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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 شود؟ ینی در آسیا موجود مواکسن کرونا چه زما

جاری شرکت : ايسنا ماه  فایزردر  داروسازی  تک (Pfizer) های  ان  بیو  آن  شریک  مدرنا(BioNTech) و   ، شرکت 

(Moderna) و آسترازنکا (AstraZeneca)  های کرونا خود را منتشر و اعالم کردند که واکسن ها واکسننتایج آزمایش

آن بیمارکرونا  از  پیشگیری  در  کوویدها  هستند  ۱۹-ی  این  شرکت  .موثر  از  یک  هر  اگر  کردند:  اعالم  مذکور  های 

در هفته واکسن  برای استفاده عموم  با سایر دولت ها  آن  توزیع  برنامه  بالفاصله  تقریبا  تایید شود،  آینده  های های 

واکسن این  از  زیادی  مقادیر  دریافت  انتظار  اما  بسیاسراسر جهان هماهنگ خواهد شود.  در  از کشورهای  ها  ری 

وج واکسنآسیایی  این  عرضه  معامالت  و  توزیع  زمانی  جدول  و  ندارند  ذیل  ود  به شرح  آسیایی  کشورهای  در  ها 

 :شده استتخمین زده

که  //    استرالیا است  کرده  توافق  کرونا؛    ۱۳۵استرالیا  واکسن  دوز  آسترازنکا،    ۳۴میلیون  از  میلیون   ۴۰میلیون 

رود  خریداری کند. انتظار می (CSL) شرکت سی اس المیلیون از  ۵۱و شرکت فایزر میلیون از  ۱۰شرکت نواواکس، 

 .میلیون دوز واکسن کرونا شرکت آسترازنکا در ژانویه و فوریه سال آینده به استرالیا تحویل داده شود ۳.۸

کرده است.   های خصوصی همکاریچین معامالت عرضه با داروسازان غربی را اعالم نکرده اما با شرکت //    چین

تا اواسط سال  واکسن آسترازنکا مم بیولوژیکی    ۲۰۲۱کن است  تایید شود و شریک چینی آن، محصوالت  در چین 

میلیون دوز   ۱۰۰ظرفیت تولید ساالنه حداقل    ۲۰۲۰قصد دارد تا پایان سال   (Shenzhen Kangtai) شینزن کانگتایی

آزمایش   (Fosun) فوسان  واحدی از گروه دارویی شانگهای  واکسن را داشته باشد. برای واکسن بیو ان تک و فایزر،

نامزد واکسن روسی اسپوتینک رودیوال،  دارویی تبت  نظر گرفته است. هلدینگ  در  را  به   (Sputnik V) فاز دوم  را 

چین همچنین سه نامزد واکسن   .کندهای اولیه و میانی تزریقی در چین را اجرا میریزی آزمایشچین وارد و برنامه 

را برای استفاده اضطراری تایید   (Sinopharm) و واکسن دولتی سینوفارم (Sinovac) ولیدشده توسط سینوواکت

را   عمومی  استفاده  برای  مشروط  تایید  جاری،  سال  در  خود  نامزد  دو  که  است  امیدوار  سینوفارم  و  است  کرده 

 .دریافت کنند

میلیون   ۱۲۰ال آینده و  اول س  فایزر و بیو ان تک در نیمه  شرکت    میلیون دوز واکسن از  ۱۲۰ژاپن برای خرید  //    ژاپن

که   است  کرده  منعقد  قرارداد  آسترازنکا،  از  کرونا  واکسن  مارس    ۳۰دوز  تا  آن  اول  می   ۲۰۲۱میلیون  کند.  دریافت 

جانسون  ۲۵۰همچنین   و  جانسون  با  مذاکره  حال  در  ژاپن  کرد.  خواهد  دریافت  نوواکس  از   & Johnson) میلیون 

Johnson)و شرکت شینوجی (Shionogi & Co) الزم به ذکر است، کارشناسان اعالم کردند که تولیدکنندگان    .است

 .های فاز یک و دو را در ژاپن انجام دهندواکسن قبل از درخواست تایید باید حداقل آزمایش 

ت جداگانه با  از معامال میلیون    ۲۰میلیون نفر از کوواکس و    ۱۰هدف کره جنوبی تامین واکسن برای  //    کره جنوبی

آن  تولیدکنندگان   به  که  است  اختیاری"  "خرید  کوواکس  با  جنوبی  کره  توافقنامه  است.  جاری  سال  پایان  تا  دارو 

و مقدار  امکان می تهیه  زمان  بهداشتی،  به گفته مقامات  کند.  انتخاب  واکسن  از سازندگان خاص  را  واکسن  دهد 

واکسن این  تولید  برنامه  به  بسواکسن  دها  احتماال  نیز  واکسیناسیون  دارد.  آغاز  ر سهتگی  آینده  دوم سال  ماهه 

 .شود تا زمان بیشتری برای مشاهده عوارض جانبی احتمالی فراهم شودمی

نوامبر اعالم کرد که نتیجه مثبت    ۲۳کند، در  رئیس انستیتوی سرم هند که واکسن آسترازنکا را تولید می //    هند

رای استفاده گسترده در فوریه یا مارس سال  دهد تا پایان سال قبل از تایید بازه می آزمایش این واکسن به او اج



 
هند نیز در مراحل پایانی  (Sputnik V) که آزمایش اسپوتینکآینده، مجوز استفاده اضطراری را کسب کند. درحالی

 .زی شودانداانتظار دارد که برنامه واکسن موردحمایت دولت از اوایل فوریه راه   است، هند

حدود//    تایوان تامین  باهدف  از    ۱۵  تایوان  مستقیم  خرید  با  هم  و  کوواکس  طرح  طریق  از  ابتدا  در  دوز  میلیون 

است   ممکن  همچنین  واکسن،  است   ۱۵سازندگان  امیدوار  تایوان  دولت  کند.  خریداری  نیز  را  اضافی  دوز  میلیون 

 .ماهه اول سال آینده آغاز کندواکسیناسیون را در سه

میلیون دوز واکسن است که ممکن است در    ۲۰رای تهیه حداقل  فیلیپین در حال مذاکره با آسترازنکا ب//    نیپیفیل

میلیون دوز دریافت کند و    ۶۰ماهه دوم سال آینده وارد این کشور شود. این شرکت امیدوار است که درمجموع  سه

توانند حتی بدون هیچ آزمایش بالینی  واکسن میهمچنین در حال مذاکره با فایزر و سینوواک نیز است. سازندگان  

 .های این کشور برای تزریق واکسن را دریافت کنندکنندهر فیلیپین تایید تنظیم د

قرارگرفته است، به  درآمد و متوسط  اقتصاد کم   ۹۲اندونزی نیز یکی از کشورهایی است که در فهرست  //    اندونزی

واکسیناسیون   که  معنی  جم  ۲۰این  از  را  درصد  خود  میعیت  فراهم  کوواکس  طریق  تقریبا  از  یا    ۱۰۷-۱۰۶کند، 

سازی ش واکسن سینوواک و آماده کند. اندونزی در حال آزمایمیلیون دوز برای دو دوز واکسن هر فرد دریافت می

 .واکسیناسیون گسترده برای کارکنان پزشکی و سایر کارگران خط مقدم از اواخر ژانویه است

دهد و درصد از جمعیت آن را پوشش می  ۲۰های کوواکس فقط  گوید واکسنی ویتنام میم دولتیک مقا//    ویتنام

ار زیاد باشد، فرصتی برای دستیابی به معامالت جداگانه  محض اینکه تقاضای کلی بسی زیاد این کشور به احتمالبه 

 .دارد

خرید  //    بنگالدش برای  موسس  ۳۰بنگالدش  با  آسترازنکا  واکسن  دوز  کرده میلیون  منعقد  قرارداد  هند،  سرم  ه 

انتظار می است.   بنگالدش گفت:  از گوی  ۶۸رود  یک مقام ارشد وزارت بهداشت  یارانه   (GAVI) میلیون دوز  نرخ  با 

 .ت کنددریاف

 ازسرگیری صادرات نفت ونزوئال به چین 

فروخت. دریا به چین میشرکت نفت ونزوئال تا حاال نفت خام خود را از طریق انتقال کشتی به کشتی در   : تسنیم

روند. به گزارش م به چین میال در حال حاضر مستقیهای حامل نفت ونزوئهای رسیده، نفتکش ولی طبق گزارش

کند در ماه آگوست سال  المللی ردیابی میهای بین ها را در آباویل پرایس، شرکت تانکرترکرز که حرکت نفتکش 

شناسایی کرد. در حال حاضر حداقل یک نفتکش در یکی از بنادر چین جاری میالدی اولین نفتکش به سمت چین را  

فتکش متعلق به پتروچاینا هم در اوایل همین ماه نفت خام ونزوئال را بارگیری  در حال تخلیه بار خود است و دو ن

به تحریم کردند. چین  بزرگ رغم  آنها،  نفتی  درآمدهای  با هدف کاهش  ایران  و  ونزوئال  آمریکا علیه  ترین خریدار  های 

 .ار بشکه در روز بودهز ۳۵۰نفت خام این دو کشور است. متوسط صادرات نفت ونزوئال در ماه گذشته برابر با 

 تریلیون دالر  ۵گذر اقتصاد دیجیتال چین از مرز 

در سال   دیجیتال چین  گزا۵از    ۲۰۱۹اقتصاد  راشاتودی،  از  نقل  به  »ایبِنا«  گزارش  به  رفت.  فراتر  دالر  رش  تریلیون 

اق که  داد  نشان  چین  مجازی  فضای  مطالعات  آکادمی  از  به  جدیدی  گذشته  در سال  کشور  دیجیتال    ۳۵/  ۸تصاد 

( یوآن  که    ۵/  ۴۵تریلیون  رسیده  دالر(  تشکیل    ۳۶/  ۲تریلیون  را  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  کل  از  درصد 



 
میمی تایید  گزارش  این  همهدهد.  که  کوویدکند  اینتر  ۱۹-گیری  برجسته اهمیت  را  که    نت  حالی  در  است،  کرده 

نیرو به  قابلیت اقتصاد دیجیتال  بهبود  اقتصاد و  تغییر شکل  ویروس کرونا،  تاثیر  در کاهش  های حکمرانی ی مهمی 

شبکه فیبر نوری چین تمام مناطق شهری  تبدیل شده است. طبق تحقیق ذکر شده در این گزارش، تا پایان ماه مه  

رصد از کاربران باند پهن د  ۹۳/  ۱طوری که تعداد مشترکان فیبر نوری  رار داده است، به و روستایی را تحت پوشش ق 

در چین  ۴gمیلیون ایستگاه    ۵/  ۴۴،  ۲۰۱۹دهد که باالترین میزان در جهان است. در سال  ثابت کشور را تشکیل می

کسب    و رتبه اول را در جهان  میلیارد گیگابایت رسید  ۱۲۲وجود داشت و میزان ترافیک مصرفی داده تلفن همراه به  

از سپتامبر سال   چین۲۰۲۰کرد.  از    ،  ایستگاه    ۴۸۰بیش  این  ۵gهزار  الکترونیکی  تجارت  معامالت  است.  ساخته 

تریلیون دالر( رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته    ۵/  ۲تریلیون یوآن )  ۳۴/  ۸۱کشور در سال گذشته به  

 .درصد رشد داشته است  ۶/ ۷

 ا نر خدمت کرو بالک چین د 

بحران کرونا بر تمامی بازارها اثر گذاشته و این پرسش مطرح است که اثر این    -  کوین تلگراف  -مکس یاکوبووسکی

هیچ قبل  یک سال  بود؟  خواهد  چه شکل  به  تحوالت  این  آینده  در  و  چیست  دیجیتال  ارزهای  بازار  بر  کس  بحران 

ال گذشته یعنی شک نوامبر سدازه متفاوت باشد. بدون تا این انماه بعد    ۱۲ها  توانست تصور کند زندگی انساننمی

بهزمانی که همه آغاز شد،  اگرچه هنوز مشخص  چیز  تاریخ بشر ثبت خواهد شد.  در  تاریخ بسیار مهم  یک  عنوان 

دانیم که همه چیز هفدهم نوامبر سال  نیست نخستین فردی که به کرونا مبتال شد چه کسی بود اما ما اکنون می

در ژانویه    .کرونا نمایان شدهای ابتال به ویروس بیمار، نشانه ته در چین آغاز شد؛ یعنی زمانی که در نخستین  گذش

کرونا تبدیل شد. دو ماه بعد یعنی ماه مارس،  جاری میالدی شهر ووهان چین به مرکز شیوع گسترده ویروس سال

اسر جهان یکی پس از دیگری مرزهای  ها در سرکرد. دولت گیری اعالم  سازمان جهانی بهداشت کرونا را یک همه

جاری حوادث سال   .های اقتصادی را متوقف کردند و از مردم خواستند در خانه بمانندکشورشان را بستند، فعالیت

گذاری اجتماعی به لغات  گرفت یعنی تعطیلی و فاصلهندرت مورد استفاده قرار میسبب شده دو واژه که قبال به

ان  ۲۰۲۰سال   د به  جنبه تخاب  تمامی  تقریبا  تبدیل شوند.  کالینز  تحتیکشنری  بشر  زندگی  بحران های  منفی  تاثیر 

به  اما  گرفته  قرار  همهکرونا  بحران،  این  منفی  بسیار  اثرات  است. رغم  داشته  جهان  بر  مثبت  اثر  یک  کرونا  گیری 

اروپایی که دورانی طوالنی به سیستم مالی سنتی ومحافظه  بودنکارهای  زیرا  قرار گرفته   فشارد تحتابسته  اند 

برخی    .های بدون پول نقد و ارزهای دیجیتال حرکت کنندها را وادار کرده به سمت پرداختگیری کرونا اروپایی همه

بحران رخ  کارشناسان معتقدند  بیشتر  با سرعت  یاد شده در سطح جهان،  ارزهای  فراگیر  پذیرش  کرونا سبب شد 

مرد  درک  زیرا  پ دهد  این  از  کم  تغییر  به ول  است.  همهرده  خاص،  بیت طور  ویژگی  شده  سبب  کرونا  کوین گیری 

امن سرمایه به  حوزه  بانکعنوان  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  برابر  گذاری  در  اقتصاد  از  برای حمایت  مرکزی  های 

