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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 چینی به روی سرمایه غیرگشایش درهای چینی  

مال بازارهای  بیشتر  از گشایش  ارشد چینی  به گزارش یک مقام  داد.  به روی اشخاص خارجی خبر  این کشور  ی 

مقام کمیسیون ارزی چین که برای شرکت در یک همایش صنعتی در شهر  یی، قائم »ایسنا« به نقل از رویترز، لو له

یی، یه چین به ادغام بیشتر با نظام مالی جهانی سخن گفت. به گفته لهشانگهای حاضر شده بود از نیاز بازار سرما 

سرمایهتطبیق با   روی  به  کشور  این  اقتصاد  درهای  شدن  باز  و  جهانی  قوانین  با  بیشتر  از پذیری  خارجی  گذاران 

این کشور در جهان جلوگیری می از اصالحات مالی در حوزه  .شودانزوای  این مقام چینی، بخشی  ارزی    به گفته 

تقوی این اصالحات نقش مهمی در  و  با  انجام خواهد شد  روابط مالی  مقام کمیسیون جهان خواهد داشت. قائمت 

ارزی چین با اشاره به تالش برخی کشورها برای محاصره اقتصادی چین گفت: هر قدر اقتصاد این کشور با اقتصاد  

های بین چین و یابد. افزایش تنش ها کاهش مییمپذیری آن در برابر ریسک تحرجهانی بیشتر ادغام شود، آسیب

ر باعث شده برخی از کارشناسان نسبت به جنگ تجاری جدید بین این دو کشور هشدار های اخیآمریکا در هفته 

دهند. چین تالش دارد تا با اصالح قوانین مالی خود روابط با دیگر کشورها را تقویت کند تا جریان سرمایه ورودی به  

را  تاسی  کشورش  از اصالحات جدید خود اجازه  باالیی نگه دارد. چین در بخشی  با مسوولیت  در سطح  س شرکت 

به خارجی را  قوانین جابهمحدود  و  داده  برای شرکتها  نیز  به خارج  مالی  منابع  های خارجی تسهیل شده جایی 

: اقدامات جدیدی در دست اقدام یی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ثبات بازار ارز گفتاست. له

باعث می  که  انعطاف است  ارز  نرخ  تا شرکت پذیرشود  باشد  بیشتری داشته  برنامه ی  بتوانند  برای  ها  بهتری  ریزی 

ایفای تعهدات ارزی خود داشته باشند. چین همچنین روز جمعه برای نخستین بار از اجرایی شدن قوانینی خبر داد  

 .دهدی خارجی اجازه دسترسی به بازار بدهی این کشور را میهاکه به بخش دیگری از شرکت 

 چین  LNG افزایش واردات

ای چین در ماه آگوست سال جاری  و خط لوله  (LNG) جیاندهد که واردات گاز ال آمارها نشان می : دنیای اقتصاد 

اف امسال  تابستان  در  بار  اولین  برای  لوله  خطوط  گاز  تحویل  حجم  و  است  یافته  یافتافزایش  گزارش    .زایش  به 

میلیون   ۵/  ۱۹این کشور از   (LNG) دهد که واردات گاز طبیعی مایعآرگوس مدیا، اطالعات گمرکی چین نشان می

به   قبل  سال  در  داده  ۵/  ۹۶تن  این  است.  یافته  افزایش  جاری  سال  در  تن  رشد  میلیون  نشانگر  درصدی   ۱۶ها 

درصدی آن نسبت به ماه جوالی سال جاری است؛   ۴زایش  واردات چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته و اف

های صنعتی کاهش یافتند و فشار در بخش  فعالیت   ۱۹-بتال به کووید یعنی زمانی که به دنبال موج جدیدی از موارد ا 

/  ۱۵درصد افزایش از ۸دهد میزان تحویل گاز از طریق خط لوله نیز با های گمرکی نشان میتقاضا سنگین شد. داده

یه، واردات گاز  میلیون تن رسیده است. این اولین بار است که پس از دوره ژانویه تا فور ۳/ ۴میلیون تن به بیش از  ۳

انگیزه ماه مارس  در  نفت  زیرا کاهش قیمت  پیدا کرد،  افزایش  لوله در سال  روند  از طریق خط  برای کند شدن  ای 

های اخیر بود. واردات از طریق خط لوله در فاصله میانی های مرتبط با نفت در ماه های بزرگ کامودیتیتحویل حجم

به مدت زمان مشابه در سال    ۱۵کاهشی    ۲۰۲۰ماه مارس و ماه جوالی سال   را ثبت کرد.    ۲۰۱۹درصدی نسبت 

میلیون تن در دسامبر سال جاری    ۹/  ۵۱میزان واردات کلی گاز در ماه آگوست باالترین میزان از زمان رسیدن به  

  جی باعث ترغیب خریداران گازی چین در آستانه انیین الهای پاگویند که ممکن است قیمتن بازار می بود. فعاال

به خرید محموله زمستان  لولهآغاز فصل  گاز خط  باشد. خریداران  بیشتر شده  باشند  های  مجبور  ای ممکن است 



 
های خود، زمان نهایی تحویل کاال را تا  ها و پرداختبرای تحقق تعهدات دریافت گاز خریداری شده یا تسویه قرارداد 

 .عقب بیندازند -پایان سال میالدی جاری  -حد امکان 

 روسیه رتبه نخست فروش نفت به چین در ماه آگوست را حفظ کرد 

  ۸۰۰میلیون و    ۵های اداره کل گمرک چین نشان داد روسیه در ماه آگوست  به گزارش خبرگزاری رویترز، داده  : شانا

در روز است که نسبت   هزار بشکه  ۳۷۰ن عرضه کرده است. این مقدار معادل یک میلیون و  ت خام به چیهزار تن نف

دهد. رقم صادرات روسیه به چین در ماه ژوئیه یک میلیون و درصد کاهش نشان می  ۳/  ۷به مدت مشابه پارسال  

 ۲۶۰میلیون و    ۵ر ماه گذشته میالدی  ها نشان داد که رقم صادرات عربستان دهزار بشکه در روز بود. این داده  ۷۴۰

درصد کاهش   ۳۲/  ۵هزار بشکه در روز است. این رقم نسبت به پارسال    ۲۴۰هزار تن بوده که معادل یک میلیون و  

هزار تن نفت به    ۶۰۰میلیون و  ۴کننده بزرگ نفت چین در ماه ژوئیه بود، در ماه آگوست یافت. عراق که دومین تامین

گذشته کاهش  های  افق کاهش تولید اوپک پالس در ماه را این کشور برای جبران تخلف در توچین ارسال کرد، زی

 .تولید را آغاز کرده است

 افزایش سود بخش صنعتی چین /   برای چهارمین ماه متوالی شکل گرفت

ب : اقتصاددنیای  یافت.  افزایش  آگوست  ماه  در  پیاپی  ماه  چهارمین  برای  چین  صنعتی  تولیدکنندگان  راساس  سود 

که   این شرکتآماری  تداوم سودآوری  کرد،  منتشر  این کشور  آمار  اداره  یکشنبه  به روز  به  ها عمدتا  رو  روند  دلیل 

های مالی حمایتی رونق قیمت کاالها و تجهیزات تولیدی بوده است. در این رابطه با افزایش تقاضا، معرفی بسته 

به گزارش   .کنددوره رونق خود را دنبال می   اد چین به تدریجآور صادرات، اقتصپذیر و شگفتدولت و رونق انعطاف 

های اقتصاد« به نقل از رویترز، براساس آمارهای روز یکشنبه، سود شرکتالملل روزنامه »دنیای گروه اقتصاد بین 

با رشد ساالنه   آگوست  ماه  در  به    ۱۹/  ۱صنعتی چین  )  ۶۱۲درصدی  یوآن  ا  ۸۹/  ۸میلیارد  ین  میلیارد دالر( رسید. 

