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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 وشا برای افزایش فرهراهکارهای چینی

های های رسانه فرم دیگر پلتبوک، اینستاگرام و ها درگیر تبلیغ در فیس صادرکنندگان چینی، سال : دنیای اقتصاد 

اند تا بتوانند به مشتریانی در سراسر دنیا دست پیدا کنند؛ اما آنها اخیرا روش جدیدی را برای  اجتماعی معروف بوده 

خرید کردن از طریق فیلم این   .های زندهاند: استفاده از اینفلوئنسرها در فیلم هتوجه مردم شناسایی کردجلب

)نسخه معادل   Douyin هایی مثلهای اپلیکیشن اغ شده است. این اتفاق ناشی از تالش روزها در چین بسیار د

گان محتوا ارتباط  کنند که تاجران را با تولیدکنندهای کوتاه پخش میتاک در چین( است که فیلماپلیکیشن تیک 

کردند  ها را نگاه می ه این فیلمکنندها مصرف های کرونا، میلیوندهد تا برای آنها تبلیغ کنند. در دوران محدودیت می

عنوان روشی تا محصوالت جدید را چک کنند و سواالتی را که دارند از راه دور از فروشندگان بپرسند. این فعالیت، به

  ۴ماه نخست امسال، بیش از های محلی را هم دریافت کرد. تنها در سه خلی، مجوز دولت برای باال بردن مصرف دا

ویژه  به –سازان های دنیا، برندها و فیلمزنده در چین اتفاق افتاد. در دیگر بخش میلیون رویداد خرید

در سرویس استریم زنده  اند. آمازون که هایی شدهوارد چنین مشارکت  –اینفلوئنسرهایی که فالوورهای زیاد دارند 

اندازی کرد. حاال  را راه  (Amazon Live) «چند سال از همتایان چینی خود عقب است، سال گذشته »آمازون الیو

های بزرگی برای جذب و آموزش  های تجاری در چین است، برنامه بابا که یکی از پیشتازان فیلم شرکت علی

باال   (AliExpress) «اکسپرسرا در سطح جهانی و از طریق »علیالمللی دارد تا فروش خود اینفلوئنسرهای بین 

میلیون   ۱۸۰المللی است که روی هم رفته کنندگان بین بابا برای مصرفلیفرم یکی از فضاهای بازار عببرد. این پلت

 «۸ور »رابینمحفرم بازاریابی اینفلوئنسر داده دهد. میراندا تان، مدیر پلتکننده فعال ساالنه را پوشش میمصرف

(Robin۸) و اینفلوئنسرها   هایی برای افزایش فروش هستندگوید: »تولیدکنندگان چینی همیشه به دنبال روش می

شوند.« درواقع، تعداد صادرکنندگان تجارت  ترین راه برای باال بردن ترافیک در این روزها محسوب میسریع

المللی هستند تا محصوالت خود را ندگان محتوا در سطح بینالکترونیک در شنزن که به دنبال همکاری با تولیدکن

های تبلیغاتی ارزان اند تا فیلمآنها به پرسنل چینی خود وابسته  بازاریابی کنند، بسیار کم است. در حال حاضر،

//  هر شخص، یک فروشنده   .گیرندها جزئیات فرهنگی بسیار مهم را نادیده میبسازند که البته این فیلم

کنند از طریق دهنده« استخدام کند که به تاجران و برندها کمک میهزار »ترویج ۱۰۰سپرس قصد دارد اکعلی

های اینترنتی محبوب، تبلیغ کنند. مارتین وانگ که عملیات  فرمتاک و دیگر پلت بوک، اینستاگرام، تیکب، فیس یوتیو

ه خرید کردن، در بازار مصرفی خارجی، هنوز در گوید: »زندکند، میاکسپرس را مدیریت میفروش خارجی در علی

، (Fabian Ouwehand) هندکند.« فابیان اوهمیابتدای راه است. اقدامات ما به پیشبرد اکوسیستم خارجی کمک 

گوید: »این ، این دیدگاه را منعکس کرده است. او می(Uplab) لبهای کوتاه آپ گذار آژانس بازاریابی با فیلمبنیان 

رسد یک استراتژی دهد. به نظر می سوی نوآوری در تجارت اجتماعی سوق میب است، چون صنعت را به کار جال

تواند یک فروشنده باشد.« تیم آنها برای رسیدن به این هدف، شدن است که هر کاربری در آن می در حال تست 

پیدا کند و ابزارهای آموزش و   سازی برای اینفلوئنسرها ایجاد کرده تا کارهای تبلیغاتی رایک سیستم هماهنگ

بابا راه  در سایت علی ۲۰۱۶ت زنده از سال صورکند تا از فرآیند خالقانه آنها پشتیبانی کند. فروش به تحلیل ارائه می

سال گذشته اضافه کرده و از ماه آوریل، شروع به جذب نیرو برای آن  اکسپرس این ویژگی را تازه  افتاده، اما علی 

کنند اند و تالش می داده ن با توجه به اینکه بسیاری به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست کرده است. تا

های جدید ندارند و به دنبال روش گوید: »خیلی از مردم پول های اجتماعی تبلیغ کنند، میدر رسانه محصوالت را 

 های فرهنگی تفاوت    «.تبدیل شوند توانند به شرکت مستقل خودشاندرآمدزایی در این دوران هستند. همه می

کنند. که در چین زندگی می اکسپرس، ظهور اینفلوئنسرهای خارجی دوزبانه است یکی از اهداف مشخص علی //



 
های  گوید: »خیلی از آنها دانشجویان خارجی در چین هستند که وجهه خوبی دارند و اثرگذارند. آنها برنامه وانگ می

شوند و بعد از یک مدت آموزش، با آنها قرارداد  های تبلیغاتی به آنها نزدیک میراین آژانسپذیر دارند و بنابانعطاف 

آلی ئنسرهایی که عالوه بر زبان مادری خودشان، مسلط به زبان چینی هستند، سفیران ایدهبندند.« اینفلومی

معموال در داخل خود اکسپرس های علیشوند. بیشتر فروشندهها محسوب می برای بازارهای هدف فروشنده

آمدزایی است. این فرم برای درترین بازار این پلت شود و روسیه، بزرگ چین هستند که کارخانه دنیا محسوب می

هایی در ترکیه، روسیه، اسپانیا و ایتالیا، کار خود را توسعه فرم سال گذشته تالش کرد با فعال کردن فروشنده پلت

شود. این توسعه یعنی اکسپرس محسوب میای علیبزرگی برای تاجران ترکیه  مثال، روسیه بازارعنواندهد. به

وپنجه  کننده در مناطق مختلف، دستوکار و رفتار مصرف در دینامیک کسب های بیشتری شرکت چینی باید با تفاوت 

 .نرم کند

 رغم شیوع کرونارشد پیوسته بخش مخابرات چین به

های آن و نیز شیوع ویروس کرونا و چالش اندازی آمریکا و متحدان غربی رغم سنگصنعت مخابرات چین به : مهر

ادامه داده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تکنولوژی نیوز   ۲۰۲۰شی از آن به رشد منظم خود در سال نا

ر پنج ماه  چاینا، براساس آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین، درآمد بخش مخابرات چین د

درصد رشد   ۲/ ۸حدود  ۲۰۱۹مشابه در سال  میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت  ۸۱بالغ بر  ۲۰۲۰نخست سال 

دهد. در این مدت، درآمد سه غول مخابراتی چین یعنی چاینا تله کام، چاینا موبایل و چاینا یونیکام، از  نشان می 

میلیارد دالر رسیده که این رقم هم نسبت به مدت   ۲۷بیش از  ال بهاسمحل ارائه خدمات تلفن ثابت و اینترنت دی 

همراه در درصد افزایش یافته است. تا پایان ماه گذشته میالدی تعداد کاربران تلفن ۱۲/ ۲حدود  ۲۰۱۹مشابه سال 

د  میلیارد دالر رسیده که از این تعدا ۱/ ۶به  ۲۰۱۹درصدی نسبت به ماه میالدی مشابه سال  ۰/ ۲چین با رشد 

نند. همین آمار حاکی است تعداد کاربران کهمراه استفاده میمیلیارد نفر از خدمات نسل چهارم تلفن ۱/ ۲۸حدود 

درصد از این افراد از خدمات اینترنت با   ۸۶/ ۱طور مرتب درحال افزایش است و خدمات اینترنت ثابت در چین نیز به 