تورم، مردم در   هاییش نرخان با افزااند. همزمهزار میلیارد دالر به اقتصادها تزریق کرده۱۵گیری، حدود  اثرات همه

به حال حرکت به سمت بیت  از سوی دیگر، دولت عنوان حافظ جدید داراییکوین  تورم هستند.  برابر  برای ها در  ها 

هایی درباره نقض حریم  ها نگرانیاند و این برنامه های ردگیری مبتالیان به کرونا را اجرا کرده گیری، برنامه مهار همه

ها غیر از برنامه ردگیری مبتالیان به کرونا، قدمی مردم پدید آورده است. دولت   رل دولت برافزایش کنتخصوصی و  

های  اند. این اقدام از طریق ایجاد ارزهای دیجیتال از سوی بانکدیگر در جهت از میان بردن استقالل مدنی برداشته 

را سرعت   مسیر  این  در  کرونا حرکت  بحران  و  انجام شده  استمرکزی  درحالیبخشیده  معتقدند  ک.  متخصصان  ه 

ها درباره گستره حذف تمرکز  های غیرمتمرکز است، پرسشحل حفظ حریم خصوصی شهروندان توسعه فناوری راه 

ای زندگی همه را تغییر مالحظهگیری کرونا به میزان قابلبا این حال همه  .همچنان بدون پاسخ باقی مانده است

هایی که ما از  رغم تمام چالش کنیم. بههمه ما طبق آن زندگی میآورده که    د« را پدیدداده و »شیوه نرمال جدی



 
بوده مواجه  آنها  با  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  لحاظ  از  سال  بدونابتدای  همهایم،  برای شک  را  زمینه  گیری 

نوآوری  این  بر سرعت  و  دیجیتال فراهم کرده  اینکهنوآوری  برای  افزوده است. هنوز  تمام    بگوییم چه  ها  این  وقت 

زیرا همه است،  زود  خیلی  یافت  خواهد  پایان  افزوده شده  حوادث  آن  بر شدت  و  دارد  ادامه  کرونا همچنان  گیری 

چین و  گذرد، با متخصصان بالک است. اکنون که یک سال از تشخیص نخستین مورد ابتال به کرونا در ووهان چین می

کرده دیجیتال صحبت  ارزهای  دید  ایمفضای  با  آنگاه تا  بحران همههای  اثرات  درباره  بالکها  بر صنعت  و  گیری  چین 

گیری کرونا چه اثری بر بازار ارزهای دیجیتال داشته ارزهای دیجیتال آشنا شویم. این پرسش مطرح شده که همه

ت بانکی  که به خدماها برای بسیاری از افراد  گیری بر نابرابری گوید: »این همهنت میمدیرعامل شرکت ریپل  .است

های موجود در زیرساخت مالی جهان را آشکار کرده ترسی ندارند یا دسترسی کم دارند افزوده است و شکاف دس

انجام می را  پرداخت  بیشترین  دارند  را  دارایی  کمترین  که  آنهایی  زیرساخت،  این  در  بهاست.  متوسط دهند.  طور 

انتقال   پول،   ۲۰۰هزینه  به  ۱۴دالر  است.  همهدالر  مردم  گرغم  و  یری،  دوستان  برای  پول  انتقال  به  همچنان 

در  خانواده  کار ساکن  نیروی  از سوی  مرزها  آن سوی  به  پول  انتقال  واقع  در  نیازمند هستند.  خارج  در  خود  های 

گیری، انتقال پول بین آمریکا و مکزیک بیشتر شده  کشورهای خارجی افزایش یافته است. برای مثال از ابتدای همه

درصدی را نسبت به مارس سال قبل    ۳۶میلیارد دالر از خارج به مکزیک منتقل شد که رشد    ۴ماه مارس  و تنها در  

چین و ارز دیجیتال، هزینه انتقال پول را کاهش دهد تواند از طریق استفاده از فناوری بالکدهد. ریپل مینشان می 

پال و اسکوایر به ارزهای  نظیر پیهایی  شرکتت که توجه  و بر سرعت و امنیت آن بیفزاید. نکته مهم دیگر این اس

شده افزایش یابد و در واقع، تایید ارزهای دیجیتال از سوی مندی همگانی به ارزهای یاد دیجیتال سبب شده عالقه

به این شرکت ارزها  این  به  کارها  و  دلیل کسب  به همین  بخشیده است.  اعتبار  و  ارزها رسمیت  این  به  عنوان ها 

 Onchain چینبنیانگذار و مدیر شرکت فناوری مالی آن   «.کنندت بهتر به مشتریان نگاه می ارائه خدمازاری برای  اب

گیری سبب شده چین منفی نبوده است و در واقع همه گیری کرونا بر صنعت بالک گوید: »از دید من تاثیر همهمی

گیری کرونا با آشکار  ار گیرد. همهد پذیرش قربیشتر مور  تقاضا برای نوآوری در این حوزه افزایش یابد و این فناوری

های  گیری کرونا ضعفچین را آشکار کرد. برای مثال همههای پارادایم کنونی نیاز فوری به فناوری بالک کردن ضعف

کز  توانیم زنجیره غیرمتمرچین میگیری از بالکسیستم متمرکز کنونی عرضه و شکنندگی آن را نشان داد. با بهره

توان به  چین میطور مشابه از فناوری بالک م که نقاط ضعف سیستم کنونی را نداشته باشد. بهایجاد کنی  عرضه را

شکل کاراکتر برای ردگیری موارد ابتال به کرونا استفاده کرد و همزمان حریم خصوصی بیماران را حفظ کرد. در واقع  

بیت به سمت  پیش شاهد حرکت  تعداد  از  به رشدیکوین هستیم.  نهادها  رو  بیت  از  از  افراد  بهو  عنوان یک  کوین 

چین و اقتصاد دیجیتالی  گیری کرونا نیاز به بالککنند. همهدارایی باثبات در این دوران سخت و پرچالش استقبال می 

دیجیتا  واقعا  دنیای  سمت  به  و  گذاشته  کنار  را  کنونی  پارادایم  باید  ما  آینده  در  کرد.  ثابت  را  هوشمند  و  و  لی 

 BitGo گومدیرعامل شرکت بیت  «.کنیم که دارای انعطاف و کارآیی الزم برای شکوفایی استشده حرکت  جهانی

همهمی اثر  در  که  اقتصادی  »تحوالت  دیدگاهگوید:  تغییر  سبب  داده  رخ  کرونا  عالقه گیری  و  به  ها  بیشتر  مندی 

دیجیتال شده است. همهدارایی  بر عالقه های  کرونا  دنیایمندگیری  به  مج  ی  آن ارزهای  پذیرش  به  و  افزوده  ازی 

های امن برای استفاده از  های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال برای ایجاد بنیانسرعت بخشیده است. تالش شرکت

تعداد سرمایه  افزایش  ارزها سبب  بازار میاین  این  در  بانک گذاران  نظیر  بزرگ  نهادهای  گذاری  های سرمایه شود. 

سال تالش برای ایجاد سیستم جدید پولی به    ۱۰ایم پس از  خوشبختانه توانسته ان هستند.  گذاررمایه جزو این س

همه از  قبل  برسیم.  نقطه  بیتاین  اهمیت  سبب  که  اقتصادی  عوامل  به  افراد  از  کمی  تعداد  کرونا  کوین گیری 

میمی توجه  دورشود  آن  در  که  بگوییم  باید  باشیم،  صادق  بخواهیم  اگر  هکردند.  نیازی  تان  این  به  وجود م  وجه 

ها را وادار های پولی در سراسر جهان دولتچیز تغییر کرده است. سیاستگیری، همهدلیل همهنداشت اما حاال به

اکنون سرمایه باال خواهد رفت.  تورم  نرخ  و  یافته  ارزها کاهش  ارزش  نتیجه  در  بپردازند،  به چاپ پول  گذاران کرده 



 
مند کوین عالقه پرسند و به بیت کنند. آنها سواالت بسیار بیشتری می  خود حفاظت  هایداراییدانند که باید از  می

کوین یک بخش مهم هر سبد دارایی  کند و بیت ها در برابر تورم حفاظت میهای دیجیتال از دارایی اند. دارایی شده

 .است

 انقالب ارزی با یوآن دیجیتال

ی یوآن دیجیتال به نتیجه برسد، افراد بدون  اندازی چین برای راه مرکزاگر برنامه بانک دویچه وله-کریستی پالدسون

می نقد  پول  داشتن  اختیار  در  و  بانک  به  اوایل مراجعه  از  کنند.  اقدام  کشور  این  دیجیتال  ارز  با  خرید  به  توانند 

ی است مرکزبه شکل تدریجی آزمایش روی نخستین ارز دیجیتالی را که پشتوانه آن بانک جاری میالدی چین  سال

شود. با آنکه یا »ارز دیجیتالی پرداخت الکترونیکی« نامیده می DCEP پیایسیسرعت بخشیده است. این ارز دی

اند اقدام چین که دومین اشتهمرکزی داندازی ارز دیجیتال با پشتوانه بانک های مشابه برای راه دیگر کشورها تالش 

ین باور وجود دارد که در آینده همه از ارز دیجیتالی چین استفاده اقتصاد بزرگ جهان است، اهمیت باالتری دارد. ا

مرکزی بینی کرده بودند این ارز امسال به عموم عرضه خواهد شد، اما بانک اگرچه برخی منابع پیش   .دخواهند کر

فوریه سال   دارد  برگزار می  ۲۰۲۲چین قصد  پکن  در  که  بعدی  زمستانی  المپیک  زمان  یاد شدهیعنی  ارز  را    شود 

پال را از  مات پرداخت آنالین نظیر پییکی و خدعرضه کند. اگر این پروژه موفق بشود یوآن دیجیتال نیاز به پول فیز

بود.  خواهد  آمریکا  جهانی  سلطه  کشیدن  چالش  به  جهت  چین  برای  دیگر  ابزاری  ارز  این  و  برد  خواهد  میان 

برخالایسیدی است.  یوآن  پشتوانه  با  دیجیتالی  ارز  یک  بیت پی  ارزش ف  که  دیجیتال  ارزهای  دیگر  و  شان کوین 

دانند، ها این ارزها را برای استفاده گسترده مناسب نمیدلیل بسیاری از دولت   نهای بزرگ دارد و به همینوسان

مرکزی، ارز دیجیتالی چین به اندازه یوآن فیزیکی ثبات خواهد داشت. هر یوآن دیجیتالی مانند پول نقد از سوی بانک 

بانک تولید، امضا و منتشر می اما برخالف پول نقد،  ارزهای  ابه تواند مسیر جمرکزی می شود،  از این  جایی هر یک 

ها کنند و مشتری های تجاری این ارز را بین مشتریان خود توزیع می بانک   .کند ردیابی کنددیجیتال را که منتشر می 

از حسابمی را  ارز  این  دانلتوانند  بانکی خود  واریز کنند، درست  های  اپلیکیشن  یا  دیجیتال خود  پول  به کیف  ود و 

از ارز دیجیتال، مشتری  شبیه گرفتن پول  این  با یک کیف پول حاوی  پرداخت بدون ها میدستگاه خودپرداز.  توانند 

را به    توان کاال خرید یا پولتماس و فوری به هر شخص داشته باشند، به این معنا که با این کیف پول دیجیتال می 

ناندازی این ارز سبب میحساب یک فرد منتقل کرد. از لحاظ نظری راه  یاز به خدمات پرداخت دیجیتال طرف  شود 

علی  یا  ویچت  نظیر  می سوم،  استفاده  چین  در  گسترده  شکل  به  اکنون  که  برودپی  میان  از  با    .شود  پرداخت 

بهتلفن حرکت  نتیجه  در  است  چین  در  افتاده  جا  عادت  یک  مصرف  همراه  برای  دیجیتال  یوآن  این  سمت  کنندگان 

اندازی  فوایدی برای رژیم کمونیستی حاکم بر چین در بر خواهد داشت. راه  این تحولکشور بسیار آسان است و نیز  

بانک  از سوی  دیجیتال  راهارز  از  یکی  چین  تراکنشمرکزی  کنترل  جهت  دولت  و  های  است  مالی شهروندان  های 

طریق   این  از  دیجهمچنین  ارز  حوزه  در  و  کرد  خواهد  پیدا  برتری  کشورها  دیگر  به  نسبت  حوزه  این  در  یتال  چین 

المللی  گوید: »چین امیدوار است ساختار خاص خود را برای پرداخت بین یکی از تحلیلگران می  .رو خواهد شدپیش

ی دیجیتال است و ارز دیجیتالی به وجود آورد؛ یعنی چیزی شبیه سوئیفت. اما در این ساختار، تمرکز عمدتا بر ارزها

بر آن حاکم است. به نه دالر،  اکنون  چین و  آمریکا در حوزه فناوری در  که بحثویژه  و  هایی درباره جدا شدن چین 

درصد    ۶۰حاضر بیش از  حالالمللی پول، درجریان است این موضوع اهمیت باالیی دارد.« بنا به اعالم صندوق بین

رها  ها و کشون یعنی دالر عمال ارزی جهانی است. شرکتهای مرکزی به دالر است و ایک ذخایر ارزی جهان در بان

کنند. برای  المللی استفاده میهای بینبه جای تالش برای انجام تراکنش به ارزهای مختلف، از دالر برای پرداخت 

بینشرکت ارز  که  ها  است  یورو  دو  شماره  بانک   ۲۰المللی  خارجی  ارز  ذخایر  میمدرصد  تشکیل  را  دهد. رکزی 

میتوسعه   سبب  دیجیتال  یوآن  از  بانک استفاده  مرشود  بانک های  کنند.  اقدام  آن  نگهداری  به  چین کزی  مرکزی 



 
منتشربه  تنها  به عنوان  شدن  تبدیل  با  چین  داشت.  خواهد  جهان  مالی  بازارهای  بر  فراگیر  نفوذی  ارز  این  کننده 

تر برای خود در اقتصاد جهان ایجاد  تواند جایگاهی مستحکمدارد می   نخستین قدرتی که بر محیط دیجیتال سلطه 

های واشنگتن داشته باشد و این قدمی دیگر برای پکن در جهت به چالش  پذیری کمتری در برابر تحریمکند و آسیب

اده  کشیدن سلطه جهانی آمریکاست. البته مشخص نیست آیا کشورها تمایل داشته باشند از یوآن دیجیتال استف