قابل  رشد  افزایش  نرخ  با  دارد،  ادامه  که  است  متوالی  ماه  چهارمین  برای  که  جوالی    ۱۹/  ۶توجه  ماه  درصدی 

می  تنش مقایسه  تشدید  حال  این  با  به   شود.  و  پکن  و  واشنگتن  چشممیان  تیرگی  آن  جهان،دنبال  تجاری   انداز 

این شرکت برخی فشارهای خارجی مواجه ساخسودآوری  با  بنابر  های صنعتی  از ته است.  یکی  ُهنگ،  ژو  گفته 

افزایش   آگوست  ماه  در  نیز  موادخام  تولیدکنندگان  سود  چین،  آمار  اداره  ارشد  یافت،   ۳۲/  ۵مقامات  درصدی 

های جهانی درصد ایستاده بود. این رشد عمدتا ناشی از افزایش قیمت  ۱۴/  ۷افزایشی که در ماه جوالی روی نرخ  

است. در این میان سودآوری تولیدکنندگان تجهیزات عمومی هم    و سنگ آهن بودهبرخی کاالها همچون نفت خام  

درصدی را    ۱۳/  ۳آالت الکترونیک افزایش  ای که در آن فروش ماشیندرصدی در ماه آگوست یافت، دوره   ۳۷افزایش  

کارخانه  فعالیت  ثبت رساند. گفتنی است  قابلبه  به خاطر کاهش  بزرگ  و  های  بازار  تقاضای  های  محدودیتتوجه 

های اقتصادی ای از شاخصطیف گسترده  .وکارهای کوچک رشد کردتری نسبت به کسب لی با سرعت آهستهما

کنند. دولتمردان چینی برای رونق مجدد اقتصاد های صنعتی ارائه مینیز سندی دیگر از روند رو به رونق فعالیت 

گسترده  طیف  کرونا،  بحران  از  کشور  راین  اقدامات  از  کارای  دستور  در  نرخ  ا  کاهش  از  دادند،  و  قرار  مالیات  های 

 .هاعوارض گرفته تا اعطای مهلت قانونی برای بازپرداخت بدهی

 سی ایرشد فروش جی

جی شرکت : اقتصاددنیای  خودروسازی  بی ایهای  و  چین  فروش  امسی  تا  دارند  انتظار  که  کردند  اعالم  آلمان  و 

ار خودروی جهان با رشد مواجه شود؛ در حالی که تقاضا برای این محصوالت پس  ترین بازجاری در چین، بزرگ سال



 
سی که مقر آن در شهر گوانگژو است و با شرکت ایجی  .ته استاز بحران ویروس کرونا، در مسیر بهبود قرار گرف

ن با نرخ مثبت رشد جاری آهونداموتور و تویوتا موتور ژاپن نیز شراکت دارد گفت انتظار دارد تا مجموع فروش سال

جاری با رشد  والت آن در سال کند تا فروش محصبینی میو چین نیز گفت این شرکت پیش اممواجه شود. رئیس بی

المللی خودروی پکن  ها در حاشیه نمایشگاه بین رو شود. مدیران این شرکترقمی نسبت به سال گذشته روبه تک

جاری خود را در  از این نیز خبر داد که قصد دارد تا رشد فروش سال   سی پیشایگو کردند. جیوبا خبرنگاران گفت 

 .درصد برساند ۳چین نسبت به سال گذشته به 

 آسمان ابری نمایشگاه پکن 

جاری، توانسته  در این کشور از ژانویه سال   ۱۹-بازار خودروی چین پس از موج اولیه ویروس کووید : اقتصاددنیای 

بر ری با زیرکی خاصی  تا  بگیرداست  قرار  بهبود  پایان قرنطینه درحالی  .ل  زمان  از  به طور  که شرایط  های کرونایی 

های المللی خودروی پکن با روزهای پررونق و طالیی سال ست، اما با این حال نمایشگاه بینوسیعی بهبود یافته ا

است که در آن حضور    کنندگان محدودیگذشته فاصله بسیاری دارد؛ دلیل کم رونق بودن نمایشگاه پکن مراجعه

اندگاری این بهبود در صنعت  ها همچنان در مورد م های جدید کمتری در آن معرفی شده است. تردید اند و مدل یافته 

نقلیه با اندازه متوسط تا خودروهای لوکس توجه تقاضا برای وسایل خودرو ادامه دارد، اما اکنون تمرکز بر رشد قابل 

توسعه خودروهای برقی است. ماکوتو یوشیدا، مدیرعامل نیسان موتور در کنفرانس  ها برای  گذاریو رشد سرمایه 

های کلیدی فروش ما توجه بوده است و حوزهبهبود تقاضا در بخش خودرویی چین قابلخبری این نمایشگاه گفت:» 

 «.اندنیز اکنون به میزان سال گذشته رسیده

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 نایب رییس انجمن ناشران چین: آماده همکاری با ناشران ایرانی هستیم 

دیرینه    -ایرنا  -پکن را  و چین  ایران  روابط دو کشور  ناشران چین،  انجمن  رییس  و گفت:  نایب  تاریخی عنوان کرد  و 

یکشنبه  ز  رو (zhou hongbo) «جو هونگبو»  .آماده همکاری با ناشران ایرانی در زمینه صنعت چاپ و نشر هستیم

عالقه مند به فرهنگ و تمدن ایران هستند و تالش ما توسعه روابط دو کشور   در گفت و گو با ایرنا افزود: مردم چین

ویژه   به  مختلف  زمینه های  استدر  نشر  و  چاپ  نیز هست     .صنعت  پکن  تجاری  انتشارات  ویراستار  که سر  وی 

نون نیز در حال چاپ یک مجموعه در زمینه ادبیات فارسی هستیم افزود: انتشارات ما با ایران روابط زیادی دارد و اک

ه به اینکه قراردادی در  جو با اشار .بعد از کنترل کرونا توسعه خواهیم داد  و این همکاری ها را در آینده نزدیک نیز

و چینی نیز    بسته است افزود: انتشارات ما در آینده در زمینه آموزش زبان های فارسی زمینه چاپ و نشر با ایران

های  قصد دارد از منتشرکننده کتاب  سر ویراستار انتشارات تجاری پکن ادامه داد که انتشارات وی .فعالیت می کند

وی با یاداوری اینکه انتشارات   .های مربوط به فرهنگ ایران در چین تبدیل شوداب آموزش زبان فارسی به ناشر کت

های فارسی به زبان چینی" های کالسیک ایران به نام "کتاب انتشار کتاب اکنون در حال انجام پروژه  تجاری پکن هم  

ایران به یکدیگر، باعث آشنایی  ت ابراز امیدواری کرد که در آینده بتواند با معرفی آثار ادبی و فرهنگی چین و  اس

یکدیگر شوند با  ای .بیشتر دو کشور  با  انتشارات فرهنگ چین هم در گفت و گو  پینگ، مدیر  بر یانگ  تاکید  رنا ضمن 

دارد گفت: ما دوست داریم در جهان شاهد تنوع و گوناگونی فرهنگی   ای که میان مردم ایران و چین وجودعالقه 

های ایران را به چین و در عین حال فرهنگ چین را به ایران معرفی کنیم و هیم کتابخواباشیم و به همین جهت می

این ناشر چینی همچنین خبر داد انتشاراتش   .های چینی و فارسی باشیمان آغازگر پروژه ترجمه آثار دو کشور به زب 

https://www.irna.ir/news/84052356/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 
المللی کتاب تهران گاه بین های فارسی به زبان چینی" در نمایشسال آینده با چند کتاب جدید از مجموعه " کتاب 

ه معاصر ایران را  یانگ گفت: ما برنامه داریم در مدت یکی دو سال آینده، چند رمان مدرن و برجست .حاضر خواهد بود

این ناشر   .ها با فرهنگ این کشور آشنا شونددن این رمانمنتشر کنیم و امیدواریم جوانان چین بیشتر بتوانند با خوان

نامه  خطای  را به زبان چینی منتشر کرده است نامه« خه از گلستان سعدی و همچنین »خطای تا کنون نخستین نس

قرن   در  شده    ۱۰که  نوشته  شمسی  اکبر  هجری  علی  سید  سفر  استشرح  چین  به  انتشارات   .خطائی  مدیر 

پروژه یکی   گفت: این های کمربند و جاده«  فرهنگ چین با اشاره به ضرورت همکاری دو کشور در قالب طرح »کتاب

کتاب از    ۶۰های نشر کتاب در قالب سیزدهمین برنامه پنج ساله توسعه چین است و تا به حال  ترین پروژه از مهم

های انتخاب شده برای انتشار در قالب این  کتاب  یانگ گفت: .ایمتلف در قالب این طرح منتشر کردهها کشور مخده

متعلق به کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم باشد و دوم    بیک، کتا شوندطرح بر اساس دو اصل انتخاب می

تاریخ مدرن،  و  ادبیات کالسیک  برجسته شامل  آثار  از جمله  یک اینکه  زندگی  درباره  و  اجتماعی  علوم  و  فرهنگ   ،

جه ایم اما این تووی در پایان افزود: از زمان قدیم، ما همواره به فرهنگ ایران توجه داشته .شخصیت مشهور باشد

 .امروز ما امیدواریم که از طریق ادبیات معاصر فارسی، جوانان ما با این کشور بیشتر آشنا شوند کافی نبوده است

 ها معرفی شد نیاز فناورانه صنایع بزرگ به دانش بنیان  ۱۹۱ :معاون توسعه صندوق نوآوری

