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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 دروهای برقی در چین به سمت تولید خوها حرکت سرمایه

شرکت خودروسازی خودروهای برقی دبلیو ام موتور در چین که پشتیبان اصلی آن خودروسازی بایدو   : سایپا نیوز

گردآوری   به  موفق  معادل    ۱۰است  یوآن  سرمایه   ۱/  ۴۷میلیارد  دالر  برای میلیارد  دنیا  مردم  شد.اشتیاق  گذاری 

رمایش زمین مؤثرند باعث  کنند و در کاهش گزیست که آسیب کمتری وارد می حیط دار مساخت خودروهای دوست 

هایشان افزایش یابد و نمونه  ها و تواناییشده است که سهام بسیاری از خودروسازان برقی حتی بیشتر از دارایی 

افزایش افسانه  ارزش سهام شرکتآن  نیوای  و  به NIO هایی مثل تسال  دلیل حاال  به همین  ترین موقعیت  است. 

در حالی    .گذار بگردنددنبال سرمایه ی برای جلب سرمایه، در بازار به ای سازنده خودروهای برقهاست که شرکت

اتو لی  بود شرکت  آمده  در خبرها  به  Xpeng Inc و Li Auto Inc که  آمریکا  نیویورک  در  بورس  بازار  به  ورود  دنبال 

در خود چین  هستند، آنها  بر  که  است WM Motor رقیب  بایدو  پشتیبانی شرکت خودروسازی  و  خوردار  از حمایت 

شرکت  بایدو،  جز  سرمایه است.به  سرمایه های  جمع  به  هم  موتور  و سائیک  دولتی  موتور گذاری  ام  دبلیو  گذاران 

میلیارد دالر سرمایه شد اما دبلیو ام از فاش کردن ارزش کل این شرکت بعد از   ۱/  ۴۷پیوستند که منجر به جذب  

کند که در  میلیارد دالری به دبلیو ام موتور کمک می  ۱/  ۵سرمایه خودداری کرده است.جذب سرمایه نزدیک به  جذب

های فروش خود را افزایش  های هوشمند و الکترونیک بهره بیشتری ببرد و کانال تولید خودروهای برقی از فناوری

 .دهد

 شکن واله در چین افتتاح نخستین مرکز سنگ

گندله : اداقتصدنیای  برای  باال  خلوص  درجه  با  آهن  سنگ  تولید  کارخانه  واله  معدنی  را شرکت  چین  در  سازی 

اندازی کرد. این کارخانه جدید با ظرفیت سه میلیون تن در سال در ترمینال انتقال سنگ معدن شوالنغو در چین  راه 

است بین   .واقع شده  اقتصاد  گروه  گزارش  »دنیای به  روزنامه  این  به  د«  اقتصاالملل  ماینینگ،  خبری  پایگاه  از  نقل 

راه ژوشان  نینگبو  بندری  گروه  با مشارکت  نام جیواحد  با  کامال جدید  و محصولی  تولید   ۸۸افاندازی شده است 

خواهد کرد. از پودر آهن با درجه خلوص باال که در کارخانه فرآوری کاراجاس برزیل به دست آمده است به عنوان 

شکن شرکت واله در  شود. این کارخانه نخستین مرکز سنگن محصول جدید استفاده می ای  لیدماده اولیه برای تو

کند تامین  را  فوالد  برای  چین  رشد  به  رو  تقاضای  است  قرار  تولید  خط  سه  با  که  است  کرد     .چین  اعالم  واله 

الد که با چالش  فو  لیدهای توبا محیط زیست سازگار هستند. همچنین به شرکت  ۸۸افهای تولید شده از جیگندله 

های کند تا بخشی از برنامه کاهش انتشار آالیندگی که مربوط به آالیندگیکاهش آالیندگی درگیر هستند کمک می

کنند برطرف  را  هستند  اولیه  کانی  .مواد  اجرایی  مدیر  اسپینلی،  بیانیه مارچلو  در  واله  آهنی  گفت: های  ای 

های کم ست و از محتوای آهن با درجه خلوص باال، ناخالصی « اپاکیک محصول معدنی واقعا »سبز و    ۸۸اف»جی

ویژگی  با  و  سازگار  و  خالقانه  فرد،  به  منحصر  فرآیند  یک  از  آن  تولید  برای  همچنین  است.  برخوردار  خوبی  های 

  «.کندای تولید نمیدهی یا آب ندارد و هیچ پسماند و باطله زیست استفاده شده است که نیازی به حرارت محیط

های فنی در برزیل و  گیری ویروس کرونا، تیم های ناشی از شیوع همهاسپینلی خاطرنشان کرد که به رغم چالش 

اولویت به عنوان  ایمنی  و  پروژه شوالنغو ضمن رعایت مقررات بهداشتی، حفظ سالمتی  برای پیشرفت  های چین 

می همکاری  یکدیگر  با  این  کردهاصلی  کرد،  اعالم  واله  شرکت  آالیندگی  ول  محصاند.  کاهش  به  است  قادر  جدید 

کمک شایانی بکند، زیرا استفاده از گندله در ساخت فوالد باعث کاهش انتشار دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن  

ترین تولیدکننده گندله و مواد  آهن در جهان، همچنین بزرگترین شرکت استخراج معادن سنگشود. واله، بزرگ می



 
میالدی با گروه    2۰۱6این شرکت در شهر ریو دوژانیروی برزیل مستقر است. واله در سال  ت.  اس  اولیه تولید گندله

گذشته   سال  دسامبر  در  و  کند  تولید  برزیلی  مخلوط  آهن  پودر  تا  کرد  آغاز  را  خود  همکاری  ژوشان  نینگبو  بندری 

راه نامه توافق برای  جیای  تولید  کارخانه  کرد  ۸۸افاندازی  ع   .امضا  به  بنواواله  تالش ن  از  برای خشی  خود  های 

میالدی، اقدامات اساسی و مهمی را انجام داده است. این غول استخراج معادن به   2۰5۰ها تا سال حذف آالیندگی

ها را گذاری کند تا انتشار مستقیم و غیرمستقیم آالیندگیمیلیارد دالر سرمایه  2تازگی متعهد شده است که حداقل 

 .درصد کاهش دهد 33ان میزبه  میالدی  2۰3۰تا سال 

 جدیدترین تغییرات مقررات قرنطینه در شانگهای چین 

نامه  : اقتصاددنیای  در  امور خارجه  وزارت  اقیانوسیه  و  رئیس مدیرکل آسیا  به  ایران  ای  تجارت  توسعه  کل سازمان 

استان و  چین  شانگهای  بندر  در  قرنطینه  مقررات  تغییرات  استفادآخرین  برای  را  همجوار  اقتصادی  های  فعاالن  ه 

افراد به دیگر شهرها و کشورها ایجاد  وآمد  های بسیاری در رفت گیری کرونا محدودیت کرد. اگرچه همهرسانی اطالع

فرودگاه  تدریج  به  زمان،  گذشت  با  اما  گرفتهکرد  از سر  را  خود  کار  هواپیمایی  و خطوط  رفت ها  و  فعاالن  اند  وآمد 

عنوان  در این رابطه کشور چین به   .ها در حال گسترش استای برخی پروتکل اقتصادی برای مقاصد تجاری با اجر

بزرگ  از  مقیکی  و ترین  شهرها  در  متفاوتی  مقررات  ایران،  همچنین  و  دنیا  اقتصادی  فعاالن  برای  تجاری  اصد 

یب،  هایش برقرار کرده است که دانستن آن پیش از سفر برای افراد ضروری است. در همین رابطه رضا زباستان

ید زادبوم نوشته است از  ای که به حمدستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در نامه 

برابر این نامه، مسافرانی که   .های همجوارش خبر داده استآخرین تغییرات مقررات قرنطینه در شانگهای و استان

شوند، باید یک هفته قرنطینه مرکزی و یک هفته قرنطینه در  با مجوز اقامت در شانگهای راهی این شهر چین می

های . همچنین آن دسته از مسافرانی که محل و مجوز اقامت آنان برای استان ر را بگذرانندمحل اقامت یا محل کا

صورت مرکزی قرنطینه خواهند جیانگ و انهوی صادر شده است، ابتدا سه روز در شهر شانگهای به جیانگسو، جه

صورت مرکزی  به   ها وهای مذکور منتقل و مابقی قرنطینه را در آن استانصورت متمرکز به استان و پس از آن به بود  

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران و برابر نامه مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه،   .سپری خواهند کرد

صورت مرکزی  انگهای و سه استان ذکر شده باشد، بههایی غیر از شمسافران ورودی که محل اقامت آنان استان

 .کنندنه را سپری میبه مدت دو هفته در شهر شانگهای دوره قرنطی

 سایه دوئل چین بر نشست منهتن /   ساله شد  ۷۵سازمان ملل 

مین  شهریور هفتاد و پنج  3۱سازمان ملل که از خاکستر جنگ جهانی دوم به وجود آمد، روز دوشنبه   : اقتصاددنیای 

انگیز و به شکل مجازی برگزار کرد. یک یا دو  صورتی غمگیری ویروس کرونا به دنبال همهد را به سالگرد تاسیس خو

هر   از  فاصل  ۱۹3دیپلمات  رعایت  و  صورت  بر  ماسک  زدن  با  ملل  سازمان  دفتر عضو  در  ملل  سازمان  سالن  در  ه 

های جهانی بود که  ای معمولی مملو از رهبران و مقام همرکزی آن در منهتن حضور یافته بودند؛ سالنی که در زمان 

بزرگ  گدر  جهان  دیپلماتیک  میترین صحنه  گزارش  »  .آمدندرد هم  در  گالدستون«  نیویورک    2۱ریک  برای  سپتامبر 

»آنتونیو اگرچه  نوشت،  مقام   تایمز  سایر  و  ملل  سازمان  دبیرکل  بینگوترش«،  نهاد  این  جایگاه  های  از  المللی 

سخنر سخنرانیمخصوص  کشورها  رهبران  تمام  اما  کردند  تبریکانی  و  شادباش  طریق  های  از  را  خود  های 

نین  این رویداد همچ  .های از پیش ضبط شده ارائه کردند و به این مراسم عطر و بویی »ساختگی« بخشیدندفیلم

برنامه به  بود؛ اگرچه  اما هیچ سخنراندلیل یک »غیبت آشکار« قابل توجه  بود  از رهبر ی ضبط شدهریزی شده  ای 

می سازمان ملل بود، همواره اولین کسی بود کشور میزبان یعنی دونالد ترامپ وجود نداشت. او که از منتقدان دائ



 
کرد. در عوض، معاون نماینده دائمی  داشتند صحبت میرئیس دولتی که در لیست سخنرانان حضور   ۸۴که در میان 

ای در  های آمریکایی یا سازمان ملل هیچ توضیح فوری سخنرانی کرد. مقام  متحده در سازمان مللنمایندگی ایاالت 

و   حضور  عدم  سخنرانیمورد  در  وی  اگرچه  ندادند،  ارائه  دوشنبه  روز  در  ترامپ  مجمع  سخنرانی  ساالنه  های 

های ق فیلممتحده بود. سخنرانی آنها نیز از طریشنبه آغاز شد، نماینده ایاالت ملی که از دیروز سه  عمومی رهبران 

یم رسیدند که برگزاری ساالنه های سازمان ملل در ماه ژوئن به این تصمگیرد. مقام از پیش ضبط شده انجام می

های مجازی را تقریبا  جلسات و نشست گیری ویروس کرونا غیرممکن است و در عوض،  دلیل همهمجمع عمومی به

کردند  انتخاب  مراحل  تمام  نیویو  .در  گزارشگر  نوشته  اگرچه ساکنانبه  تایمز،  بند   رک  به سبب  نیویورک هر سال 

خیابان  حفاظت آوردن  و  فوق ها  امنیتی  می های  تنگ  به  همراهشان  هیات  و  جهان  رهبران  برای  اما  العاده  آمدند 

می راحتی  نفس  گویی  خیابان کامسال  بستن  از  خبری  زیرا  حفاظت شند  یا  روال  ها  به  آنچنانی  امنیتی  های 

نیسسال قبل  مقام های  این حال،  با  و نشستت.  دیدارها  که  بابت  این  از  گوترش  و هایی همچون  های حضوری 

ش سازمان  اند ابراز تاسف کردند. گوترش از این فرصت بهره برد تا از نقماسی چهره به چهره را از دست دادهدیپل

بحران مورد  در  اما  کند  یاد  سوم  جهانی  جنگ  از  جلوگیری  در  شملل  که  فراوانی  نزاعهای  منطقه امل  ای، های 

آورد که البته به نوشته نیویورک تایمز »در  شود سخنانی صریح بر زبان  گرسنگی، فقر و تغییرات آب و هوایی می

د اندازه  »به  گفت:  گوترش  بود«.  کرده  اغراق  میلیونمورد همه  قیمت جان  به  و  و وحشت و جنگ جهانی  نفر  ها 

المللی و حاکمیت قانون متعهد شوند. هرگز در ان جهان به همکاری بینبرخاسته از هولوکاست طول کشید تا رهبر

های مهم نبودیم. این دستاورد بزرگی است های نظامی میان قدرت سال شاهد عدم تقابل  تاریخ مدرن، این همه 

اعضا می کنیم.«تکه  تالش  آن  برای حفظ  باید  ما  و همه  ببالند  آن  به  چندج   وانند  افزود  او  حال،  این  گرایی  انبه با 

بالیای آب و هوایی در افق نمایان  قرار گرفته است. او گفت: »  -اگر نگوییم غفلت  -همچنان در معرض آزمون فزاینده

از میان رفتن است. فقر دوباره در حال تنوع زیستی در حال  افزایش است. نفرت در حال گسترش است.    است. 