تراکنش نه. امکان ردگیری  یا  بازی   ها ممکن است سبب شود دیگرکنند  و  یوآن گران بینکشورها  به  المللی نسبت 

های شهروندان خود و  تواند از این ارز برای ردگیری تراکنشاز لحاظ نظری دولت چین می  .میل باشنددیجیتال بی 

برای مثال اگر چین کاالیی از کشوری بخرد و در ازای آن  کند بهره ببرد.  هر شرکت و کشوری که از آن استفاده می 

و سپ بدهد  دیجیتال  بانکیوآن  کند،  پرداخت  دیجیتال  یوآن  دیگر  از کشوری  کاالیی  برای خرید  آن کشور  مرکزی  س 

ها نظارت داشته باشد. این تنها یک سناریو است اما احتمال تحقق آن زیاد است. تواند بر تمامی تراکنشچین می

بپذیرند که چین بر مبادالت  پرس این ریسک را  آیا کشورها مایلند  این است که  آنها نظارت داشته  ش اصلی  مالی 

 باشد یا نه؟ 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز ثابت ماند   ۴۷نرخ رسمی  آذرماه؛   ۹یکشنبه 

ارز را برای امروز )یکشنبه( اعالم کرد که با توجه به تعطیلی بازارهای    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

به گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک مرکزی،    .همه ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت ماندجهانی، نرخ  

ریال    ۳۵۶هزار ریال، هر پوند انگلیس با    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته  (  ۹۹آذر   ۹ ای امروز )هر دالر آمریکا بر

همچنین هر     .گذاری شدریال قیمت  ۲۵۲هزار و    ۵۰ه  ریال افزایش ب  ۵۲ریال و هر یورو با    ۹۲۱هزار و    ۵۵کاهش به  

ریال، کرون   ۷۵۴ن نروژ چهار هزار و  ، کروریال  ۹۴۵ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۴۱۶هزار و    ۴۶فرانک سوییس  

  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۸ریال، روپیه هند    ۷۵۲هزار و    ۶دانمارک  

ریال، دالر هنگ کنگ پنج   ۳۵۵هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۵۷هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۷۸و    هزار

  ۴۸۲هزار و    ۲۹ریال و هر دالر نیوزیلند    ۳۱۹هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹  هزار و

ریال، لیر ترکیه پنج هزار    ۷۵۲هزار و    ۲امروز هر راند آفریقای جنوبی  در تابلوی بانک مرکزی،     .گذاری شدریال ارزش

روبل روسیه    ۳۶۱و   ریال قطر  ۵۵۳ریال،  و    ۱۱  ریال،  و    ۵۳۹هزار  دینار عراق سه هزار  یکصد  لیر   ۵۲۹ریال،  ریال، 

  ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ین  ریال، دینار بحر  ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۷هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲سوریه  

  ۲۶۷هزار و  ۲یالنکا روپیه سر ۱۰ریال،  ۵۷۱هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۳۸۴هزار و   ۳۱ریال، دالر سنگاپور 

  ۷۲۱ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    ۳۳۱هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار )برمه(  

ریال،    ۳۸۶هزار و    ۶هر یوان چین   بر اساس این گزارش،  .ریال قیمت گذاری شد  ۶۷هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی  

  ۹۹۷هزار و    ۳۷هزار وون کره جنوبی  ریال، یک   ۳۲۱هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۶۷۶هزار و    ۱۳۸یکصد بات تایلند  

ریال،   ۶۷۵هزار و  ۱۲یال، الری گرجستان ر ۸۹۴هزار و  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان  ۲۳۸هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن 

ریال،    ۲۴۸هزار و    ۱۶بالروس    وبل جدیدریال، ر  ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۹۸۳هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  یک

آذربایجان   و    ۲۴منات  و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶هزار  و    ۲۷۲هزار  تاجیکستان سه هزار  ریال، سومونی 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶یوار جدید ونزوئال چهار هزار و ریال، بول ۷۱۷

 

 خواستار کمک سازمان شانگهای برای مجازات تروریست ها شد   ایران /   بعداز ترور شهید فخری زاده

https://www.irna.ir/news/84127679/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84127679/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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https://www.irna.ir/news/84126562/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF


 
مان همکاری شانگهای از وی خواست  سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین درنامه ای به دبیرکل ساز -ایرنا -تهران

شه شهادت  تروریستی  اقدام  کردن  محکوم  زاضمن  فخری  این  ید  قانونی  و  دیپلماتیک  های  ظرفیت  تمام  از  ده، 

به    .سازمان به منظور کمک به فراهم سازی زمینه شناسایی و محاکمه و مجازات مرتکبین این جنایت استفاده کند

چین روز شنبه در این نامه خطاب به    ن، »محمد کشاورز زاده« سفیر ایران درگزارش ایرنا از سفارت ایران در چی

است:»والدیمیر   نوشته  شانگهای  همکاری  سازمان  دبیرکل  رسانم نوروف«  می  آگاهی  به  تاسف  کمال  روز   با 

از   یکی  رسیدن  شهادت  به  و  ایران  در  تروریستی  عملیات  یک  وقوع  شاهد  دیگر  بار  المللی  بین  جامعه  گذشته 

می ایران، آقای دکتر  رجسته ترین دانشمندان ایرانی و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسالب

در ادامه این نامه امده است: این اتفاق در سایه سکوت و بی عملی جامعه بین المللی در    .محسن فخری زاده بود

ارتکاب قتل های خودسرانه ف و  تروریسم دولتی  را سرزمینی علیه شهروندان عادی و مقامات  قبال عادی سازی 

تحد رخ داده و آشکارا نقض مقررات حقوق بین الملل محسوب  رسمی یک دولت با حاکمیت مستقل و عضو ملل م

شود و    .می  ها  سیاست  ادامه  در  و  نبوده  دست  این  از  مورد  اولین  جنایت  این  است:  کرده  تاکید  زاده  کشاورز 

ایرانی  اقدامات غیرقانونی و خصمانه ب ایران در ترور دانشمندان و نخبگان  رخی دولت ها علیه جمهوری اسالمی 

مقابله با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه رژیم ایاالت متحده آمریکا علیه مردم قهرمان ایران،   ر شرایطاست که د

پ یابی به توسعه  تقویت بنیه علمی و فناوری کشور برای دست  را مصروف  آمیز و  تمام هم و غم خود  ایدار صلح 

اند نموده  ایران  جانبه  از    .همه  یکی  است:  امده  نامه  این  ادامه  همکاری  در  سازمان  تشکیل  از  اصلی  اهداف 

شانگهای که جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارد، تالش جمعی متعهدانه کشورهای 

اوراسیا و در منطقه  ثبات  و  امنیت  تأمین  برای  افراط    عضو  و  تروریسم، جدائی طلبی  از  تهدیدات ناشی  با  مقابله 

چین یاداوری کرده است که جمهوری اسالمی ایران همواره طی سال های پذیرفته    سفیر ایران در  .گرائی است

شدن به عنوان ناظر در سازمان و نیز فراتر از آن به عنوان یک همسایه و بازیگر منطقه ای، نقش آفرینی های بی 

نی و منطقه ای ایفا  ی در مقابله با پدیده نامیمون تروریسم در راستای پیشبرد هدف تأمین صلح و امنیت جهابدیل

است و    .کرده  ای  منطقه  کشورهای  برخی  که  شرائطی  در  و  اکنون  است:  کرده  تاکید  پایان  در  زاده  کشاورز 

ی های خطرناک در غرب آسیا دارند،  فرامنطقه ای با ارتکاب جنایات مختلف سعی در افزایش تنش ها و ماجراجوئ

ز آن در راستای ارتقا صلح و ثبات بین المللی انتظار می شایسته است سازمان شانگهای به نقش سازنده ای که ا

رود، عمل نموده، ضمن محکومیت اقدام تروریستی اخیر، از تمام ظرفیت های دیپلماتیک و قانونی در اختیار خود به  

ا بین  یک سازمان  و  عنوان  آمران  و  مرتکبین  محاکمه  و  زمینه شناسائی  فراهم سازی  به  کمک  منظور  به  لمللی 

ن دولتی و غیردولتی این عمل مجرمانه و جلوگیری از تکرار آن در آینده و تبدیل شدن آن به رویه ای که می  حامیا

 .تواند علیه سایر کشورها نیز بکار گرفته شود، استفاده نماید

 

 «بازدید سفیر ایران در چین از موزه مبارزه با اپیدمی کرونا در »ووهان

»محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین روز شنبه به همراه تعدادی از دیپلمات   -ایرنا  -تهران

رز زاده« روز شنبه  به گزارش ایرنا، »محمد کشاو  .های مقیم پکن از موزه ووهان واقع در مرکز این کشور بازدید کرد

تجارت    در جهانی  کنفرانس  در  شرکت  برای  دیشب  نوشت:  »توئیتر«  اجتماعی  شبکه  در  خود  کاربری  حساب 

در ادامه توئیت خود با اشاره  او  .میلیونی ووهان خبری از کرونا نیست ۱۱در شهر  دیجیتالی وارد شهر ووهان شدم

در شهر ووهان، در جریان تالش های مردم و کادر    با بازدید از موزه مبارزه با اپیدمی کرونا به اینکه دیپلمات ها امروز

با کووید برای  قرار گرفتند، نوشت: بدون شک کادر درمانی ما هم استحقاق موزه  ۱۹-پزشکی چین در مقابله  ای 

بود که دولت چین شناسایی نخستین بیمار مبتال به کرونا را در    ۱۳۹۸اوایل آذرماه سال    .د دارندثبت ایثارگری خو

تایید و این شهر    شهر ووهان  ۹  .هفته قرنطینه کرد  ۱۱روز بعد، حدود    ۶۰میلیونی نفری را    ۱۱به صورت رسمی 

https://www.irna.ir/news/84127436/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84127436/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84127436/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86


 
ووهان که منشاء اولیه شیوع ویروس    قرنطینه به شهر روز  ۷۷فروردین سال جاری مردم چین اجازه یافتند تا پس از  

کرونا در جهان بود، وارد شوند اما محدودیت ها در این شهر باقی ماند به طوری که مردم اجازه خروج از شهر را  

ووهان اکنون از ویروس کرونا به طور کامل    .شهر را پیدا کردند  روز بعد آنها اجازه خروج از این  ۱۰نداشتند تا اینکه  

 .و زندگی عادی مردم در این شهر در جریان استپاک شده است 

 

 بازتاب شهادت »دانشمند صنعت دفاعی« در رسانه های چین و ژاپن 

دان   -ایرنا  -تهران ترور  بازتاب  ژاپن ضمن  و  کشورهای چین  از جمله  آسیا  دفاعی  رسانه های شرق  شمند صنعت 

داد خواهد  را  زاده  فخری  ترور شهید  پاسخ  موقع  به  است  داده  ایران هشدار  کردند  اعالم  ایرنا    .ایران  گزارش  به 

چی رسمی  خبرگزاری  ایرانی،شینهوا  دانشمند  این  نوشت:  شنبه  روز  نزدیکی ن  در  جمعه  توسط  روز  تهران 

چین هم ضمن بازتاب ترور شهید فخری زاده نوشت: به    رادیو بین المللی  ."تروریست های مسلح" ترور شده است

های و مقام   اندهای نظامی ایران، اسرائیل را متهم کردهزاده«، وزیر خارجه و مقام دنبال ترور شهید »محسن فخری

داده "انتقام"  ترور شهید فخری   .اندامنیتی هم وعده  بازتاب  در گزارشی ضمن  ژاپن هم  کیودو خبرگزاری رسمی 

را به دست داشتن در   نوشت:زاده   ترور شده است ،تهران اسرائیل  ایرانی نیست که  اولین دانشمند  زاده  فخری 

حادثه در پی انفجار در تأسیسات هسته ای نطنز در ماه    گزارش می افزاید: این  .ترورهای گذشته متهم کرده است

ان.اچ.کی" تلویزیون ژاپن هم در  "  .ری" نام بردندمقامات امنیتی ایران از آن به عنوان "خرابکا جوالی رخ داد که بعدا  

های   پس از این ترور، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در صفحه توئیتر خود نوشت که نشانه گزارشی نوشت:

دارد وجود  حمله  این  در  اسرائیل  نقش  از  عالی    .جدی  رهبر  نظامی  مشاور  یک  است:  آمده  گزارش  ادامه  در 

وئیتر خود نوشت اسرائیل می کوشد در حالی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی،  هم در صفحه ت ایران

بعد از ظهر    .ا علیه ایران را افزایش دهدکه با خصومت با ایران برخورد می کند، هنوز بر سر قدرت است، فشاره

حامل روز خودرو  مسلح،  تروریست  عناصر  دادند.     جمعه  قرار  حمله  مورد  را  زاده  تیم فخری  درگیری  جریان  در 

متاسفانه تالش تیم پزشکی برای   .و به بیمارستان منتقل شد ها، وی به شدت زخمیحفاظت ایشان با تروریست 

نبود و از سال   این مدیر خدوم و خدمتگزار عرصه   احیاء ایشان موفق  ، پژوهشی و دفاعی کشور پس  ها علمی 

 .تالش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد

 

 انتقاد گلوبال تایمز از سکوت کشورهای غربی درباره ترور شهیدفخری زاده 

ا اشاره به ترور »محسن فخری  »گلوبال تایمز« چین در مقاله ای ب   »هو شی جین« سردبیر روزنامه  -ایرنا  -تهران

دانشمند  یک  اگر  کنید  تصور  نوشت:  آور  شرم  و  وحشیانه  اقدام  این  درباره  غربی  کشورهای  سکوت  و  زاده« 

  به  !برجسته در آمریکا و یا انگلیس ترور شده بود، چه سونامی محکومیتی علیه این اقدام در غرب به راه می افتاد؟ 

ایرنا، »هو شی جین« این   گزارش  داده است که »ترور  در  ایران هشدار  نوشت:  مقاله که روز شنبه منتشر شد 

باز خواهد شد؟  آیا جعبه »پاندورا«  کرد؛  تالفی خواهد  به سختی  را  ای اش«  آورده است:   دانشمندان هسته  او 

درت، حلقه نجات و شاهراه حفاظت از  چگونه ممکن است چنین اصول متعارفی در این جهان وجود داشته باشد؟ ق