نیاز فناورانه صنایع بزرگ    ۱۹۱تاکنون،    ۹۹معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی گفت: از آغاز سال   -ایرنا  -نتهرا

با برگزاری   به گزارش خبرنگار دانشگاه و    .رویداد مجازی به شرکت های دانش بنیان معرفی شده است  ۶کشور 

ایرنا، فر آموزش  ملکی  ر سیاوش  سه  »رویداد  ادامه  در  یکشنبه  حوزه  روز  فناورانه  نیازهای  معرفی  مجازی  وزه 

یداد ارایه نیازهای فناورانه صنایع بزرگ  برگزاری رو   معدن و صنایع معدنی« در صندوق نوآوری وشکوفایی افزود:

که طوری  به  شد؛  شروع  گذشته  سال  از  گذشته   کشور  سال  کردیم.  ۱۴در  برگزار  بزرگ  فناورانه  این  رویداد  در 

هزار و    ۴ شرکت دانش بنیان ارایه شد و مبلغ   ۱۵۰نیاز فناورانه صنایع مختلف با حضور هزار و    ۶۰۰رویدادها هزار و  

توم  ۷۲۸ قرارداد ومیلیارد  امضا رسید  ان  به  نامه  ابتدای سال    .تفاهم  از  دلیل    ۹۹وی خاطرنشان کرد:  به  کنون  تا 

کشاورزی، ساماندهی صنایع و مشاغل  رویداد مجازی ارایه نیاز فناورانه برای صنعت برق،    ۶شیوع ویروس کرونا  

دکاری و حمایت از مددجویان برگزار  شهر، تجهیزات پزشکی، دارو و سالمت، امنیت ارتباطات و فناوری اطالعات، مد

ملکی با اشاره به اینکه این    .جلسه برگزار شده است  ۲۷۳نیاز فناورانه ارایه و    ۱۹۱شده است که در این رویدادها  

مختلف اهداف  فناوری صندوق  تزریق  داشت:  اظهار  دارد،  فناورانه  رویدادهای  این  برگزاری  برای  پیشرفته،  ی  های 

خودبارو روحیه  وتقویت  ارز  خروج  از  جلوگیری  بازار،  توسعه  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  از     ی،  فناورانه  نیازهای  تامین 

های معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به بیان ابزارهای حمایت   .زاری این رویدادها استجمله اهداف برگ

شرکت مالی  تامین  برای  صندوق  ااین  پس  داد:  ادامه  و  پرداخت  بنیان  دانش  رویدادها  های  این  برگزاری  ز 

گذاشت.شرکت نخواهیم  تنها  را  بنیان  دانش  و  فناوری  برای طرف  تسهیالتی های صنعتی  و عرضه  متقاضی  های 

 .ده که در اختیار آنها قرار می گیردتعریف ش

فکری ۳۷۴ مالکیت  حوزه  در  بالعوض  حمایت  تومان  شکوفایی //    میلیون  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 

تومان حمایت بالعوض برای   میلیون  ۲۰نظور تا سقف  ایت این صندوق از مالکیت فکری گفت: برای این محم درمورد

میلیون تومان   ۲۰۰ن حمایت بالعوض برای ثبت اختراع داخلی، تا سقف  میلیون توما  ۹نژادی، تا سقف  ثبت حق به

سقف   تا  خارجی،  اختراع  ثبت  برای  بالعوض  ب  ۱۰۰حمایت  حمایت  تومان  تمیلیون  نشان  ثبت  برای  جاری  العوض 

های حوزه کشاورزی و صنایع  میلیون تومان حمایت بالعوض برای ثبت طرح صنعتی خارجی به شرکت  ۴۵خارجی و  

برای اخذ استانداردها و مجوزهای شرکت   .اعطا خواهد شد  وابسته این صندوق  بیان کرد: حمایت  های ملکی فر 

معدن شامل حوزه  معدنی  صنایع  ،  ce  ،cost hse  ،iso۹۰۰۱  ،iso۱۴۰۰۱  ،iso۴۵۰۰۱  ،iso۱۰۰۰۲  ،iso۱۰۰۰۴ و 

https://www.irna.ir/news/84055877/%DB%B1%DB%B9%DB%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84055877/%DB%B1%DB%B9%DB%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84055877/%DB%B1%DB%B9%DB%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84055877/%DB%B1%DB%B9%DB%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
iso۱۰۰۰۶  ،iso۳۰۴۰۱  ،iso/ts۲۲۱۶۳  ،iso/ts۲۹۰۰۱  ،iso۱۷۰۲۵ میلیون تومان    ۴۰تا سقف    وی اظهار داشت:  .است

میلیون تومان حمایت بالعوض برای استانداردهای تخصصی    ۴۰های داخلی، تا سقف  حمایت بالعوض برای تاییدیه 

تا سقف از شرکت   ۱۵۰  و  این دسته  برای  برای استانداردهای صادراتی  بالعوض  تومان حمایت  در نظر  میلیون  ها 

نوآور  .گرفته شده است لیزینگ صندوق گفت: معاون توسعه صندوق  ی و شکوفایی همچنین در خصوص حمایت 

ساله   ۳ندوق نوآوری تسهیالت درصد مبلغ خرید را از ص ۸۰تا  ۷۰توانند های خریدار فناوری در قالب لیزینگ میطرف

ع توانند انواهای دانش بنیانی که موفق به عقد قرار داد شوند میدرصد دریافت کنند؛ ضمن آنکه شرکت  ۹با نرخ  

نامه  مانندضمانت  سقف  ضمانت  ها  تا  را  صنعتی  تولید  گردش،  در  سرمایه  تسهیالت  پیمان،  میلیون    ۶۰نامه 

در نمایشگاه داخلی و   العوض برای حضور دانش بنیان های معدنان حمایت بمیلیون توم ۱۵۰  .دریافت کنند تومان

ای داخلی و خارجی را از دیگر تسهیالت  ههای دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه وی حمایت از شرکت   خارجی

  ۷های دانش بنیان برای حضور  صندوق نوآوری و شکوفایی دانست و یادآور شد: در سال جاری از حضور شرکت

المللی سنگ، معادن و صنایع   نمایشگاه داخلی حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله   بین  شانزدهمین نمایشگاه 

تزیینی، معدن، ماشین آالتوابسته، دوازدهمین نمایشگاه بی المللی سنگ های  و تجهیزات مربوطه، نمایشگاه   ن 

ب نمایشگاه  یازدهمین  وابسته،  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معدن،  گری، صنعت،  ریخته  فوالد،  متالوژی،  المللی  ین 

تج آالت،  ماشین  معدن، صنایع معدنی،  المللی  بین  نمایشگاه  وابسته، شانزدهمین  و صنایع  آالت  و  ماشین  هیزات 

قالب   کاری،  ماشین  و  آهنگری  معدنی،  صنایع  )فوالد،  متالوژی  المللی  بین  نمایشگاه  هفدمین  وابسته،  صنایع 

ملکی    .شودمیلیون تومان حمایت بالعوض می  ۳۰تا سقف   ایران برج میالد   لی فوالدو چهارمین نمایشگاه م  سازی

های نمایشگاه خارجی گفت: برای شرکت   ۳ان درهای دانش بنیدرخصوص حمایت این صندوق از حضور شرکت  فر  

 china coal&mining  های خارجی معدن، فناوری و منابع طبیعی در ترکیه، نمایشگاهمتقاضی حضور در نمایشگاه 

expo۲۰۲۰ و نمایشگاه در چین metal expo   همچنین   میلیون تومان حمایت بالعوض خواهد شد.  ۱۲۰ در روسیه تا

دیگر را برای بهره مندی از حمایت ها به صندوق   ن می توانند اسامی نمایشگاه های خارجیشرکت های دانش بنیا

کنند فناورانه    .معرفی  نیازهای  معرفی  مجازی  بازاررویداد  هدف  با  معدنی  صنایع  و  معدن  برای  حوزه  یابی 

به مدت سه روز آغاز شد.  -یکشنبه   -های دانش بنیان و فناور در این بخش به صورت برخط )آنالین( از امروز شرکت

نفر  ۵۹نفر از شرکت های دانش بنیان،  ۳۰۷نفر شرکت کرده اند که از این تعداد  ۴۰۲در این رویداد مجازی سه روزه 

 .نفر نیز از شرکت های غیر دانش بنیان هستند ۳۶های در فرآیند دانش بنیانی و   ز شرکتا

 

 نماینده اردکان: گردشگری قنات از جمله عناصر جذب گردشگران خارجی است 

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی گفت: گردشگری قنات یکی از انواع پر مخاطب و پر    -ایرنا    -یزد  

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دفتر این نماینده، »محمد   .جاذبه گردشگری برای گردشگران خارجی است