 .دکننمگابیت بر ثانیه استفاده می  ۱۰۰سرعت بیش از 

 آسیا در آستانه جنگ/  نزاع چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر سنکاکو آغاز شد

بست و تنش مرزی با هند شده است، اما که چین در ارتفاعات هیمالیا وارد یک بندرحالی : اقتصاددنیای 

تواند هر می  تواند زمینه دیگری برای آتشی باشد کهای از جزایر که هزاران مایل آنسوتر است هم میمجموعه

ژاپن به »سنکاکو«   لحظه مشتعل شود. ژاپن و چین هر یک مدعی مجموعه جزایر غیرقابل سکونتی هستند که در

ها درحال اداره آنها بوده است. تنش ۱۹۷۲معروف است و در چین به »دیائو« اما این درحالی است که ژاپن از سال 

کیلومتر( است و در جنوب غربی توکیو قرار دارد   ۱۹۰۰) یل ما ۱۲۰۰ای« که وسعت آن بر سر این »زنجیره صخره 

یک از دو کشور حاضر  گردد و هیچاین جزایر به صدها سال پیش باز می هاست جریان دارد. قدمت ادعا بر سر سال

های هر دو کشور به مثابه بخشی از سرزمین به کوتاه آمدن از مواضع خود نیست چرا که این جزایر در پایتخت 

ژوئن در   ۲۱براد لندون« در گزارش » .شود و مردمان دو کشور هم روی آن حساسیت زیادی دارندمی  محسوب

چین یک تفاوت آشکار دارد:   -های اخیر میان هندچین با تنش  -ان در همین رابطه نوشت، تنش میان ژاپنانسی

ها چند سالی است جریان دارد و  نشای هیمالیا نیست. در هیمالیا تاول اینکه این جزایر همچون ارتفاعات صخره

ها م زخمی شدند. با این حال، این درگیری سرباز هندی کشته و تعدادی ه ۲۰دوشنبه گذشته به جایی رسید که 

ها تا حدودی بکاهند. در اینجا، تنش فقط میان هند تقریبا محدود شدند و دو طرف کوشیدند با مذاکره از دامنه تنش 



 
متحده به حمایت تلویحی از هند برخاست و به در این میان دخیل نبود هرچند ایاالت و چین بود و کشور سومی 

دیائو«  -بانیان تسلیت گفت. از سوی دیگر، هرگونه نزاع منتج به جنگ بر سر جزایر »سنکاکوهای قرخانواده 

متحده و ژاپن یک ت متحده شود. دلیل این است که ایاالتواند موجب تقابل نظامی مستقیم میان چین با ایاالت می

متحده ملزم به دفاع از آن است. یاالت پیمان دفاعی متقابل دارند. اگر سرزمین ژاپن مورد حمله خارجی قرار بگیرد، ا

ای صادر و در آن  نگرانی از تقابل احتمالی میان دو کشور هفته گذشته به اوج رسید زمانی که دولت ژاپن بیانیه 

سنکاکو  -های نزدیک به دیائوهای چینی به شکل هر روزه در آب ین سو کشتیاعالم کرد از نیمه آوریل به ا 

صورت روزانه هم افزایش یافته است به های چینی بهزنی کشتیهای اخیر، گشتاند. در روزمشاهده شده

 سخ به در پا//  هدفاتخاذ مواضع بی  .اندبار در روز در این جزایر مشاهده شده ۶۷ای که در برخی موارد گونه

ر روز چهارشنبه حضور فزاینده چین، »یوشیهید سوگا«، دبیرکل کابینه ژاپن، عزم توکیو را در یک کنفرانس خبری د

الملل تردید به لحاظ تاریخی و بر اساس حقوق بیناعالم کرد. او گفت: »جزایر سنکاکو تحت کنترل ماست و بی

اماتی پرخطر است. ما به طرف چینی قاطع اما آرام  شدت اقدبخشی از سرزمین ماست. تداوم این اقدامات به 

ای، مواضعی بر عکس ژاپن اتخاذ کرد. وزارتخانه مذکور  یانیهخارجه چین هم روز جمعه در بدهیم.« وزارت پاسخ می

افزود: »جزایر دیائو و تمام جزایر مرتبط با آن بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین چین هستند و این حق ذاتی ماست 

 ه دولتیزنی دریایی و قانون را در این آبها به اجرا در آوریم.« اظهاراتی مشابه هم در روزنامهای گشت الیتکه فع

«Global Times»  کاران ژاپنی در بهبود روابط دو کشور با  چین منتشر شد. گزارش این روزنامه با عنوان »محافظه

های صورت گرفته در منطقه اوساکای  کنند«، تالش د میدامن زدن به اختالفات مربوط به جزایر دیائو اختالل ایجا

ژاپن   -تواند به روابط چیند قرار داده و خاطرنشان کرد که این اقدام میژاپن برای تغییر در اداره جزایر را مورد انتقا

در ظاهر، این اقدام که از سوی شورای شهر »ایشیگاکی« مطرح شد همان جایی است که این   آسیب برساند.

به نوشته  ضرر است.گوید تغییر در اداره این جزایر اقدامی بیشود. شورای شهر مذکور میایر از آنجا اداره میجز

های پرجمعیت جزیره ایشیگاکی جدا خواهد جزایر را از قسمت روزنامه ژاپنی »آساهی شیمبون«، این شورا می

ر برابر شورای شهر ایشیگاکی، اعضای این شورا »بر ای دتر کند. اما در قطعنامه های اداری را سادهکند تا شیوه

زئی از ژاپن اعالم کردند. این چیزی است که موجب خشم چین مالکیت ژاپنی این جزایر« تاکید کرده و آنها را ج

های دونگ«، استاد موسسه  تیرماه( اعالم شود. »لی  ۲شده است. قرار است رای اعضای این شورا روز دوشنبه ) 

 تواند بر موجاداری در این زمان می  تایمز گفت: »تغییراتملل در دانشگاه امورخارجی چین، به گلوبال الروابط بین 

رخ داد. در آن سال فرماندار   ۲۰۱۲تر سازد.« اما جدیدترین بحران در سال ها افزوده و خطر را به بحران نزدیکتنش

ریزی برای خرید سه جزیره  گفت که توکیو در حال برنامه  گرای تندرو بود در جریان دیدار از آمریکا،توکیو که یک ملی

وصی آن است. در آن زمان این سخنان واکنش تندی به همراه نداشت مالکان خصاز جزایر مورد مناقشه با چین، از 

طور عملی در این زمینه دست ها را جلب کرد و دولت مرکزی ژاپن هم بهاما اقدامات بعدی در این زمینه توجه چینی

ین بر سر کار شد. این موضوع برای چین فرصتی فراهم کرد که توجهات را از رویارویی نظامی و سیاسی با فیلیپبه 

دنبال توسعه این گرای تندروی ژاپنی بههای چین جنوبی منحرف کند. این ملیجزایر مورد مناقشه دیگر در آب

ری در چین شد و احساسات ناسیونالیستی  ان، این طرح موجب تظاهرات سراسانجزایر بود. به نوشته سی

معترضان شروع به پرتاب زباله به سفارت ژاپن در   ها هم به غلیان آمد. تظاهرات زمانی به خشونت گرایید کهچینی

های ژاپنی را ویران و خودروهای ژاپنی را با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند.  ها و رستورانپکن کردند، مغازه 

زنم. در بحبوحه تظاهرات مردم چین، یک چینی درحال  ها را نشان بدهم یک مثال میت عمل چینیبرای اینکه شد

تویوتای ژاپنی مشاهده شد. خودروی او متوقف و راننده چینی از سوی هموطنانش تا سر حد مرگ مورد  راندن یک

سابقه   .ن یک تویوتای ژاپنی بودکه به کما رفت. جرمش این بود که درحال راندایگونهضرب و شتم قرار گرفت، به 

ردد یعنی زمانی که این جزایر نقطه  گباز می  ۱۴۰۰گوید ادعایش نسبت به این جزایر به دهه چین می//  نزاع



 
اعالم کردند که هیچ ردی از   ۱۸۸۵ها در یک نظرسنجی در سال آغازی برای ماهیگیران چینی بود. با این حال، ژاپنی 

با تایید کابینه، جزایر فاقد سکنه   ۱۸۹۵ژانویه  ۱۴ندارند. بنابراین دولت ژاپن در تاریخ کنترل چین در این جزایر 

ناپذیر از  عنوان بخش تفکیکطور پیوسته بهما به خاک ژاپن الحاق کرد. از آن زمان، جزایر سنکاکو بهسنکاکو را رس