در حال فزونی است. سالحتنش ژئوپلیتیک  فناوری تههای هسهای  دارند.  قرار  در حالت هشدار  های ای همچنان 

کردآفرین فرصتتحول بیماری همههای جدیدی خلق  به نمایش گذاشته است.  نیز  را  تهدیدهای جدیدی  اما  گیر  ه 

جهان  شکنندگی  ۱۹-کووید می های  فقط  ما  است.  کرده  آشکار  بپردازیمرا  اینها  تمام  به  یکدیگر  کمک  با    «.توانیم 

گونه بیان کرد که روز دوشنبه  شگر الجزیره نیز روایت خود از حضور در نشست سازمان ملل را این«، گزارجیمز بی»

به  را  ملل  سازمان  تاسیس  سالگرد  هفتادوپنجمین  جهان  رهبران  حالی  برگزدر  مجازی  ترس  صورت  که  کردند  ار 

المللی را به محک آزمون گذاشته است. او های اقتصادی کارآیی و انسجام این نهاد بین برخاسته از کرونا و اختالل 

های فراوان شد. اکنون در حالی برخی کشورها ا متحمل خسارت ها نفر به قرنطینه رفتند و اقتصادهنوشت میلیون

بینند که جهان شاهد نزاع دو قدرت است: آمریکای غیرقابل اعتماد و  ه می خود را با موج دوم یا سوم کرونا مواج

  های میان این ابت گسترده میان این دو کشور. به نوشته گزارشگر الجزیره، ویروس کرونا تنش چین پرخاشگر و رق

می متهم  شفافیت  عدم  به  را  پکن  واشنگتن،  است.  کرده  بیشتر  را  اقتصادی  غول  میدو  و  در  کند  همان  گوید 

ور آمریکا سخنرانی نکرد  جمهروزهای اول شیوع کرونا در ووهان چین به دنیا دروغ گفت. اگرچه روز دوشنبه رئیس 

حق سلطه بر امور دنیا، کنترل سرنوشت  جمهور چین با لحنی تند گفت:»هیچ کشوری اما »شی جین پینگ« رئیس

کس حق ندارد کاری را که دوست دارد انجام دهد و دیگران یا حفظ تمام مزایای توسعه را برای خود ندارد. هیچ  

صورت اظهارنظر »شی« البته به   «.گرایی به پایان رسیده استیکجانبه خود را هژمون، قلدر و رئیس جهان بنامد.  

ای طوالنی بود که هیات نمایندگی چین ویدئویی از پیش ضبط شده نبود بلکه به گفته هیات نمایندگی چین، نوشته

نه این  بینبه  بین اد  نهادهای  از  آمریکا  خروج  از  پس  کرد.  تقدیم  بیالمللی  و  کشوالمللی  این  این توجهی  به    ر 

که میارگان  آن »شی« است  رهبر  و  این چین  که  ها،  در هر جایی  زند.  جا  گرایی  رهبر چندجانبه  را  کوشد خود 

این حال، ر با  ورود کرده است.  بوده که  این چین  آن خارج شده،  از  ترامپ سهآمریکا  اعالم شد  شنبه  وز دوشنبه 



 
گیری کرونا، روابط سرد بین کشورش و  ختلف اعم از همهجمهور آمریکا که با مسائل م سخنرانی خواهد کرد. رئیس

وتاب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دست و  همزمان با یک کمپین پرتب  شمالیچین و تهدیدات مربوط به کره 

نرم می  این سخنرانی  کند، یک سخنپنجه  و طی  ایراد کرد  در مجمع عمومی سازمان  را  پیش ضبط شده  از  رانی 

اش. ترامپ به حزب کمونیست چین ند به چین« فرستاد تا پاسخی باشد به سخنرانی همتای چینی»پیامی قدرتم

رش نفوذ  ، مداخله انتخاباتی، جاسوسی در آمریکا و گست۱۹-دلیل مسائلی نظیر »مدیریت شیوع بیماری کوویدبه 

سازی روابط را  ین بر سر عادیدر جهان« حمله کرد. وی در این سخنرانی توافق اخیر میان اسرائیل و امارات و بحر

ابطه با اسرائیل قرار دارند. ترامپ همچنین در سازی ربرجسته و اعالم کرد کشورهای دیگری هم در مسیر عادی

واسطه شدن برای برقراری همکاری اقتصادی میان صربستان و  شمالی سخن گفت و نیز از اقدام خود در مورد کره 

درصد    2از تحت فشار قرار دادن کشورهای ناتو برای برآورده کردن تعهد صرف    کوزوو سخن به میان آورد. همچنین 

 .از تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه نظامی هم سخن گفت

نگرانی به   //  دالیل  ترامپ  نام  اولین سخنراگرچه  اما »چریت نورمن چلت«، معاون سفیر  عنوان  بود  ثبت شده  ان 

ایندگی از ترامپ سخنانی ایراد کرد. او گفت اگرچه سازمان ملل نشان داده از  متحده در سازمان ملل به نمایاالت 

جه »موفقیت بسیاری  نهاد  ات  افزود:»این  او  دارد«.  وجود  نگرانی  برای  هم  »دالیلی  اما  است  کرده  عمل  آمیز« 

بر دستور کار  هاست در برابر اصالحات اساسی مقاومت کرده است، شفافیت چندانی ندارد و در برا لی مدتالملبین

دیکتاتوریرژیم  و  خودکامه  آسیبهای  بسیار  است.«ها  دیگر    پذیر  کشورها    رهبران  همکاری  لزوم  مورد  در  هم 

همه بیماری  و  اقلیم  تغییر  مانند  موضوعاتی  کرد درباره  صحبت  کرونا  رقابتگیر  از  و  و  ند  ملل  سازمان  که  هایی 

جمهور فرانسه، گفت: »خانه  اسف کردند. امانوئل مکرون، رئیس کند ابراز تالمللی را تضعیف میهای بینهمکاری

های الحاق ]اشاره به الحاق  . بنیان ما در حال ویرانی است.« وی ادامه داد: »جنگمشترک ما به هم ریخته است

های گسترده همگی بدون مجازات و با مصونیت کامل  های شیمیایی، بازداشتفاده از سالحکریمه به روسیه[، است

در تعقیب افراد مسوول   دلیل ناتوانیها شده است. این سیستم بهمان گروگان رقابت المللدهند. نظام بینخ میر

در حال تضعیف است این سوءاستفاده گز  «.ها  ادامه  در  الجزیره،  ترامپ  جیمز بی، گزارشگر  اما  افزود:  ارش خود 

نامه شش  جانبه آمریکا از توافق رغم خروج یک و به لحظه سالگرد سازمان ملل را فرصتی برای تحریم ایران دانست  

هسته  برنامه  مورد  در  ایرانقدرت  تحریم ای  این  اجرای  خواستار  متحدانش  از  هم ،  جهان  دیگر  مقام  چند  شد.  ها 

و به ویژه شورای امنیت شدند آن هم با این استدالل که این غیرمنصفانه است خواستار اصالحات در سازمان ملل  

جمله سخنرانان های دائمی دارای حق وتو باشند. از  متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا تنها قدرتکه ایاالت 

جهانی فعلی شد.   هایدیگر صدراعظم آلمان بود که خواستار اصالح شورای امنیت سازمان ملل با توجه به چالش

های جهانی قرن بیست و یکم د را با چالشیافتگی بیشتر بتواند خومرکل تاکید کرد، سازمان ملل »باید با توسعه

خوشی ما مشترک است و بنابراین رنج ما نیز مشترک است. ما تطبیق دهد.« صدر اعظم آلمان خاطرنشان کرد: »

ک  داد،  ادامه  آلمان  امنیت یک جهان هستیم«. صدراعظم  »در یک شورای  از جمله  آماده قبول مسوولیت  شورش 

وانایی سازمان ملل در نهایت بستگی به این دارد که اعضای آن تا چه »کارآیی و تبه گفته او  .یافته« استگسترش

هایی  اندازه اتفاق نظر داشته باشند«. مرکل تصریح کرد: »شورای امنیت سازمان ملل در مواردی که باید تصمیم

خواهرو آلمان  داریم.«  نیاز  اصالحات  به  ما  است.  بلوکه شده  اندازه  از  بیش  گرفته شود،  به شن  که  است  آن  ان 

دو سا  به مدت  حال حاضر  در  کشور  این  درآید.  امنیت  دائمی شورای  به عضویت  این  ل  در  غیردائمی  عنوان عضو 

دارد هفت  .شورا حضور  مناسبت  به  درسخنانی  روسیه هم  خارجه  امور  تاسیس سازمان  وزیر  ادوپنجمین سالگرد 

ها برای بازبینی  به است. سرگئی الوروف بیان کرد، تالش ملل گفت، دنیا از اختالف خسته و نیازمند همکاری چندجان

کننده به پیروزی بر نازیسم کردند پوچ هستند. الوروف ردمانی که کمکی تعیینتاریخ و کم اهمیت انگاشتن نقش م



 
ها برای مداخله در امور داخلی کشورها با تاریخ باید به خاطر سپرده شوند. او به تالش  هایخاطرنشان کرد، درس 

تحریم  از  یک استفاده  جلوههای  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  اختیارات  نقض  در  عدمجانبه  معرفی    های  و  تحمل 

جهان از خطوط اختالف و مفاهیم و استانداردهایی همچون »نظم جهانی با محور قوانین« اشاره کرد. وی افزود: »

میان کشورهای جهان خسته است. آنها«  برابر  در  تفرقه »ما  و  و مساعدت    جدایی  تقویت همکاری  به  نیاز  جهان 

سال قبل به هنگام تشکیل سازمان ملل فرموله شدند هر چه   ۷۵عبارت دیگر اهدافی که  دوجانبه فراگیر دارد. به 

جمهور ترکیه هم گفت:»ساختار شورایی که سرنوشت بیش  ، رئیسرجب طیب اردوغان  «.یابندبیشتر اهمیت می

نه منصفانه است نه پایدار.« به نوشته گزارشگر الجزیره، هیچ  دهد  ه پنج کشور قرار میمیلیارد نفر را در اراد  ۷از  

بر لزوم    صورت فیزیکی در نیویورک حضور نخواهد یافت. امیر قطر همدلیل کرونا به وزیری به جمهور یا نخسترئیس 

تاکید کرد. تماصالح نظام داخلی شورای امنیت و مکانیزم اجرای قطعنامه امیر قطر های آن  ثانی،  آل  یم بن حمد 

داخلی  به  نظام  در  بازنگری  باید  کرد،  تاکید  ویدئویی  که صورت  وتویی  حق  چراکه  گیرد  صورت  امنیت  شورای 

اتمام ماندن و به تعلیق درآمدن مسائل امنیتی مشترک  کشورهای عضو دائم از آن برخوردارند بیشتر مواقع باعث ن 

براساس انسانیت و فهم مشترک از حقوق بشر و کرامت انسان تشکیل    شود. امیر قطر گفت: »سازمان مللمی

برای همین نقطه بین  شده است  ایجاد مکانیزم تحولی در روابط  از  های الزم المللی است. سازمان ملل همچنان 

اصولش تحمیل  و   برای  جهان  مختلف  مناطق  در  حق  بر  قدرت  همچنان  و  است  عاجز  سازمان  این  اعضای  بر 

داردهای  زمینه  برتری  ما  زندگی  به    «.مختلف  زدن  دامن  با  آمریکا  غیرمسووالنه  رفتار  گفت،  نیز  کوبا  خارجه  وزیر 

و جنگدرگیری  امنیت جهانی محسوب می ها  و  برای صلح  تهدیدی  تجاری،  رودرهای  برونو  وزیر خارجه  شود.  یگز، 

»چندجانبه گفت:  ویدئویی  پیامی  در  بینکوبا  قوانین  و  از  گرایی  بزرگالمللی  تهدید سوی  جهان  در  قدرت  ترین 

المللی است.« وی افزود: »آمریکاست برای صلح و امنیت بینترین تهدید  شود. رفتار غیرمسووالنه آمریکا بزرگ می

به جنگ درگیری که  و  و تجارت تسلیحها  اقدامات یک ات غیرمتعارف دامن می ها  و  اجباری وضع می زند  کند. جانبه 

شود و با تمام جهان در  اعتناست که شامل توافق کنترل و خلع سالح میالمللی بیمهم بین واشنگتن به توافقات  

 «.جنگ است

ای از  تاک و اوراکل همچنان در هالههمکاری تیک/  یکایی قرارداددر پی اظهارات طرفین چینی و آمر

 ابهام است 

مصاحبه : ایسنا  از  یکی  در  بایتترامپ  خود،  اخیر  تهدید  های  را  با  دنس  همکاری  قرارداد  با  خود  موافقت  لغو  به 

دلیل رفتار قلدرمآبانه واشنگتن و ضربه  این درحالی است که یکی از نشریات معتبر چینی نیز به   اوراکل کرده است.

قرارداد خبر داده است. دونالد ترامپ در مصاحبه  به غرور و امنیت ملی چین، از احتمال مخالفت طرف چینی با این  

اک را حفظ کند، این توافق را تایید نخواهد تدنس بخواهد کنترل تیکوز اظهار کرد: اگر شرکت چینی بایتنیبا فاکس 

اولیه عمومی آتی سهام تیک با عرضه  نفوذ چین  انتظار دارد  این حال وی خاطرنشان کرد  با   .تاک کمتر شودکرد. 