افتتاح   جریان  در  اردکانی«  دشتی  ا۲رضا  بازدید  و  خانه سنتی  گردشگری شهرستسفره  پروژه های  اردکان ز  ان 

وی با تاکید بر پیگیری    .افزود: اردکان توانست موضوع گردشگری قنات را با احیای قنات این شهرستان رونق دهد

های سفر به  های اقتصادی و گردشگری برای وزارت امور خارجه کشورمان با توجه به محدودیت صاص معاونت اخت

ارو  از مجموع  ویژه در مورد کشورهای  بند  و چین در مورد گردشگری   ۹پایی اضافه کرد: دو  ایران  بین  بند قرارداد 

و در همین راستا نیز باید عنایت به این   است و این مسئله به خوبی گویای اهمیت این صنعت برای کشورمان است

یابد افزایش  نباید ب فراکسیون گردشگری رییس  .صنعت  ه واسطه کرونا هر و میراث فرهنگی مجلس تصریح کرد: 

شوند  های بهداشتی منجر به شیوع کرونا نمیبا رعایت پروتکلبخشی را به حال خود رها کنیم؛ گردشگری و سفر  

گردشگری   صنعت  نباید  کنیملذا  رها  را  است  وابسته  آن  به  مردم  معیشت  و  مشاغل  از  بسیاری  که  دشتی   .را 

ه  حین کرونا هستیم و باید این مسئله از طریق ابزار رسان سازی در مورد گردشگریاردکانی گفت: مکلف به فرهنگ

https://www.irna.ir/news/84056499/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C


 
نشود آسیب  دچار  این  از  بیش  نیز  گردشگری  تا  ظرفیت   .تبیین شوند   : داد  ادامه  نیوی  مجلس  و  های  پشتوانه  ز 

عالوه بر سند توسعه گردشگری، سند قبل، حین و  آید بایدهمراه در این مقوله خواهد بود، ضمن این که به نظر می

این نماینده یادآور شد: حمایت از اقشار ضعیف حوزه گردشگری از نظر   .د از کرونا نیز در این حوزه تدوین شودبع

تاکنون یک هزار اثر تاریخی و فرهنگی در شهرستان اردکان شناسایی   .یردبنیه مالی نیز باید در دستور کار قرار گ

هزار نفری اردکان در    ۱۰۵مرکز شهرستان    .سیده استمورد آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ر   ۲۴۰شده که  

 .کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد ۶۰

 

 ، نمادی از هنر و خالقیت  پکن ۷۹۸رهنگی گذر ف 

فعالیت    -ایرنا  -پکن تنها  نه  نقاط چین  از  بسیاری  در  تجاری هم هستند  کارکرد  دارای  اغلب  که  فرهنگی  گذرهای 

ت بسیار باالیی هم برخوردار هستند یکی از مهمترین این گذرها در پکن و با نام  گسترده ای دارند بلکه از محبوبی

به گزارش ایرنا در شهرهایی که قدمت فرهنگی بیشتری در چین دارند مانند شهرهای »شی   .فعالیت دارد  ۷۹۸

ذرها که به  بسیاری از این گ در شمال غرب و پکن در شمال کشور، این گذرگاه ها بیشتر به چشم می خورد آن«  

ایام هفت در  کنند  فروش عرضه می  برای  نیز  را  آثاری  و هنری،  از دستاوردهای فرهنگی  روزهای  غیر  بخصوص  ه 

 .پایانی هفته مانند شنبه ها و یکشنبه ها که تعطیلی رسمی در چین محسوب می شود، پذیرای مشتاقان هستند

کرده کسب  چین  در  گذرها  این  که  جایگاهی  و  محبوبیت  دلیل  های   به  کارخانه  و  ها  شرکت  از  زیادی  شمار  اند 

می کشور  برقرار   سراسر  ارتباط  ها  گذرگاه  این  با  نمایش    کوشند  به  آنجا  در  را  خود  هنری  برجسته  آثار  و  کرده 

این  اصوال گذرهای فرهنگی در محل هایی ساخته می شوند که با پایانه های مسافربری هم نزدیک باشند .بگذارند

شهرها هم محصور هستند و ورود خودروها به داخل آن محدودیت دارد، در اطراف و پیرامون   مناطق در بعضی از

زیادی    .نیز کارخانه ها و شرکت های هنری تاسیس شده استاین گذرها   از سراسر چین تالش  هزاران هنرمند 

اینک تر  بگذارند جالب  نمایش  به  این گذرها  در  را  آثارشان  رقابت شدید  در یک  تا  کنند  از شرکت های می  برخی  ه 

در این مکان ها، فروشگاه ها و  خارجی که در زمینه هنر و فرهنگ فعالیت می کنند، با پرداخت هزینه های سنگین  

چی جیو با( وجود دارد در این مرکز غیر از  )  ۷۹۸در شهر پکن یک مرکز ویژه هنری با نام    .مغازه هایی اجاره کرده اند

روشگاه هایی هم برای عرضه محصوالت فرهنگی و هنری خارجی وجود دارد یک آثار فرهنگی هنرمندان چینی، ف

 .را به خود جذب کرده است  کز فرش و اقالم فرهنگی ایران نیز در این گذر فعالیت می کند و بازدید کنندگان زیادیمر

گر نیز در این گذرها  در واقع تالش دولت چین بر این است که در کنار آثار چینی، آثار فرهنگی و هنری کشورهای دی

در این مراکز    .ی تماشای آنها داشته باشندبه نمایش در آید تا مردم به این مناطق جذب شده و جذابیت بیشتری برا

شتریان وجود دارد و خیلی از آثار فرهنگی و هنری برای فروش به مردم در ویترین ها  فرصت های خرید هم برای م 

است شده  داده  قرار  ها  فروشگاه  که  د و  خورد  می  چشم  به  هم  هایی  کارگاه  فرهنگی،  گذر  این  نقاط  بیشتر  ر 

ین موضوع  هنرهای سنتی، دستی و فرهنگی خود هستند اهنرمندان و هنروران به اشکال مختلف در حال نمایش  

 .نیز بر جذابیت این گذرگاه ها و گذرهای فرهنگی و هنری افزوده است

نمونه موفق پکن  ۷۹۸گذر فرهنگی   از   ۷۹۸طقه هنری  نم//    یک  را  نام خود  و  قرار گرفته  پکن  در شمال شرقی 

بود گرفته است  ۱۹۵۰ای که در دهه  کارخانه  این منطقه ساخته شده  ر متر  هزا  ۶۰۰این منطقه حدود   میالدی در 

باتو در   به منطقه  تا خط آهن پکن  و  از جاده "جین شیایو چیان" شروع شده  تا غرب  از شرق  مربع مساحت دارد 

به بعد بسیاری از هنرمندان، به خاطر محیط وسیع و سبک   ۲۰۱۱از سال    .کندو شمال شرق ادامه پیدا می  شرق

این مکان شد بیشتر جذب  و  بیشتر  گذر،  این  بفرد  منحصر  این معماری  در  کارهای هنریشان  انجام  به  و شروع  ند 

کردند ر  .مکان  آن  و  این گذر استفاده کرده  از سبک اصلی  نمایشگاهی هنری منحصر هنرمندان چینی  مراکز  به  ا 

پکن تعداد زیادی از افراد مشهور    ۷۹۸زش هنری تبدیل کرده اند در حال حاضر منطقه هنری  های آموبفرد و کارگاه 

https://www.irna.ir/news/84052348/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%B7%DB%B9%DB%B8-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA


 
المللی بسیاری هم در این مکان برگزار  های هنری بیننمایشگاه  .را نیز به خود جذب کرده استدر عرصه هنر چین  

شته این مکان از طرف بسیاری از گردشگران تور چین خیلی مورد توجه بوده است این  های گذشود در سال می

از جاذبه منط یکی  به  اکنون  تبدیل شده استقه هم  پکن  پیاده   .های گردشگری شهری  در منطقه  در هنگام  روی 

می ۷۹۸هنری   گردشگران  باز،  و  پوش  یونیفرم  کارگران  دیدن  ببینند  را  حال  و  گذشته  تضاد  با  توانند  دیدکنندگان 

واقعیت و صنعت و هنر در این ه است تاریخ و  ای منحصر بفرد ایجاد کردها، منظره ها خاص و مد روز در خیابان لباس 

در کنار موسسات فرهنگی،    .اندپکن را ساخته  ۷۹۸اند و منطقه  منطقه از پکن به شکل کاملی با هم ترکیب شده

و مر کتاب  فروشگاه  رستوران،  کلوپ،  از  چندین  بیش  در حال حاضر  دارد  مرکز وجود  این  در  نیز  یوگا  مرکز   ۱۰۰کز 