و عزت ملی محسوب می شود آمریکا سردار »قاسم    .امنیت  آورده است:  ادامه گزارش  در  تایمز  گلوبال  سردبیر 

میال جاری  سال  ژانویه  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  ترور  سلیمانی«  دی 

ران بر این باور است که اسرائیل  هو شی جین« نوشته است: ای»  !حاال هم آقای فخری زاده ترور شده است کرد

های   افسانه  روایت  )به  پاندورا  جعبه  آیا  که  شود  می  مطرح  سؤال  این  اینجا  در  است،  ترور  این  انجام  مسئول 

نا های  و شوربختی  بالها  تمامی  محتوای  با  ای  جعبه  است؟ یونانی،  باز شده  دوباره  بشریت(  سردبیر    !شناخته 

آیا آیا جهان بار دیگر به دوره استفاده از تروریسم برای رسیدن به منافع مهم    گلوبال تایمز با طرح این سئوال که

https://www.irna.ir/news/84126509/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://www.irna.ir/news/84126993/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C


 
باید گفت که چنین بازگشتی نفرت انگیز است و به نفع هیچ کسی نخواهد بود   ملی اش باز خواهد گشت؟ نوشت:

 .و هیچ کس در آن پیروز نخواهد شد

 

 نشست سازمان شانگهای بصورت آنالین در هند برگزار می شود 

نو   -ایرنا    -تهران   دهلی  در  دوشنبه  روز  همکاری شانگهای  عضو سازمان  کشورهای  نشست سران  نوزدهمین 

نوزدهمین نشست سران کشورهای    .شودبرگزار می  ایرنا، وزارت خارجه هند روز شنبه اعالم کرد که  به گزارش 

 .آذر( به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود۱۰نوامبر )  ۳۰ز دوشنبه  عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است رو

در این نشست که به ریاست معاون رئیس جمهوری هند و به میزبانی دهلی نو برگزار می شود، اغلب کشورهای 

کنند یا معاون رئیس جمهوری شرکت می  و  وا   .عضو در سطح نخست وزیر  این اجالس هر سال در سطح  در  قع 

وزیرا در  نخست  تجاری  و  اقتصادی  درباره همکاری های  نظر  تبادل  و  بحث  و  برگزار می شود  کشورهای عضو  ن 

دارد قرار  سازمان  این  های  برنامه  قرقیزستان،   .اولویت  قزاقستان،  چین،  روسیه،  کشورهای  وزیران  نخست 

این نشست شرکت خواهن در  ازبکستان  و  کردتاجیکستان  ک  .د  اعالم  نو وزارت خارجه هند همچنین  دهلی  که  رد 

ای می داند که می تواند نقش مهمی در ارتقای همکاری  سازمان همکاری شانگهای را یک سازمان مهم منطقه

توانست    ۲۰۱۷هند در سال    .های کشورهای عضو در زمینه های صلح، امنیت، تجارت و اقتصاد و فرهنگ ایفا کند

ای نخستین بار است که اجالس سران کشورهای  ازمان همکاری های شانگهای شود و این برعضو کامل این س 

به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاری شانگهای پیوست و یک سال    ۲۰۰۵ایران در سال    .عضو را برگزار می کند

این سازمان درخواست داد برای عضویت کامل در  برانگاین درخواست بحث  .بعد  را  زیادی  به  های  از  تا قبل  یخت. 

مذاکرات نظر میهسته  نتیجه رسیدن  به  بعید  این سازمان  در  ایران  و غرب، عضویت  ایران  به هر حال   .رسیدای 

از  با موانغی  که  آید  در  ای  این سازمان مهم منطقه  به عضویت رسمی  کند  ایران چند سال است که تالش می 

رو است؛ کشو به  رو  آن  اعضای  از  برخی  مخالفت  انججمله  در  کنند  به دالیلی سعی می  که  مهم رهایی  این  ام 

های چندجانبه امنیتی، سازمان همکاری شانگهای سازمانی بین دولتی است که برای همکاری   . کارشکنی کنند

شده تشکیل  فرهنگی  و  سال    .استاقتصادی  در  سازمان  قزاقستان،    ۲۰۰۱این  روسیه،  چین،  رهبران  توسط 

تاجیکستان و ا برقرار کردن موازنه در  قرقیزستان،  ناتو در منطقه، پایه زبکستان با هدف  و  آمریکا  گذاری برابر نفوذ 

 .شد

 

 ننده است های حیوانی دو واکسن دیگر امیدوار کچین: نتایج آزمایش

آزمایش  خبرگزاری شینهوا  -یرناا  -تهران اعالم کرد،  با عنوان  هایچین  این کشور  دیگر ساخت  واکسن  دو  حیوانی 

ر  به گزارش ایرنا، شینهوا روز شنبه ب  .ای به همراه داشته استنتایج امیدوارکننده   ۱۹-ذره( کووید )نانو نانو پارتیکل

وانگ جوئو چین اعالم کرد: دو واکسن جدید نانو  اساس اظهارات منابع نزدیک به دانشگاه »سون یات سن« شهر گ

کووید بیماری  عامل  که  کرونا  ویروس  مهار  برای  کننده    ۱۹-پارتیکل  خنثی  های  بادی  آنتی  تولید  قابلیت  است، 

این دانشگاه چینی دو واکسن نانو پارتیکل   محققان  .قدرتمند و واکنش ایمنی سلولی را در حیوانات داشته است

کووید کرده  ۱۹-مهارکننده  فرموله  کرونا  ویروس  تکرارهای  و  گیرنده  اتصال  دامنه  اساس  بر  ها را  واکسن  این  اند. 

کووید برابر  در  بادی  آنتی  از  باالیی  روش    ۱۹-تولید سطح  یک  و  کرده  القاء  رزوس  های  میمون  و  ها  موش  در  را 

امید گذاشتهواکسیناسیون  نمایش  به  را  کرونا  ویروس  علیه  کننده  واکسن  گزارش  .اندوار  است،  نانو حاکی  های 

شده توصیف  ایمن  بالقوه  حالت  در  ایجاد  پارتیکل  ها  موش  در  ارگانی  آسیب  جمله  از  جانبی  عارضه  هیچ  و  اند 

هیچ  .اندنکرده  این،  بر  استفاده  عالوه  با  آزمایش  این  انجام  جریان  در  بادی  آنتی  به  وابسته  عفونت  افزایش  گونه 

نتایج استفاده از این واکسن ها و تائید ایمنی و کارآمدی آنها در حیوانات،     .تاین واکسن ها مشاهده نشده اس از

https://www.irna.ir/news/84127438/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84126316/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
دریافت تائید بالینی از سوی اداره محصوالت    ها مراحلاین واکسن   .ماه آزمون و خطا حاصل شده است  ۳در طول  

می را  چین  ملی  آزمایش پزشکی  این  نتایج  بینگذرانند.  مجله  در  هفته  این  حیوانی  ایمیونیتیالمهای    للی 

«Immunity» واکسن کرونا در چین مراحل بالینی را می گذرانند ۶ در حال حاضر .منتشر شده است. 

 

 چین  ووهان کانون اولیه کرونا؛ پربازدیدترین شهر 

د اکنون در کنار اشتیاق ووهان، جایی که حدود یک سال پیش نخستین ویروس کرونا در آنجا شایع ش  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا    .مردم، با تدابیری که مقامات چین بکار گرفته اند به پربازدیدترین شهر این کشور تبدیل شده است

بود که دولت چین شناسایی نخستین بیمار مبتال به کرونا را در این شهر رسما تایید و شهر   ۱۳۹۸ال اوایل آذرماه س

ر  ۱۱ ووهان  نفری  حدود    ۶۰ا  میلیونی  بعد،  کرد  ۱۱روز  قرنطینه  کامل  طور  به  بود   ۹  .هفته  جاری  فروردین سال 

ن که منشاء اولیه شیوع ویروس کرونا در  مردم چین اجازه یافتند تا پس از بیش از دو ماه قرنطینه به شهر ووها که

خروج از شهر را نداشتند تا   جهان بود، وارد شوند اما محدودیت ها در این شهر باقی ماند به طوری که مردم اجازه

کردند  ۱۰اینکه   پیدا  را  شهر  این  از  خروج  اجازه  آنها  بعد  مرکزی  (  ۱۳۹۸بهمن    ۳)  ۲۰۲۰ژانویه    ۲۳در    .روز  دولت 

چی خلق  ووهانجمهوری  دیگر شهرهای ن،  تحت و  را  هوبی  شیوع قرنطینه استان  از  تا  داد  ویروس   قرار  بیماری 

میلیون تن تحت قرنطینه قرار    ۱۱ رای نخستین بار بود که در جهان اتفاق افتاد واین عمل ب جلوگیری کند ۲۰۱۹کرونا 

بهداشت  .گرفتند جهانی  سازمان  چین،  اقدام  این  دنبال  کش به  این  عملکرد  حد  از  از  بیش  را  آن  و  کرد  تشکر  ور 

شهر بعدها باعث انتقاد    روزه دولت در قرنطینه این  ۴۰سابقه توصیف کرد با این حال تاخیر  استاندارد و در تاریخ بی 

ساکنان شهر ووهان در دوران قرنطینه حتی برای خرید غذا مجاز به   .برخی از کشورها از جمله آمریکا از پکن شد

ای خود نبودند غذا و مواد خوراکی در درب خانه ها تحویل داده می شد مدارس و بسیاری از  خارج شدن از خانه ه

اما اکنون با گذشت یک سال از آن زمان، آمارها   .مال خالی از خودرو و مردم بودندمغازه ها بسته بودند و خیابانها ع

که   ملی"  روز  طالیی  "هفته  در  ووهان  است  )  ۷تا    ۱حاکی  است(  ۱۳۹۹هر  م  ۱۷تا    ۱۰اکتبر  عنوان  برگزار شده 

و گردشگری استان بر اساس آماری که اداره فرهنگ    .پربازدید کننده ترین شهر چین را به خود اختصاص داده است

حتی شاهد  میلیون نفر از شهر ووهان بازدید کرده اند این شهر  ۱۹هوبی منتشر کرده است، در آن یک هفته حدود  

  .زوج برگزار شد ۳۸ مهر یک عروسی گروهی با حضور ۲۹ست برای نمونه در روز مراسم عروسی جمعی هم بوده ا

مله ووهان به عنوان کانون اولیه شیوع کرونا، در حالی  عادی شدن وضعیت زندگی در بیشتر شهرهای چین از ج

اول تر از موج  شده است و این موج در بعضی از کشورها سخت  ۱۹-است که سراسر دنیا درگیر موج دوم کووید

است است  .بوده  حاکی  ترویج  آمارها  اجرای سیاست  زمان  از  است  آن  مرکز  ووهان  که شهر  استان هوبی هم 

مقامات    .میلیون توریست را جذب کرده است  ۵۳آغاز شده، تاکنون بیش از   داد سال جاریمر  ۱۸گردشگری که از  

مهم خود به روی گردشگران سراسر چین   سیاست افتتاح مراکز و نقاط دیدنی و مرداد سال جاری  ۱۸این استان از  

دردانی از کمک ملت چین این سیاست تا پایان سال جاری میالدی و با هدف ق را به صورت رایگان اجرایی کرده اند

آژانس مسافرتی مستقر در استان هوبی فعالیت شغلی   ۴۸تاکنون هزار و    .جهت مقابله با کرونا اجرایی می شود

در عین حال، تعداد   درصد از کل آژانس های مسافرتی چین است  ۸۸.۲۹که این رقم معادل    خود را از سر گرفته اند

وبی دیدن کرده اند به اندازه تعداد دوره مشابه در سال گذشته میالدی و  منطقه دیدنی ه  ۲۹۹توریست هایی که از  

در  شده است  وبی نیزرونق گردشگری باعث فعال سازی قدرت مصرف در استان ه  .حتی فراتر از آن رسیده است 

ی  مهر ماه سال جاری گردش مالی صنایع تهیه مواد غذایی در این استان در مقایسه با سال گذشته میالدی رشد

 .درصدی داشت ۶.۱

 

 رویترز: ونزوئال صادرات مستقیم نفت به چین را از سرگرفت 

https://www.irna.ir/news/84119479/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84126814/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


 
های آمریکا ونزوئال انتقال مستقیم محموله های نفتی خود  خبرگزاری رویترز گزارش داد: به رغم تحریم  -ایرنا-تهران

به گزارش شنبه ایرنا، این خبرگزاری انگلیسی نوشت: براساس آمار رهگیری کشتی    .گرفته است به چین را از سر

دولتی نفت  شرکت  داخلی  اسناد  و  ایکون  رفینیتیو  شرکت  ونزوئال  ها  دی  پترولئوس  ونزوئال   (PDVSA) ونزوئال، 

شته به دلیل تحریم های  صادارت مستقیم نفت خود به چین را به دنبال کاهش این تجارت در بیش از یک سال گذ 

گرفت از سر  این کشور  .آمریکا  نفت  ملی  از جمله شرکت  دولتی چین  افزود: شرکت های  رسانه  و   (CNPC)این 

که مشتریان نفت  پتروچاینا  ملی  قدیمی شرکت  از   ارشد  و سوخت  نفت خام  بارگیری  اند،  بوده  بندرهای  ونزوئال 

ت  ۲۰۱۹ونزوئال را در آگوست   حریم های آمریکا به شرکت ملی نفت ونزوئال متوقف کردند. تحریم و به دنبال تعمیم 

بود ونزوئال  نفت  دولتی  با شرکت  کننده  از تالش دولت اعمال تحریم    .آمریکا شامل هر شرکت معامله  ها بخشی 

  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای فشار بر نیکوالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال بوده است که در متوقف 

مشتریان    .کردن صادارت نفتی این کشور آمریکایی جنوبی یا فشار بر مادورو برای برکناری از قدرت شکست خورد

انتقال محموله های خود از طریق مالزی را افزایش دادند. در این کشور  نفتی شرکت ملی نفت ونزوئال در مقابل  

فراهم را  امکان  این  دریا  در  از طریق کشتی  ها  از چند    انتقال محموله  عبور  با  به چین  ونزوئال  نفت  انتقال  تا  کرد 

وئال، شرکت رویترز نوشت: شرکت دولتی نفت ونز  .دست مختلف و استفاده از واسطه های تجاری ادامه پیدا کند