باید کامال تحت کنترل شرکت اوراکل  کتاک است، گفت: تیدنس که مالک تیک با اشاره به شرکت بایت  ترامپ تاک 

تاک را خریداری خواهد کرد و اگر ما ببینیم زنم که باقی سهام تیکه اولیه عمومی، حدس میباشد و پس از عرض

از سوی دیگر، »هو شی    .افقت نخواهیم کردتاک در دست آنها نیست، در این صورت با قرارداد موکنترل کامل تیک

احتماال با این قرارداد مخالفت خواهد کرد، زیرا این    تایمز چین در توییتی نوشت: پکنگلوبال   جین« سردبیر نشریه 

کند. گلوبال تایمز نشریه وابسته به حزب کمونیست چین توافق امنیت ملی، منافع و کرامت چین را مخدوش می

با توجه به پیش  چین در گذشته داشته است،    ی که سردبیر این نشریه از اقدامات دولتهای درستبینیاست و 

شود. نویسنده این مقاله نسبت به شرط تاسیس شرکت گلوبال تایمز برای حضور ه دقت دنبال میاظهارات وی ب

مدیره و همچنین ایجاد سمت سرپرست امنیت ملی که پنج شهروند آمریکایی و فقط یک شهروند چینی در هیات



 
ک  توسط اعتراض  باشد،  شده  تایید  آمریکا  است دولت  تغییر   .رده  اگر  است:  آمده  مقاله  این  از  دیگری  بخش  در 

تیک  دخالت سازمانی  با  شرکتتاک  از  بسیاری  شود،  تبدیل  تجاری  مدل  یک  به  آمریکا  که های  چینی  موفق  های 

شوند و  آمریکا هدف گرفته میکنند از سوی دولت  دهند و رقابت میوکارشان را در این کشور گسترش میکسب 

کنند. تحت توافق اخیر میان دو قط طبق منافع آمریکا عمل میها فآن خواهند بود. در نتیجه این شرکتتحت کنترل  

بایت حداکثر  شرکت،  تیک  ۸۰دنس  از  فعالیتدرصد  گلوبال شامل  نقاط  تاک  سایر  و  آمریکا  در  اپلیکیشن  این  های 

های دنس با شرکت یت م کرد با قرارداد با ترامپ روز جمعه اعال  .را حفظ خواهد کردجهان بدون در نظر گرفتن چین  

تاک گلوبال پنج مدیر حضور خواهند داشت  مدیره تیک اوراکل و والمارت موافقت کرده است. به این ترتیب، در هیات 

  2۵واهد بود و حداقل  میالن، مدیرعامل والمارت هم هست. مقر این شرکت احتماال در تگزاس خکه شامل دوگ مک 

 .کندام میهزار نفر را استخد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  3۰کاهش بهای رسمی  ؛ ۱3۹۹اول مهر 

ارز با    3۰ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن بهای    ۴۷شنبه( نرخ رسمی  بانک مرکزی امروز )سه  -ایرنا  -تهران

را اعالم   ارز عمده  ۴۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )اول مهر( نرخ رسمی   .مت مواجه بودندکاهش قی

به گزارش  .ثابت ماند ارز با کاهش قیمت روبرو شد. بهای بقیه  3۰ارز افزایش یافت و    ۶کرد. طبق این گزارش بهای  

هزار ریال قیمت خورد. هر پوند   ۴2ری نداشت و  ایرنا، براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغیی

همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک   .ریال اعالم شد  ۴2۷هزار و    ۴۹یورو    ریال و هر  ۸۵۰هزار و    ۵3انگلیس  

هزار   ۶ریال، کرون دانمارک    ۵23هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۴۷هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۹32هزار و    ۴۵ سوئیس

ریال،   3۹۷هزار و    ۱3۷ر کویت  ریال، دینا   ۴3۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷2ریال، روپیه هند    ۶۴3و  

ریال،    ۴2۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۱۸۴هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    2۵۴هزار و    2۵یکصد روپیه پاکستان  

هزار و    2۸ریال، دالر نیوزیلند    ۵۷۱هزار و    3۱کانادا    این، دالرعالوه بر   .ریال قیمت خورد  23۱هزار و    ۱۰۹ریال عمان  

  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵2ریال، روبل روسیه    ۵۰۴هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه   ۵۰3هزار و    2د آفریقای جنوبی  ریال، ران  ۴۴

ریال، ریال    33۹هزار و    3۰ریال، دالر استرالیا    ۸3ریال، لیر سوریه    ۵2۸هزار و    3ریال، یکصد دینار عراق    ۵3۹هزار و  

و    ۱۱سعودی   و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    2۰۰هزار  و    3۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰2هزار  تاکای    ۸3۰هزار  ریال، یکصد 

و    ۴۹بنگالدش     3۵یکصد روپیه نپال   ریال،  32ریال، کیات میانمار    2۶۵هزار و    2ریال، ده روپیه سریالنکا    ۴۸۱هزار 

مروز نرخ  ا .ریال تعیین شد  ۷22هزار و    3۰ریال، دینار لیبی    ۷2۱هزار و    ۸رام ارمنستان  ریال، یکصد د  ۵۵۰هزار و  

ریال، یک هزار وون   ۱۵۶هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۹۴۶هزار  ۱33ریال، یکصد بات تایلند  ۱۹۰هزار و  ۶یوان چین 

جنوبی   و    3۶کره  اردن    ۹۰هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  تن  23۸هزار  یکصد  قزاقستان  یال،  و  ۹گه  الری    ۹۱۸هزار  ریال، 

  ۱۶ریال، روبل جدید بالروس     ۵۴۸ریال، افغانی    ۸۴۵هزار و    2یه اندونزی  ریال، یک هزار روپ  2۴هزار و    ۱3گرجستان  

ریال، سامانی تاجیکستان    ۶۶۷هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷2۱هزار و    2۴ریال، منات آذربایجان    2۵۱هزار  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱2ریال و منات جدید ترکمنستان  2۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال   ۶۸و   هزار ۴

 

 نمایش آثار دو هنرمند ایرانی و چینی در آرامگاه فردوسی 

جیانگ ورالدین می گوانگ بهمن پناهی از جمهوری اسالمی ایران و ن نقاشی استادنمایشگاه خط و خط -ایرنا -نتهرا

شنبه گروه فرهنگی به گزارش روز سه .شوددر آرامگاه ابوالقاسم فردوسی در طوس به صورت مجازی برگزار می

عنوان با  نمایشگاه مشترک  این  محتوای  ابریشم  ایرنا،  از  2۰ شامل   خط  پناهی اثر  از  2۰و   بهمن  دین اثر  می   نور 

https://www.irna.ir/news/84049647/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84049647/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84045067/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C


 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این   .و قالب خط و خط نقاشی بیشتر آثار دینی و قرآنی است جیانگ  نگگوا

برگزار می شود. همچنین   به صورت مجازی  در طوس  ابوالقاسم فردوسی  آرامگاه  در  مجازی  قالب  در  نمایشگاه 

ته و  مشهد  در  گذاشته رانهمزمان  نمایش  به  آثار  این  چاپی  این   .شودمی   نسخه  برگزاری  درباره  پناهی  بهمن 

های دو نفره با رویکرد  های جهانی به صورت نمایشگاه برای اولین بار این حرکت نمایشگاه اظهار داشت: خوشحالم

اجرا می  در قلمرو خط خوشنویسی  اینخاص  و  رخ  شود  به همراه یک استاد شناخته شده جهانی  اتفاق  این  بار 

اتفاقی مبارک و بسیار راهگشا برای آینده است که هنرمندان خوشنویس کشور    کنمکر می دهد؛ از همین رو فمی

های جهانی، همیاری و همکاری با هنرمندان فرهنگ های مختلف این  ها، فعالیت توانند با حرکتعزیزمان ایران می

کنند دنبال  را  یونسکو .مسیر  ملی  کمیسیون  عمومی  روابط  گزارش  نمایش-به  این  از  ایران،  در  ۸گاه  گالری   مهر 

تهران،  .برگزار می شود ایران  -مجازی کمیسیون ملی یونسکو زیبای دانشگاه  پناهی در دانشکده هنرهای  بهمن 

فرانسه والنسیان  زیبای  هنرهای  ب  Ecole Beaus-arts de Valenciennes مدرسه  پاریس  سوربن  دانشگاه  ه  و 

ه تحقیق تحصیل  و  تحلیل  موزیکولوژی،  و  تجسمی  هنرهای  در  او  دکترای  نامه  پایان  موضوع  است.  پرداخته  نر 

موزیکالیگرافی عنوان  با  و خوشنویسی  رابطه موسیقی  ها،   .است (Musicalligraphy) کالبدی  نمایشگاه  در  وی 

همچنین پناهی   کند.شرکت می    جشنواره ها، دوره های آموزشی و کنسرت های موسیقی در اقصی نقاط جهان

با دانشگاه   North و Harvard های معتبر از جملهضمن تدریس در مراکز مختلف در پاریس به عنوان استاد مدعو 

Eastern است داشته  سال   .همکاری  در  جیانگ  گوانگ  می  گواهینامه    ۱۹۹۷نورالدین  دریافت  به  موفق 

، نور الدین  2۰۰۰تقدیر شد. در سال   این جایزه معتبربا اهدای  خوشنویسی در مصر شد و اولین فرد چینی بود که  

،    2۰۰۵اولین دوره منظم و سیستمی خوشنویسی را در کالج اسالمی ژنگژو در چین آغاز و تدریس کرد. در سال  

نام به  خدا اثری  نام  نه  و  خریده نود  بریتانیا  موزه  شود توسط  داده  نمایش  آنها  اسالمی  هنر  گالری  در  تا   .شد 

لیست   وی در  آمریکا  متحده  ایاالت  تاون  جورج  دانشگاه  نفوذ سال  ۵۰۰توسط  با  در    2۰۱۹تا    2۰۰۹های  مسلمان 

تاریخ   در  گرفت.  قرار  اسالمی  2۰۱۶اکتبر    ۱۱جهان  اقتصاد  جایزه  در     2۰۱۶،  دبی  اسالمی  اقتصاد  توسعه  مرکز 

در سال   اهدا شد.  وی  به  اسالمی  مانن  2۰۱۷رشته هنرهای  بکتاش،  خوشنویسانی  داوود  هوکا،  د حسن چلبی 

با اعطای گواهی خوشنویسی ایجازا در استانبول از  نورالدین تقدیر کردند. وی   فرهاد کورلو و احمد کوچاک هوکا 

 .تقدیر شد اولین خوشنویس چینی بود که توسط مکتب خوشنویسی عثمانی از وی

 

 روایت رسانه های چین از اجماع جهانی علیه ادعای آمریکا 

های سازمان ملل علیه ایران و همچنین اعمال های چین در واکنش به ادعای بازگرداندن تحریمرسانه   -ایرنا  -پکن

این اقدامات غیرقانونی تنها است و هیهای غیرقتحریم آمریکا در  تهران، نوشتند که  چ انونی جدید واشنگتن علیه 

به گزارش ایرنا، »سی جی تی ان« تلویزیون انگلیسی زبان چین  .کشور دیگری کاخ سفید را همراهی نخواهد کرد

بازگشت ادعای  به  با اشاره  نوش در گزارشی  ایران  در حالی  تحریم های سازمان ملل علیه  آمریکا  ادعای  این  ت: 

و گفته است که هیچ اقدامی در این زمینه  مطرح شده است که حتی دبیرکل سازمان ملل هم آن را محکوم کرده  

داد نخواهد  ها  .انجام  تحریم  این  با  آمریکا  اروپایی  متحدان  جمله  از  جهانی  جامعه  مخالفت  به  اشاره  با  گزارش 

به زعم خود نوشت که ترامپ  از    دونالد  ثبات خاورمیانه پیش  برای  به عنوان یک قهرمان  را  تا خود  در تالش است 

سی  » .آمریکا نشان دهد در حالی که این تحریم ها هیچ نتیجه ای نخواهند داشت  2۰2۰هوری  انتخابات ریاست جم

امنیت نوشته است که »آنتونیو گوترش« در ا نامه دبیرکل سازمان ملل به شورای  با مرور  نامه جی تی ان«  ین 

ندارد تاکید کرده است ایران قطعیت وجود  تحریم های سازمان ملل علیه  بازگشت  اقدامی    در مورد  بنابراین هیچ 

در این گزارش آمده است آمریکا حتی مادورو رییس جمهوری ونزوئال را به اتهام همکاری با   .صورت نخواهد گرفت

ه، منقضی شدن قریب الوقوع تحریم تسلیحاتی سازمان ملل انگیزه این اقدام ایاالت متحد ایران تحریم کرده است

https://gallery.irunesco.org/
https://gallery.irunesco.org/
https://www.irna.ir/news/84049542/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
ب برای هشدار  تالش  و  ایران  علیه  با  متحد  ایران  با  اسلحه  فروش  و  خرید  صورت  در  که  است  خارجی  بازیگران  ه 

ایاالت متحده ر ادامه به سخنان محمد جواد ظریف  .وبرو خواهند شدتحریم های  زبان چین در  انگلیسی  تلویزیون 

است   ه ایران در نشست مجازی شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک پرداخته و به نقل از او نوشتهوزیر خارج

ایاالت متحده است با  زندانیان  تبادل کامل  آماده  آمریکا در   .که  به ادعاهای  خبرگزاری رسمی چین هم در واکنش 

که نوشت  ایران  تحریم های  ایر مورد  علیه  ترامپ  دولت  تحریم های  اکثریت  آخرین  که  گرفت  آن صورت  از  پس  ان 

ت متحده حق ندارد به دلیل خروج از توافق هسته ای قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت تاکید کرده اند که ایاال

شینهوا از این تحریم ها به عنوان »تحریم های خود ساخته و ادعایی« یاد   .ایران، به مکانیسم ماشه متوسل شود

افزود: و  م کرد  با  ایاالت  ایرانی مرتبط  نهادهای  را علیه اشخاص و  ای  تازه  اقدامات  و  تحریم ها  روز دوشنبه  تحده 

هانی قرار که به طور گسترده مورد مخالفت جامعه ج امه های تسلیحاتی هسته ای و معمولی ایران اعالم کردبرن

و در مورد اهمیت تحریم ها به  گزارش با یاداوری سخنان پوچ مقامات آمریکایی از جمله ترامپ و پمپئ .گرفته است

خبرگزاری   .«ی ایاالت متحده »چیز جدیدی نیستتحریم ها اظهارات ظریف وزیر خارجه ایران پرداخته که گفته است

افزوده است امنیت سازمان ملل متحد  رسمی چین  انزوای خود در شورای  و  از تالش نافرجام  ایاالت متحده پس 

آگوست به طور یکجانبه به   2۰هران که ماه آینده منقضی می شود، در تاریخ  برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ت

با این وجود اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت اظهار  گزارش می افزاید .سل شد"مکانیسم ماشه" متو

افق هسته ای  داشتند که ایاالت متحده حق ندارد از مکانیسم ماشه استفاده کند زیرا این کشور پس از خروج از تو

به این تحریم ها اشاره شده و  در ادامه این گزارش به واکنش چین   .دیگر عضو برجام نیست  2۰۱۸ایران در ماه مه  

به رئیس شورای   است که  آمده نامه ای  با ارسال  نماینده دائمی چین در سازمان ملل، روز یکشنبه  جانگ جون، 

یک جانبه ایاالت متحده درباره بازگشت تحریم های سازمان  عالمامنیت و دبیرکل سازمان ملل، مخالفت خود را با ا

جانگ در نامه خود گفت که ایاالت متحده یک جانبه از برنامه جامع اقدام مشترک   .دملل متحد علیه ایران اعالم کر

مه   ماه  در  نیست  2۰۱۸)برجام(  برجام  کنندگان  شرکت  از  دیگر  و  است  شده  کشور خارج  این  استناد    بنابراین 

حریم ها پرداخته رادیو بین المللی چین هم در گزارشی به مخالفت چین با این ت .مکانیسم ماشه غیر قانونی است

خارجه چین تاکید کرده است که آمریکا از برجام خارج شده و اصال  سخنگوی وزارت   و نوشته است »وانگ ون بین«  

امنیت سازمان ملل بخواهد سازوکاز ماشه از شورای  ندارد  به اجرا گذاشته شود  حق  ایران  امنیت  علیه  شورای 

در ادامه این  .ذیربط علیه ایران را اجرا خواهد کرد  مه تحریم های، مقررات خات223۱طبق مقررات توافقنامه شماره  