بری ایتالیا،  از فرانسه،  تایوان، هنگ کنگ و دیگر کشورها  فرهنگی  ژاپن، استرالیا، کره جنوبی،  آلمان،  تانیا، بلژیک، 

های جمله نمایشگاه المللی مهمی از  های بینامروزه این منطقه میزبان نمایشگاه   .هم در این منطقه فعالیت دارند

به بعد هر    ۲۰۰۶از سال  ه هنری و برای ترویج توسعه هنر مدرن،  مد هم هست برای گسترش شهرت و تاثیر منطق

این منطقه فستیوال هنری   انداخته است  ۷۹۸سال  راه  به  دیدن    .را  برای  رایگان است ولی  این منطقه  از  بازدید 

ها و ین منطقه در تمام طول روز باز است با این حال بسیاری از مغازه ها به بلیت نیاز دارید اها و نمایشگاه گالری 

افزون بر این نباید فراموش کرد که مراکز ملی فرهنگی و    .باز هستند  ۱۸تا    ۱۰ت  ساع  های داخل منطقه از گالری 

اما   بسته است  به فضاهای  البته محدود  که  دایر شده است  از شهرهای چین  در بسیاری  نیز  نمایشی  هنرهای 

 .نشان می دهد که این کشور تا چه اندازه به توسعه و رشد فرهنگ و سنت و آثار هنری خود اهتمام می ورزد

 

 هزار مقام چینی در یک ماه   ۱۶تنبیه و جریمه بیش از 

مقام دولت چین   ۷۳۱هزار و    ۱۶ی مبارزه با فساد چین اعالکم کرد که در ماه گذشته میالدی،  دادگاه عال  -ایرنا  -پکن

»قوان عنوان  با  چین  در  که  اداری  مسایل  به  مربوط  قوانین  نقض  دلیل  به  کشور  این  کمونیست  صرفه  و حزب  ین 

اند مجازات شده  است  از شینهوا،  .جویی« شناخته شده  ایرنا  گزارش  کمیسیون   به  مشترک  دوشنبه  روز  بیانیه 

هزار و    ۱۱و کمیسیون نظارت ملی این کشور حاکی است که این افراد در   (CPC) بازرسی حزب کمونیست چین

اند  ۲۵۹ بوده  درگیر  مجا  .پرونده  مقامات  از  بیانیه،  این  اساس  شده  بر  استانی،    ۲۸زات  مقام  مقام    ۸۵۹ نفر  نفر 

تن به دلیل   ۱۴۳هزار و    ۱۰گزارش حاکی است از این تعداد    .ستانی و بقیه هم در رده های پایین تر بوده اندشهر

اند اداری مقصر شناخته شده  تشریفات  انجام  یا  دیوان ساالری  و    .اجرای  هزار  چهار  چین همچنین    ۵۵۶مقامات 

ارتبا در  هدیپرونده  قبول  یا  دادن  مانند  عادی  غیر  رفتارهای  با  و سو ط  مجاز  غیر  پاداش  یا  هزینه  کمک  اعطای  ه، 

مقام این کشور    ۵۸۸هزار و    ۶استفاده از بودجه عمومی برای مهمانی ها را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت  

با    ۲۰۱۲ه جویی را اواخر سال  قوانین هشت ماده ای خود درباره صرف  حزب کمونیست چین  .مجرم شناخته شدند

اقد با  نامطلوب در محیط کارهدف مبارزه  از    .منتشر کرد امات  با    ۸دولت چین  تاکنون در راستای مبارزه  سال قبل 

هزار نفر از مقام هایش را دستگیر کرده  ۵۰۰فساد مالی در میان دستگاه های دولتی و حزبی بیش از یک میلیون و 

ل به اتهام دست داشتن در »رشوه ن به »ِمنگ هونگوِی« رئیس چینی پلیس بین الملاست که از جمله آن می توا

 .خواری« و »نقض قانون چین« اشاره کرد

 

 بتن ریزی بدنه سد باغان استان بوشهر آغاز شد 

زارش  به گ  .عملیات بتن ریزی بدنه اصلی سد باغان روز یکشنبه با حضور استاندار بوشهر آغاز شد  -ایرنا  -بوشهر

درصد است و با آغاز به کار بتن ریزی    ۳۵اکنون    در این آیین گفت: پیشرفت فیزیکی سد باغان ایرنا، استاندار بوشهر

با پی امیدواریم  بهره بدنه اصلی سد  پروژه بموقع مورد  با اشاره به    .برداری قرار گیردگیری الزم  عبدالکریم گراوند 

میلیارد تومان هزینه اجرای   ۶۰۰شور چین( را دارد اضافه کرد: یکهزارو  اینکه پروژه سد باغان فاینانس خارجی )ک

https://www.irna.ir/news/84056863/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.irna.ir/news/84055988/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
میلیارد تومان هزینه    ۲۰۰پروژه سد باغان و خط انتقال آب آن به پاالیشگاه فجر جم است که از این میزان یکهزار و  

که در این مسیر    پاالیشگاه است میلیارد تومان نیز هزینه خط انتقال آب از سد باغان به سمت  ۴۰۰اجرای سد و  

این آب بهره نیز از  ریز  انارستان و  پروژه سد باغان مردم    .ندشومند می شهرهای  با اجرای  استاندار بوشهر گفت: 

بهرهشهرستان آن  مزایای  از  نیز  جم  و  پروژه سد   .مند خواهند شد های دشتی  فاینانس خارجی  به  اشاره  با  وی 

 ۱۵بحث   ولی یک ریال در استفاینانس شده   ۹۲ گ و باغان از سالهای سد دشت پلندشت پلنگ اضافه کرد: پروژه 

با پیگیری انجام شده این سهم تامین اعتبار شد و فاینانس خارجی   درصد سهم اعتبار ریالی تامین نشده بود که 

دو  وی اظهار کرد: گشایش اعتبار اسنادی این    .استمیلیون یوآن چین تامین اعتبار شده  ۳۳۵سد باغان به میزان  

وجود  سد انجام شده و همکاری خوبی بین پیمانکار و طرف چینی برقرار است و نگرانی در زمینه تحویل بموقع آنها

ه خط انتقال آب این سد که باید از  گراوند در باره مشارکت وزارت نفت در پروژه سد باغان گفت: نفت در زمین  .ندارد

رود شرکت گاز کشور و پاالیشگاه فجر جم ری داشته و انتظار می همکا جم انتقال دهد، سد آب را به پاالیشگاه فجر

وی    .برداری قرار گیردباقیمانده خط انتقال آب همکاری الزم را داشته تا زودتر این پروژه مورد بهره نیز برای اجرای

رت همکاری  توان از فرازبند سد تحویل گرفت و مشکلی وجود ندارد و در صودر زمان حاضر آب را مییادآور شد:  

ای استان بوشهر مدیرعامل شرکت آب منطقه   .برداری از سد عملیاتی کردتوان خط انتقال را حتی قبل از بهرهمی

پروژه سد باغان برای اجرای  یوآن  ۳۳۵از محل فاینانس خارجی   گفت:  تامین اعتبار شده  میلیون  علی    .استچین 

با هدف  میلیون مترمکعب  ۱۶میلیون مترمکعب و تنظیم    ۳۲محمدی افزود: سد باغان روی رودخانه باغان با حجم  

هدف اصلی   وی  .استو کشاورزی شهرستان دشتی اجرایی شده   تامین آب آشامیدنی منطقه ریز شهرستان جم

های مختلف از  منظور استفاده در بخش رب و تبدیل آن به جریان پایدار به های مخرا کنترل سیالب  احداث سد باغان

برداری از سد باغان امکان  محمدی گفت: با بهره  .نی، کشاورزی، زیست محیطی و صنعت عنوان کردجمله آشامید

برای   سد  این  آب  زمین   ۷۰۰تخصیص  از  میهکتار  فراهم  دشتی  شهرستان  دست  پایین  یادآور    .شودهای  وی 

برنامه  :شد طبق  بدنه سد  مدت  ساخت  در  می  ۲۰ریزی  تکمیل  به  .شودماه  کرد:  تاکید  از سد  محمدی  برداری  ره 

 .شودرونق اقتصادی، ایجاد اشتغال مستقیم در بخش کشاورزی و توسعه صنایع گوناگون می باغان سبب

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 بلوچستان ، استانی با جاذبه های بی نظیرسیستان و 

ا پويايي  با  و  است  گردشگري  صنعت  مزاياي  جمله  از  ارزي  هاي  درآمد  افزايش  و  زايي  رفاه  اشتغال  صنعت  ين 

آشنايي با فرهنگ ،   ،خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان به گزارش  .عمومي جامعه ايجاد مي شود

