نام  به  بنیادی 

آدریان همچنین    .یست که این سازمان شدیدا ضد کمونیستی است که با تصویب کنگره آمریکا ایجاد شده استحال

د  به همراه عناصر گروهک »ترکستان شرقی« در جلسات شورای حقوق بشر و کنگره آمریکا شرکت و گزارش ض

ک تروریستی است که برای  چینی خود را ارائه کرده است؛ این در حالیست که گروهک ترکستان شرقی یک گروه

آدریان زنز عالوه براین، برای پیشبرد    .جدایی شین جیانگ از چین به اجرای عملیات تروریستی متوسل شده است

استراتژیک های  سیاست  »موسسه  از  خود،  های  مال (ASPI) «فعالیت  در  کمک  این  و  است  کرده  دریافت  ی 

سترالیا و وزارت امور خارجه آمریکا پنهان هستند و با این  حالیست که در پشت صحنه فعالیت این موسسه، دولت ا

بنابراین، می توان منطق تمام فعالیتهای آدریان زنز را به شرح    .اوصاف می توان موضع این موسسه را متصور شد

گرا، راستگرا و افراط گرای دین مسحیت که سرسختانه علیه چین فعالیت می کند و زیر خالصه کرد: یک پیرو اصول

توسط سازمان های سرسخت ضد چینی تامین مالی می شود و از طریق همکاری با برخی از نیروهای ضد چینی، 

کار اجباری  گزارش های به اصطالح علمی خود درباره موضوعاتی مانند »بازداشت غیرقانونی میلیون ها اویغور«، »

سوالی که   .« را منتشر کرده استاقلیت های قومی شین جیانگ« و »نسل کشی در شین جیانگ با عقیم سازی

توان  آیا می  آلمانی،  تبعه  این  نبودن موضع سیاسی  یا  بودن  از درست  نظر  این است که صرف  مطرح می شود 

 /انتهای پیام ه برداشت کرد؟ گزارشات او را که سرشارند از دروغ پردازی و بیانات کذب، منصفان

 

 : وتهبیت -

ساله  ۵۹تا   ۱۹کند؟/ روزنامه عربی: دولت تمامی زنان و دختران چین چگونه زنان مسلمان را عقیم می

 مسلمان چینی را عقیم می کند 

اردوگاه  در  معلم مسلمان  نگهداری مسلمانان در شهر سینیک  از طرح عقیمهای  ابعادی  زنان  کیانگ چین  سازی 

های نگهداری مسلمانان  به گزارش دیده بان ایران؛ یک معلم مسلمان در اردوگاه  .مسلمان این کشور را افشا کرد

از طرح عقیمدر شهر شین ابعادی  زنان مسلمان اجیانگ چین  را افشا کردسازی  به  رسانه   .ین کشور  های عربی 

نقل از »قلب نور صدیق« معلم مسلمانی که در اردوگاه نگهداری مسلمانان چینی حضور دارد خبر داد، دولت این  

ازدیاد جمعیت  و  زاد و ولد  از  برای جلوگیری  را مجبور کرده  اردوگاه  زنان مسلمان حاضر در  از  او و بسیاری  کشور 

این معلم افزود: با اینکه در دهه پنجاه عمر خود هستم، اما به دستور مسئوالن     .سازی قرار گیرندتحت عمل عقیم

ساله مسلمان چینی به ۵۹تا    ۱۹دولتی مجبور به انجام این عمل شدم و این دستور برای تمامی زنان و دختران  

های ها و نامه این عمل مخالفت کردم پیام او ادامه داد: سه سال پیش که با انجام    .شوداشکال مختلفی اجرا می

تن  این عمل  به  مجبور شدم  اینکه  تا  کردم  دریافت  باره  این  در  دولتی چین  از سوی مسئوالن  متعددی  تهدیدآمیز 

 .دهم
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 (:2۵) هفته یثدح - امه:خبرن

 ( 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 یه َمعَ النّاسِ، وَاالْ سْتحْعَلى َنفْسِهِ لِلنّاس، وَصِدْقُ لِساِن جْعَُلیَلِلّهِ بِما 

 خُلْقِهِ مَعَ أهْلِهِ«؛  نِوَعِنْدَ النّاسِ، وَحُسْ عِنْدَ اللّهِ  حٍیقَبِ

کامل، گناهانش بخشوده خواهد  مانشیداراى چهار خصلت باشد، ا هرکس

 :مى کند که از او راضى وخوشنود استبود، و در حالتى خداوند را مالقات 

خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى که بتواند بدون توقّع و چشم  خصلت -1

 .دیبت به مردم خدمت نماداشتى ، نس

 راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى -2

 . و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى ایح-3

 خود. الی ش برخوردى با اهل و عخوش اخالقى و خو-۴

 ، ص 66، /بحاراال نوار، ج 172مشکاة اال نوار، ص 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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