تا کنون شورای  گزارش آمده است و  آمریکا تصمیم گرفته  به خواسته  به عدم اقدام نسبت  امنیت  رئیس شورای 

وانگ در ادامه گفته است: اعضاء برجام   .امنیت نیز هیچ اقدامی درباره راه اندازی سازوکار ماشه انجام نداده است

ن جداگانه پیام خود را به رئیس شورای امنیت ارسال کرده و موضع  سه، انگلستان و آلمااز جمله چین، روسیه، فران 

اتحادیه   مخالف خود را با اعالم یکجانبه آمریکا مبنی بر احیای تحریم های شورای امنیت علیه ایران نشان داده اند

ب نیز  تفاهاروپا  و  مشترک  موضع  دهنده  نشان  این  است.  کرده  اعالم  را  خود  ای موضع  بیانیه  انتشار  گسترده  ا  م 

 .جامعه بین المللی است

 

 یوان ارز معامالتی راه ابریشم 

های    -ایرنا-پکن زمینه  در  چین  کردن  محدود  و  تجاری  و  اقتصادی  فشارهای  با  کند  می  تالش  آمریکا  که  درحالی 

د، پکن درصدد است تا از  مختلف، اقتصاد این کشور را به بن بست بکشد و مانع همکاری دیگر کشورها با چین شو

اس ابریشم  راه  های  طرح  با  مرتبط  معامالت  برای  خود  ملی  پول  کندیوان  چین   .تفاده  اقدام  این  ایرنا  گزارش  به 

در  و  این طرح  با  مرتبط  که  اینکه کشورهایی  و  یکم است  و  بیست  قرن  بزرگ  طرح  این  برای حفظ حیات  تالشی 

یک جاده هستند، بتوانند از یوان ارز ملی چین برای معامالت استفاده  امتداد راه ابریشم موسوم به یک کمربند و  
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آفریقایی و آسیایی این طرح بزرگ را به اجرا گذاشته است اما آمریکا   د کشورهای اروپایی،  چین برای پیون .کنند

افزایش تنش ها میان دو کشور، چ با نظرداشت  و  برنامه شود  این  تا مانع پیشبرد  ین می بشدت در تالش است 

یگر راه ابریشم یکی از بهترین از سوی د .خواهد تا حد امکان از وابستگی به دالر در برنامه های راه ابریشم بکاهد

فرصت ها برای پکن به منظور بین المللی کردن یوان پول ملی خود است و اینکه امروز به دلیل تحریم های آمریکا 

ای دیگری غیر از دالر معامالت را انجام داده و در طرح ها سرمایه  کشورهای زیادی هستند که تمایل دارند با ارزه

کنند کی» .گذاری  ارشد  خوانگ  مشاوران  از  گوید: فان«  می  چین  گسترده   دولت  های  برنامه  طریق  از  پکن 

باید تا حد ممکن در   او می افزاید: .زیرساختی خود سعی در گسترش دسترسی دیگران به ارز یوان دارد از یوان 

آسیب ناشی بزرگی بود که پس از   چین اولین اقتصاد .گذاری، تسویه حساب ها و پرداخت ها استفاده شود  قیمت

درصد رشد نسبت به سال قبل   3.2میالدی    2۰2۰از ویروس کرونا به مسیر رشد بازگشت و در سه ماهه دوم سال  

انقباضی   البته یک رکود  و  به دلیل شی  ۶.۸داشت  ماهه اول  را در سه  بیماری تجربه کرده بوددرصدی  چین    .وع 

از سوی آمریکا روبرو شده است و از سوی دیگر در زمینه البته در زمینه صادرات محصوالت نیز با مشکالت بیشتری  

های سیاسی و اقتصادی بشدت با این کشور درگیر تنش است و همین موجب شده است تا مسیرهای دیگری را  

دنبال کن با کشورها  یوان   .دبرای معامالت  اما  2فعال  را تشکیل می دهد  از ذخایر جهانی  از   درصد  چین قصد دارد 

هوانگ بر     .که ممکن است در طرح راه ابریشم جدید استفاده کرده و ذخیره این ارز را نیز افزایش دهد  تا آنجا یوان

ی خود را برای افزایش این باور است که سهم یوان از پرداخت های جهانی محدود است و این کشور باید تالش ها

وی   .ی اعالم آمادگی کرده اند، چند برابر کنداستفاده از این ارز را در کشورهایی که برای طرح های عظیم زیرساخت

ادامه داد: ذخایر فعلی جهانی یوانی متناسب با رشد و وزنه اقتصادی چین نیست و لذا باید بین المللی شدن این  

این می ارز تسریع شود ارزی    در واقع  بهبود بخشد و سیاست های  برای چین  نیز  بازار را در داخل  تواند وضعیت 

پکن در دهه گذشته در تالش برای گسترش استفاده از یوان در تجارت بین المللی و سرمایه     .یت کندیوانی را تقو

شدید کنترل  دلیل  به  است گذاری  داشته  محدودی  های  پیشرفت  سرمایه،  حساب  دلیل   روی  به  های  اما  تنش 

جنبش بین المللی سازی  ی بهفزاینده با آمریکا و تحریم های روز افزون این کشور تصمیم گرفته است جان تازه ا

بدهد دستیارجانگ شیایو" .یوان  مرکزی  "  بانک  چین سابق  گوید:  می  دو   چین  های  نامه  موافقت  امضای  با  باید 

یوانی مبادله  بیشتر  و   جانبه  مرکزی  بانک های  دیگر  توان  اعطایبا  یوانی،  های  وام  یا  خارجی  مالی  های  کمک 

گفت: ما باید زیر ساخت های فرامرزی تجاری و خدمات تسویه حساب ها با  وی     .عملیاتی گسترده تری پیدا کند

شی  "   .یوان را تقویت کرده و اعتماد به نظام سوییفت را که تحت نظارت و کنترل شدید آمریکا است، کاهش دهیم

پینگ د جین  یوان  از  افزون  روز  استفاده  برای  بیشتری  های  تالش  خواستار  هم  چین  خلق  جمهوری  رییس  ر  " 

محاسبات و معامالت بین المللی شده است و همزمان مشوق واردات بیشتر و بازتر کردن درهای بازار چین به روی  

شتر از آن در معامالت و طرح  دیگر کشورها بوده است و هر گامی در مسیر بین المللی شدن یوان و بهره گیری بی

قتصادی چین را در داخل و خارج از کشور تقویت خواهد های سرمایه گذاری راه ابریشم، بازار ارزی یوانی و توان ا

   .کرد

 

 قرار می دهیم ین: واکسن کرونا را در اختیار کشورهای در حال توسعه رییس جمهوری چ

رئیس جمهوری چین در سخنرانی مجازی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یاداوری اینکه    -ایرنا  -پکن

کرد در حال حاضر تاکید  دارند  قرار  فاز سه  بالینی  آزمایش  مرحله  در  کرونا ساخت چین  واکسن ضد    واکسن  چند 

ر کشورهای در حال توسعه قرار می های تولید شده توسط چین با تکمیل مراحل توسعه و تولید نهایی، در اختیا

پینگ«   .گیرد جین  »شی  ایرنا  گزارش  نشست  روز سه به  پنجمین  و  هفتاد  در  خود  ویدئویی  در سخنرانی  شنبه 

بر   ا، به صورت مجازی برگزار شد با تاکیدسران کشورهای عضو سازمان ملل متحد که به دلیل شیوع کرونا در آمریک 
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به طور فعال در تحقیقات جهانی در مورد ردیابی منبع و مسیره انتقال ویروس شرکت خواهد کرد  اینکه چین  ای 

و اپیدمی  کنترل  های  شیوه  اشتراک  به  همچنان  چین  کشورها،   گفت:  سایر  با  درمانی  و  تشخیصی  های  روش 

او  .مند و تضمین پایداری زنجیره های تامین ضد اپیدمی جهانی ادامه خواهد دادپشتیبانی و کمک به کشورهای نیاز

  ۱۹و بشریت در این نبرد پیروز می شود لذا کشورها باید در پاسخ به کووید    اظهار کرد: کرونا شکست خواهد خورد

هیچ موردی را نباید از   با کرونا،  شی با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه   .مردم و زندگی آنها را در درجه اول قرار دهند

میان بیماری همه گیر کرونا، کشورها  در   دست داد و همه بیماران در مبارزه با کرونا تحت درمان قرار گیرند افزود:

در مبارزه با بیماری همه گیر  رییس جمهوری چین با بیان اینکه .حرکت کنند باید همسو با سازمان بهداشت جهانی

با کشورها  برای  کرونا  تالش  هرگونه  افزود:  کنند  حل  هم  با  را  مساله  این  و  دهند  افزایش  را  خود  همبستگی  ید 

کر گیری  کردن همه  رد شود وناسیاسی  باید  گذاری  انگ  افزود: .یا  کرونا، کشورهای   شی  ویروس  با  مواجهه  در 

ده کنند اقتصادهای بزرگ هم برآور  توسعه یافته باید نیاز کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای آفریقایی را

جامعه بین  او ادامه داد: .مک کنندنه تنها باید اقتصاد خود را مجدداً راه اندازی کنند، بلکه به بهبود اقتصاد جهانی ک

الملل باید اقدامات به موقع و محکمی را در زمینه هایی مانند تخفیف بدهی و کمک های بین المللی انجام دهد، 

و به کشورهای در حال توسعه برای غلبه بر مشکالت خود  را برای توسعه پایدار تضمین کنند  2۰3۰اجرای برنامه  

المللی  رییس جمهوری   .کمک کنند بین  ارائه دو میلیارد دالر کمک  به تعهد خود در زمینه  افزود که کشورش  چین 

آمو فقر،  کاهش  کشاورزی،  زمینه های  در  بیشتر  المللی  بین  های  دو سال، همکاری  و   زشطی  کودکان  و  زنان 

به و  اجتماعی  توسعه  بازگرداندن  برای  کشورها  سایر  از  و  گذارد  می  احترام  هوایی  و  آب  بود تغییرات 

کند اقتصادی با  شی   .حمایت می  پیوسته  بهم  در یک دهکده جهانی  یادآوری کرد که »ما  دنیا  به مردم سراسر 

حران برای مقابله با بشریت نخواهد بود بنابراین ما باید  سرنوشت مشترک زندگی می کنیم« و افزود: کرونا آخرین ب

جهانی های  چالش  با  مقابله  آماده  و  دهیم  هم  دست  به  بخش  .باشیم بیشتری  دست  در  چین  جمهوری  رییس 

گفت: هفتاد و پنج سال پیش، چین با پیروزی در جنگ جهانی ضد فاشیسم، به جامعه جهانی  دیگری از سخنانش

ا تاریخی کرد و  اینکه .ز تاسیس سازمان ملل حمایت کردکمک  یاداوری  با  ادامه  در  با   او  تواند  نمی  هیچ کشوری 

دیگرا مشکالت  از  شکوفاییاستفاده  و  رشد  مسیر  انتخاب  به  باید  کرد  اظهار  کند  حفظ  را  خود  ثبات  مستقل   ن، 

اینکه کووید   .کشورها احترام گذاشته شود به  با اشاره  این است که جهان  ۱۹شی  ی سازی اقتصادی یک یادآور 

تواند روابط  جهان هرگز به انزوا باز نخواهد گشت و هیچ کس نمی   واقعیت مسلم و یک روند تاریخی است افزود:

کند قطع  را  کشورها  کرد: .بین  تصریح  ببینند،   وی  بزرگ  خانواده  یک  اعضای  عنوان  به  را  یکدیگر  باید  کشورها 

ایدئ اختالفات  از  کنند،  دنبال  را  ها  ها«  همکاری  تمدن  »برخورد  دام  در  و  بپرهیزند  نگیرند ولوژیک  رییس   .قرار 

و بازار، انصاف و کارآیی، رشد و توزیع درآمد و فناوری و اشتغال    جمهوری چین افزود: باید تعادل مناسبی بین دولت

های مختلف  همه کشورها، بخش ها و زمینه   برقرار شود تا از توسعه کامل و متعادل اطمینان حاصل شود و منافع

شود تضمین  عادالنه  صورت  یافتن .به  پایان  با  که  متحد  ملل  با   سازمان  و  دوم  جهانی  سوی  ۵۱جنگ  از  امضا 

ایجاد  با   کشورها  نهاد  یک  به  اکنون  است کشور ۱۹3شد،  پنجمین  تبدیل شده  و  هفتاد  در شرایطی  این سازمان 

ند جانبه گرایی است اما به گزارش تلویزیون مرکزی  سالگرد تاسیس خود را گرامی می دارد که هنوز نیز نماینده چ

از جمله این چالش ها که     .روبرو شده است  با چالش هایی بی سابقه چین با ظهور یکجانبه گرایی و همه گیری

هزار    ۹۶۰میلیون نفر به ویروس کرونا و مرگ بیش از    3۱رییس جمهوری چین هم به آنها اشاره کرد ابتالی بیش از  

 .راسر جهان بوده است و اکنون یکی از مباحث نقش سازمان ملل در پسا کرونا استنفر در س

 

 چاینا دیلی: آمریکا در برابر اراده جمعی جهانی قلدری می کند 
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درباره ادعای آمریکا برای اعمال مجدد تحریم های بین المللی علیه   روزنامه چاینا دیلی چین در تحلیلی  -ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا، پرشمارگان   .چنین تحرکاتی را مخالف با اراده جهانی و نمادی از قلدری واشنگتن توصیف کرد ایران،

را آمریکا چون خود  نوشت:  روز چهارشنبه  زبان چین  انگلیسی  ابرقدرت جها روزنامه  تنها  دائم به عنوان  و عضو  ن 

باید در همین راستا امنیت جه شورای امنیت سازمان ملل متحد می داند، پس نسبت به انی نیز مسئول است و 

دارد جهانی  اراده جمعی  دربرابر  قلدری  برای  فراوانی  تمایل  برعکس  ظاهرا  کشور  این  اما  بردارد  روزنامه      .گام 

در برنامه جامع اقدام   رر به نظام سازوکار »مکانیسم ماشه«  دولت آمریکا با استناد مک خاطر نشان کرده است که

تو برای  و  مشترک  قلدری  به  تمایل  ایران،  علیه  المللی  بین  های  تحریم  مجدد  اعمال  برای  خود  درخواست  جیه 

زورگویی نشان می دهد حال آنکه اکثر کشورها با چنین اقداماتی مخالف هستند و نمونه آن ها مخالفت های اخیر  