ملی نفت چین، پتروچاینا و وزارت نفت ونزوئال از اظهار نظر در این زمینه به درخواست این رسانه خودداری کرده  

نفتی رو  .اند در بخش  امر  این  در  افراد دخیل  روز چهارشنبه گفت  آمریکا  داری  وزارت خزانه  افزود: سخنگوی  یترز 

ر سایت تانکر تراکرز که نظارت بر انتقال محموله های نفتی را برعهده آما   .ونزوئال در معرض خطر تحریم قرار دارند

مستقیم   انتقال  مسئولیت  که  تانکری  اولین  دهد  می  نشان  نفتکش  دارد،  داشته  برعهده  را  چین  به  ونزوئال  نفت 

ه میلیون بشکه نفت خام سنگین را در آگوست گذشته در بندر سن خوز  ۸۰۰»کیوتو« نام داشت که یک میلیون و  

بر اساس برنامه بارگیری شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئال و آمار شرکت رفینیتیو آیکون،   .ونزوئال بارگیری کرده است

این در   ر دیگر موسوم به »ُوریر کینگ« نیز نفت خام ونزوئال را در بندر بایوکوان چین تخلیه کرده ودستکم یک تانک

 .ینا نیز در ماه جاری نفت خود را در ونزوئال بارگیری کرده اندحالیست است که دو کشتی متعلق به شرکت پتروچا

ل مستقیم نفت ونزوئال به چین، را کرایه کرده است و رویترز افزود شرکت وانینگ مونای تانکر کیوتا، اولین تانکر انتقا

تند اما در ماه  که قبال تجربه تجارت نفتی نداش در میان گروهی متشکل از بیش از دوازده شرکت روسی قرار دارد

های اخیر به عنوان مشتریان شرکت دولتی نفت ونزوئال ظهور کرده اند. ظهور این شرکت ها به شرکت ملی دولتی 

وئال کمک کرده تا به انتقال نفت به مقاصد آسیایی در ماه های اخیر ادامه دهد این در حالیست که برخی از  نفت ونز

س« هند و »تیپکو« ی تایلند بعد از اعالم پایان معافیت از تحریم نفت  مشتریانش همچون شرکت های صنایع »ریالین

ان این معامله خارج شده  از  آمریکا  داری  وزارت خزانه  وانینگ    .داز سوی  پایان نوشت: مسئوالن شرکت  رویترز در 

ترید ایکس  جی  »اُ  یک  نام  به  را  خود  تارنمای  که  شرکت  این  نبودند.  دسترس  در  پاسخگویی  برای  ینگ«  مونای 

مستقر در مسکو ثبت کرده ماه گذشته به رویترز گفته بود که نتوانسته فعالیت های تجاری خود را طبق برنامه آغاز  

 .ن همه گیری کرونا بوده استکند و دلیل آ

 

 کاوشگر چینی به مدار ماه ورود موفق 

ساعت    ۱۱۲حدود   پس از«    ۵اداره ملی فضایی چین اعالم کرد کاوشگر این کشور به نام »چانگ ئه    -ایرنا  -تهران

کیلومتری   ۴۰۰خود را در فاصله حدود   N ۳۰۰۰شب گذشته با موفقیت وارد مدار ماه شد و موتور   ماه،   به دور پرواز

اس ماه کرده  گزارش  .تروشن  کرد  به  گزارش  یکشنبه  روز  چین  المللی  بین  ،رادیو  شرایط   ایرنا  در  موتور  این 

از   عادی ئه  داده بر اساس دقیقه خاموش می شود  ۱۷پس  راه دور، کاوشگر "چانگ  از  به صورت  "    ۵های کنترل 

به و  می  عادی  ماه  مدار  وارد  است  .شودآرامی  ئه   قرار  »چانگ  روی  «  ۵کاوشگر  فرودگر  کیک  پیاده  در  ماه  تا  ند 

https://www.irna.ir/news/84127597/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
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جمع آوری و به یک صعود کننده منتقل کند. سپس این   و نمونه هایی از خاک و سنگ را حفاری بپردازد سطح آن به

صعود کننده به یک مدل در حال چرخش بر می گردد که در آن نمونه ها در یک کپسول برای بازگشت به زمین قرار  

این اولین بار در چهار دهه گذشته است که   .زی شده استز برنامه ریرو  ۲۳داده می شود این ماموریت ها برای  

به زمین است از کره ماه  آوار  و  به دنبال آوردن سنگ  ئه  .کشوری  الهه ماه  «۵-هدف کاوشگر »چانگ  به نام  ، که 

منطقه  پوند( از نمونه سنگ های کره ماه از یک    ۴/۱کیلوگرم )  ۲باستانی چینی نام گذاری شده است، بازگرداندن  

توفان ها« استبازدی گدازه معروف »اقیانوس  بزرگ  در یک دشت  ئه    .د نشده  پرتاب،  «  ۵کاوشگر »چانگ  از  پس 

هزار کیلومتری را آغاز می کند و با فرود بر سطح کره ماه، نمونه های خاک کره ماه را جمع آوری    ۸۰۰حدود   سفر  

بازمی گرداند زمین  به  و  کند  اهم    .می  درباره  تحقیق رویمتخصصان  گویند یت  ماه می  نمونه   خاک کره  بررسی 

کاوشگر جمع آوری می شود، برای آشنایی با تاریخ خاک کره ماه و حتی فعالیت  های خاک کره ماه که توسط این

اگر چین در این ماموریت موفق شود، این موفقیت در تاریخ این کشور ثبت      .های خورشید کمک زیادی خواهد کرد

مقداری   ( Luna ۲۴) که اتحاد جماهیر شوروی سابق در ماموریت رباتیک خود به ماه ۱۹۷۶ر از سال خواهد شد. بش

را از ای  ماده  هیچ  تاکنون  کرد،  منتقل  زمین  به  را  ماه  کره  است خاک  نکرده  منتقل  زمین  به  ماه  دنبال      .از  به 

برای بازگرداندن نمونه  «  ۶-ت »چانگ ئهبازگرداندن نمونه خاک ماه به زمین، ماموری برای «  ۵-»چانگ ئه   ماموریت

 .انجام می شود ۲۰۲۴خاک از قطب جنوب ماه در سال 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

ضرورت کمک سازمان همکاری  /  هایای به دبیرکل سازمان همکاری شانگسفیر ایران در چین در نامه

 ها های برای مجازات تروریستشانگ

های دیپلماتیک و قانونی این سازمان  مام ظرفیتای خواست از تهکشاورز زاده از دبیرکل سازمان همکاری شانگ 

از  سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به گزارش  .برای محاکمه مرتکبین ترور شهید فخری زاده استفاده کند

ارس  پکن، با  چین  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نامه سفیر  شانگال  همکاری  سازمان  دبیرکل  به  وی  ای  از  های 

های دیپلماتیک و قانونی  خواست ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی شهادت شهید فخری زاده، از تمام ظرفیت 

 عمل مجرمانه استفاده کند. این سازمان به منظور کمک به فراهم سازی زمینه شناسایی و محاکمه مرتکبین این  

کشاورز   نامه »محمد  در  شنبه  روز  شانگ زاده«  همکاری  سازمان  دبیرکل  نوروف«  »والدیمیر  به  خطاب  های ای 

رسانم روز گذشته جامعه بین المللی بار دیگر شاهد وقوع یک عملیات نوشته است: با کمال تاسف به آگاهی می

یکی   رسیدن  شهادت  به  و  ایران  در  برجستهتروریستی  رئیساز  و  ایرانی  دانشمندان  و    ترین  پژوهش  سازمان 

در این نامه آمده است: این اتفاق    نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران، آقای دکتر محسن فخری زاده بود.

های خودسرانه در سایه سکوت و بی عملی جامعه بین المللی در قبال عادی سازی تروریسم دولتی و ارتکاب قتل

سمی یک دولت با حاکمیت مستقل و عضو ملل متحد رخ داده و  سرزمینی علیه شهروندان عادی و مقامات ر  فرا

کشاورز زاده تاکید کرده است: این جنایت اولین مورد از    شود.آشکارا نقض مقررات حقوق بین الملل محسوب می 

ادامه سیاست در  و  نبوده  برخاین دست  و خصمانه  غیرقانونی  اقدامات  و  دولت ها  اسالمی ی  علیه جمهوری  ها 

های غیرقانونی و ظالمانه رژیم ایاالت  ترور دانشمندان و نخبگان ایرانی است که در شرایط مقابله با تحریمایران در  

برای   فناوری کشور  و  علمی  بنیه  تقویت  مصروف  را  خود  غم  و  تمام هم  ایران،  قهرمان  مردم  علیه  آمریکا  متحده 

در ادامه این نامه آمده است: یکی از اهداف   ند.دار صلح آمیز و همه جانبه ایران نموده ادست یابی به توسعه پای

های که جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارد، اصلی از تشکیل سازمان همکاری شانگ 

مقابله با تهدیدات ناشی از    های عضو برای تأمین امنیت و ثبات در منطقه اوراسیا وتالش جمعی متعهدانه کشور

https://www.iribnews.ir/fa/international


 
سفیر ایران در چین یاداوری کرده است که جمهوری اسالمی ایران    ائی طلبی و افراط گرائی است.تروریسم، جد

بازیگر  همواره طی سال و  به عنوان یک همسایه  آن  از  فراتر  نیز  و  در سازمان  ناظر  به عنوان  پذیرفته شدن  های 

ر راستای پیشبرد هدف تأمین صلح و ی در مقابله با پدیده نامیمون تروریسم دهای بی بدیلمنطقه ای، نقش آفرینی 

کشاورز زاده در پایان تاکید کرده است: اکنون و در شرایطی که برخی    ای ایفا کرده است.امنیت جهانی و منطقه

های خطرناک  ئیها و ماجراجوای با ارتکاب جنایات مختلف سعی در افزایش تنش ای و فرامنطقه های منطقه کشور 

ای که از آن در راستای ارتقا صلح و ثبات  های به نقش سازنده ه است سازمان شانگدر غرب آسیا دارند، شایست

انتظار می المللی  تمام ظرفیتبین  از  اخیر،  تروریستی  اقدام  نموده، ضمن محکومیت  و  رود، عمل  دیپلماتیک  های 

نه شناسائی و محاکمه  المللی به منظور کمک به فراهم سازی زمی قانونی در اختیار خود به عنوان یک سازمان بین

مرتکبین و آمران و حامیان دولتی و غیردولتی این عمل مجرمانه و جلوگیری از تکرار آن در آینده و تبدیل شدن آن به 

 ها نیز بکار گرفته شود، استفاده نماید.تواند علیه سایر کشور ای که می رویه 

 

 نا توسط محققان چینی و آلمانی کشف داروی گیاهی امیدوارکننده برای درمان کرو  پیام سالمت؛

خبرگزاری صدا   به گزارش  .کشف کردندمحققان چینی و آلمانی داروی گیاهی امیدوارکننده ای را برای درمان کرونا  

ی امیدوار کننده ای برای  ؛ به نقل از خبرگزاری " شینهوا" محققان چینی و آلمانی درمان گیاه و سیما مرکز مهاباد

داده های بالینی نشان می دهد که کپسول های داروی   .بیماران مبتال به درجه متوسط ویروس کرونا کشف کردند

به طرز چ «Shufeng Jiedu» سنتی ویروسی،  استاندارد ضد  درمانهای  کنار  در  بهبود چین  و  احیا  زمان  شمگیری 

کوفتگی و سرفه های او را کاهش می دهد؛ این نتایج در مقایسه با به    بالینی فرد مبتال به کرونا و همچنین شدت

محققان چینی و آلمانی درتحقیقات جدید    .کارگیری محض درمانهای استاندارد ضد ویروسی به دست آمده است

ها را به عنوان یک داروی گیاهی اختراع شده و متشکل از هشت گیاه  منتشر شده خود استفاده از این کپسول  

رویی پیشنهاد و تأکید کرده اند که این کپسول ها احتماال  یک درمان گیاهی امیدوار کننده برای افرادی باشد که  دا

 «»فیتومدیسیناکتبر در نشریه پزشکی    ۲۲این مقاله علمی در تاریخ    .به درجه متوسط ویروس کرونا مبتال شده اند

(Phytomedicine) ل حاضر هیچ درمان و واکسن تائید شده ای برای مهار  به صورت آنالین منتشر شده است. درحا

با توجه جامعه بین الملل روبرو شده است، زیرا بر   کرونا وجود ندارد اما استفاده از داروهای گیاهی سنتی چین 

داروها به طور مرتب در جریان همه گیری کرونا مورد استفاده  اساس اظهارات نویسندگان این مقاله علمی، این  

میالدی و آنفلوانزای »اچ وان   ۲۰۰۳از این داروهای گیاهی سنتی در چین در درمان سارس در سال    .ته اندقرارگرف

بر اساس این مقاله علمی منتشر شده در فیتومدیسین،    .میالدی نیز استفاده شده است  ۲۰۰۹ان وان« در سال  

ی درمانی برای بیماریهای عفونی  متشکل از هشت گیاه دارویی، به عنوان روش «Shufeng Jiedu » کپسول های 

التهابی هستند و سیستم  و ضد  ویروسی  دارای خاصیت ضد  این گیاهان  زیرا  اند،  تنفسی مختلف شناخته شده 

کنند. همچنین تأثیرات این کپسول های گیاهی روی موشهای  ر آسیبهای حاد ریوی تنظیم میایمنی بدن را در براب

اس تأئید شده  کرونا  ویروس  به  بررسی   .تآلوده  با  مقاله علمی  این  نویسندگان  انجام شده،  اساس مطالعات  بر 

رصدد ارزیابی تأثیر بالینی داده های بدست آمده از مطالعات عملی و تجربی بالینی روی بیماران مبتال به کرونا، د 

اله علمی بر نویسندگان این مق  .این کپسول های گیاهی و تعیین زمان مناسب برای شروع درمانهای اولیه هستند

کووید به  ابتال  عالئم  ظهور  اول  روز  هشت  طول  در  اگر  کرونا  برابر  در  گیاهی  درمانهای  که  باورند  مورد    ۱۹-این 

 .کارآمدی چشمگیرتری دارنداستفاده قرار بگیرند، به مراتب 

 