ست و با مزاياي صنعت گردشگري ا   تمدن و آداب و رسوم ملل ، اشتغال زايي و افزايش درآمد هاي ارزي از جمله

امروز روز جهاني گردشگري و شعار امسال گردشگري و    .پويايي اين صنعت رفاه عمومي جامعه ايجاد مي شود

جاذبه    . گردشگری و توسعه روستایی در نظر گفته شده استامسال برای این روز شعار    .توسعه روستايي است

 . دشگران به این استان باشدهای بکر و ناشناخته سیستان و بلوچستان می تواند انگیزه سفر گر

کروناویروس سایه  در  جهانگردی  جهانی  است//    روز  جهانگردی  جهانی  روز  با  برابر  سپتامبر  هفتم  و    .بیست 

ای از  جهانگردی در واقع مجموعه  های تبادل و تعامل فرهنگی است.جهانگردی در دنیای امروز، یکی از بهترین ابزار 

و سفر و سیاحتسیر  داخها  نیتهای  و  اهداف  با  که  است  خارجی  و  میلی  انجام  مختلف  جهانگرد   گیرد.  های 

نقاط دیدنی، معال از  بازدید  تفریح،  به کشور دیگر سفر کند، کسی است که به منظور  زیارت  جه، تجارت، ورزش و 

کمتر از    ایمشروط بر این که مدت اقامت از بیست و چهار ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و در فاصله  

ها رواج داشته، اما جهانگردی با های مختلف از دیرباز بین انسان  جهانگردی با انگیزه    هفتاد کیلومتر انجام نگیرد.

https://zahedan.iribnews.ir/


 
های نوین زمانی که انقالب صنعتی اروپا را فراگرفت و شیوه    جدید از اوایل قرن شانزدهم میالدی آغاز شد.  سبک

کرد. پیدا  نمود  اروپا  در جامعه  گردید.  زندگی  رایج  فرانسه  در جامعه  توریست  اصطالح  قرن هفدهم،  اوایل  این    از 

های الزم زندگی، مسافرت  تحصیالت و کسب تجربه   شد که برای تکمیل  اصطالح در مورد جوانانی به کار برده می

اروپایی برای  های پس از جنگ جهانی دوم توجه به ارزش و بعد اقتصادی جهانگردی، آغاز گردید و کشور  کردند. می

بازسازی خرابی و  درآمد  دادند.  کسب  قرار  توجه  را مورد  این صنعت  مانند   ها،  به عواملی  توجه  با  در حال حاضر 

ا ملتگسترش  اطالعات  افزایش  یک رتباطات،  از  عالقه ها  نقل،  و  حمل  صنعت  توسعه  جوامع   دیگر،  عموم  مندی 

دولت  بردن  پی  و  ملل  آثار سایر  با  آشنایی  به  نظر  بشری  از  این صنعت  توریسم،  اقتصادی صنعت  بازدهی  به  ها 

وس کرونا در چین و بعد از آن اعالم همه  با شیوع ویر ۲۰۱۹از دسامبر  اهمیت اقتصادی، جایگاه سوم را در دنیا دارد.

 خبرگزاری صداوسیما :منبع گیری این بیماری ویروسی، صنعت جهانگردی به شدت اسیب دیده است.

 

 : بهار -

 واردات از چین با شرکت خدمات بازرگانی تاجر 

سیاست با  چین  کشور  اقتصادی:  دهگروه  طی  که  سیاسی  و  اقتصادی  به  های  تبدیل  گرفته  پیش  در  اخیر  های 

است شده  جهان  در  کننده  صادر  و  کننده  تولید  هرسا در    .بزرگترین  چین  دولت   ، گذشته  سال  رقم بیست  له 

ناخالص داخلی   تولید  برای رشد  را  برنامه  -یا همان رشد اقتصادی    -مشخصی  و  این تعیین  برای تحقق  را  هایی 

میالدی، نرخ رشد مورد   ۲۰۰۸از بحران مالی جهانی در سال    کرد. اگرچه در مواردی، از جمله پسهدف اعالم می

های رشد اقتصاد در  این کشور از یکی از باالترین نرخ  های پیش و بعد از آن،نظر اندکی تعدیل یافت اما طی سال

واردات از   جهان برخوردار بود.پس از بیماری کرونا تولید و صادرات کشور چین کاهش چشمگیری یافت اما همچنان

 .افتدتوسط اکثر کشورهای دنیا در حجم بسیار باالیی اتفاق می چین

و   ایران  می //    چینروابط  حساب  به  ایران  تجاری  شرکای  بزرگترین  از  یکی  چین  که  است  زیادی  آید. سالیان 

در سال  دو کشور  باالی چینهمکاری  اقتصادی  با رشد  و  انقالب  از  پس  که حجم گستر   های  به طوری  یافت  ش 

رهای منتشر شده از های گذشته نیز آماباشد. در سالباالیی از واردات کشور در حال حاضر، واردات از چین می

دهد که معموال دو کشور چین و امارات متحده عربی به ترتیب رتبه  سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می

دارند. ایران و چین به واسطه منافع مشترکی که در منطقه دارند و شرایطی  اول و دوم را در صادرات کاال به ایران  

توان در توافقی که اخیرا دو  ت خود را افزایش داده اند. نشانه آن را می که دولت ترامپ بوجود آورده است؛ تعامال

 .کشور با یکدیگر کرده اند یا حمایت چین از ایران در شورای امنیت دید

در حال حاضر بخش عمده واردات از چین به صورت دریایی، هوایی و  //    حمل و نقل بین المللی از چین به ایران

می  ایران  به  خدمات  شرکت  باشد.ریلی  ارائه  با  و  دارند  حضور  کشور  دو  هر  در  چینی  و  ایرانی  زیاد  بسیار  های 

رسانند. بارهای بازرگانان را در مبدا پیکاپ کرده و پس از حمل و نقل بین المللی به گمرک مقصد می  فورواردری  

دریایی عمدتا به صورت  از چین  پهلو میباشد و کشتیمی واردات  زیر  بنادر  در  بندر عباس،   :گیرندها  بندر چابهار، 

همچینین بخش دیگر   ...لنج، بندر بوشهر، بندر قشم، بندر خرمشهر و  ، بندربندر بهنار، بندر شهید رجایی، بندر کیش

به   باال به صورت هوایی  با ارزش کاالیی  و  تر  یا کاالهای سبک  با ماهیت پستی  بارهای  از چین مخصوص  واردات 

گانی  ت بازرشود. شرکت خدماآید. واردات از چین به صورت هوایی به دو نوع کارگو و اکسپرس انجام می ایران می

بهتاجر مدعی است که می کارگو و هوایی  به صورت  را  نرمال  بهترین قیمت حمل کاالهای  با  بیاورد.   تواند  ایران 

ارائه و  کردن  مدیریت  توانایی  تاجر  اکسپرس همچنین  هوایی  حمل  حوزه  در  رایگان  مشاوره  بازرگانان  خدمات  به 

می دارا  را  میمحترم  دارا  را  خود  پیچیده  و  چین شرایط خاص  از  واردات  مبدا، باشد.  در  گمرکی  تشریفات  باشد. 

http://www.iribnews.ir/
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هایی هستند که واردات از چین را  اال، انبارداری در چین و... مقولهترخیص کاال در مقصد، نرمال یا غیرنرمال بودن ک

قرار می تاثیر  تحت  و بسیبه شدت  از شرکتدهند  کاری  انجام هر  از  قبل  بازرگانان محترم  که  هایی ار الزم است 

 .نظیر تاجر جهت مشاوره و بررسی شرایط استعالم بگیرند

غیرمستقیم و  مستقیم  صورت  به  چین  از  خط    //  واردات  دو  در  هوایی  صورت  به  چین  از  واردات  حاضر  حال  در 

ه هواپیمایی ماهان در حال حاضر تنها ارائه دهنده خدمات شود. با توجه به این کمستقیم و غیرمستقیم انجام می

می ایران  به  چین  کشور  از  از  کارگو  حاضر  حال  در  و  می  4باشد  انجام  ایران  به  پرواز  چین  بزرگ  این  شهر  شود، 

ست دهد. لذا اگر کاالیی که قرار اکت با توجه به امکانات خود فقط کاالهای نرمال را اجازه ورود به هواپیما میشر

مایعات،   پودر،  باتری،  نرمال شامل:  غیر  )کاالهای  باشد  نرمال  غیر  بگیرد  قرار  ایران  به  چین  از  واردات  پروسه  در 

طری از  تاجر  بازرگانی  و...( شرکت خدمات  برقی  ایرالینموتور  سایر  کشور ق  به  را  بار  چین  کشور  در  حاضر  های 

شود. تغییر در مسیر پروازی،  از به فرودگاه امام انجام می امارات یا قطر فرستاده و سپس از طریق این کشورها پرو