تمدیدبا تح برای  آن کشور  رد درخواست  و  امنیت  ایران در شورای  آمریکا علیه  بوده    رکات  ایران  تحریم تسلیحاتی 

چاینا دیلی ادامه می دهد که به رغم نداشتن هر گونه مشروعیت و حتی دالیل اخالقی برای درخواست    .است

ولی چنین درخواست های دایمی با مخالفت  مجدد، آمریکا باز هم بر بازگشت تحریم ها علیه ایران تاکید می کند،  

ال بین  جامعه  همیشگی  و  گسترده  است های  شده  مواجه  نیز  نوشته   .مللی  و  پرداخته  چین  موضع  به  روزنامه 

اجماع گسترده   این مخالفت چین همراهی با قاطعانه با هر اقدام یک جانبه دولت آمریکا مخالف است چین است:

روزنامه   .است نونی بودن اقدام آمریکا برای اعمال یک جانبه تحریم ها علیه تهرانجامعه بین الملل مبنی بر غیرقا

فرانسه، آلمان و انگلستان روز یکشنبه    حتی متحدان آمریکا نیز این مخالفت را علنی کرده اند و چینی تاکید کرد که

لت آمریکا برای فعال کردن مکانیسم  بیانیه مشترکی صادر و بار دیگر تاکید کردند که آنها مبنای قانونی پیشنهاد دو 

چاینا دیلی نوشت: زمان آن فرا رسیده   .خارج شده است ت متحده از برجامتحریم را به چالش می کشند زیرا ایاال 

را این دست  از  و خواسته هایی  رفتار کند و شکایات  مانند یک عضو مسئول جامعه جهانی  آمریکا  که  کنار   است 

ش بگذارد از  پس  آنکه  مواضع  بخصوص  این  و  بیند  می  شده  تضعیف  را  خود  رهبری  اعتبار  آمریکا  کرونا،  یوع 

روزنامه در ادامه به اظهارات "جانگ جون" نماینده دایمی چین در   .سختگیرانه اش کمکی به حل مشکالت نمی کند

ام آمریکا برای سازمان ملل که در نامه ای به رییس شورای امنیت و دبیرکل این سازمان بر مخالفت پکن با هر اقد

نماینده دائمی چین در سازمان ملل در نامه اش  وشته استبازگرداندن تحریم ها علیه ایران تاکید کرده پرداخته و ن

بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد علیه   یک جانبه گرایی آمریکا برای اقدام در خصوص آورده که چین مخالف

آمریک .ایران است این نامه آمده است:  به طور یکطرفهدر  از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در ماه مه   ا قبال 

شورای امنیت با   خارج شده است و دیگر از مشارکت کنندگان برجام نیست. بنابراین، درخواست این کشور از 2۰۱۸

نظام به  نیز استناد  ماشه  مکانیسم  است سازوکار  دنب .غیرقانونی  به  که  است  حاکی  چینی  رسانه  ال گزارش 

د و صریحاً اظهار داشتند که هرگونه  عضو شورای امنیت به رئیس شورا نامه نوشتن ۱3اوت آمریکا،    2۰درخواست  

 .مریکا فاقد هرگونه تأثیر حقوقی، سیاسی یا عملی است تصمیم یا اقدام بر اساس درخواست

 

 پمپئو، چین و روسیه را تهدید کرد  در صورت همکاری با ایران؛ 

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در گفت وگو با تارنمای واشنگتن اگزمینر، تهدید    –ایرنا    –تهران  

در صو تحریم خواهد کردکرد که کشورش  را  آنها  ایران،  به  و روسیه  تارنمای    .رت فروش تسلیحات چین  به  پمپئو 

اقدام برای خروج از توافق هسته ای  ن اگزمینر گفت: دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در پیآمریکایی واشنگت

برای  2۰۱۵ پکن  مجوز  صدور  صورت  در  ایران،  علیه  المللی  بین  های  تحریم  ازسرگیری  به    و  تسلیحات  فروش 

اعضای شورای امنیت   وی بدون اشاره به همراهی نکردن  .ایران،تحریم هایی علیه پکن وضع و اعمال خواهد کرد

ایرانی، تحریم های ضد  برای گسترش  واشنگتن  یکطرفه  رویکرد  از  و جامعه جهانی  ملل  ما قصد   سازمان  افزود: 

پ را  ایران  به آن داریم هرگونه نقض تحریم های تسلیحاتی  یافته و  بتوانیم به سرچشمه آن دست  تا  یگیری کرده 

https://www.irna.ir/news/84050677/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84050677/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
یا روسیه، چه در مورد فروش سالح باشد یا معامالت   ین باشدواکنش نشان دهیم، چه این موارد نقض از سوی چ

هستند جدی  کامال  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  های  قطعنامه  دیگر.  از    .اقتصادی  انتقاد  با  همچنین  پمپئو 

های توافقی    قدرت  عنوان  به  اذهانشان  در  مانده  باقی  برجام  مقدس  اسطوره  به  دادن  اجازه  علت  به  اروپایی 

با ایاالت متحده در شورای امنیت، بازدارد، مدعی شد که مزایا و منافع تالش های   ارزشمند، آنها را از همسویی 

اروپائیا برای  ایران،  تازه توسط  از خرید تسلیحات  برای جلوگیری  آمریکاستواشنگتن  از  بیش  که    .ن  کرد  ادعا  وی 

فروخته شده به ایران در مرحله نخست  تانک ها، سامانه های دفاع هوایی یا سامانه های دفاع موشکی چینی  

مردم این کشور، در مرحله دوم مردم خاورمیانه و سپس ساکنان اروپا را تهدید می کند و امنیت ملی کشورهای  

این س تاثیر  تحت  واقعا  ایران تضعیف می شوداروپایی  و دفاع هوایی  احتمال   .امانه های موشکی  باره  در  پمپئو 

وپایی به همکاری با واشنگتن برای اجرای تحریم ها بر چین حتی در صورت تمایل  وادار شدن سران کشورهای ار

به آنها  وا نداشتن  را  آنها  کشورهایشان،  عمومی  افکار  که  گفت  واشنگتن،  حقوقی  های  استدالل  به  پذیرش  دار 

م اروپا به  پذیرش این موضوع خواهد کرد. به نظر من در صورت فروش سامانه های تسلیحاتی چینی به ایران، مرد

این طرز فکر خواهند رسید که دولت هایشان نباید از این امر حمایت کند و در واقع باید هم راستا با ایاالت متحده 

کمک امنیت  شورای  کنونی  های  قطعنامه  اجرای  کنند  برای  همکاری  گزارش    .و  می به  تحلیلگران  گویند ایرنا؛ 

توافق هسته از  ایاالت  حمایت جامعه جهانی  فاقد  ای،  را  آمریکا  بیشتر کشورها  و  منزوی ساخته است  را  متحده 

تحریم  بازگشت  درخواست  برای  صالحیتی  میبینهایهرگونه  ایران  علیه  خارجه   .دانندالمللی  امور  وزیر  پمپئو 

عی های سازمان ملل متحد علیه ایران را اعالم کرد و مدای بازگشت همه تحریمشهریور با انتشار بیانیه   3۰آمریکا  

ای هایی است که به دنبال توافق هسته تحریم شد که این به معنای فعال شدن »مکانیسم ماشه« و ازسرگیری

تحد شامل سه کشور اروپایی انگلیس،  اعضای شورای امنیت سازمان ملل م با این وجود بیشتر  .تعلیق شده بود

آلمان در نامه  و  نهادفرانسه  این  به  آمری ای  برای بازگرداندن تحریمتاکید کردند که تالش  نداردکا  تأثیر قانونی  و   ها 

 .شهریور( نیز ادامه خواهد یافت 3۰سپتامبر ) 2۰ها پس از تعلیق تحریم

 

 گیشه جهانی در تسخیر یک فیلم چینی 

 2۰2۰ترین فیلم سال  یلیون دالر فروش، پرفروشم  ۴2۶فیلم »هشتصد« محصول کشور چین با حدود    -ایرنا  -تهران

  3۱دیروز )دوشنبه  (The Eight Hundred) هشتصد رسانی هالیوود ریپورتر، فیلم چینیه اطالع به گزارش پایگا   .شد

هالیوودی فیلم  از  سبقت  با  پرفروش ابد تا بد پسران شهریور(  شد،  جهانی  کرونازده  گیشه  فیلم   .ترین 

ر در جهان فروش کرده  میلیون و پانصد هزار دال  ۴2۶میلیون دالری ساخته شده، تاکنون    ۸۵  این فیلم که با بودجه

پیش و  میاست  فروش  بینی  با  دهد  ۴۴۵شود  پایان  خود  سینمایی  اکران  به  دالری  فیلم   هشتصد   .میلیون  یک 

   .کندی را روایت می هادر شانگ  ۱۹3۰ها از یک انبار در دهه  دفاع چینی حماسی در ژانر جنگی است که داستان

ان چینی ساخته شده نیز از جمله فیلمهایی بود که قرار بود صنعت  که در چین و با حضور بازیگر موالن الیواکشن

تنها   تاکنون  این حال  با  کند.  احیا  را  با    ۵۷کرونازده سینما  در مقایسه  در جهان فروش کرده است که  میلیون دالر 

  ۱۹-ویروس کرونا موسوم به کووید  .رسدبرای ساخت آن، ناچیز به نظر میمیلیون دالری صرف شده    2۰۰بودجه  

( دسامبر  ماه  عنوان   2۴اواسط  به  بیماری  این  از  ابتدا  شد.  گزارش  چین  هوبی  استان  در  ووهان  شهر  در  آذر( 

برده می ذات  نام  اما کمیسیون ملی بهداشت چین در  الریه    به صورت (  ۹۸دی ماه    ۹)  2۰۱۹دسامبر سال    3۰شد 

ریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان این بیماری که به تد   .رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد

هزار نفر را در جهان مبتال     میلیون و  3۱گیری یاد کرد لحظه تنظیم خبر بیش از  جهانی بهداشت از آن با واژه همه

از   بیش  میان  این  از  که  است  باخته  ۹۶۵کرده  جان  نفر  از    .اندهزار  بسیاری  تعطیلی  موجب  ویروس  این  شیوع 

رویدادهای   و  جشنوارهفعالیت  جمله  از  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  شدن مختلف  بسته  و  ها  نمایشگاه  ها، 

https://www.irna.ir/news/84050223/%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C


 
کتابفروشی و  کنسرت  و  تئاتر  های  سالن  اقتصاد  سینماها،  و  جهانی  بازارهای  بر  زیادی  منفی  تأثیرات  و  شد  ها 

 .ن از جمله فرهنگ گذاشت کشورها در بخش های گوناگو

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

چین ترامپ را به انتشار  /  رئیس جمهور چین در نشست مجازی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد

 ردویروس سیاسی متهم ک

گرفت رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل که به صورت ویدئو کنفرانس صورت می 

کردترامپ   متهم  سیاسی  ویروسی  انتشار  به  الملل  .را  بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  نقل   خبرگزاری  به 

فرانسه از ویدئو   خبرگزاری  صورت  به  که  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  خود  سخنرانی  در  چین  جمهور  رئیس 

وی در ادامه   .ونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به انتشار ویروسی سیاسی متهم کردگرفت دکنفرانس صورت  

برای حفظ صلح و   المللی  بین  به قوانین  از یکجانبه گرایی و احترام  المللی و اجتناب  بین  بر لزوم همکاری  افزود: 

کرد. تاکید  جهانی  سا  توسعه  پنجمین  و  هفتاد  امسال  رئیس،  آقای  گفت:  جینپینگ  بر  شی  جهانیان  پیروزی  لگرد 

اسمی برای گرامیداشت تاسیس سازمان ملل برگزار شد. این فاشیسم و بنیانگذاری سازمان ملل است. دیروز مر

های جنگ ها و آموزه دیدار که بسیار اهمیت داشت، زیرا بر اساس و اصول منشور سازمان ملل و بر اساس درس 

با کووید  ها  آقای رئیس، ما انسان   علیه فاشیسم بود. را درنوردیده و در    ۱۹در حال نبرد  هستیم؛ ویروسی جهان 

اف فداکاری حال  دولتها،  تالش  شاهد  ما  مبارزه،  این  در  است.  و زایش  درمان  و  بهداشت  بخش  کارکنان  های 

های مختلف با شجاعت و رئیس جمهور چین گفت: مردم کشور  اکتشافات دانشمندان برای سالمت جامعه هستیم.

مه و  ویعزم  روبرو هستیم.  آن  با  اکنون  که  اند  با مصیبتی شتافته  مقابله  به  و ربانی  روس شکست خواهد خورد 

پیروز می نبرد  این  در  انسان انسانیت  باید  ویروس،  با  مقابله  در  و جان آنشود.  و همه ها  گیرد  قرار  اولویت  در  ها 

دست برود و هیچ بیماری نباید درمان نشده    منابع و علوم برای واکنشی هدفمند بسیج شوند. هیچ موردی نباید از

ب نیز  ویروس  انتشار  این  رها شود.  از  تا  افزایش دهیم  را  باید همدلی خود  ویروس،  با  مقابله  در  اید متوقف شود. 

کند دنبال کنیم و واکنش بین ها را ارائه میهای دینی را که سازمان جهانی بهداشت آنبحران عبور کنیم. باید آموزه

ی سیاسی سازی این مساله  مشترکی را برای شکست دادن این همه گیری به راه اندازیم. هر تالشی برا  المللی

ها باید به صورتی مشخص انجام  شی جینپینگ گفت: همچنین بازگشایی مدارس و کسب و کار   نیز باید رد شود.

اقتصاد  گیرد،  صورت  آفرینی  تا شغل  اجتمگیرد  و  اقتصادی  نظم  و  اقتصاد ها شکوفا شوند  اعاده شود.  های اعی 

هماهنگی باید  کالن  بزرگ  اقتصاد  در  خود  به  های  بلکه  اقتصادهاست  این  سود  به  فقط  نه  که  کنند  هماهنگ  را 

باید به فکر نیاز شکوفایی اقتصاد جهانی نیز کمک می با ویروس  های در حال توسعه و  های کشورکند. در مقابله 

معه جهانی باید تدابیری به موقع و قاطع برای مواردی همچون کاستن از  های آفریقایی باشیم. جابخصوص کشور 

ها برای  برای توسعه و کمک به این کشور  2۰3۰های  زان مرگ و میر و کمک رسانی صورت گیرد تا اجرای برنامهمی

ر  رئیس جمهور چین گفت: هفتاد و پنج سال پیش، چین نقشی تاریخی د   چیره شدن بر مشکالتشان تضمین شود.