خارجه ژاپن، گروهی از ساکنان  ه وزارت مانده است. به گفتشود، باقیجزایر نانسی شوتو که قلمرو ژاپن تلقی می

ساکن  ۲۰۰آن زمان جمعیت این جزیره بیش از کردند. در آوری میکردند و »پر« جمعدر این جزایر ماهی خشک می

 ۱۹۴۰به فرزندان ساکنان اصلی این جزایر فروخت اما حدود سال  ۱۹۳۲نبود. ژاپن سپس این جزایر را در سال 

فقط به تیره و تار شدن این  ۱۹۴۵در جنگ جهانی دوم در سال ا ترک کردند. تسلیم ژاپن ساکنان در نهایت جزایر ر

،  ۱۹۷۲شدند. اما در سال از جنگ این جزایر از سوی نیروهای اشغالگر آمریکایی اداره می  وضعیت انجامید. پس

بازگرداند. تایوان )جزیره نشینی خود از اوکیناوا به ژاپن عنوان بخشی از برنامه عقب آمریکا این جزایر را به 

دیائو نظر   -مالکیت جزایر سنکاکو پندارد هم برمی خودگردان( که پکن آن را جزئی از قلمرو یا استان شورشی خود

المللی کشتیرانی نزدیک هستند و از لحاظ ذخایر و حقوق ماهیگیری و داشتن دارد. جزایر ِسنکاکو به خطوط بین

فراوانی دارند. تنها مساحت یک جزیره از یک کیلومترمربع بیشتر است و باقی   منابع بالقوه نفت و گاز اهمیت

ا هستند. مالکیت بر این جزایر، همواره باعث تنش در روابط چین و ژاپن و تایوان های سنگی کوچکی در دریلکه 

اجرا در آورد، تایوان   های تایوانی نوشت اگر ژاپن تغییرات اداری را بهبه نقل از مقام  «Taipei Times» .استبوده

ه آنجا اعزام خواهد کرد. »نیروهای  »دفاع« از این جزایر در برابر ژاپن ب های ماهیگیری« را برای»ناوگانی از قایق 

 .های گذشته با تاسیس پایگاه نظامی نزدیک این جزایر مبادرت به حفاظت از آنها کرده استدفاعی ژاپن« در سال 

نشینی زمان کف/  معادله مسکن در چین و آمریکا/  ک دو غول اقتصاد دارد؟کرونا چه اثری بر بازار امال

 قیمت خانه در آمریکا

کرونا و تبعات چندبعدی آن »مقاومت درخور« نشان   بازار مسکن دو غول اقتصادی جهان در برابر : دنیای اقتصاد

دهد همزمان با شیوع هانی نشان میها درباره نوع واکنش بازار امالک آمریکا و چین به ویروس جنداد. بررسی

کند و در چین رکود یگسترده ابتال به کرونا، شیب تغییرات میانگین قیمت مسکن در آمریکا تغییر محسوس پیدا م

شود. واکنش تورم مسکن آمریکا به رکود کرونایی معامالت، براساس  ر غالب شهرها برقرار می معامالتی د

امه دارد. اثر بلندمدت این ویروس بر بازار ساخت و فروش مسکن و امالک تجاری  کم تا اکتبر ادها دست بینیپیش

مدت و برآوردهای  گیر«، از روی تغییرات کوتاه شکل »واکنش بازار ملک به ویروس عالم  .نیز بررسی شده است

اره  دنیای اقتصاد« دربهای »بلندمدت متغیرهای مسکن دو کشور »رکورددار در کرونا« مشخص شد. بررسی

های اجتماعی ناشی از شیوع کرونا بر بازار مسکن کشورهای چین و  د اقتصادی و توقف فعالیت تاثیری که رکو

مدت و درست از ماه بعد از شروع فراگیری، سطح میانگین قیمت دهد در کوتاه آمریکا گذاشته است نشان می

مسکن آمریکا ادامه پیدا  کم در بازار دست شی تا اوایل پاییزتوجهی پیدا کرد و این روند کاهمسکن کاهش قابل 

سازهای مسکونی در  وهای ساختمانی و ساختکند. در حال حاضر بخشی از رکود سنگین در فعالیتمی

تغییر در  ۵شود بینی میبرای بلندمدت پیش .گیردهای مختلف این کشور از تبعات اقتصادی کرونا نشات میایالت 

در چین  .چنین بازار امالک تجاری و حتی اداری این کشور رخ دهدکن در آمریکا و همی خرید و اجاره مسجنس تقاضا

ساز با تخفیف ویژه برای تحریک تقاضا شروع شده  عنوان کشور مبدا ابتال به کرونا نیز اخیرا فروش واحدهای تازه به 

های برآوردها در سامانه  .ودشبینی می تی پیش برای بازار مسکن این کشور رکود معامال  ۲۰۲۰است اما تا پایان 

الکترونیکی امالک در آمریکا )شاخص مسکن در سامانه زیلو( حاکی است متوسط قیمت مسکن در این کشور در  

درصد بیشتر از ماه   ۳/ ۷هزار دالر بود و  ۲۴۸ماه مارس )شروع فراگیری کرونا( به نقطه اوج رسید که رقمی معادل 

هزار دالر   ۲۴۴درصد کاهش به  ۲توسط قیمت خانه در آمریکا با در ماه جاری م بوده است. اما ۲۰۱۹مشابه در سال 



 
شود سطح قیمت میانگین در اکتبر به کف برسد و بعد از آن روند رشد تدریجی )آهسته(  رسیده است. برآورد می 

ان است. در  انتظار اقتصاد جه انداز رکودی تاریکی درچشم« ۱۹-به دنبال شیوع »کووید .قیمت شروع خواهد شد

از جمله  .ره این ابهام وجود دارد که پس از این رکود عمیق، اقتصادها چه مسیری در پیش خواهند گرفتاین با

بین اقتصاددانان قرار دارد بخش مسکن است. بر اساس آمارها، بخش مسکن آمریکا در  هایی که زیر ذره بخش

های توجه به نیازهای جمعیتی و مدلفاوت است، اما با هر چند آمارها مت  برد.وساز عمیقی به سر میرکود ساخت

شود اقتصاد آمریکا حدود یک میلیون کمبود خانه  وسازهای مسکن«، برآورد میبینی »انجمن ملی ساختپیش

/ ۵گوید در مجموع کمبود های رهنی »فردی مک« میاین در حالی است که شرکت اعتباردهنده وام  .داشته باشد

آمریکا وجود دارد. در حالی که عوامل مختلفی در کمبود عرضه مسکن آمریکا  در بازار مسکن میلیون واحدی  ۲

های خالی و افزایش  انه نقش دارند، در طرف تقاضا نیز عواملی همچون کاهش نرخ ازدواج، روند کاهشی نرخ خ

زمینه، افزایش رفتن این پسکنند اثرگذار هستند. با در نظر گهایی که در خانه والدین خود زندگی میتعداد جوان

نده بیماری کرونا منجر به ایجاد  کنتوجه در نرخ بیکاری در نیمه نخست سال جاری و پیامدهای گسترده و نگران قابل 

الملل روزنامه »دنیای اقتصاد« به نقل  به گزارش گروه اقتصاد بین  .مسکن خواهد شد تغییرات بلندمدت در تقاضای 

توان برای تقاضای بخش مسکن  در این رابطه پنج تغییر بلندمدتی که در این شرایط می از نشریه آنالین بیلدر، 

زایش خواهد یافت؛ یک  تراکم افتقاضای مسکن در مناطق کم :توان در فهرست زیر تشریح کردداشت را می انتظار 

ال  قی که تراکمی بااین است که مناط« ۱۹-ناپذیر از بحران سالمت به وجود آمده ناشی از »کوویددرس اجتناب 

های بیشتری مواجه هستند. در پاندمی کرونا مشخص شد مناطق دارند همانند نواحی مرکزی شهرها، با چالش 

های عمومی و نظام بهداشت ونقل عمومی، زیرساخت به حملمتراکم به دلیل سبک زندگی شلوغ، وابستگی زیاد 

ارند. هر چند کارشناسان انتظار ندارند تقاضای مسکن به  نامناسب و ناکافی بیشتر در معرض شیوع بیماری قرار د

تقاضای مسکن را برای نواحی کمتر متراکم « ۱۹-کوویدسوی مناطق روستایی تغییر کند، اما معتقدند بحران »