 بازتاب ترور دانشمند هسته ایران در رسانه های چین
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 جتماعی این کشور ترور دانشمند برجسته کشورمان را محکوم کردندوکاربران شبکه های ابرخی رسانه های چین  

از شهید  . تصاویری  دادن  نشان  با  تصویری چین  رسانه های  از  برخی   ، پکن  از  گزارش خبرگزاری صدا وسیما  به 

و ای  هسته  برجسته  دانشمند  عنوان  به  شهید  این  از  زاده  فخری  بردندمحسن  نام  کشورمان  دفاعی   .صنعت 

فونی یاد کرد  رسانه  ای  برجسته هسته  دانشمند  به عنوان  زاده  از شهید فخری  اینکه همواره در کس چین هم  و 

 . کانون توجه آژانس های اطالعاتی امریکا و اسرائیل قرار داشته است

 

 :نیراه مردم آنال -

 ۲۰۲۲های قهرمانی جهان والیبال نشسته چین میزبان رقابت

سال  رقابت در  نشسته  والیبال  جهان  قهرمانی  شد  ۲۰۲۲های  خواهد  برگزار  هانگژو  شهر  میزبانی  خبر:    .به  کد 

سایت اینساید دگیمز، از  گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وب    به نقل از به گزارش راه مردم آنالین  /۱۰۷۲46

این رویداد جهانی والیبال    .خبر داد  ۲۰۲۲والیبال نشسته سال   قهرمانی جهان انتخاب چین برای میزبانی مسابقات

و ( ۱۴۰۱خرداد سال  ۴اردیبهشت تا  ۲۹همزمان با ) ۲۰۲۲ماه می  ۲۴تا  ۱۸معلولین در مرکز توسعه شهر هانگژو از 

های ایران،  ها در کشور تاکنون این رقابت  .پارالمپیک در دو گروه مردان و بانوان برگزار خواهد شدهای  جدا از بازی 

و شده  برگزار  لهستان  و  نروژ  مجارستان،  آمریکا،  آلمان،  مصر،  اسلوونی،  که   چین هلند،  است  کشوری  دهمین 

رقابت می این  می زبان  کشوری    .شود ها  هفت  از  یکی  چین  کرد:  بیان  خصوص  این  در  پاراوالیبال  جهانی  سازمان 

کرده است آمادگی  اعالم  رویداد  این  میزبانی  برای  که  دلیل    .است  به  این کشور  به  این سازمان  رئیس  همچنین 

دبیرکل پارالمپیک چین نیز در  .ه تبریک گفتانتخابش برای حمایت و میزبانی از چنین رویداد بزرگی در والیبال نشست

مان را به کار خواهیم بست تا بازیکنان این رشته از زمان اقامت خود در چین، خاطره باره عنوان کرد: تمام تالشاین

داشت خواهیم  رویداد  این  برگزاری  برای  پاراوالیبال  جهانی  با سازمان  را  نهایت همکاری  و  باشند  داشته    .خوبی 

 .های پاراآسیایی خواهد بودمیزبان رقابت  ۲۰۲۲گژو در سپتامبر سال شهر هان

 

 ساله   ۲۵تحکیم روابط تجاری ایران و چین با امضا قرارداد 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس قرارداد میان ایران و چین را مثبت ارزیابی کرد و عنوان کرد با امضای این  

شود می  تر  مستحکم  کشور  دو  میان  تجاری  ارتباطات  سطح  خبر:    .قرارداد  در  /    ۱۰۷۲۰۹کد  مقتدایی  عباس 

قرارداد   مفاد  اساسی مشخص شده است،    ۲۵خصوص  قانون  اساس  بر  که  آنچه  و چین،گفت:  ایران  بین  ساله 

آراء مردم است و هر   به  تعیین شده ، متکی  بر اساس ساختاری که در حقوق اساسی  ایران  جمهوری اسالمی 

رای اسالمی ، رسمی و قانونی می شود. گونه قرارداد خارجی پس از تایید و تصویب مفاد آن توسط مجلس شو

وی با تاکید بر این که قرارداد و ارتباطات بلند مدت ایران با چین با همین اصول در دستور کار قرار دارد، افزود: فعال  

توافق  بر روی مفاهیم مورد  باید  که  و اصولی  مذاکرات  از  ؛ بخشی  رایزنی است  در حال  سر خط های اساسی 

انجام  قطعا    قراربگیرد،  و  است  اسالمی  شورای  مجلس  در  آن  تایید  به  منوط  قراردادی  هر  لیکن  است؛  شده 

این   نهایی شدن  از  پس  کرد.  خواهند  صادر  را  الزم  مجوزهای  ملی  منافع  و  عمومی  مصالح  رعایت  با  نمایندگان 

از سوی نمایندگان    قرارداد و امضای آن از سوی روسای جمهور دو کشور باید این قرار داد به مجلس ارجاع شود تا

وی نگاه کلی کشور به ارتباط با کشورهای آسیایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ارتباط با کشورهای    .تصویب شود

با   تری  وسیع  ارتباطات  ما  برای  تواند  می  دارند،  احاطه  ابریشم  جاده  به  که  کشورهایی  تقویت  و  چین  نظیر 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر    .همسایگان و کشورهای آسیایی برقرار کند

کشور همسایه خود، استحکام    ۱۵نشان کرد: ایران در نظر دارد با ارتباط بهتر با کشور چین به تقویت ارتباطات با  
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  بیشتری داده و همچنین پروژه همکاری با سایر کشورهای آسیایی را در دستور کار خود قرار دهد . با امضای این 

قرارداد سطح روابط تجاری هر دو کشور ایران و چین که هم اکنون نیز در جریان است، مستحکم تر می شود. پس 

از خروج آمریکا از برجام اروپایی ها به وعده های خود عمل نکردند و سیاست نگاه به شرق و ارتباط با کشورچین و  

اروپا نسبت به تعهداتش سبب شد نگاه به سمت   سایر کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت. بدعهدی های

مقتدایی در خصوص تاثیر اجرایی شدن این سند و قدرت چانه زنی ایران در منطقه    .آسیا در کشور ما تقویت شود 

به خبرنگار ما گفت: هر گونه ایجاد ارتباط میان کشورهای منطقه، گامی برای برطرف کردن نیازها و همکاری های  

است.   جهان  متقابل  اقتصادی  قدرت  هفدهمین  که  این  به  عنایت  و  کشور  درونی  های  توانمندی  به  توجه  با  ما 

تعامالت که منافع هر دو   این  با  برقرار کنیم و قطعا  را  با کشورهای آسیایی  ارتباط  از  باالتری  باید سطح  هستیم، 

را برط نایب رییس    .رف می کنیمطرف در نظر گرفته می شود، موانع و مشکالت خود و سایر کشورهای دوست 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص زمان اجرای رسمی قرارداد عنوان کرد: عزم دو کشور 

برای رسیدن به تفاهم کامال مشهود است و مفاد تفاهم نامه و موافقت نامه در حال رایزنی است و هر دوکشور در  

 اند  مسیر گسترش فزاینده همکاری ها قرار گرفته

 

 : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران -

چین بیشتر از ترامپ نگران  /    با ریاست جمهوری بایدن، سیاست های تغییرات اقلیمی تغییر می کند؟

 بایدن است 

یکی از نقاط تنش بین ایاالت متحده و چین در تغییرات اقلیمی بود. قبل از ریاست جمهوری ترامپ، واشنگتن و پکن  

با افزایش سطح دی اکسید کربن درگیر بودند اق  .اغلب در مورد چگونگی مقابله  اونیل،  با  جیم  تصاددان در گفتگو 

دونالد  بیانسی تا چهار سالی که  بود  برای چین خواهد  بزرگتر  بایدن، مشکلی  ریاست جمهوری جو  سی گفت: 

ترامپ با وضع تعرفه های یک جانبه برای پکن، رویکرد متفاوتی در روابط ایاالت    ترامپ در کارخ سفید حضور داشت.

متحده و چین ایجاد کرد. ترامپ، بیشتر اوقات در توییتر اقدامات تجاری با آسیا را مورد انتقاد قرار می داد. او جنگ  

متفاوت با رویکرد اروپایی بود که به طور این کامال  تجاری با چین را آغاز کرد که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد.

در مورد اختالفات تجاری با    ۲۰مثال اغلب با استفاده از نهادهای سنتی مانند سازمان تجارت جهانی و گروه جی  

اما در عین حال، جو بایدن، رییس جمهوری منتخب، به احتمال زیاد این توافقات را در میز    چین مذاکره می کردند.

اونیل  به تحت فشار قرار خواهد داد که می تواند به معنای اقدام مشخص تر هنگام کار با چین باشد.تجارت چند جان

گفت: این برداشت من است که چینی ها بیشتر از دولت ترامپ، نگران دولت بایدن هستند. اونیل، اقتصاددان ارشد  

ن  Chatham Houseسابق در گلدمن ساکس و اکنون رییس اتاق فکر   بایدن عقاید فسلفی قوی است. به  ظر تیم 

در واقع کارمندان بایدن قرار است از مجامع چند ملیتی موجود استفاده کنند تا    تری در مورد موضوعات اصلی دارد.

المللی، مانند سازمان جهانی بهداشت، جی   با استانداردهای مجامع بین  را بیشتر  بانک جهانی و غیره  ۲۰چین   ،

شی جین پینگ، رییس   وت از سبک مذاکره ای که ترامپ دوست داشت و انجام می داد.پاسخگو کنند. رفتاری متفا

گزارش های   طبق  بگوید.  تبریک  انتخابات  در  را  او  پیروزی  تا  گرفت  تماس  بایدن  با  هفته  این  اوایل  چین  جمهوری 

متقابل هنگام    منتشر شده، شی گفته که او امیدوار است هردو کشور روحیه عدم تنش، عدم رویارویی و احترام

کنند.   رعایت  را  ها  اختالف  از     مدیریت  قبل  بود.  اقلیمی  تغییرات  در  چین  و  متحده  ایاالت  بین  تنش  نقاط  از  یکی 

با افزایش سطح دی اکسید کربن درگیر   ریاست جمهوری ترامپ، واشنگتن و پکن اغلب در مورد چگونگی مقابله 

الت متحده با انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور تغییر کرد و به این  با این حال، بلندپروازی های اقلیمی ایا  بودند.

ماه   در  و  داد  تغییر  را  خود  موضع  پکن  گذاشت.  به سردی  ای  گلخانه  های  گاز  کنترل  برای  چین  بر  فشار  ترتیب 



 
کربن    سپتامبر، فقط چند هفته مانده به رای گیری ریاست جمهوری امریکا، هدف خود برای به صفر رساندن انتشار

 را اعالم کرد. اما حاال انتخاب بایدن ممکن است تغییراتی در این روند ایجاد کند. ۲۰6۰تا سال 

 

 :سنایا -

 مجید مجیدی مهمان ویژه جشنواره فیلم چین 

شود و »مجید مجیدی« به عنوان مهمان ویژه، در هایی از ایران برگزار میاره »های نان چین« با نمایش فیلمجشنو

نان« از پنجم تا دوازدهم دسامبر، برابر  به گزارش ایسنا، سومین دوره فستیوال فیلم »های  .این رویداد حضور دارد

  .شود ن« و تلویزیون مرکزی جمهوری خلق چین برگزار میناآذرماه با همکاری دولت محلی ایالت »خای   ۲۲تا    ۱۵با  

کشور است که از ایران نیز، دو فیلم »خورشید« اثر مجید مجیدی و    ۱۱۴هایی از  این جشنواره، امسال میزبان فیلم

فیلم به این فستیوال رسیده است که از   ۴۳۷۶بیش از    .رود»بندر بند« به کارگردانی منیژه حکمت به روی پرده می

با عنوان رییس    .فیلم، نمایش داده خواهد شد  ۱۸۹ها  بین آن با نمایش فیلم »خورشید«،  مجید مجیدی، همزمان 

  .نان«، به چین سفر کرده و قرار است مستر کالسی را برگزار کندهیات داوران و به دعوتِ جشنواره فیلم »های

اصغر فرهادی به همراه سینماگرانی از هنگ کنگ، ژاپن و فرانسه، کالس تخصصی را برگزار کردند    سال گذشته،

با استقبال زیادی روبرو شد از همه  .که  به  گیری ویروس کرونا مقررات سختگیرانهدولت چین، پس  برای سفر  ای 

روز در یک مکان   ۱۴د به چین،  این کشور برقرار کرده است؛ مهمانان خارجی این جشنواره الزم است پس از ورو

حسین خلیفی، فعال فرهنگی    .قرنطینه شوند. این تدابیر، از تعداد مهمانان خارجی جشنواره امسال، کاسته است

گوید: بخش رقابتی  نان«، به ایسنا میایران در چین، براساس آخرین اطالعات منتشر شده از جشنواره فیلم »های

نیز تح پاندمی کوویدو اهدای جوایز جشنواره  تاثیر  افتتاحیه، فرش  ۱۹-ت  ، امسال لغو شده است. هرچند مراسم 

اکران   برگزار خواهد شد و فیلم ها در طول برگزاری جشنواره، در سینماهای چین  این جشنواره  قرمز و اختتامیه 

نیز    .شوندمی مجیدی  مجید  کارگردانی  به  »خورشید«  فیلم  او؛  ی  گفته  )  ۱۱به  محل   آذرماه(  ۲۱دسامبر  در 

شود برگزار  سینما  کارگردان  این  کالس  مستر  روز،  همان  احتماال  و  شد  خواهد  داده  نمایش  خلیفی    .فستیوال، 

شود که های چین برگزار میکند: فستیوال در یکی از استان درباره انگیزه چین از برگزاری این جشنواره، اظهار می 

لیون نفر است. معرفی موقعیت گردشگری این منطقه به دنیا و از  می  ۹,۵دارای جزایر و بنادر مهم و جمعیتی بالغ بر  

شکل  انگیزه  دیگر،  کشورهای  با  چین  فیلم  تبادل  جدید  پنجره  گشایش  چین سویی،  در  فیلم  فستیوال  این  گیری 

فیلم »های  .است اندرکاران جشنواره  ، دست  قابل مالحظه گفته می شود  مالی  منابع  درنظر گرفتن  با  ای، نان« 

 .ارند بزرگترین رویداد سینمایی جدید در چین باشندقصد د

 