همین میزان مسئولیت پذیری، چین به پیروزی در جنگ داشت و از تاسیس سازمان ملل حمایت کرد. امروز نیز با  

نقش آفرینی و به وظایف خود در حفظ سالمت عمومی عمل   ۱۹صورتی فعاالنه در مبارزه بین المللی علیه کووید  

کمی در  اقدامات  برای  خود  سهم  به  ما  روند،  این  ادامه  با  نیز شیوهکند.  و  گیری  همه  دیگر  نترل  با  درمانی  های 

تعامل میکشور  با همه به کشور   کنیم و ها  تامین مبارزه  تا زنجیره  نیاز دارند کمک خواهیم کرد  به کمک  هایی که 

و   ویروس  این  منبع  کشف  برای  المللی  بین  تحقیقات  در  فعاالنه  صورتی  به  همچنین  چین  شود.  تضمین  گیری 

له آزمایش بالینی را که در مرح  ۱۹های کووید  هایی از واکسنارد. در حال حاضر، چین نمونههای آن نقش دریشه 
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می دنبال  دارند  واکسن قرار  این  که  زمانی  و  همه کند  اختیار  در  جهانی  عمومی  سالمت  برای  باشند،  آماده  ها 

اختیار کشور کشور  در  اولویت  اساس  بر  و  قرار میها  توسعه  در حال  گ  دهد.های  تعهد  وی  با  فت: چین همچنین 

های کشاورزی،  های کمکی بین المللی از جمله در زمینه دیگر برنامه ای دو ساله و  کمک دو میلیارد دالری در برنامه

ها برای اعاده توسعه اقتصادی و  کاستن از فقر، آموزش و مبارزه با تغییرات اقلیمی نقش آفرینی و از دیگر کشور 

می حمایت  تالش   شی  کند.اجتماعی  تاریخ  انسانی  توسعه  تاریخ  گفت:  چالشجینپینگ  همه  علیه  ما  و   هاهای 

است و شاهد تغییراتی است که در قرنی که    ۱۹ها و پیروزی بر آنهاست. جهان در حال مبارزه با کووید  دشواری

این حال صلح و توسعه همچنان واژه با  نبود.  جای دنیا  های اصلی هستند و مردم در هر  گذشت هرگز شاهد آن 

آخرین بحرانی نخواهد   ۱۹دهند. کووید  ان می های برد برد عالقه نش بیش از پیش برای صلح و توسعه در همکاری 

های جهانی بیشتر آماده باشیم. اول اینکه شود و برای همین ما باید برای بحرانبود که در برابر انسانیت ایجاد می

با منافع مشترک، همه کشور به ما یادآوری کرد که در دهکده جه  ۱۹کووید   ها با همدیگر در  انی مرتبط با همدیگر 

های دیگران سود ببرد یا با سود  تواند از دشواری ای مشترک داریم. هیچ کشوری نمیهستند و همه ما آینده   ارتباط 

فاصله و  دور  از  که  کسانی  کند.  حفظ  را  خود  ثبات  دیگران،  مشکالت  از  مشکالت بردن  گر  نظاره  ایمن  دیگران   ای 

وست که باید از دیدگاه آینده مشترک و واکنش در  شوند. از این ربمانند، در نهایت خود نیز دچار همان مشکالت می 

تالش و  کنیم  استقبال  هم  صفر  کنار  برآیند  به  نهایت  در  که  را  دیگران  نگهداشتن  دور  برای  مانع  ایجاد  برای  ها 

های برد برد  چشم اعضای یک خانواده بزرگ بدانیم و به دنبال همکاری انجامد، مردود بدانیم. باید همدیگر را به  می

تمدنباشی دام جنگ  در  و  مهمم  نیفتیم.  کشور ها  استقالل  به  باید  اینکه  آنتر  انتخاب  و  توسعه ها  الگوی  برای  ها 

بود. میان جامعه جهانی خواهد  در  رنگارنگ  تنوع  ایجاد  کننده  امر تضمین  این  بگذاریم.  دوم  وی    احترام  داد:  ادامه 

اینکه یادآوری کرد که جهانی سازی اقتصادی واق  ۱۹اینکه کووید   و  تاریخی است  انکار و مسیری  عیتی غیر قابل 

با آن مقابله   یا  یا بخواهیم جهانی شدن اقتصاد را نادیده بگیریم  را در برف فرو کنیم  بخواهیم مانند کبک سر خود 

تاریخی مقابله   با روندی  باز نمیکنیم، در واقع  انزوا  به  بگوییم که جهان دیگر  به روشنی  را  این  ایم.  و    گرددکرده 

های اقتصادی، باید به مسائل اصلی  ها را بردارد. به جای وارد شدن در چالش های بین ملتتواند ارتباط کسی نمی

بین دولت توازنی مناسب  بپردازیم. همچنین  بازار،  مانند فاصله طبقاتی و شکاف توسعه  و  بازار،  ها  عادالنه بودن 

ل بپردازیم و اطمینان حاصل کنیم که توسعه متوازن و عادالنه مقرون به صرفه بودن، توزیع در آمد، فناوری و مشاغ

ای باز را  وی گفت: همچنین باید توسعه  رساند.ها از همه طبقات به شکلی مناسب سود میبه مردم همه کشور 

ی  تجاری مانند سازمان جهانی تجارت که مخالف یکجانبه گرایی و حافظت گرای  های بین المللیدنبال کنیم و به نهاد 

به ما یادآوری کرد که    ۱۹است متعهد باشیم و برای زنجیره تامین جهانی و صنعتی تالش کنیم. سوم اینکه، کووید  

و فکر حفظ   توسعه سبز تالش  برای  راهی  یافتن  برای  و  باشد  انقالبی سبز  دنبال  به  باید  اقلیم  انسان  و  طبیعت 

پاریس   توافق  باشد.  ما  برای همه  بهتر  زمین جایی  تا  توسعهباشد  به  گذار  برای  برای جهانیان  با راهی  ای سبز 

ها را برای حفاظت از زمین مشخص کرده است که میهن مشترک همه  آالیندگی کمتر کربن است که کمترین گام 

ها مهمی در این این توافق برداریم. چین نیز در سطح ملی گام هایی قاطع برای احترام به  ماست و همه ما باید گام 

برداش سیاستخصوص  و  کشور ته  همه  پیوستن  ما  خواست  است.  کرده  اتخاذ  را  تالشهایی  به  برای  ها  ها 

انقالب جدید در علوم و صنایع ایجاد کرده اند. توسعه تاریخی است که  این فرصت  از  برای همه و استفاده  باز   ای 

کووید  رئیس جمه گفت: چهارم،  چین  در حال  ۱۹ور  نظام کشورداری  که  یادآور شد  ما  اصالحات    به  نیازمند  حاضر 

توان دولت   ۱۹است. کووید   در  اداره کشورمحکی مهم  در  باید براساس  ها  اداره جهان  بود.  نظام جهانی  نیز  و  ها 

های مشابه برخوردار  ق و فرصتها از حقواصول مشاوره، همکاری مشترک و منافع مشترک باشد که همه کشور 

ها باید با گفتگو و رایزنی ها اختالف داشته باشند، ولی این اختالفورو پای بند قوانین باشند. طبیعی است که کش

ها ممکن است وارد رقابت شوند، ولی این رقابت باید سالم و مثبت باشد و در این رقابت،  حل و فصل شوند. کشور



 
هایی اید مانند کشور های بزرگ بهای بین المللی باشند. کشوریر پا نگذارند و پای بند معیار های اخالقی را زمعیار 

به مسئولیت  اقدام،  برآورده کنند.بزرگ  را  انتظارات مردم  و  به تالش   های خود عمل  با اشاره  برای  وی  ها در چین 

فت: چین بزرگترین کشور در حال توسعه و نیز ریشه کنی فقر و ایجاد رفاه برای همه شهروندان گ  ۱۹کنترل کووید  

را متعهد همکاری  دنبال سلطه گری، توسعه ی آشتی جویانه و سازنده می هادنیاست که خود  به  داند. ما هرگز 

طلبی یا نفوذ نبوده ایم و هیچ قصدی برای به راه انداختن جنگ سرد یا گرم با هیچ کشوری نداریم. ما همچنان به  

های  ان به تالشها از طریق گفتگو و رایزنی هستیم. چین همچنمنازعات خود با دیگر کشور   ها ودنبال رفع اختالف 

دهد. چین همچنین به  خود به عنوان ایجاد صلح جهانی و نقش آفرینی و مدافع حقوق و نظم بین الملل ادامه می

رئیس جمهور چین گفت:   دهد.حمایت خود از سازمان ملل به عنوان نقش آفرین اصلی در امور بین الملل ادامه می 

و صندوق اعتباری توسعه جنوب اهدا   ۱۹ه واکنش جهانی علیه کووید  چین همچنین پنجاه میلیون دالر دیگر به برنام

پنج   و  بیست  و  دو هزار  در  که  را  ملل  و سازمان  بین چین  برای صلح  اعتباری  کرده است. چین همچنین صندوق 

پنج سال دیگر  منقضی می به مدت  به نسل ما رسیده   تمدید کرده است.شود،  اکنون  تاریخ  شی جینپینگ گفت: 

ا نیز باید انتخاب درستی کنیم، انتخابی که ارزش اعتماد مردم و زمان ما را داشته باشد. بیایید برای حفظ است و م

دست  ارزش  هستند  مشترک  ما  همه  میان  در  که  آزادی  و  ساالری  مردم  عدالت،  برابری،  توسعه،  صلح،  در  های 

ای بهتر برای نوع بشر را  ی جدید که آیندهادست هم بگذاریم و شکلی جدید از روابط بین الملل را بسازیم، جامعه

 خبرگزاری صداوسیما :منبع توانیم جهان را جایی بهتر برای همه تبدیل کنیم.رقم بزند. در کنار هم، می

 

 : میتسن یخبرگزار -

 کند ید در یک میدان نفتی جدید در دریای جنوبی چین را آغاز میچین تول

شرق دریای جنوبی چین را اعالم کرد تولید نفت از میدان نفتی لیوهوا در   (CNOOC) شرکت ملی نفت دریایی چین

د نفتی  میدان  این  از  تولید  رود  می  انتظار  و  است  کرده  اوج    2۰22ر  آغاز  برسد  ۷2۸۰۰به  روز  در  به   .بشکه 

اعالم کرد تولید نفت از   (CNOOC) به نقل از اویل پرایس، شرکت ملی نفت دریایی چین خبرگزاری تسنیم گزارش

و   آغاز کرده است  را  دریای جنوبی چین  لیوهوا در شرق  نفتی  این میدان نفتی در  میدان  از  تولید  انتظار می رود 

تولید نفت و گاز طبیعی  شرق دریای جنوبی چین یکی از مهمترین مناطق   .بشکه در روز برسد ۷2۸۰۰به اوج  2۰22

ذخایر نفتی در شرق     .است و بیشتر درجات نفتی سبک تا متوسط از این منطقه به دست می آید CNOOC شرکت

بشکه در روز نفت    242۰26میلیون بشکه معادل های نفتی می رسید و    633.۹به    2۰۱۹یان  دریای جنوبی چین تا پا

ترتیب   به  که  تولید می شد  منطقه  این  و حدود    ۱2.2از  این شرکت  ذخایر  از کل  را    ۱۷.4درصد  آن  تولید  از  درصد 

ر بخش شرقی دریای  قبال اعالم کرده بود یک اکتشاف بزرگ نفت و گاز طبیعی د CNOOC شرکت   .تشکیل می داد

ویژو در حوزه نفتی دهانه رودخانه  آزمایشات نشان می دهد چاه اکتشاف شده در ه   .جنوبی چین انجام داده است

   .میلیون فوت مکعب گاز در روز تولید می کند  ۱5.36بشکه نفت و    2۰2۰مروارید در شرق دریای جنوبی چین حدود  

CNOOC اول نفتی جدید  میدان  این  دارد  دهانه  انتظار  کم عمق  آبهای  در  آن  بزرگ  تا  متوسط  گاز  و  نفت  میدان  ین 

باعث تحقق رویای چین در تقویت تولید داخلی نفت و گاز  CNOOC اکتشاف جدید شرکت این .رودخانه مروارید باشد

 ۱۱۹انتهای پیام/ .طبیعی با هدف کاهش وابستگی به واردات این محصوالت می شود

 

 بانک مرکزی اروپا: اقتصاد چین بهبود نسبتاً سریعی داشته است 

بر اساس مقاله ای که توسط بانک مرکزی اروپا منتشر شد، اقتصاد چین پس از رسیدن به پایین ترین سطح خود  

تجرب را  سریعی  نسبتاً  بهبود  کرونا،  گیر  همه  بیماری  دلیل  به  میالدی  جاری  سال  اول  ماهه  سه  کرددر  به    .ه 
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اروپا منتشر   خبرگزاری تسنیم گزارش بانک مرکزی  بر اساس مقاله ای که روز دوشنبه توسط  از شینهوا،  به نقل 

بیما به دلیل  ترین سطح خود در سه ماهه اول سال جاری میالدی  پایین  به  از رسیدن  ری  شد، اقتصاد چین پس 

را تجربه کرد. به داده    همه گیر کرونا، بهبودی نسبتاً سریعی  با استناد  این مقاله  اروپا در  بانک مرکزی  تحلیلگران 

های سنتی و همچنین شاخص های اقتصادی غیرمتعارف با فرکانس باال اعالم کردند که فعالیت اقتصادی چین از  

درصد در مدت فقط سه ماه    ۹۰از سطح طبیعی بود به  درصد    2۰که حدود    2۰2۰پایین ترین سطح خود در فوریه  

یافت. خود   افزایش  فعالیت  عادی  به سطح  بخش خدمات  از  زودتر  تولید  بخش  که  داد  نشان  مقاله همچنین  این 

کامل خود    بازگشته است. به ظرفیت  تقریباً  ماه مه  در  و ساز  تولید و ساخت  بازگشتند،  در حالی که بخش های 

بخشهای خدماتی مانند گردشگری، سفرهای تجاری و رویدادهای فرهنگی و ورزشی که با تعامل فیزیکی نزدیک  

بر اساس این گزارش،    مرتبط هستند، همچنان با ظرفیت کمتر از قبل از شیوع کرونا به فعالیت خود ادامه دادند.

های تقاضای داخلی چین نشانه هایی از تقویت را نشان  بانک مرکزی اروپا همچنین اعالم کرد که برخی از مولفه  

این تقویت فروش خودرو را برجسته کرده که ممکن است استفاده کمتر از حمل و نقل عمومی و تمایل    می دهند.