های اندازه ها بزرگ خواهد شد؛ در طول سه سال گذشته، ساخت خانهاندازه خانه  .دهدایش میشهری افز

کننده بودن برای بسیاری از خانوارها خسته« ۱۹-ی داشته است. با این حال در بحران »کوویدمتوسط روندی نزول

های های فعلی یا خرید خانهه طور واضح آشکار شد. بر این اساس با بازسازی خان هایشان به اندازه کوچک خانه

پاسخ دهند. یک پنجره فرصت برای  تر توانند نیازهای خود را برای فضاهای سکونت و کار بزرگ تر، افراد میبزرگ 

های خالی  خانه ضای سفر نرخواحدی ایجاد خواهد شد؛ در حالی که به خاطر کاهش تقاای تک های اجارهخانه 

ای بلندمدت ایجاد  های اجاره هایی برای تقاضای خانه یافت، اما در مقابل فرصتمدت افزایش خواهد اجاره کوتاه 

شود به کار وزیده می بادهای مخالفی که از سوی بازار نیروی ات جمعیتی در کنارشرایط مساعد تغییر .خواهد شد

ل فضاهای تجاری به  واحدی افزایش خواهد یافت. روند تبدیای تک های اجاره این معنی است که تقاضا برای خانه 

و به رونق دارند، فروشی آنالین و ارسال کاال روندی روکارهای خردهیابد؛ در حالی که کسبمسکونی شتاب می

با توجه به انعطاف گزینه ارتباطات ویدئو کنفرانسی،  .وکارهای فیزیکی در حال کاهش استاما نیاز برای کسب 

کند تا  هایی برای سازندگان ایجاد می ع است. این تحوالت فرصت روندی مشابه برای فضاهای اداری در حال وقو

ارتفاع سوق دهند. تمرکز روی تقاضای  واحدی کمی تکهای شهرفضاهای تجاری پیشین را به ساخت خانه

کنند از رکود اقتصادی خیز بردارند و در مسیر  ا تالش میکار ماهر باقی خواهد ماند: در شرایطی که اقتصادهنیروی 

  های خانوار باقی خواهد ماند. ترین چالش عنوان یکی از اصلیه رونق اقتصادی قرار گیرند، توان خرید خانه به دور

وساز مسکن، برای  کار فعال در بخش ساختوری نیروی های قبلی تجربه شد، افزایش بهرههمانگونه که در بحران 

  .حنی بار مخارج مسکن حیاتی خواهد بودهای بیشتر و هموار کردن منواحدهای بیشتر با محدودیت  ساخت

گیری ویروس کرونا در چین و از سرپس از فروکش کردن موج شیوع //  تغییرات بازار مسکن چین پس از کرونا

های اقتصادی، در ماه مارس بازارهای مسکن چین به تدریج به شرایط عادی بازگشتند. آمارهای مبادالت از  فعالیت 



 
در این ماه حکایت   –شنژن، چنگدو، فوژو، هنگژو، هوآیان، یانگژو، شیاژینگ و شانتو  –هشت بازار بزرگ امالک چین 

ران مسکن چین به بازارهای امالک این کشور بازگشتند. در این ماه حجم مبادالت سطح میانگین از آن دارد که خریدا 

ا ناشی از برداشته شدن  را مجدد لمس کرد. به عقیده کارشناسان این روند رو به بهبود عمدت  ۲۰۱۹فصل آخر 

زده این  اران را از بازارهای یخهایی که خریدهایی برای کنترل بیماری به اجرا گذاشته شده بود، محدودیت محدودیت 

های ها و از سرگیری فعالیت دودیتداشت. از زمان فروکش کردن تب بیماری، برداشته شدن محکشور دور نگه می

کنند. توجهی برای تقویت فروش و حفظ جریان نقدینگی خود ارائه میفات قابل ها تخفیبفروش صنعتی، اما بسازو 

برخی از  گوید: »قیمتحقیق و توسعه مسکن الکترونیک« چین در این رابطه مییانگ هانگژو، معاون »موسسه ت

د برخی اند، هر چنهای بازار کاهش یافته شود، به زیر قیمتدولت مهار می  های جدید مسکن که توسطپروژه 

سکن ها بر قیمت زمین و مدهد: »محدودیتها همچنان برای خریداران پرطرفدار است.« او ادامه میپروژه 

رید زمین ها برای خکرد. بنابراین مردم برای خرید مسکن و بسازو بفروش هایی را برای سوداگران ایجاد میفرصت

شهر بزرگ و متوسط پیشگام بازار مسکن   ۳۰در آوردند.« بر اساس آمارهای ماه مارس، فروش خانه هجوم می

میلیون متر مربعی ماه فوریه   ۲/ ۳۳ سه برابر اندازه  میلیون متر مربع رسید، بیش از ۸/ ۶چین، در این ماه به سطح 

برای مثال، در شهر سوژو، شهری از لحاظ اندازه   .های مقابله با ویروس کرونا همچنان ادامه داشتکه محدودیت

متر مربع خانه   ۱۷۵۸۰۰بندی دوم و نزدیک به شانگهای، در هفته آخر منتهی به هشتم مارس حدود در دسته 

هزاری ماه ژانویه بیشتر   ۱۳۲هزار متر مربعی ماه فوریه و میانگین  ۶۵سطحی که از میانگین هفتگی فروخته شد، 

میلیارد یوآن  ۱/ ۲ه ارزش بیش از ، بهمچنین در استان ووژونگ در عرض تنها یک دقیقه فروش آنالین خانه  .بود

 دهندگان، از سرگیری فعالیت عهبه گزارش روزنامه »صبح چین جنوبی« با بازگشایی مراکز فروش توس .رسید

تری در بازار امالک چین نمایان های امیدوارکننده مردم به مشاغل نشانه  های بسازو بفروش و بازگشتشرکت

مرکز فروش در استان هوبی  ۱۳۲۷درصد از  ۹۷ن کانتری« اعالم کرده حدود در این رابطه شرکت »گارد .شده است

وساز این شرکت نیز مجدد به جریان  پروژه ساخت ۲۹۵۱عالوه تقریبا تمامی به اند.خود را از سر گرفته فعالیت 

  ۷۰مارس بیش از  ۱۵دهنده امالک »نیو ورد ِدوِلوپِمنت« نیز بین اول ژانویه تا اند. در شنژن، شرکت توسعهافتاده 

نیت تجاری چین« در این واحدی خود را به فروش رساند. ژانگ ییپینگ، تحلیلگر در شرکت »امدرصد از واحدهای تک 

به   «.د و تقاضا برای خرید خانه باال استگوید: »شنژن شهری جوان است، جایی که عرضه مسکن محدورابطه می 

های سختگیرانه بخش گذاریبندی اول به خاطر سیاستای دستهگفته او: »به غیر از شنژن، بسیاری از شهره

نظران شاهد جهش فروش خانه باشند.« در این رابطه صاحب  ۲۰۲۰رسد در ادامه سال امالک بعید به نظر می 

های اقتصادی بخش مسکن رسد آسیبمعتقدند جهش فروشی که در برخی شهرها رخ داده است به نظر نمی

کند سطح فروش خانه در  بینی میجبران کند. بر این اساس شرکت »نایت فرانک« پیش چین را در سال جاری 

 .درصدی را تجربه خواهد کرد  ۴۰تا  ۳۰ن در فصل نخست کاهشی بندی اول چیشهرهای دسته

 فوربس: آمریکا در نبرد با چین قادر به جایگزین سریع ناوهای غرق شده خود نیست

یک نشریه آمریکایی در زمینه ظرفیت ساخت و نگهداری صنایع کشتی سازی آمریکا نوشت، نیروی دریایی   : فارس

تواند ناوهای جدید یا تعمیر شده خود را به سرعت جایگزین ناوهای غرق شده یا  میآمریکا در نبرد طوالنی با چین ن

یک نشریه آمریکایی در تحلیلی نوشت، صنایع کشتی سازی آمریکا به آسانی قادر به جایگزین    .آسیب دیده کند

ز  وربس« رو نشریه »ف  .سریع ناوهای غرق شده یا آسیب دیده در یک نبرد محتمل طوالنی مدت با چین نیست

اند به اندازه کافی  تویکشنبه در این زمینه نوشت، نیروی دریایی آمریکا در یک نبرد طوالنی مدت با چین نمی

به نوشته این نشریه، بعد از یک  .ناوهای جدید یا تعمیر شده را جایگزین ناوهای غرق شده یا آسیب دیده خود کند