مقوله هزینه جز  و...  انبارداری  زمان  چین،  در  داخلی  پیک  تاجر های  بازرگاتی  خدمات  شرکت  که  هستند  هایی 

 .واند واردات از چین را برای شما تسهیل و با بهترین کیفیت به شما خدمات خود را ارائه دهدتمی

اقت المللیرشد گسترده  بین  تجارت  امر  تسریع  و  در چین  دیجیتال  این  //    صاد  المللی چین،  بین  رادیو  از  نقل  به 

به این موضوع پرداخته     عه چین "،رسانه در مطلبی تحت عنوان " رشد گسترده اقتصاد دیجیتال و موتور جدید توس

قتصاد جهان باعث ورود اقتصاد  است که شدت یافتن یکجانبه گرایی، حمایت گرایی و افزایش فشار در جهت رکود ا

میالدی    ۲۰۱۸چین از مرحله رشد سریع به رشد با کیفیت شده است. در این مقاله تاکید شده است که در سال  

میلیارد یوان بوده    ۱۳۰۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده و    ۳۴.۸میزان اقتصاد دیجیتال چین  

دیجیت اقتصاد  ارتباطات کمک میاست. صنعتی شدن  و  اطالعات  فناوری  توسعه سریع صنعت  به  و  الی چین  کند 

ا  شده  چین  اقتصاد  الگوی  تغییر  برای  نیاز  مورد  محرکه  نیروی  به  تبدیل  نیز  صنایع  شدن  اقتصاد دیجیتالی  ست. 

کرد.دیجیتال فرصت  ایجاد خواهد  در چین  برای اشتغال  را  زیادی  یک    هادهد چینیاین موضوع نشان می   های  با 

و با مدیریت سرمایه  از ظرفیت برنامه اصولی و دقیق  پیشرفت قابل   ICT های حوزههای انسانی خود و استفاده 

ه است تا به قطب اول صادرات در جهان تبدیل شوند و  توجهی طی سالیان اخیر داشته اند که این امر سبب شد

سرع با  چین  از  واردات  ایران  نظیر  ای  توسعه  حال  در  نمایندکشورهای  دنبال  گذشته  به  نسبت  بیشتری    .ت 

  

 :نیاقتصادآنال -

 خودرو پرنده چینی  

کرد   اعالم  پکن  اتومبیل  نمایشگاه  در  آمریکاست،  تسالی  خودروسازی  شرکت  رقیب  که  پنگ  اکس  قصد  شرکت 

خودروهای پرنده را دارد و نمونه اولیه یک خودروی پرنده را در نمایشگاه اتومبیل پکن به    گذاری در فناوریسرمایه 

اکس پنگ« چین اعالم کرد بر  » خودروهای برقی راشا تودی، شرکت تولیدکننده به گزارش  .معرض نمایش گذاشت

پرنده کار می اولیه آروی یک خودروی  اتومبیل  کند و نمونه  را در نمایشگاه  این ن  پکن به معرض نمایش گذاشت. 

گیری ویروس کرونا برگزار  المللی در صنعت خودروسازی است که از زمان آغاز همهنمایشگاه بزرگترین رویداد بین

شود گزارش  .می  از   اقتصادآنالین به  نقل  تسالی   تسنیم،به  خودروسازی  شرکت  رقیب  که  پنگ  اکس  شرکت 

دروهای  خو گذاری در فناوریآمریکاست، در این نمایشگاه که در روز شنبه آغاز به کار کرد، اعالم کرد قصد سرمایه 

تاکسی های هوایی »اکس پنگ هیتک«   پرنده این خودروسازی در استارتاپ  را دارد. مدیرعامل این شرکت گفت 

است  خودروی پرنده این استارتاپ در حال ساخت یک  .سرمایه گذاری می کند و حداکثر سهام آن را در اختیار دارد

موتور جت توربینی دارد و می تواند دو سرنشین    ۸کند و شبیه پهپاد است. این خودرو  که در ارتفاع پایین پرواز می
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هنوز در حال ساخت است و مشخص نیست چه زمانی   خودروی پرنده این  .متر حمل کند   ۲5تا    5را در ارتفاع بین  

خودروسازی    .مثل تویوتا و ولوو هم بر روی فناوری مشابهی کار می کنندشود. سایر خودروسازان  وارد بازار می

نکرد چقدر برای ساخت این فناوری هزینه خواهد کرد ولی    اکس پنگ که مقر آن در گوانجوی چین است مشخص

کند. این گذاری در این بخش، دورنمای فضای حمل و نقل هوایی را بررسی می اعالم کرد قبل از توسعه سرمایه 

میلیارد دالر برای تامین هزینه تحقیقات و    ۱.5دود  شرکت پس از ارائه موفق سهام خود در بازار بورس نیویورک، ح

 .عه خود به دست آوردتوس

 

 :وزیاقتصادن -

 همبرگر گیت«؛ در اقتصاد چین» ناپذیر برفراز عقاب سرسفید؛ پرواز اژدهای سیری

اکونومیست به کمک یک شاخص نشان داده اندازه تولید ناخالص ملی چین اکنون فراتر   : اقتصادنیوز/  فرید کردبچه

به گزارش  .آمریکا و در مقام اول جهان قرار دارد. بلکه حجم این اختالف بیشتر از ارقام تخمینی بانک جهانی است از 

ز استقالل آمریکا از انگلستان اندازه اقتصاد آمریکا از اقتصاد چین ، تقریباً یک قرن پس ا ۱۸۸۰اقتصادنیوز، در دهه  

ن هم در آن دوران بعد از بیش از یک قرن واردات تریاک توسط  هزارساله فراتر رفت. چی  ۴تا    ۳باسابقه حکومتی  

انگلستان و قدرت  با  بریتانیا وارد جنگ  امروز  کمپانی هند شرقی  نتیجه آن در اخبار  -دیده میهای غربی شد که 

از  اکنو  شود. یکدیگر رقیب    سال  ۱۴۰ن پس  با  نیروی کار  این دو اقتصاد دوباره  ازآنجاکه  اند.  برابر    ۴٫۷چین     شده 

ور باشد تا اقتصاد چین از آمریکا پیشی بگیرد. به عبارتی  آمریکا است، کافی است نیروی کار چین کمی بیشتر بهره

اندازه چین کشور دیگر هم به   ۵۳و اگر جمعیت    شور، جمعیت چین استدیگر دلیل نزدیکی حجم اقتصادی این دو ک

 تری از آمریکا داشته باشند.توانستند تولید ناخالص داخلی بزرگ بود آنها نیز می 

تریلیون یوان کاال و خدمات    ۹۹نیروی کار چین    ۲۰۱۹به گفته اکونومیست، در سال  //    سانسور قدرت با جنگ ارزی

یون دالر بود. وقتی تولید چین را با نرخ بازار به دالر تبدیل کنیم ارزش آن به تریل  ۲۱٫۴یکا این رقم  تولید کرد و در آمر

 ۱۴یوان بود، ارزش تولید ناخالص داخلی چین تنها    ۶٫۹   که در سال قبل نرخ دالر رسد. ازآنجاییتریلیون دالر می   ۱۴

از حد تضعیف شده باشد باز   بیش  اگر نرخ یوان به دالر  نیست، اما این تمام داستان  شود.تریلیون دالر محاسبه می 

بر همگان روشن  تقریبا  آمریکا  و  ارزی چین  مثال جنگ  برای  آمریکا است؟  از  اقتصاد دوم پس  باید گفت چین  هم 

است.اگر قرار باشد تشخیص داد در این جنگ چین پول ملی خود را بیش از حد در برابر دالر تضعیف کرده باشد آیا  

در چین  یوان ۶٫۹  گوید: قدرت خریدکند و میمیست به یک شاخص استناد میاکونو//    نجشی وجود دارد؟ متر س

از بیشتری  "بیگ ۱ ارزشی  معروف  شاخص  اکونومیست  شاهد  دارد،  آمریکا  در  بر  دونالدمک مک" دالر  که  است، 

در   و یوان ۲۱٫۷ برگر در چین  از سوی این مجله در سال مذکور متوسط قیمت این شدهآوریجمع هایقیمت طبق

اگر ۵٫۷۱ آمریکا محاسبه،  روش  این  اساس  بر  بر یوان ۲۱٫۷ است.  در   ۵٫۷۱ را  دالر  هر  ارزش  کنیم  تقسیم  دالر 

چین یوان ۳٫۸ اندازهبه  آمریکا دالر   در  به  یوان  برابری  نرخ  و  شده  تضعیف  حد  از  بیش  یوان  شاخص  این  بر  است. 