این امر همچنین افزایش فروش وسایل نقلیه تجاری مانند   مردم به استفاده از خودروهای شخصی را نشان دهد.

و و  دهد.کامیون ها  نشان می  را  زیرساخت  افزایش هزینه های  میان  در  نقلیه ساختمانی  مدت،    سایل  کوتاه  در 

بهبود   از جمله  تردیدها و تحوالت خارجی،  افزایش  با وجود  تقاضای داخلی  به مقاومت  انداز اقتصادی چین  چشم 

 انتهای پیام/  وضعیت اقتصدی شرکای تجاری این کشور بستگی دارد.

 

 کند های اکسون در دریای شمال را خریداری میسینوپک چین سرمایه

شرکت سینوپک چین به همراه یک شرکت خصوصی دیگر در میان چندین کاندیدا برای خرید سرمایه های شرکت  

دارد قرار  دریای شمال  در  گزارش  .اکسون  تسنیم به  به   خبرگزاری  چین  پرایس، شرکت سینوپک  اویل  از  نقل  به 

همراه یک شرکت خصوصی دیگر در میان چندین کاندیدا برای خرید سرمایه های شرکت اکسون در دریای شمال  

دارایی  اکسون  شرکت  دارند.  گذقرار  فروش  برای  را  منطقه  این  در  خود  استهای  نفت    .اشته  اکتشاف  شرکت 

  .خارجی کویت، شرکت سیکار پوینت و شرکت تیلویند انرژی هم با همکاری مرکوری در میان خریداران قرار دارند

های خود را برای خروج از  گزارش فروش این سرمایه ها در ژوئن منتشر شد ولی شرکت اکسون اولین بار برنامه 

های اعالم کرده بود. شرکت اکسون قبالً از نروژ هم خارج شده و سرمایه 2۰۱۹وت تولید نفت در این منطقه در ماه ا

را   این کشور  بود  4.5خود در  انرژی« فروخته  افتاد ولی  طرح  .میلیارد دالر به شرکت »وار  به تعویق  های اکسون 

هش دهد. تخمین  پس از سقوط قیمت نفت در سال جاری میالدی، این شرکت تصمیم گرفت ضرر و زیان خود را کا

دریای شمال  شد فروش سرمایهزده می  در  اکسون  ولی    2های  باشد  درآمد داشته  این کشور  برای  میلیارد دالر 

آمد  تر خواهد  پایین  رقم احتماالً  این  نفت،  تقاضای  تار  و  تیره  دورنمای  به  توجه  با  در    .حاال   ۱5اکسون سهام خود 

ج سال  در  نفتی  میادین  این  رساند.  می  فروش  به  را  نفتی  میالدی  میدان  این    3۷اری  برای  روز  در  بشکه  هزار 

لوله در این منطقه هم به شرکت نفت تولید کرده اند. دو بلوک اکتشاف نفت و سهام اکسون در شبکه های خط 

شوند و انتقال آنها در سه ماهه اول سال  فروش گذاشته شده اند. این سرمایه ها ماه آینده به مزایده گذاشته می

تعداد کسانی که در این مزایده شرکت خواهند کرد شگفت انگیز بوده است. وقتی    .شودی میآینده میالدی نهای

اولین بار خبر فروش این سرمایه ها منتشر شد، تصور نمی شد اکسون با توجه به شرایط بازار و دورنمای صنعت 

نفت محبوبیت    نفت بتواند خریداری پیدا کند. ولی به نظر می رسد دریای شمال همچنان در میان بازیگران صنعت

 ۱26انتهای پیام/ .دارد
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 :ایسنا -

 ای امکان سفر تجار به چین فراهم شد/ جزییات قرنطینه دو هفته

چند ماه پس از شیوع ویروس کرونا، اتاق بازرگانی تهران شرایط الزم برای تجاری که قصد سفر به چین را دارند، 

کرده حدود    .است  تشریح  از  ایسنا،  گزارش  آمد   ۹به  و  رفت  چین،  در  کرونا  ویروس  با شیوع  و همزمان  قبل  ماه 

با این وجود    .بسیاری از کشورها به این غول آسیایی متوقف شد و تجار ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند

ماه  ایران در  از تجارت  که  به  دهد  های گذشته منتشر شده، نشان می آمارهایی  با وجود کرونا، چین همچنان  که 

ترین شریک اقتصادی ایران فعالیت خود را ادامه داده وحدود یک چهارم از کل واردات و صادرات ایران از  عنوان اصلی

چند ماه پس آغاز کرونا، چین تنها کشوری است که توانسته بخش قابل توجهی  .طریق این کشور انجام شده است

های زیادی در مسیر ورود اتباع کشورها  گیریرا کنترل کند و تحت تاثیر این اتفاق، سخت  از موج شیوع این ویروس

با این وجود بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تجار ایرانی   خارجی به کار بسته است. 

مسافرانی    .ای را رعایت کنندته امکان سفر به چین را خواهند داشت، هرچند باید برخی اصول مانند قرنطینه دو هف

می چین  در  شهر  این  راهی  شانگهای  در  اقامت  مجوز  با  هفته  که  یک  و  مرکزی  قرنطینه  هفته  یک  باید  شوند، 

چنین آن دسته از مسافرانی که محل و مجوز اقامت آنان برای  قرنطینه در محل اقامت یا محل کار را بگذرانند. هم

جهاستان جیانگسو،  وهای  مرکزی    جیانگ  صورت  به  شانگهای  شهر  در  روز  سه  ابتدا  است،  شده  صادر  انهوی 

ها های مذکور منتقل و مابقی قرنطینه را در آن استان قرنطینه خواهند بود و پس از ان به صورت متمرکز به استان

ای و سه  هایی غیر از شانگهمسافران ورودی که محل اقامت آنان استان و به صورت مرکزی سپری خواهند کرد.  

می  سپری  را  قرنطینه  دوره  شانگهای  شهر  در  هفته  دو  مدت  به  مرکزی  صورت  به  باشد،  شده  ذکر   .کننداستان 

 انتهای پیام 

 

 :مشرق -

 ارزیابی روابط چین و عربستان توسط شورای آتالنتیک 

مشرق، گزارش  نوشت: به  عربستان  و  چین  روابط  درباره  معاصر  خرد  پژواک  موسسه  شورای     کانال  اندیشکده 

ودی را مورد بررسی قرار داده  آتالنتیک در یادداشتی، سی سال روابط سیاسی و اقتصادی چین و عربستان سع

در سال   تأسیس جمهوری خلق چین  از  در سال    ۱۹4۹است.  با عربستان  روابط رسمی  برقراری  روابط    ۱۹۹۰تا 

مساعدی میان دو کشور برقرار نبود. رهبران عربستان با الحاد کمونیستی مخالف بودند و رهبران چین نیز سلطنت  

را غرب  به  عربستان  وابستگی  و  می   ارتجاعی  قرار  انتقاد  از    .دادندمورد  چین  رویکرد  تغییر  و  سرد  جنگ  افول 

به با جهان غرب،  نزدیک  روابط  به سوی  کمونیسم  را  ایدئولوژی  در کشورهای عربی  قدرت  این  نفوذ  تدریج مسیر 

بنیان همکاری  از عربستان گرایش گشود.  نفت  به سوی خرید  آغاز شد. چین  اقتصادی  مبادالت  از    های دو کشور 

درصدد جذب سرمایه  نیز  دولت سعودی  و  برآمدگذاری یافت  چین  از  خارجی  دو    .های  به  عربستان  چین،  منظر  از 

های فسیلی اهمیت راهبردی دارد  دلیل، یکی موقعیت ژئواستراتژیک در جهان اسالم و دیگری منابع گسترده انرژی 

ا افزایش داده است. از منظر عربستان نیز چین آفرینی این کشور در پروژه »یک جاده، یک کمربند« چین رکه نقش 

نویسنده    .« داشته باشد2۰3۰انداز  تواند نقشی جدی در توسعه و اجرای پروژه اقتصادی و اجتماعی »چشممی

دارد که در کنار قراردادهای اقتصادی با حجم باال، موانعی در برابر گسترش روابط  مقاله شورای آتالنتیک بیان می

دارد.   میوجود  فرهنگی  و  دیپلماتیک  سیاسی،  روابط  تعمیق  برای  دیگر  چین  و  عربستان  مالحظات  بایست 

های مسلمان در چین را در نظر بگیرد. عربستان نیز باید  کشورهای مسلمان غرب آسیا نسبت به بدرفتاری با اقلیت 
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گرچه   .وابط با دیگری قلمداد نشودای به رتوازنی میان روابط با واشنگتن و پکن برقرار کند که رابطه با یکی، ضربه 

می  پیشنهاد  یادداشت  ولی  این  نماید،  ترسیم  عربستان  برای  را  چین  با  رابطه  قرمز«  »خطوط  آمریکا  که  کند 

امنیت   به  وی  توجه  عدم  آمریکایی  کارشناسان  که  آنچه  جمله  از  آسیا،  غرب  در  ترامپ  دولت  متناقض  رفتارهای 

کنند، زمینه مناسبی برای ترسیم چنین خطوط قرمزی باقی نگذاشته  عنوان میعربستان در جریان حمله به آرامکو 

 .است

 

 :نیخبرآنال -

 پیک های پیشتاز؛ یکی از عوامل مهم تداوم رشد اقتصادی چین در دوران شیوع کرونا 

  ۷5چندی پیش، اداره ملی پست چین اعالم کرد پیش بینی می شود تا پایان سال جاری پیک های پیشتاز بیش از  

را در سراسر کشور به گفتهخبرآنالین به گزارش خبرگزاری  .جا به جا کنند  میلیارد بسته  تا روز   ،  اداره پست چین 

میلیارد بسته را به انجام رسانده اند که به صورت متوسط شامل    5۰سه شنبه، شرکت های پست پیشتاز تحویل  

روز می شود.   2۰۰ در هر  ماه    ۱۹-با شیوع کووید  میلیون بسته  از  اما  رکود شد  این بخش دچار  کار  ژانویه  ماه  از 

د. در فصل چهارم سال جاری میالدی با ادامه همین روند رشد فعالیت این بخش به  فوریه دوباره با رشد همراه بو

طبق اعالم اداره ملی پست چین، در ماه مه سال جاری رشد ساالنه بخش پیک    درصد خواهد رسید.  3۰بیش از  

گانی چین نیز  وزارت بازر  بوده است.  2۰۱۸درصد رسید که بیشترین میزان از فوریه سال    4۰های پیشتاز به بیش از  

میلیارد    ۷36.۷هزار میلیارد یوان )  5.۱5به    2۰2۰اعالم کرد میزان خرده فروشی آنالین چین در نیمه نخست سال  

که رشد ساالنه   رسیده  دهد.  ۷.3دالر(  نشان می  را  وزارت     بر  درصدی  گزارش  در  منتشر شده  آمارهای  اساس 

آنالین د از تجارت  تعداد استفاده کنندگان  یافته و    ۱۰۰ر چین نسبت به سال گذشته  بازرگانی  افزایش  نفر  میلیون 

همان طور   .درصدی را نشان می دهد  3.۸های خرده فروشی آنالین رشد   تعداد فروشگاه ها در اصلی ترین پایگاه

که این آمار و ارقام نشان می دهد پیک های پیشتاز ) که در زبان چینی به آنها کوآی دی گفته می شود( در طول  

دهه گذشته نقشی بسیار مهم در توسعه مصرف و همین طور رشد بازارهای داخلی چین داشته اند. امروز  یک  

تائوبائو، جین دونگ و یا تی مال آشنا   اینترنتی مثل  پایگاه های خرید  با  یافت که  را در چین می توان  کمتر کسی 

ود را از این طریق تهیه کنند. وجود شرکت های  نباشد و تقریباً بیشتر مردم ترجیح می دهند که کاالهای مورد نیاز خ

پیک پیشتاز باعث شده ارسال این خریدها بسیار سریع و آسان شود؛ به عنوان مثال اگر شما ساکن پکن باشید و 

کاال   این  باشید  داشته  را  گوانگجوئو  مثل  چین  نقطه  ترین  جنوبی  در  اینترنتی  فروشگاه  یک  از  کاالیی  خرید  قصد 

از سوی دیگر پیک های پیشتاز در ارسال غذا هم نقشی ویژه و   وز به دست شما خواهد رسید.ر  3حداکثر ظرف  

تأثیرگذار داشته اند، امروز دیگر شما مجبور نیستید که حتماً برای صرف غذا به رستوران بروید و خیلی راحت و با  

ید را سفارش بدهید و ظرف مدت  استفاده از یک برنامه در گوشی همراه خود می توانید هر غذایی که عالقه دار

خیلی کوتاهی در منزل خود آن را دریافت کنید. در مورد خرید از فروشگاه ها نیز وضعیت همین طور است و به جای  

رفتن به فروشگاه و صرف کردن یک زمان قابل توجه برای گشتن، پیدا کردن، خریدن و حمل خریدهای مورد نیاز به  

با وجود آنکه    .شما به خانه می آورد آنالین سفارش می دهید و یک پیک آن را برای  خانه، خیلی راحت همه چیز را

نه   تأثیر منفی گذاشت، پیک های پیشتاز  نقاط مختلف جهان  از فعالیت های اقتصادی در  بر بسیاری  شیوع کرونا 

ثر بودند. در طول نزدیک  تنها در این بخش آسیب چندانی ندیدند بلکه در جلوگیری از شیوع این بیماری نیز بسیار مؤ

به خطر   با  بودند که  تنها پیک های پیشتاز  به سه ماهی که مردم شهر ووهان در خانه های خود قرنطینه بودند، 

به   را(  و همین طور گروه های پزشکی   ( آنان  نیاز  کردند مواد مورد  و خانواده شان سعی می  انداختن جان خود 

برسانند. کار گیری جدیدترین    دست شان  به  در حال  نکرده و  روند بسنده  به همین  پیشتاز چین  صنعت پیک های 
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رسد   نظر می  به  و  نیز هست  کاال  ماشین های خودران حمل  و  پهپادی  پیک های  از جمله  دنیا  روز  فناوری های 

  مهم چین خواهیم بود. بسیار زودتر از آن که تصورش را هم بکنیم شاهد تغییراتی بزرگ و قابل توجه در این صنعت 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 بررسی چگونگی افول آمریکا از نگاه استاد مطالعات چین دانشگاه تهران

همایش »افول آمریکا؛ روند گذشته و تحوالت آینده« گفت دوران طالیی  استاد مطالعات چین دانشگاه تهران در پیش

به   .جمهوری »بیل کلینتون« کلید خورده استایاالت متحده به پایان رسیده و دوران افول آمریکا پس از دوره ریاست

الملل خبرگزاری فارس، دکتر »حامد وفایی«، استاد مطالعات چین دانشگاه تهران در پانزدهمین گزارش گروه بین 

همایش با این پیش .المللی »افول آمریکا؛ روند گذشته و تحوالت آینده« به ایراد سخنرانی پرداختهمایش بینپیش

یاالت متحده از منظر آمریکاشناسی« به میزبانی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با حضور عنوان »افول ا

برگزار شد تهران  در  حوزه  این  پژوهشگران  و  اساتید  از  به     .جمعی  اشاره  با  خود  ابتدای سخنان  در  وفایی  دکتر 

دو   آمریکا  اقتصادی  افول جایگاه  و  مدیریت جهانی  در  آمریکا  »افول جایگاه  گفت:  و حال  در گذشته  آمریکا  جایگاه 

مباحث و  ها،  های اخیر در نگاه اندیشمندان چینی، مورد توجهی جدی قرار گرفته و دیدگاه موردی است که در سال 

وی افزود: »درکتابی تحت عنوان متحد شدن جهان و تحقق    «.مقاالت فراوانی حول این موضوع شکل گرفته است

کند و معتقد است هر محصولی  مارکسیسم به قلم یک اندیشمند چینی، نگارنده از چرخه عمر محصول صحبت می

رشد، مرحله  یک حکومت، سه  تا ساختار سیاسی  ایده  خوراکی،  از  می  اعم  پشت سر  را  افول  و  با  بلوغ  گذارد. 