شور به سختی قادر به ساختن یا تعمیر ناوهای جنگی آمریکا  دهه غفلت دولت آمریکا، صنایع کشتی سازی این ک



 
و    جدید آمریکا و چین  در صورت درگیری  در این زمینه هشدار داد که امی سابق آمریکایی هستند. »برگر« یک نظ

غرق شدن ناوهای آمریکایی، ناوگان ایاالت متحده از لحاظ کمیت با کاهش مواجه شده و در نقطه مقابل ناوگان  

ز دست های ابرگر نوشت: »جایگزین کردن کشتی .گیردن برای جبران خسارات وارده در وضعیت بهتری قرار می چی

های کشتی سازی آمریکا کاهش یافته، در حالی که  کارخانه رفته در جنگ کار بسیار مشکلی است زیرا ظرفیت 

در ماه ژانویه )دی(   کا«ایع دفاع ملی آمریگزارش »اتحادیه صن «.ظرفیت رقبای ما در این زمینه افزایش یافته است

حمل پوشش کمیت کنونی نیروی دریایی این کشور را دارد  نیز نشان داد که صنایع کشتی سازی آمریکا تنها تاب ت

تحلیل اندیشکده آمریکایی »رند«   .ها خواهد بوددرصدی، فراتر از ظرفیت تولیدی آن ۱۰۰وهرگونه افزایش باالی 

« چین ۲۱-ضد کشتی بالستیک »دانگ فنگموشک  5۰  نیز نشان داد در حالی  ۲۰۱5یا در سال مستقر در کالیفرن

های دیگر را در  یک فروند کشتی آمریکایی را غرق کند که این کشور صدها موشک از این نوع و نمونهتواند می

توسعه توان نظامی روسیه و چین نیز اخیرا گفته که   استفان کیتای« معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا» .اختیار دارد

 .ا به چالش کشیده استدر فضا، قدرت پنتاگون در این حوزه ر

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 ارز ۱۹افزایش نرخ رسمی  ؛۹۸تیر  ۲

 ۱۹ارز کاهش و قیمت  ۱۶ارز را اعالم کرد که بر اساس آن نرخ  ۴۷به( نرخ وز )دوشنرکزی امربانک م -ایرنا  -تهران 

براساس این گزارش، هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت  .واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ بقیه ارزها نیز ثابت ماند

ریال و هر یورو   ۹۵۰و  هزار ۵۱هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس  ۴۲همانند روزهای گذشته 

 ۴۳۳هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۱۲۴هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  گذاری شدارزش  ریال ۷هزارو ۴۷نیز

ریال، درهم امارات متحده   ۵۵۱ریال، روپیه هند  ۳۰۵هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۴۴۶هزار و  ۴ ریال، کرون نروژ

ریال، یکصد ین  ۱۷۱هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۳۵هزار و  ۱۳۶ویت ریال، دینار ک ۴۳۷هزار و  ۱۱عربی 

هزار و   ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۵هزار و  ۱۰۹عمان ریال، ریال  ۴۲۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ   ۲۹۳هزار و  ۳۹ژاپن 

  ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۲۲هزار و  ۲ی جنوبی ریال، راند آفریقا ۹۵۹هزار و  ۲۶نرخ دالر نیوزیلند نیز  .ریال قیمت خورد ۸۹۳

ریال، لیر  ۵۱۳هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۴ریال، روبل روسیه  ۱۳۰هزار و 

  ۷۰۴هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۷۸۳هزار و  ۲۸ریال، دالر استرالیا  ۸۲سوریه 

  ۲۴۶هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا ۴۱۴هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۸۳هزار و  ۳۰سنگاپور دالر  ریال،

  ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۲۷۴هزار و  ۳۴د روپیه نپال ریال و یکص ۳۱ریال، کیات میانمار 

  ۴۷۳هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند ۹۳۵هزار و  ۵چین یوان  ریال،  ۹۶۱هزار و  ۲۹ریال، دینار لیبی  ۷۲۱هزار و 

هزار و   ۵۹ال، دینار اردن ری  ۶۳۸هزار و ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۳۶هزار و  ۹ریال، رینگیت مالزی 

  ۲ونزی ریال، یک هزار روپیه اند ۸۵۳هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۳۹۹هزار و ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۲۴۰

ریال، منات   ۶۵۰هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۳افغانی افغانستان  .ریال قیمت گذاری شد ۹۶۳هزار و 

ریال،   ۷۶هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۸۸۵هزار و  ۸۳ل، یکصد پزوی فیلیپین ریا  ۷۲۲هزار و  ۲۴آذربایجان 

 .گذاری شدریال ارزش۹۶۶هزار و  ۱۱ن جدید ترکمنستاریال و منات  ۲۰۶هزار و   ۴بولیوار جدید ونزوئال 

 

 چاینا دیلی: موضوع ادعایی آژانس درباره ایران قدیمی است

للی انرژی اتمی  پرشمارگان ترین روزنامه انگلیسی زبان چین نوشت که موضوع ادعایی آژانس بین الم -ایرنا -پکن

 ۲۰۱۵توافق هسته ای سال  درباره سایت های مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران، بسیار قدیمی و قبل از

https://www.irna.ir/news/83829343/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83829343/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83827446/%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
نبه در مطلبی با اشاره به تصویب قطعنامه ضد  به گزارش ایرنا، چاینا دیلی روز یکش .میالدی ایران )برجام( است

سایت دارای فعالیت های هسته ای آن هم بر اساس  ایرانی شورای حکام نوشت: موضوعی که درباره دو 

و بسیار قدیمی است و به قبل  ۲۰۰۰ت مربوط به اوایل سال های ادعاهای بی سند از دیدگاه ایران مطرح شده اس

ه تاکید کرد که همین باعث شده است تا ایران این اقدام سه کشور اروپایی و آژانس را  روزنام  .از برجام بر می گردد

گزارش ادامه می دهد که برای ایران تصویب چنین قطعنامه ای این معنا را   .تصویب قطعنامه را محکوم کند تقبیح و

کوتاه بیاید اما تهران تاکید دارد که  تداعی می کند که برخی می خواهند ایران را وادار کنند تا از مواضع و اصول خود 

ی شینهوا گزارش کرده است که چین از آمریکا  خبرگزارهمزمان  .بموقع به این قطعنامه واکنش نشان خواهد داد

می خواهد تا دست از اقدامات و تحرکات اشتباه درباره برنامه هسته ای بردارد و منافع و حقوق مشروع دیگر طرف  

گزارش رسانه های چین حاکی است که چنین تحرکاتی در کنار تحریم ها می تواند   .ار دهدها را مورد احترام قر

وزارت خارجه چین  .دو این موضوع را کشورهای اروپایی نیز مورد توجه و تاکید قرار داده ان وط برجام شودباعث سق

این کشور بر ایران ابراز نگرانی کرده   از مدت ها قبل با انتشار بیانیه هایی بارها از بابت تحرکات آمریکا و فشارهای

چین برجام را یک توافق بسیار مهم بر   .و مراودات اصرار دارد و ضمن تاکید بر کاستن از تنش ها بر پیشبرد ارتباطات 

اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می داند که به کاهش تنش ها و عدم اشاعه کمک می کند و از 

روزنامه چاینا دیلی نوشت که ایران  .اقدامات نادرستش را در قبال این توافق متوقف کند واشنگتن خواسته است

های اسراییل و آمریکا برای طرح مسایل بسیار قدیمی آنهم بدون  ورای حکام خواسته است تا در قبال تالش از ش

 .سند و بر اساس ادعاهای واهی هوشیار باشد

 

 کنندگان خودروی ام.جی در تبریز احقاق حقوق خود را خواستار شدندثبت نام 

نفر از ثبت نام کنندگان خودروی ام.جی پارس موتور با تجمع مقابل شرکت صنعت خودرو   ۵۰حدود  -ایرنا -زتبری

 .ساله در موعد تحویل خودروی ثبت نامی، احقاق حقوق خود را خواستار شدند ۲آذربایجان در تبریز به دلیل تاخیر 

هایی خواستار بازگرداندن هزینه های ثبت نام  به گزارش ایرنا، تجمع کنندگان با در دست داشتن بنر و پالکارد

به استاندار  در یکی از بنرها و پالکاردهای تجمع کنندگان خطاب   .میلیونی خود یا تحویل خودروهایشان شدند