 : یشیهم اند یخبر یلیتحل گاهیپا -

  ۲۰۳۵برابر کردن اندازه اقتصاد خود تا  ۲برنامه چین برای 

  ۲۰۳۵های اخیر اعالم کرد کشورش کامال توانایی دوبرابر کردن اندازه اقتصاد خود را تا  رئیس جمهور چین طی هفته

یکی   :پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی .درصد رشد داشته باشد  ۴.۷۳دارد و برای رسیدن به این هدف باید ساالنه 

، به یک رشد  ۲۰۳5از مقامات چین اعالم کرد این کشور برای رسیدن به هدف خود در دو برابر کردن اندازه اقتصاد تا  

دارد  4.۷۳متوسط ساالنه   نیاز  از کمیتهیان  .درصدی  یکی  نایب رئیس  ویمین،  برتر  گ  نهاد  نظر  تحت  اقتصادی  های 

شی جینپینگ، رئیس جمهور   .مشاوره سیاسی چین گفت این کشور شرایط الزم برای رسیدن به این هدف را دارد

د. سران دار  ۲۰۳5های اخیر اعالم کرده کشورش کامال توانایی دوبرابر کردن اندازه اقتصاد خود را تا  چین طی هفته

https://banifilm.ir/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%86%db%8c%d9%86/


 
های   سال  برای  چین  ساله  پنج  طرح  چهاردهمین  مورد  در  اکتبر  اواخر  در  چین  همچنین    ۲۰۲5تا    ۲۰۲۱ارشد  و 

 .مذاکره کردند  ۲۰۳5دورنمای بلندمدت توسعه آن تا 

 

 : بازار -

همکاری با چین در شرایط کنونی یک ضرورت   :معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت

 است 

موسویان، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: در حال حاضر، همکاری با چین صرفا   

بلکه یک ضرورت است و  نیست  تمایل  گزارش  .یک  بازارهای صادراتی بازار به  توسعه  معاون  مجتبی موسویان،   ،

جارت ایران بیان کرد: براساس گزارش بانک جهانی، چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در سال سازمان توسعه ت

تریلیون دالر، اقتصاد آمریکا را کنار زد و در دوران کرونا هم که هنوز قدرتهای بزرگ دنیا با این ویروس    ۲۲با    ۲۰۱۹

الم نهادهای بین المللی تجاری، تمام کشورهای  وی افزود: به اع   .روز کنترل کرد  ۷۲درگیرند، این بیماری را ظرف  

درصدی تجارت خارجی را تجربه خواهند کرد اما چین نه تنها روند کاهشی نخواهد    ۱۰دنیا در سال جاری کاهش  

دهم درصدی را هم تجربه می کند ضمن اینکه رشد اقتصادی چین در مقایسه با کشورهای    ۱.۶داشت بلکه رشد  

ویان از کشور چین با عنوان یک پدیده اقتصادی یادکرد و گفت: در حال حاضر نه تنها ایران  موس  .دیگر هم منفی نبود

با کشور چین است به همکاری  از کشورهای جهان هم  رویکرد بسیاری  بازارهای صادراتی    .بلکه  توسعه  معاون 

 .بلکه یک ضرورت استسازمان توسعه تجارت تأکید کرد: در حال حاضر، همکاری با چین صرفا  یک تمایل نیست و  

قرارداد   اهمیت  درباره  با چین حجم    ۲۵وی  قراردادی  انعقاد چنین  با  روسیه  فدراسیون  گفت:  و چین  ایران  ساله 

میلیارد دالر سرمایه گذاری را از طرف   ۴۷باالیی از سرمایه گذاری را از این کشور دریافت کرده و پاکستان هم حدود 

  .کشورها این رویکرد را دنبال می کنند و دیگر باید ساعتها را با پکن تنظیم کرد چین دریافت کرد و این یعنی تمام  

موسویان گفت: چین بزرگترین شریک تجاری ایران و بزرگترین خریدار نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران است 

قِب   از  توان  با چین مانند سایر کشورها می  برد  برد  رابطه راهبردی  تعریف یک  این همکاری بزرگ، لذا در صورت  ل 

دهیم رونق  هم  را  کشورمان  لزوم    .اقتصاد  بر  تأکید  با  تجارت  توسعه  سازمان  صادراتی  بازارهای  توسعه  معاون 

استفاده حداکثری از ظرفیت های همکاری بین ایران و چین گفت: برتری، حفظ و توسعه منافع ملی کشورها در  

ن فراموش  اما  است  مطرح  المللی  بین  تعامالت  و  همه  ندارد  ایران  در  ای  سابقه  سوء  هیچ  چین  کشور  که  کنیم 

موسویان با اشاره به اینکه   .نگاهش در ارتباط با کشورها امروز و فردایی نیست و این یک مزیت محسوب می شود

به    ۷۰ کنیم  اضافه  را هم  و هند  اگر چین  و  با کشورهای همسایه است  ما  درصد خواهدرسید    ۹۰درصد صادرات 

جهانی است، لذا همه جناح ها و گروه ها باید   بازار به عنوان دارنده بزرگترین منابع نفت و گاز نیازمندگفت: ایران  

 .متفق القول شده و در این راهبرد توسعه همکاری با چین متمرکز شوند

 

 : میتسن یخبرگزار -

 های تبلیغ سبک زندگی اسالمی در شرق و غرب/ وضعیت شیعیان در چین چگونه است؟ ضرورت

پیامبر اسالم صلی از محبین  بیت علیهمقادریه گروهی  اهل  و  آله  و  البته  السالم محسوب می هللا علیه  که  شوند 

، تبلیغ و ترویج  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار فرهنگی  .دهنداعمال عبادی خود را مانند اهل سنت انجام می 

صلی اکرم  پیامبر  آن  کننده  ابالغ  اولین  که  اسالم  وظیفه دین  بوده،  آله  و  علیه  همه  هللا  عهده  بر  که  است  ای 

م کند؛ از  ها قرار دارد تا هر کسی به قدر وسع و امکانات و ابزاری که در اختیار دارد به این امر مهم اقدامسلمان
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https://www.tahlilbazaar.com/news/57185/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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فرصت از  برنامهاستفاده  و  بیان  ها  و  دیگر  کشورهای  و  ادیان  مردم  میان  در  تا حضور  گرفته  مجازی  فضای  در  ها 

آنآموزه میان  در  اسالمی  عدههای  میان،  ین  در  آموزه ها.  به  آشنا  افراد  از  زندگی  ای  سبک  و  اسالم  دین  های 

می سفر  دیگر  کشورهای  به  از  اسالمی  آنچه  تا  این  کنند  از  که  کنند  معرفی  مردمی  به  دارند،  دست  در  اسالم 

مانده آموزه دور  با حجتدر گفت  خبرگزاری تسنیم  اند.ها  که  فعال  وگویی  روحانی  آقایی،  زمینه  االسالم عسکر  در 

ها  بادامیهای این روحانی مبلغ در سرزمین چشمتبلیغ دین اسالم به زبان چینی، انجام داده به بررسی فعالیت 

ایم، از خاطرات و  وگویی که با او انجام داده پرداخته است. او سفرهای تبلیغی نیز به کشور چین داشته و در گفت 

  ۱۲دهد، در چین دو نوع شیعه داریم: یک شیعه  بلغ دینی توضیح میگوید. آن طور که این متجربیات این سفرها می 

که   اهل  5۰یا    4۰امامی  دیگر شیعه محب  یکسری  و  نفر هستند  علیهمهزار  از شاخه بیت  و  های السالم هستند 

 شان راشوند اما اعمال عبادی السالم حساب می آیند مثل قادریه که از محبین اهل بیت علیهمشیعه به حساب می

هایشان »علی مرتضی« یا »رسول ثقلین« و »حسن« و »حسین« یا  دهند. مثال  اسممانند اهل سنت انجام می

اسم این  و  است  می»فاطمه«  انتخاب  خود  فرزندان  برای  را  انجام ها  را  سنت  اهل  طبق  را  اعمالشان  اما  کنند 

تصوفی دارند و تصوف هم مانند    بیتی حالتای مسجد شیعی نیست. چون محبین اهلدهند. در هیچ منطقه می

 چیانگ هستند. خانقاه دارند که بیشتر در منطقه شین

های گوناگونی که برای تبلیغ اسالم وجود دارد، کشور چین را  ها و مکانشما در میان حوزه//    تبلیغ اسالم در چین

نیت اینکه بتوانم اسالم    سال پیش به  ۱۱حدود  //    اید. این انتخاب چگونه و بر چه اساسی انجام شد؟ انتخاب کرده 

را تبلیغ کنم، یادگیری زبان فرانسه را شروع کردم. بعد از اینکه در تهران زبان فرانسه را آموختم، بعد از مدتی از این  

پایه   در  آن  از  بعد  و  دادم  انصراف  را شروع کردم.  ۷آموزش  زبان چینی  یادگیری  که  بودم  از    طلبگی  کار  این  برای 

شد استفاده کردم. آن زمان دوره آموزش زبان  یغی که توسط دفتر تبلیغات اسالمی برگزار میهای دفتر تبلآموزش

توسط حجت تبلیغ  برای  اجرا میچینی  زادپوش  احمد  طلبه االسالم  برای  چینی  زبان  آموزش  دوره  یک  که  ها شد 

 گذاشت. من و چند طلبه دیگر این دوره را گذراندیم.

میالدی در قالب   ۲۰۰۹بله. بعد از آن در سال  //    که راهی کشور چین شدید؟ همان موقع بود  //    سفر به شرق دور

یک ماهه را    ها عازم چین شدیم و در دانشگاه زبان و ادب پکن، در آن یک دوره فشرده یک گروه هشت نفره از طلبه 

کارهایی که م کنار  در  وارد چین شدم،  از همان سال که  بنده  تبلیغی کردیم.  کار  اولین  ی گذراندیم و شروع  کردم 

 اندازی کردم. وبالگ شیعه به زبان چینی را راه 

در فضای مجازی تبلیغی  زبان چینی؟ /    فعالیت  به  تبلیغ اسالم  آموزش  برای  این //    وبالگ  در  همین طور است. 

دادم.  گذاشتم. همچنین مطالبی درباره چنین به زبان فارسی نشر میوبالگ درباره اسالم به زبان چینی مطلب می

ا ساختم و این  هها تهیه کردم و یک کتابخانه دیجیتالی از آناز آن   PDFبعد از مدتی که مطالب زیاد شد، یک فایل  

 اولین کتابخانه شیعه به زبان چینی شد. 

قبل از آن وقتی درباره اسالم از من سؤال //    این کار چقدر مورد استقبال مردم چین قرار گرفت؟ //    آخوند چینی 

کتاب می آنکردند  به  را  قبل  از  ترجمه شده  زبان چینی  به  دلیل هزینهها میهای اسالمی موجود  به  اما  بر  دادم. 

های به نام  اندازی کتابخانه دیجیتال بهتر شد و این، اولین کتابخانه دیجیتالی را در جشنواره یه و پست راه شدن ته

مستندسازی به نام    های دیجیتالی دوم شد.ارائه کردم که در بخش رسانه   ۹۰های نوین تبلیغی« در سال  »ایده 

نند ولی با دیدن زندگی تبلیغی من درباره زندگی  محمدتقی رحمتی آمدند از این کتابخانه دیجیتالی مستند درست ک

ایران در ماه مبارک رمضان در سیمای جمهوری اسالمی پخش شد، که  را  این مستند  و  بنده مستند درست کرد 

درباره طلبه مستندهایی  مستند هم »سفیران مجموعه  این  عنوان  داشتند.  تبلیغی خاصی  زندگی  که  بود  هایی 

ای رحمتی قسمت مربوط به من را قسمت نیم ساعته را با عنوان »آخوند چینی دات کام« تا اینکه آق  هدایت« بود.

https://www.tasnimnews.com/


 
و به جشنواره فرستاد که البته آن زمان خود بنده خبر نداشتم که از دوستان به من زنگ زد که مستند شما پخش  

 ادند.شده که رفتم پیگیری کردم دیدم که مستند را با نام آخوند چینی به جشنواره عمار فرست 

پس با این توضیحات مشخص شد که شما اهل چین    بله.//    پس برای همین شما به آخوند چینی مشهور شدید؟ 

نه. من ایرانی هستم و اصالتا  در تبریز به دنیا آمدم و در همان تبریز تا دیپلم ریاضیات درس خواندم. بعد از    نیستید.

دو سال در آنجا درس خواندم و شش سال بعد از آن    رفتم.  اهر  السالم در شهرآن به حوزه علمیه امام صادق علیه

علیه امام صادق  علمیه  حوزه  اصفهان در  چهارباغ  علمیه  حوزه  در  دو سال  و  بودم  اصفهان  مرادگان  السالم شهر 

هللا ای در اصفهان مشغول به تحصیل بودم و سپس درس خارج فقه آیتشش ماه هم مدرسه علمیه درس خواندم.

هللا مظاهری به حساب  هللا مظاهری را ادامه دادم تا امروز که از شاگردان درس خارج آیتهدوی و آیت عبدالرحمن م

 آیم.می

کشور چشم به  اسالم  برایتبلیغ  میبادامیهنوز هم  از  //    کنید؟ ها سفر  یکی  با  اسالم  تبلیغ  برای  زمان  آن  بله. 