کنونی اسمی  ارزش  نصف  ب   تقریباً  جدید  برآورد  در  است.  مک،  آن  بیگ  شاخص  پایه  ر 

این رقم تریلیون ۲۶ معادل یوان تریلیون ۹۹ از ۲۱ تریلیون دالر یا ۴٫۶    دالر ارزش دارد.  تولید ناخالص    درصد بیشتر 

کاهش   تفاوت،  این  دالیل  از  یکی  دهد،  می  نشان  را  دیگری  چیزی  فعلی  برآوردهای  است.اما  آمریکا  داخلی 

ع و  ارزشمصنوعی  دولت   یوان مدی  به  توسط  نسبت  تجاری  مزیت  به  یافتن  دست  جهت  چین  خود 

 شود. می جنگ ارزی شناخته عنوانبه  است. این واقعه اصطالحاً  کشورها سایر

مقایسه کرده و نتیجه    ۱۹۸۶ها را از سال    بر این اساس، اکونومیست قیمت بیگ مک//    شاخص بیگ مک برگری

از  می خیلی  ارزش  که  در    گیرد  است.  ارزها  رایج  نرخ  از  باالتر  ژاپن  ین  حتی  و  هند  روپیه  ترکیه،  لیر  مانند  ارزها 
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ضعیف واقع ارزشی  کشورها  از  خیلی  ملی  نمودارپول  دارند.  بازار  ارز  نرخ  از  داده  هایتر  اساس  بر  های زیر 

ان کاال را در سرتاسر تری هزارتر و گسترده هرسال، بانک جهانی در بررسی دقیق اکونومیست طراحی شده است.

می جها مقایسه  آنن  به  که  کند  ارزیابی  را  ارزها  خرید  قدرت  تا  بین    کند  دالر  گرچه  اصطالحاً  گویند.  می  المللی 

نشان می   هایتخمین در سال  پیشین  داخلی چین  ناخالص  تولید  که  در سال    ۲۰۱۴دادند  و  کرده  غلبه  آمریکا  بر 

که در ماه   تخمینی مریکا بوده است. جدیدترینبیشتر از ا  درصد  ۲۷ی چین  گذشته میالدی حجم تولید ناخالص داخل

انجام شد، امسال  اتفاق در سال  نشان می می  این  و  ۲۰۱4دهد  نداده  پیشی  رخ  از حدی  روند  کندتر  گرفتن چین 

   صادموفق شده بر اقت  ۲۰۱۶شده است. بر اساس این تخمین جدید، اقتصاد چین در سال  بوده که سابقاً محاسبه

ازآنجاکه یک کاالام  آمریکا غلبه کند. به چالش می کشد و می گوید:  را  این تخمین  از دنیا     ا اکونومیست  در جای 

ها در سراسر جهان  شود، مقایسه قیمتکاالی اساسی و محوری بوده و در جای دیگر کاالی الکچری محسوب می 

تر ین دلیل ممکن است مالک قرار دادن یک کاالی کلیبه هم  به دلیلی وزن دهی به هر کاال مملو از مشکالت است.

جهانی  متناسبو  مقایسه  کند  کمک  ما  به  مک  بیگ  برگر  مانند  این تر  اکونومیست  گفته  به  باشیم.  داشته  تری 

درهرصورت، قدرت خرید ارز چین و بنابراین اندازه اقتصادی آن را     انی،دهد که بانک جهنشان می    شاخص بیگ مک

دهد که چگونه  دونالد زمانی نماد قدرت اقتصادی آمریکا بود، اما اکنون بیگ مک نشان می یرد. »مکگکم میدست

 گرفته شده.«از آن قدرت سبقت 

 

 : بِنایا -

 رشد عواید کارخانجات صنعتی چین برای چهارمین ماه متوالی 

المللی  های بینهای کامودیتی های صنعتی این کشور متاثر از احیای قیمتاس اداره آمار چین، عواید کارخانه براس

کارخانه  تجهیرات  افزایش مواجه شدو  با  متوالی  ماه  برای چهارمین  آگوست  در  ایبِنا  .ای،  گزارش  به   به  رویترز،  از 

بهبو احدنبال  محرکد  تقاضا،  افزایش  تاثیر  تحت  چین  اقتصادی  صادرات،  یای  غافلگیرکننده  احیای  و  دولتی  های 

این  کارخانه های صنعتی  چین، سود  امار  اداره  اعالم  براساس  است.  گرفته  کشور سرعت  این  اقتصادی  احیای 

 میلیارد دالر( رسید. ۸۹.۸ن )میلیارد یوآ ۶۱۲.۸۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۹.۱کشور در ماه آگوست با رشد 

دهد. با درصد بود و آگوست چهارمین ماه متوالی رشد عواید این بخش را تشکیل می  ۱۹.۶این رقم در ماه جوالی  

تنش  بدنبال  حال،  عواید  این  جهانی،  تجارت  دورنمای  روس  آن  سایه  و  پکن  و  واشنگتن  مابین  فزآینده  های 

ونگ« یکی از مقامات اداره آمار چین،  به گفته »ژو ه  وبرو است.های صنعتی همچنان با فشارهای خارجی ر شرکت

درصد اعالم ۱۴.۷درصدی مواجه بوده است؛ این رقم در جوالی تنها  ۳۲.۵عواید تولیدات مواد خام در آگوست با رشد  

 های کامودیتی های بین المللی همچون نفت خام و سنگ آهن شده بود؛ بخشی از دلیل این افزایش، احیای قیمت 

درصدی را تجربه کرده و این در  ۳۷ولیدات بخش تولید تجهیزات عمومی در آگوست رشد  در این بین، سود ت  است.

درصد رشد داشته است. با این حال، فعالیت کارخانه    ۱۳.۳حالی است که ماشین آالت الکتریکی در همین برهه  

را طی می  احیا  کندتر مسیر  با سرعتی  کارخان  کند.ای همچنان  ژه عواید  از  در  آگوست های صنعتی چین  تا  انیوه 

افت   گذشته  سال  به  به  ۴.۴نسبت  و  کرد  تجربه  را  کاهش  ۳.۷۲درصدی  با  مقایسه  رد  که  رسید  یوآن  تریلیون 

با این حال، تعهدات کارخانه صنعتی در پایان    شود.ماه نخست سال عملکرد بهتری محسوب می  ۶درصدی در  ۸.۱

کرد  ۶.۶آگوست   پیدا  افزایش  با  درصد  مقایسه  در  درآمدهای    درصد۶.۵که  است.  بیشتر  اندکی  جوالی  پایان 

درصد افت داشته و این رقم برای  ۱۷کارخانجات صنعتی دولتی در هشت ماه نخست سال جاری برمبنای ساالنه  

درصد ریزش ۳.۳درصد بود. عواید بخش خصوصی نیز در هشت ماه منتهی به آگوست  ۲۳.۵هفت ماه نخست سال  

 درصد( با کاهش مواجه شده است. ۵.۳بت به هفت ماه نخست )داشت که نس
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 (: 2۸) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 (اربعين حسينی)بمناسبت  « درى از درهاى بهشت نيحس »

 :ودرمف ،دبا ش ن و خاندا او رب اخد سالمکه   اسالم یامبرگرامیپ

تَسعَدونَ وَ بِهِ   نِیاإلْحسانُ وَ بِالْحُسَ تُُمیوَ بِالْحَسَنِ اُعْط …تُم یوَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالِبِ اهْتَدَاُنذِرتُم  بى

 الْجَنَّهِ؛ حَیر هِیعَلَ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّهِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه نَیتَشقونَ أال وَ إنَّ الْحُسَ

و به    دی ابی مى  تیالسالم هدا هیعلى عل   هل یو به وس دیمن هشدار داده شد لهی وس  به

و بدون او   دیگرد خوشبخت مى نی حس لهی و به وس   دیشو حسن احسان مى لهی وس 

هاى بهشت است، هر کس با او دشمنى کند،  درى از در نی که حس  دی بدبخت. بدان

 .کندخداوند بوى بهشت را بر او حرام مى 

 232، ص 3القرآن ج ر یفست یف البرهان

 (: 2۸) هفته  یثد ح -  :خبرنامه

 ( اربعين حسينی)بمناسبت   «(ع)  نيحسجدش امام برای صاحب زوان  عزاداری  »

 :ودرمف ، دبا شن و خاندا او رب اخد  سالمکه (عج ) یامام مهد

 .بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً کَ ی عََل نََّیصَباحاً و مَساًء و ألَبکِ  ألَندُبَنَّکَ

 .میگر  تو به جاى اشک، خون مى بتیدر مص کنم و مى  ونی و ش هیام بر تو گرصبح و شهر

 23۸ ص  – 9۸( ج روتیب-األنوار)ط بحار



 

 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
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