نموده ایم   ۳۶۰آذربایجان شرقی آمده است: اینجانبان حواله داران که اقدام به خرید پیش فروش خودروی ام.جی 

از تاریخ تحویل گذشته که نتیجه ای حاصل نگردیده و احدی جوابگو نمی باشد از آن مقام محترم  سال  ۲متاسفانه 

یکی از ثبت نام کنندگان خودرو در این خصوص به خبرنگار  .مایندانتظار داریم نسبت به احقاق حق اقدام عاجل فر

است که از تحویل خودرو سرباز می   سال ۲میلیون تومان برای ثبت نام خودرو پرداخت کردیم اما  ۵۰ایرنا گفت: 

ریم )ن.ه( افزود: مسووالن شرکت آذویکو صنعت خودرو آذربایجان اظهار می دارند قطعات خودرو به علت تح  .زنند

تا نسبت به برآورده کردن حقوق  در دسترس نمی باشد البته یک ماه پیش برای چندمین بار از ما فرصت خواستند

وی ادامه داد: با قیمت قطعی با ما قرارداد امضا کرده اند اما از انجام    .ند که خبری نیستثبت نام کنندگان اقدام کن

م کنندگان خودرو هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از  یکی دیگر از ثبت نا  .تعهدات خودداری می کنند

بر اعتراض خود را به مسووالن اعالم  مقابل شرکت تجمع داشتیم و برای چندمین برا ۱۵صبح تا حدود  ۹.۳۰ساعت 

ید و برای  )م.ق( افزود: یکی از مسووالن اعالم کرد که باید صورت جلسه کن  .کردیم اما فعال نتیجه ای نگرفته ایم

  ۳هزار خودرو ثبت نام شده ادعا می کنند ۶وی ادامه داد:   .تعزیرات تهران مراجعه کنید ۶۴پی گیری کار به شعبه 

دستگاه خودرو البته با دریافت مبالغ جدید دیگر به   ۷۴۶ویل شده است اما به کمک تعزیرات تنها هزار خودرو تح

میلیون تومان  ۵۵سال پیش  ۲بت نام خودرو نیز به ایرنا گفت: )ر.ف( دیگر معترض ث  .مشتریان داده شده است

ز آنها اخذ و به مشتریان ارایه شد ولی  دستگاه خودرو را ا ۷۴۰دریافت کردند اما حدود پنج ماه پیش تعزیرات بیش از 

و به طور  میلیون تومان قیمت داشت  ۸۸ خودروی ثبت نامی در آن زمان وی افزود:  .بقیه کماکان بالتکلیف هستند 

https://www.irna.ir/news/83828679/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83828679/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83828679/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1


 
کرد: متقاضیان   وی خاطرنشان  .میلیون تومان از متقاضیان دریافت کردند اما از خودرو خبری نشد ۵۵تا  ۳۹متوسط 

به گزارش   .ارت های بسیاری شدند ولی تاکنون در این خصوص رسیدگی انجام نشده استتاکنون متحمل خس

ی از شهروندان ثبت نام کننده برای خودروهای ام جی ایرنا، از شهرهای دیگر از جمله شیراز و تهران نیز تعداد

نعت خودرو آذربایجان گروه ص .با خبرنگاران داشتند به تعهداتش تماس هایی در خصوص عمل نکردن شرکت مزبور 

به تولید و فروش خودروهای   با همکاری کمپانی سایک موتور چین نسبت ۲۰۱۶در سال  AZVICO با نام تجاری 

 .لین بار در ایران اقدام کردبرای او MG سواری

 

 روز ۷میلیون آزمایش در  ۲.۳آزمایش وسیع کرونا در پکن، 

اطالعات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های پکن نشان می دهد شمار کسانی که در چند  تازه ترین  -ایرنا -پکن

هزار نفر  ۳۰۰میلیون و  ۲دوم مورد آزمایش کرونا قرار گرفته اند به بیش از  روز گذشته و به دنبال شیوع موج

نفر از پستچی ها، توزیع  به گزارش ایرنا به نقل از این مرکز و کمیسیون بهداشت محلی، صدها هزار  .رسیده است

ها تحت آزمایش  کنندگان، رستوران داران، کارگران، کارکنان سالن های غذاخوری و کارکنان بسیاری از شرکت 

همزمان بسیاری از کارشناسان و ویروس شناسان در پایتخت چین گفته اند که اصال نباید   .کرونا قرار گرفته اند

اگرچه وضعیت شیوع تحت کنترل قرار است اما اکنون جای هیچ  اهش دادمیزان هوشیاری و اقدامات کنترلی را ک

بشدت تحت کنترل است و بندرت کسی از شهر خارج و یا وارد   ورود و خروج مردم به شهر پکن .سهل انگاری نیست

آن می شود و کسانی هم که قصد سفر دارند باید در یک دوره هفت روزه قبل از سفر تحت آزمایش کرونا قرار  

جانگ ونهونگ ویروس شناس مشهور و رییس تیم پزشکی در شانگهای پیش بینی کرده است که حتی اگر   .گیرند

وی   .میالدی دنیا را درگیر می کند ۲۰۲۱رمان کرونا پیدا شود باز هم این بیماری تا اواسط سال واکسنی برای د

میلیون نفر خواهد  ۱۰روز آینده در دنیا به بیش از  ۱۰افزود که با نظرداشت روند همه گیری، شمار مبتالیان در 

گفته  .همه گیری بزودی برطرف نخواهد شدرسید و به دلیل تفاوت شیوه های مقابله و راهبردها و پروتکل ها، این 

نفر است اما با ورود هیات های پزشکی از شهرهای دیگر   هزار  ۹۰شده بود که ظرفیت تست کرونا در پکن روزانه 

تاکنون نزدیک   .هزار نفر تحت آزمایش کرونا قرار گرفتند ۳۰۰میلیون و  ۲ ژوئن،  ۲۰تا  ۱۲به پایتخت چین بین روزهای 

اله بوده  س ۵۶ر پکن به کرونا مبتال شده اند که کوچکترین آنها یک نوزاد یک ساله و بزرگترین یک فرد نفر د ۲۰۰به 

ناحیه مسکونی در پایتخت در قرنطینه و تحت تدابیر شدید تردد است و از کلیه ساکنان آن خواسته  ۴۰اند همزمان 

تمامی  .منازل و مجتمع ها خارج نشوند شده است برای جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران به هیچ وجه از

صورتی که آزمایش کرونا بدهند و نتیجه منفی باشد حق روزه قرار می گیرند فقط در ۱۴کسانی که تحت قرنطینه 

 .خروج از منزل خواهند داشت

 

 مخالفت چین با دخالت نیروهای خارجی در هنگ کنگ

مور خارجه چین در هنگ کنگ اتهامات و اظهارات غیر مسئوالنه اخیر برخی سخنگوی دفتر وزارت ا -ایرنا -پکن

اخلی چین را به سیاستمداران غربی، مسئوالن سازمان های بین المللی و پارلمان اروپا درباره هنگ کنگ و امور د

مقام دفتر وزارت  به گزارش ایرنا این  .شدت محکوم و نارضایتی و مخالفت شدید خود با این دخالت ها را ابراز کرد

امور خارجه چین در هنگ کنگ با تاکید بر این موضوع که حفظ امنیت ملی، کلیدی ترین و اساسی ترین عنصر 

اجازه نخواهد داد اقداماتی صورت گیرد که امنیت ملی  حاکمیت ملی محسوب می شود، گفت که هیچ کشوری 

وری نمی تواند از چالش هایی که در سازو کار  بر اساس اظهارات این مقام چینی، هیچ کش .اش به خطر بیفتد

هنگ کنگ یک  .تضمین امنیت ملی اش وجود دارد، چشم پوشی کند و عدم وجود قانون امنیت ملی را نادیده بگیرد

چین در واکنش به ناآرامی ها در این منطقه که   یژه و منطقه اداری محلی چین محسوب می شودمنطقه اداری و

https://www.irna.ir/news/83827816/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DB%B2-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83828965/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF


 
نان آن را به خطر انداخت و هنگ کنگ قادر به حل و فصل آن نبود، قانون امنیت ملی را از امنیت ملی و رفاه ساک

خنگوی دفتر وزارت امور  س .سطح ملی به سطح کامال قانونی، منطقی و مطابق با قانون اساسی ارتقاء داد

نون، درباره امور  خارجه چین در هنگ کنگ همچنین تاکید کرد که برخی افراد به بهانه حقوق بشر و حاکمیت قا