از   پس  آمریکا  افول  دوران  و  رسیده  پایان  به  متحده  ایاالت  طالیی  دوران  منظر،  همین  از  آمریکا  وضعیت  بررسی 

حامد وفایی در ادامه سخنان خود به روابط اقتصادی چین و ایران اشاره کرد و گفت:     .«کلینتون کلید خورده است

بزرگ  به  مصرف »چین  می ترین  بدل  جهان  انرژی  چین  کننده  چراکه  است،  ایران  توجه  مورد  موضوع  این  و  شود 

و دریافت مالیات  های چند ملیتی به چین  همواره یکی از مشتریان اصلی بازار انرژی ایران بوده است. ورود شرکت 

شرکت  این  میاز  موجب  دیگر،  عوامل  برخی  و  تولید  ها  لحاظ  از  و  شود  تبدیل  جهان  دوم  اقتصاد  به  چین  شود 

و سرمایه  داخلی  نزدیک شودناخالص  ایاالت متحده  قرمزهای  به خط  موارد  دیگر  و  درباره    «.های جذب شده  وی 

آمریکا گفت: »چینیاعتقاد چینی  از عوامل خارجی، ها  ها نسبت به افول  ایاالت متحده بیش  افول  معتقدند عامل 

که ناشی از یک رقیب خارجی دچار افول شده ها معتقدند آمریکا بیش از آنعوامل داخلی است؛ بسیاری از چینی

دکتر وفایی در این خصوص افزود: »در فرهنگ چینی،    «.اش دچار افول شده استباشد، به دلیل مسائل داخلی

با افول  قرابت   لغت  مقاله خروج  نویسنده  زعم  به  دارد.  معنایی  و علل خیزش های  آمریکا  افول  دالیل  عنوان  با  ای 

جمهوری خلق چین در ژورنال حزب کمونیست چین، خروج یا به بیان دیگر افول آمریکا الزاماً به معنای صعود یا ورود  

برای چین به دنبال داشته باشد. این اندیشمند   تواند بحث خأل قدرت راچین نخواهد بود؛ افول ناگهانی آمریکا می 

چینی صادقانه گفته بود چین هنوز از آمادگی اینکه به جای آمریکا بنشیند برخوردار نیست و اگر چنین خألیی ایجاد  

استاد مطالعات چین دانشگاه       «.شود چین را به لحاظ داخلی و خارجی، با مشکالت جدی مواجه خواهد ساخت

پنهان طور  »به  گفت:  آمریکا  افول  به  نسبت  چین  رویکرد  به  اشاره  با  ادامه  در  و    تهران  مقاالت  میان ستون  در  و 

بتحلیل نه  البته  میها  بیان  علنی،  صورت  افول  ه  از  جلوگیری  آمریکا  با  همکاری  برای  چین  راهبردهای  که  شود 

آمریکا است و حتی در بخش  آمریکا را میناگهانی  افول ناگهان و خأل قدرت جلوگیری هایی دست  این  از  تا  گیرند 

کا عالقه ندارد و حتی مستقیم  کنند. چین به دنبال فرود آهسته آمریکا و نه سقوط است و اصالً چین به سقوط آمری 

کند تا سقوط یکباره آمریکا صورت نگیرد. به عنوان مثال در ماجرای جنگ تجاری و غیر مستقیم به آمریکا کمک می

ها درباره افول  دکتر حامد وفایی همچنین با بررسی دیگر رویکرد   «.میان آمریکا و چین، در مقاطعی چین کوتاه آمد



 
یگری در نگرش به مسأله افول آمریکا معتقد است که ایاالت متحده آمریکا دچار افول نشده  »رویکرد د  آمریکا گفت:

تر است. این رویکرد بیان  برداری منفعت بیشو در حال بازتنظیم یا بازتعریف راهبردهای خود برای آینده بهتر و بهره 

تا تبدیل شدن به قدرت اول جهان راهی طوالنی در پیش دارد.  می پایین اقتصاد چین، مسائل  کند چین  تاب آوری 

از جمله شکاف  و حاکمیتی  به گوش جهان،  داخلی  نرسیدن صدای چین  بعد سیاست خارجی  در  و  های طبقاتی 

دنیا هستند اول  به قدرت  تبدیل شدن چین  در    «.موانع  که  را دارد  این ظرفیت  افزود: »فرهنگ شرق  وفایی  دکتر 

ذی جهانی  ایجامعه  در  چین  و  شود  گامنفوذ  مسیر  جذب ن  ظرفیت  افزایش  است.  برداشته  را  نخست  های 

چالش سرمایه  به  آمریکا  در  چینی  دانشجویان  گسترده  حضور  و  خارجی  شده  گذاری  بدل  آمریکا  برای  های جدی 

ها است؛ از سوی دیگر چین برای رساندن صدای خود به گوش جهان، به صورت گسترده در فضای مجازی و رسانه 

های مجازی، یکی از بسترهای پیشبرد توسعه چین هستند و به  وی گفت: »اکنون پلتفرم   «.کندی گذاری مسرمایه 

ریزی جدی دارند. چین در مسیر هویت سازی و بیان روایت  طور مثال در حوزه آموزش و ترویج زبان چینی، برنامه 

ز در حال تغییر است. چین بشدت کار  ها درباره برتر بودن آمریکا نیرود و تصور غالب چینیخود به جهان به پیش می

و هویتفرهنگ دنبال میسازی  را  و     «.کندسازی  کرد  اشاره  آمریکا  افول  در  چین  نقش  به  پایان  در  وفایی  دکتر 

تر میدان و قوانین بازی را  تر، همواره قدرت بزرگ تر و کوچکگفت: »به صورت سنتی در مناسبات بین دو قدرت بزرگ 

دهد که هر دو در این عرصه ه آمریکا این پیشنهاد را میها را بر هم زده است و بکرد، اما چین این معادله تعیین می

چینیهم راهبرد  کنند.  آفرینی  نقش  هم  پینگ پای  رفتاری  اکنون  انجام  ها  آمریکا  که  اقدامی  هر  و  است  پنگی 

داده می می پاسخ  متناسب  رفتار  با  از سوی چین  بالفاصله  بین  «.شوددهد،  روند  همایش  آمریکا؛  »افول  المللی 

تحوالت آینده« به همت پژوهشکده مشترک شهید صدر )ره( دانشگاه جامع امام حسین )ع( و دبیرخانه گذشته و  

تاریخ   نهاد پژوهشی در  از بیست دانشگاه و  با همکاری بیش  و  برگزار    ۶مجمع تشخیص مصلحت نظام،  آبان ماه 

عالقه  شد.  میخواهد  همایش  مندان  تارنمای  به  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت  نشانیتوانند   به 

www.usdecline.info  های اجتماعی به آدرسو صفحات مجازی دبیرخانه همایش در رسانه usdecline @   مراجعه

 انتهای پیام/ص  .نمایند

 

 : بهار -

 کندین کنسرت برگزار میعلی رهبری در چ

های خود از برگزاری ترین فعالیت ر سمفونیک تهران در تشریح تازه گروه فرهنگی: مدیر هنری و رهبر اسبق ارکست

ارکستر  رهبر اسبق  و  داد.علی رهبری مدیر هنری  پیانیست مطرح خبر  یک  به همراه  در کشور چین  یک کنسرت 

عنوان رهبر ارکستر حضور داشته در گفتگو با ما های اخیر در کشورهای مختلفی بهسمفونیک تهران که طی سال

های انجام گرفته اسفند ماه سال  ریزی های موسیقایی خود بیان کرد: بر اساس برنامه ترین فعالیتشاره به تازه با ا

کنیم. در این های پیانو، کنسرتی را در کشور چین برگزار میجاری به همراه ایوو پوگورلیچ یکی از معتبرترین نوازنده 

های این نوازنده  گیرد.وی با اشاره به توانمندین قرار میکنسرت قطعاتی از شوپن و کورساکف پیش روی مخاطبا

بین  بزرگ  ستاره  پوگورلیچ  گفت:  بینپیانو  مسابقه  چندین  برنده  و  المللی  ارکسترها  اکثر  با  و  بوده  پیانو  المللی 

می  تصور  منظور  به همین  است.  داده  کنسرت  جهان  مشهور  برنامه رهبران  از  یکی  رو  پیش  کنسرت  با  کنم  های 

شود.علی رهبری که سابق بر این در ارکسترهای سمفونیک شهرهای مندان اجرا مییتی است که برای عالقه کیف

درباره   داشته  حضور  ارکستر  رهبر  عنوان  به  پکن  فیالرمونیک  ارکستر  و  تهران  ماالگا،  پراگ،  زاگرب،  بروکسل، 

بنیاد هربرت فون کارایان در زالسبورفعالیت  بنده در مورد چگونگی گ مصاحبه های دیگر خود توضیح داد:  با  را  ای 

و همراهی قرار گرفته  آشنایی  در دسترس مخاطبان  تازگی  به  این مصاحبه  بود که  داده  انجام  کارایان  آقای  با  ام 



 
ایده  پایه  بر  هم  ما  گفتگوی  مصاحبه است.اساس  بنیاد  این  که  بوده  سولیستای  کارگردانان،  با  را  ها، هایی 

های تولید موسیقی انجام داده که من هم در این حوزه حضور داشتم. به هر حال  و کمپانی  های ارکسترهانوازنده 

توسط این    ۱۹۸۰برنامه در فستیوال زالسیورگ    ۶بنده تنها دستیار آقای کارایان بودم که در زمان کسالت او برای  

باره جزییات قطعه توضیح داد: این رهبر بزرگ به عنوان رهبر رزرو و جانشین انتخاب شده بودم.این رهبر ارکستر در

دقیقه به زبان آلمانی و زیرنویس انگلیسی در اختیار    3۰دقیقه و دیگری    ۴۰قسمت یکی    2وگوی طوالنی در  گفت

 .های جهانی گذاشته شده است. البته در تالش هستیم که زیرنویس فارسی آن هم بزودی به اتمام برسدرسانه 

 

 :وزین انیاد -

 نامه تاریخی چین و واتیکانتجدید توافق

توافق احیای  درصدد  واتیکان  و  اسقف نامه چین  انتصاب  موضوع  با  تاریخی  که  ای  هستند  کاتولیک  کلیسای  های 

ای تاریخی با  نامه واتیکان درصدد احیای توافق  ، چین و(ادیان نیوز ) به گزارش ردنا   .سبب خشم آمریکا شده است

انتصاب اسقف  توافقموضوع  این  کاتولیک هستند.  بهبود میهای کلیسای  را  دو  این  روابط  بخشد، سبب نامه که 

است آمریکا شده  به   .خشم  فرانسیس  توافقپاپ  مجدد  بررسی  از  در سال  نامهتازگی  که  است  گفته  ای سخن 

چپیش   2۰۱۸ بین  آن  واتیکاننویس  و  آینده   امضا ین  ماه  در  نهایی  توافق  است  قرار  الجزیره  گزارش  به  بود.  شده 

واتیکان درحال  ونهفته گذشته وانگ  .حاصل شود بین چین و  بین، سخنگوی وزارت خارجه چین، اعالم کرد روابط 

دولت   های بسیاری کرده است اماپاپ فرانسیس برای ترمیم روابط واتیکان با چین کمونیست تالش  .بهبود است

با اعمال تحریم  های مذهبی چین بخصوص نسبت به مسلمانان های چینی بابت سیاستهایی علیه مقام ترامپ 

قرار داده است این مسیر  در  در مقاله   .اویغور موانعی جدی  در مجله فرستپمپئو هفته گذشته  را ای  تینگز چین 

کرد  کشور  این  در  مذاهب  آزادی  گسترده  نقض  به  احیای    .متهم  با  واتیکان  نوشت  خود  توئیتر  در  همچنین  وی 

را به خطر می  2۰۱۸نامه سال  توافق میلیون کاتولیک زندگی   ۱2در کشور چین حدود    .اندازدحیثیت اخالقی خود 

شدهمی تقسیم  زیرزمینی  کلیساهای  و  دولتی  مذهبی  نهادهای  بین  که  کلیساهکنند  اسقف  را  اند؛  دولتی  ای 

نامه هنوز علنی نشده  مفاد این توافق  .کند و اسقف کلیساهای مخفی را پاپ فرانسیسحکومت چین تعیین می

 منبع: گفتگوی ادیان  .است
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 (:27)هفته یثدح - خبرنامه:

 هفته دفاع مقدس( )بمناسبت  «کوترين عمل  »
 :ودرمف ،دبا ش ن و خاندا او رب اخد سالمکه  اسالم یامبرگرامیپ

 .اهلل لِیسب یف داًیالرّجُلُ شه قتلَیُ یبِرٌّ حتّ  ٍبِرّیکُلِّ ذِ فَوُق

از خود    کوترین یعمل ،یکی ل نعم هر

دارد مگر شهادت در راه خدا که 

 از آن وجود ندارد. یعمل کوترین

 ( ٨، ص 1)خصال، ج 

 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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