رومی به هیئت  تبلهای چینی میدوستان  امروزه سفرهای  برگزار  رفتیم.  در دوره یک ماهه  بار و  یغی سالی یک 

برخی سفرهای هم برای کارهای نمایشگاهی است. مثال  در ماه محرم   شود که بیشتر از آن هم ممکن نیست.می

های انگلیسی، فرانسوی،  شد به زبان هایی که در کانون رزمندگان اسالم در شهر اصفهان برگزار میدر نمایشگاه 

آیند به زبان خودشان کردیم. در دوران دیگری هم برای گردشگرهایی که از کشور چین میمیچینی و... سخنرانی  

 شما به عنوان یکی از مبلغان شناخته شده هستید.   کنیم.اسالم را تبلیغ می

هایتان تا این  کردید این اندازه برای تبلیغ اسالم موفق بشوید که در این سن و سال دامنه فعالیت خودتان فکر می

برنامه  روز  این  برای  باشد؟  گسترده  داشتید؟ اندازه  می//    ریزی  تصور  نه  فکر  نه.  قضیه  این  به  اصال   نه  و  کردم 

نوشتم فقط خدا، داد گوشه دفترم می خواندم، وقتی استاد درس می کردم. از همان زمان که زبان چینی را می می

شی ندارد. شاید این متوسل شدن به خدا و دعای پدر و  اگر هزاران زبان هم بلد باشی اگر برای خدا نباشد اصال  ارز

 المللی انجام بدهم اما نه به شکلی که اآلن است. مادر من را به اینجا رسانده. قصد داشتم کار تبلیغی بین

شیعه روحانیون  از  چین  مردم  روحانی  بر//    استقبال  و  مسلمان  که  کسی  عنوان  به  شما  با  چین  مردم  خورد 

تا به حال در چند سفر    ها شود.هستید، چطور است؟ به هر حال لباس روحانیت بر تن دارید و شاید باعث تعجب آن

به چین سفر کرده این تبلیغی که  اما مابقی سفرها گاهی  لباس کامل روحانیت حاضر شدم،  با  ام، در سه سفر 

میلبا مسجد  داخل  فقط  را  اینس  بعضی پوشیدم.  در  اما  بپوشم.  را  روحانیت  لباس  همیشه  من  که  نبود  طور 

دانشگاه موقعیت مثال   متوجه میها  وقتی  دین هستید می،  مبلغ  که شما  از شما سؤال میشوند  و  پرسند. آیند 

یک بار در یکی از    گفتم.هنگ ایرانی میها بزنم راجع به فرهایی که در کالس بارها در جلسات اتفاق افتاده مثال 

دانیم و از لحاظ  ها خانمی از من درباره حقوق زن پرسید. توضیح دادم که در اسالم ما زن را مثل یک گل میکالس

این  که  زمانی  است.  مرد  عهده  بر  زن  نفقه  و  است  خودش  برای  باشد  داشته  چه  هر  دادم،  مالی  توضیح  را  ها 

کرخانم تشویق  کالس  نمیهای  اصال   من  که  گفت  و  آمد  خانمی  یک  خوشحال شدند.  و  در  دند  که شما  دانستم 

ها در محیط  از این حالت   اسالم چنین دیدگاهی نسبت به زن دارید و دیدگاهی که در ذهنم بود به کلی عوض شد.

که یک خالقی وجود وگو قانع شدند  آمد که بعد از بحث و گفت ها پیش میها بیشتر برقرار بود. گاهی وقت دانشگاه 

وگوها به اسالم جذب شدند.  ها به وجود خالق یکتا اعتقاد ندارند. چند باری هم طی گفتای از آندارد، چون عده

شدند و از این کار شوق و اشتیاق زیادی  کردند و مسلمان می ها تکرار میگفتم و آنحتی شهادتین را برایشان می

های مسلمانان رفتم. یک نفر جلو آمد و از ین بودم و به یکی از این عبادتگاه یک بار در یکی از شهرهای چ  داشتند.

ام زد و خطاب  من پرسید که اهل کجا هستم وقتی گفتم اهل ایران هستم این مسلمان چینی بغلم کرد و به شانه 

این  بقیه دوستانش گفت  پیامبر صلیبه  آل  آنها  آله هستند.  و  ایرانی هللا علیه  را خیلها  به اهلها  نزدیک  بیت ی 

 دانند.السالم می علیهم



 
یک بار هم پیرزنی از من سؤال کرد که اهل کجا هستم که جواب دادم ایران. من را  //    آشنایی مردم چین با اسالم

بار اش بروم. نزدیک اذان بود، گفتم نماز را بخوانم بعد چشم. نماز را خیلی طوالنی خواندم. یکدعوت کرد تا به خانه 

کردم رفته است. اما وقتی برگشتم، دیدم  بار هم خودم فرادا خواندم. فکر می عت با اهل سنت خواندم و یک به جما

وقتی رسیدیم، دیدم همسر او جایی مثل    ها رفتیم.هنوز نرفته و منتظر من است. با او راهی شدم و به خانه آن

می قرآن  و  است  باز  او  جلوی  قرآن  رحل  نشسته،  مانند  به  خواند.  پشتی  بنشینم.  کنارش  که  کرد  دعوت  را  من 

بیاورد. مکان  را  آلبوم عکس  گفت  زیارتیهمسرش  نشان می های  به من  را  بود  رفته  که  آنای  قرآنی  داد.  یک  ها 

علیهم معصوم  ائمه  اسمای  کل  یعنی  کبیره  صلوات  قرآن  علیه داشتند،  زمان  امام  مبارک  نام  تا  را  السالم  السالم 

 جزء نوشته شده بود. ۳۰ها کل نوشته بودند و داخل آن

اسالمی جمهوری  به  نسبت  چین  مردم  چگونه  //    دیدگاه  ایران  اسالمی  جمهوری  به  نسبت  چین  مردم  دیدگاه 

آید یکسری افراد  های خودشان هستند. وقتی بحث از ایران پیش میمردم چین عموما  مشغول گرفتاری //    است؟ 

نفت می به سمت  اقتصادی هستند ذهنشان  که  که  ایرانیمیرود  و وضع  گویند شما  دارید  نفت  زیادی  ها ذخایر 

ها ثروتمندید  گویند شما عرب کنند که ما عرب هستیم و میها فکر می ای از آنمالی شما بسیار خوب است. یا عده 

می توضیح  رسمیکه  زبان  هم  ایران  مردم  و  هستیم  ایرانی  ما  نیستیم  عرب  ما  است. دهم  فارسی  زبان   شان 

گیرند و گوشت خوک و شراب ها چهار همسر می تنها ذهنیتی که از اسالم دارند این است که مسلمانای هم  عده

فقط همیننمی می خورند.  اسالم  از  را  کلیت ها  یک  ما  دانند،  دیگر  دینی  مباحث  از  اطالعی  و  افتاده  پا  پیش  های 

کنند! با این توضیح شما، این تعداد یمیلیون مسلمان زندگی م  ۱۰۰این در حالی است که در چین بیش از    ندارند.

 متأسفانه همین طور است.  مسلمان اطالعات دینی کمی دارند.

ندارند؟  آن//    خودشان مبلغ  دارند،  از  بله  بیش  از    ۱۰۰ها  بیش  و  دارند  از    ۳4میلیون مسلمان  بیش  و    ۳6مسجد 

در که  از شیعیانی  خیلی  یعنی  اهل سنت هستند  آخوندها  این  اما  دارند.  مبلغ    آخوند  نبود  خاطر  به  آنجا هستند 

شیعه، احکامشان را از همین پیشوایان اهل سنت آموختند و احکامشان مثل اهل تسنن است ولی باورهایشان  

 شیعی است. 

خیر. در چین دو نوع شیعه داریم: یک شیعه   //  شیعیان چین هم مسجد مخصوصی دارند؟ /    غریبی شیعیان چین

های السالم هستند و از شاخهبیت علیهمند و یکسری دیگر شیعه محب اهلهزار نفر هست  5۰یا    4۰امامی که    ۱۲

شان را شوند اما اعمال عبادی السالم حساب می آیند مثل قادریه که از محبین اهل بیت علیهمشیعه به حساب می

« یا  هایشان »علی مرتضی« یا »رسول ثقلین« و »حسن« و »حسینمثال  اسم  دهند.مانند اهل سنت انجام می

اسم این  و  است  می»فاطمه«  انتخاب  خود  فرزندان  برای  را  انجام ها  را  سنت  اهل  طبق  را  اعمالشان  اما  کنند 

 دهند. می

ندارند؟  مسجد  آنجا  خود شیعیان  منطقه //    پس  هیچ  اهلدر  محبین  چون  نیست.  مسجد شیعی  حالت  ای  بیتی 

 چیانگ هستند.ه شینتصوفی دارند و تصوف هم مانند خانقاه دارند که بیشتر در منطق

 زا نباشد.روم تا تنش خیر، آن منطقه تحت حکومت خودمختار است. به خاطر همین آنجا نمی//  شما آنجا رفتید؟ 

  //ها با شما در ارتباط هستند؟ اید. در زمانی که در ایران هستید، آنشما با گروهی از مردم چین ارتباط برقرار کرده 

اجتماعی   در شبکه  من  آن  WECHATبله.  دارم.  در  فعالیت  که  و    WECHATهایی  ارتباط هستند  در  من  با  هستند 

از من می آنجا  البته یکهرگونه سؤالی که دارند در  اینترنت  پرسند.  از  را  از اطالعات  سری دیگر هستند که خیلی 

دهیم. گاهی  خواهند بپرسند آیا چنین چیزی در اسالم وجود دارد یا خیر، که ما هم توضیح میگیرند و دوباره می می

در حال     دهیم. کنند و ما پاسخ می هایی که از باورهای اهل سنت یا وهابیت نشاءت گرفته را مطرح می هم سؤال

بین  حاضر تبلیغ اسالم در سطح  فعالیت  و  باشند  آموخته  را  زبان چینی  مانند شما  روحانی هستند که  الملل  چند 

بدهند؟  دادیم. //    انجام  انجام  را  اسالم  تبلیغ  فعالیت  و  آموختیم  را  چینی  زبان  که  بودیم  نفر  ما هشت  زمان  آن 



 
شود. در  چینی هم آنجا آموزش داده می   ها تشکیل شدند و زباناالسالم زادپوش زحمت کشیدند و این گروه حجت

های فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی  طلبه در حال یادگیری این زبان هستند. البته زبان   ۱5حال حاضر هم حدود  

 انتهای پیام/  شود.هم آموزش داده می

 

 : فارس  یخبرگزار -

 ای کامال بومی چین آغاز به کار کرد اولین راکتور هسته

ای کامال بومی ساخت این کشور آغاز به  ای چین« در یک بیانیه اعالم کرد، اولین راکتور هسته شرکت ملی هسته »

الملل خبرگزاری فارس، در ادامه تالش  به گزارش گروه بین  .کار کرد و از روز گذشته به شبکه برق چین وصل شد 

فناوری  به  وابستگی  کاهش  برای  زمینه پکن  در  غربی  وارداتی  هسته های  راکتور  اولین  مختلف،  کامال  های  ای 

های چین از آغاز به کار  بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام   .کرده استداخلی چین از روز گذشته آغاز به کار  

و   (Hualong One)«ای »هوآالنگ وانراکتور هسته  راکتور کامال بومی  اولین  به گفته پکن  راکتوری که  خبر دادند، 

اون  ای چین« که یک شرکت دولتی در این کشور است و رئیس و مع شرکت ملی هسته»  .ساخت داخل چین است

نخست  را  آن  میاول  تعیین  چین  کردوزیر  اعالم  رات  بومی  راکتور  این  کار  به  آغاز  بیانیه  یک  در  خبرگزاری    .کند، 

راستای تالش در  راکتور، »اقدامی مهم  این  به کار  آغاز  داد،  به  فرانسه گزارش  وابستگی  برای کاهش  پکن  های 

ای چین، راکتور هوآالنگ وان  به گفته شرکت ملی هسته  .«های حیاتی و امنیت انرژی استغرب در زمینه فناوری 

این کشور وصل شد و می میلیارد کیلووات در ساعت در هر سال برق    ۱۰تواند  روز جمعه )دیروز( به شبکه برق 

در بیانیه این شرکت دولتی آمده است: »)آغاز   .میلیون تُن گاز کربن کاهش دهد  ۸.۱۶تولید کند و همچنین سالیانه  

ای خارجی توسط چین است و رسما  ای بومی( آغازگر شکستن انحصار فناوری نیروی هسته راکتور هسته   به کار

وارد   را  پیشرفته می  چین  فناوری کشورهای  اول  بر اطالعات    .«کنددسته  فرانسه، »بنا  بر گزارش خبرگزاری  بنا 

نیروگاه انرژی چین،  از  های هسته اداره ملی  نیاز سال  ۵ای کمتر  از  به برق در سال  درصد  این کشور  را    ۲۰۱۹یانه 

های پکن برای تبدیل شدن به کشور عاری از  تامین کردند اما انتظار می رود که این رقم افزایش یابد چرا که تالش 

های پیشرفته از قبیل های حیاتی فناوری کاهش وابستگی به غرب در حوزه   .«شودبیشتر می  ۲۰۶۰کربن تا سال  

چین کار ساخت   .است«  ۲۰۲۵اعالم شده چین در طرح موسوم به »ساخته شده در چین    تولید برق، هدف اصلی

راکتور بومی    ۶آغاز کرد و کار ساخت    ۲۰۱۵ای کامال بومی این کشور را سال  هوآالنگ وان به عنوان راکتور هسته

 انتهای پیام/م  .دیگر هم در جریان است

 

 

 

 

 

 



 

 : 36 هفته یثدح

   «صبر ورنج »

 :ودرم ف   ،دبا شن نداو خا او  ر ب  اخد م الس که علیامام امیرالمومنین 

 سِ؛عَلى َکدِّهِ صَبَرَ عَلَى اإلفال  صبِریََمن لَم 

 .رنج ندارى را تحمّل کند دیهرکس بر رنج کسب وکار صبر نکند، با

 . 898۷غرر الحکم و دررالکلم ، ح 

 « انسان  دلجوی خداوند متعال از رنج و بالی»   :دوم یثدح

 :ودرم ف  ،دبا ش ن نداو خا او رب  اخد مالس  که  امام باقر

ِمنَ   ةِیَّالرَّجُُل اَهلَهُ بالهَدِ تَعَاهَدُیَالمُوِمنُ ِبالبَلَاء کَمَا  تَعَاهَدُیَ لَ اهللَ عَزَّ وَ جََلّ إنَّ

 .ضَیالمَر بُ ی الطَّب یحمِیَکَما  ایَ الدُّن هِی حمِیَوَ  بَةِیالَغ

کند،   یم ییل از بنده مؤمنش با رنج و بال دلجوو با جال زیعز خداوند

اش   ده، از خانوادهکه از سفر آور  ی ا هیهمچنان که شخص با هد

دهد، همچنان که    یم زیپره ایکند و خدا مومن را از دن  یم ییدلجو

 .دهد یم زی( پرههایدنیها و آشام یخوردن یرا )از بعض ماریب بیطب

 ( 1۷ثی)باب شدة ابالء المومن حد۲۵۵،ص  ۲( ، ج هیاالسالم-)طیکاف اصول



 

 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 
 

mailto:icfabulliten@gmail.com