داخلی چین داوری نامناسبی داشته اند اما این افراد نمی توانند پیش داوری های گستاخانه و ماهیت دخالت  

 .شورها انجام می دهند را کتمان کنندهایی که با سوء نیت در امور داخلی سایر ک

 

 چین واردات گوشت از آمریکا را تعلیق کرد

که واردات گوشت را از شرکت غذایی "تایسون" ایاالت متحده آمریکا، به  اداره کل گمرک چین اعالم کرد  -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا، اداره کل گمرگ چین در بیانیه ای که امروز یکشنبه منتشر کرد دلیل   .حالت تعلیق درآورده است

چین هفته  .ستبتالی تعدادی از کارکنان این شرکت صادراتی آمریکایی به کرونا« اعالم کرده ارا »ا چنین تصمیمی

محصوالت گوشتی از جمله  در میان صدها کارگر آلمانی شرکت "توینیس"، واردات به دنبال شیوع کرونا گذشته نیز

بازار توزیع محصوالت گوشتی  خرداد در ۲۲پس از شیوع ویروس کرونا در  .خوک را از این شرکت معلق کرد گوشت

شهر پکن  .محصوالت گوشتی خارجی را افزایش داده است و کشاورزی "شین فادی" پکن، چین نظارت بر واردات

از شیوع این ویروس خبر داد در   خرداد ۲۲روز که هیچ موردی از ابتال به کرونا گزارش نکرده بود در تاریخ  ۵۵پس از 

و  اولین مبتالیان این بازار، دستفروش ها  .نفر رسیده است ۲۲۰این شهر به حدود روز شمار مبتالیان در  ۱۰طول 

 .فروشندگان غرفه های توزیع محصوالت دریایی و منجمد بازار "شین فادی" بوده اند که اکنون تعطیل شده است

این  رستوران ها کرد،به دنبال شیوع کرونا در این بازار، چین اقدام به جمع آوری ماهی سالمون از فروشگاه ها و 

اطالعات مرکز کنترل   .یروس کرونا هم ممنوع کرده استکشور واردات این نوع ماهی را به دلیل نگرانی از شیوع و

میلیون نفر بعد از شیوع مجدد کرونا در پکن آزمایش کرونا   ۲.۳و پیشگیری بیماری های پکن نشان می دهد افزون 

مورد ابتال به کرونا از جمله   ۲۵کمیسیون ملی بهداشت چین امروز یکشنبه اعالم کرد در شبانه روز گذشته  .داده اند

 .مورد در پکن را ثبت کرده است ۲۲

 

 تحریم علیه چین را تعلیق کرد ترامپ

های این کشور علیه چین را به منظور عدم تداخل در توافق  رییس جمهوری آمریکا گفت که تحریم -ایرنا -نتهرا

وگو با »جاناتان سوان« خبرنگار دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در گفت .تجاری با پکن تعلیق کرده است

فشار علیه   های چینی به دلیلبرخی مقام داری این کشور علیه ای وزارت خزانه هتارنمای آکسیوس گفت که تحریم

ها را به این  ترامپ تاکید کرد که این تحریم .کیانگ را اعمال نکرده استمسلمانان اویغور در استان خودمختار سین

میلیارد دالر   ۲۵۰آن پکن دلیل اعمال نکرده که آمریکا »در میانه یک توافق تجاری بزرگ« با چین است که براساس 

های سنگینی بر کاالهای چینی اعمال و رییس جمهوری آمریکا گفت که او تعرفه .کنداالت متحده خرید میکاال از ای

های دیگر نیست چرا که دو کشور در  الیحه جدید کنگره این کشور علیه چین را امضا کرده است و نیازی به تحریم 

های شستشوی مغزی و بازداشت میلیونی  یکا دولت پکن را متهم به ایجاد کمپآمر .حال مذاکره تجاری هستند

کنند که ترامپ را مجاب به اعمال تحریم علیه ستیزان در دولت ترامپ نیز تالش میمسلمانان اویغور کرده و چین

یشین امنیت ملی جان بولتون« مشاور پ» .ها در این اقدامات دخیل بوده اندهای چینی کنند که به گفته آنمقام 

ها قرار  هایی از این کتاب که در اختیار رسانه ت او قرار است به زودی منتشر شود، در بخش ترامپ که کتاب خاطرا

پینگ« رییس جمهوری چین از اقدام ادعایی پکن علیه  گرفته، گفته است که ترامپ در دیدار با »شی جین

ه کسی درباره اجرای گو با آکسیوس با رد این اتهام گفت کوترامپ در گفت .مسلمانان اویغور حمایت کرده است

های حقوق بشری علیه چین با او صحبت نکرده و اگر چنین درخواستی »قانون مگنیتسکی« برای اعمال تحریم

https://www.irna.ir/news/83829020/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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  ۲۰۱۸بولتون همچنین ترامپ را متهم کرده که در دیدارش با "شی" در سال  .کندمطرح شود، او حتما بررسی می

 ۲۰۲۰مریکا کمک کند تا ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ه است با خرید محصوالت کشاورزی از آ از او خواست

ترامپ این اتهام را نیز رد کرد و گفت که او با هر رییس جمهوری صحبت کند خواستار خرید محصوالت  .پیروز شود

از کرونا به پایین ترین سطح خود  های گذشته به دلیل بحران ناشیروابط چین و آمریکا در ماه  .آمریکایی است

مصوبه کنگره آمریکا را که خواهان تحریم چین به  در تازه ترین تحول ترامپ هفته گذشته هش پیدا کرده است وکا

رییس جمهوری آمریکا   .کیانگ« بود، امضا کرددلیل »نقض حقوق بشر و سرکوب مسلمانان اویغور در استان سین

هایی ت که قطع کامل روابط با پکن یکی از گزینه همه روابط با چین را تکرار کرد و گفهمچنین تهدید خود برای قطع 

  .دارداست که واشنگتن برای خود محفوظ می

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

ساله همکاری های جامع ایران و چین تصویب  ۲۵برنامه  جلسه هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی؛

 شد

نبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، پیش هیات دولت در جلسه عصر یکش

به گزارش خبرگزاری صدا و   .ساله همکاری های جامع ایران و چین را بررسی و تصویب کرد ۲۵نویس نهایی برنامه 

تاریخی دو کشور که در عرصه های مختلف فرهنگی، ن جلسه با اشاره به روابط ؛ رئیس جمهور در ای سیما

اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و 

رد را هدف  ب –پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه منطقه ای و بین الملل براساس رویکرد برد 

دکتر روحانی افزود: این همکاری، زمینه ای برای مشارکت ایران و چین در  .ه بلند مدت دانستاساسی این برنام

راه« است و فرصتی برای جلب   –پروژه های اساسی و زیرساخت های توسعه ای از جمله طرح بزرگ »کمربند 

 .ارتباطات خواهد بودردشگری، فناوری اطالعات و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گ

رئیس جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت 

افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه  

ای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده  در توسعه مناطق آزاد را برگذاری مشترک 

وی خاطرنشان کرد: راه ارتقای امنیت منطقه ای و بین المللی گسترش زمینه های نفع مشترک بین ملت  .دانست

ت جامعه بشری است و در هاست و پیوند متقابل امنیت و توسعه از طریق چندجانبه گرایی، ضامن صلح و پیشرف

کرات بین سران دو کشور، طرفین، همیشه بر تقویت همکاری راهبردی بین دو کشور تأکید کرده اند و امروز دو  مذا

در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه   .کشور در شرایط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این مسیر هستند

فت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، ارت امور خارجه مأموریت یا ساله ایران و چین، وز ۲۵همکاری جامع 

وزیر امور خارجه در ادامه از تقویت   .براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند

اظهار  همکاری ها بین ایران و افغانستان با ورود هیات افغانستانی به کشورمان گزارش داد و رئیس جمهور ضمن 

ط فیمابین ایران و افغانستان، دستیابی دو کشور به توافقنامه جامع را بسیار مهم ارزیابی خرسندی از ُحسن رواب

 .کرد و آن را تأمین کننده منافع دو کشور دانست

با تصویب هیات //  ۱۳۹۹افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال 

بر این  .افزایش یافت ۱۳۹۹گیران سازمان تأمین اجتماعی در سال بازنشستگان و مستمری ب وزیران، مستمری

کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان   ۱/۱/۱۳۹۹اساس، از تاریخ 

کنندگان حداقل  برقرار شده، به ترتیب برای دریافت ۱۳۹۸مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 
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درصد و برای سایر  ( ۲۶و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان )مستمری 

به عالوه مبلغ  ۱۳۹۸درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ( ۱۵سطوح باالتر از حداقل مستمری به میزان )

 .ریال افزایش می یابد(  ۱ر۶۶۰ر۱۴۰ثابت یک )

هیئت وزیران با  //  راهداری و حمل و نقل جاده ای و پزشکی قانونی کشور ص اعتبار به سازمان هایاختصا

بر این  .اختصاص اعتبار به سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای و پزشکی قانونی کشور موافقت کرد

ان  اساس، مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح نوسازی ناوگ

یشگیری از حوادث غیرمترقبه، به وزارت راه و شهرسازی ماشین آالت راهداری در هنگام وقوع بالیای طبیعی و پ

دولت همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و   .)سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای( اختصاص یافت

شگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تملک دارایی های سرمایه ای برای تأمین مواد مصرفی آزمای

 .ت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان پزشکی قانونی کشور اختصاص دادتشخیص هوی

با اصالح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط  //  افزایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

 .افتمیلیارد ریال افزایش ی( ۱۶۵۰از محل سود انباشته به مبلغ )هیات وزیران، سرمایه این صندوق 

هیئت دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تهیه و تدوین  //  تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به پیوست اجتماعی

پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کالن توسعه ای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی 

به موجب آیین نامه یاد شده، عناوین   .رساندا و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را به تصویب آنه

برنامه های کالن توسعه ای، کالن ملی و کالن محلی دستگاه های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسط 

همچنین براساس آیین نامه مذکور، تمام   .سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگا های اجرایی ابالغ می شود

ح های مشمول این مصوبه ، مکلفند با انتخاب مشاور ذیصالح ، مطالعات اجتماعی ناظر بر  کارفرمایان دولتی ِطر

مطالعات اجتماعی موضوع این آیین  .تاثیر اجرای برنامه های مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند

ری مراکز پژوهشی و  ب شرح خدمات نمونه ای که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکانامه باید در قال

 .های اجرایی ذی ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می رسد، انجام شوددانشگاهی و دستگاه

وال متعارف  صالحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسایل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق ر

های دستگاه  .ط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شودبرای این کار در مورد مشاوران سایر رشته ها ، توس

ای موظفند گزارش های نهایی شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه  های کالن توسعهاجرایی و مجریان برنامه 

رک و داده های پشتیبانی با رعایت قانون انتشار و  های مشمول این ایین نامه را به همراه کلیه اسناد و مدا

روز  ( ۶۰به اطالعات و آیین نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کالن توسعه ای به مدت حداقل ) دسترسی آزاد

همچنین به کارفرمایان دولتی طرح های مشمول این مصوبه اجازه داده می   .بر روی تارنمای مربوط قرار دهند

رصد هزینه هر طرح را برای انجام طرح  د ۴ز مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، تا شودکه پس ا 

های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن طرح در محدوده بخش یا شهرستان محل اجرای طرح، صرفاً از طریق  

 .دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه کنند

 

 ی در لبنانها برای سرمایه گذارمادگی چینیآ

های توسعه حمل و نقل و تولید انرژی  سفارت چین در لبنان اعالم کرد: چین آماده سرمایه گذاری در لبنان در زمینه 

در لبنان روز  سفارت چین  از بیروت، خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .به ویژه برق است

های توسعه حمل و نقل و تولید انرژی  ای اعالم کرد: چین آماده سرمایه گذاری در لبنان در زمینه يکشنبه در بیانیه 

ها حتی در این های چینی در لبنان با تاکید بر اینکه این شرکت"سرکیس شلهوب"، وکیل شرکت به ویژه برق است.

رد دالر بدهی خارجی دارد آماده سرمایه گذاری در این کشور هستند گفت: میلیا ۹۰شرایط کنونی که لبنان بیش از 
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ری آماده پذیرش پول ملی لبنان  ها معتقدند اقتصاد لبنان احیا شدنی است و حتی برای ضمانت سرمایه گذاچینی

یه گذاری  های خوب مانع سرماسرکیس شلهوب افزود، برخی در داخل دولت لبنان با وجود این پیشنهاد  نیز هستند.

های چینی در لبنان تاکید کرد، اما با وزارت حمل و نقل لبنان مذاکرات خوبی در زمینه احداث  وکیل شرکت شوند.می

وانگ کی جیان"، سفیر چین در   سرمایه گذاری اولیه این طرح یک میلیارد دالر است خطوط راه آهن داشتیم که

اد این کشور هم بر توسعه روابط اقتصادی تاکید و درباره احداث  لبنان در دیدار اخیرش با "غازی وزنه" وزیر اقتص

ناس اقتصادی هم درباره  قاسم قصیر"، کارش های چینی نیز تبادل نظر کردند.خطوط راه آهن لبنان توسط شرکت

های پیشین، گوید، موضوع همکاری با چین قدیمی است متاسفانه در دولت ها در لبنان میسرمایه گذاری چینی

ها و ها، به بخش ها از طریق بانک دادند و حتی گاهی امریکاییها را نمیداران آمریکا اجازه ورود این شرکتطرف

 خبرگزاری صداوسیما :منبع آوردند.ها فشار میاز سرمایه گذاری چینیهای مختلف برای جلوگیری وزارتخانه 

 

 حرکت آزمایشی یک قطار پر سرعت در چین/  ستم حمل و نقل ریلیبه دنبال توسعه سی

خبرگزاری صدا و  به گزارش سرویس بین الملل .کیلومتر بر ساعت هم برسد ۶۰۰تواند تا سرعت این قطار می

( در چین با  maglevعت نسل مگلو )به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز، مرحله آزمایشی یک قطار پرسر سیما

کیلومتر بر   ۶۰۰تواند تا های در چین آزمایش شد. سرعت این قطار میدر شهر شانگ این قطار  موفقیت انجام شد.

کیلومتر در ساعت یک پروژه کلیدی  ۶۰۰توسعه سیستم حمل و نقل ریلی مگلو با سرعت باالی  ساعت هم برسد.

ده است. این رفته" چین است که توسط وزارت علوم و فناوری این کشور آغاز شدر برنامه "حمل و نقل ریلی پیش

تیم این پروژه با  برای نخستین بار اجرایی شد. ۲۰۱۶مسیری است که نمونه اولیه پروژه آن در ژوئیه سال 

( و چینگدائو سیفانگ، شرکت آموزشی ویبولیتین متشکل از  CRRCمسئولیت بخش فنی شرکت سی آر آر سی )

های مگلو با سرعت ر سال گذشته فناوری ها طی چهاشرکت، دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی است. آن ۳۰یش از ب

های استاتیک، مراحل آزمایشی را در مسیر انجام  باال را ارتقاء داده اند و پس از رفع اشکال زمینی و تست

پویا در شرایط کاری مختلف انجام شد. در مسیر تست قطار مگلو، اشکاالت نمونه اولیه و تست عملکرد  دهند.می

های هایی از عملکرد استاتیک تا پویا همراه با به دست آوردن تعداد زیادی از داده این آزمایش شاهد پیشرفت 

کلیدی و تأیید اولیه عملکرد کلیدی سیستم مگلو با سرعت باال و اجزای اصلی بود که پشتیبانی فنی مهمی را 

ید با دقت زیادی انجام  آورد. تست پروژه مگلو با سرعت باال بااین قطار به وجود می برای توسعه و بهینه سازی

 از خط تولید خارج شود.  ۲۰۲۰شود سیستم نمونه اولیه قطار مگلو با سرعت باال تا پایان سال شود. پیش بینی می

ی سرعت، ایمنی، اطمینان، قطار مگلو با سرعت باال یک صنعت حمل نقل در حال ظهور با سرعت باال است که دارا

به موقع، حفاظت از محیط زیست و هزینه تعمیر و نگهداری کم است.  ظرفیت حمل قابل توجه مسافر، عملکرد

های طوالنی و برای حمل و نقل مسافر با مسافت کوتاه و متوسط توان از آن برای حمل و نقل در مسافت می

تواند شکاف بین خدمات ریلی و هوایی پر  ومتر در ساعت میکیل ۶۰۰قطار مگلو با سرعت باال  استفاده کرد.

های سفر فعلی را پر کند و به ایجاد یک شبکه حمل و نقل معقول، کارآمدتر و انعطاف پذیرتر برای تأمین نیاز  سرعت

  طور شناور در هوا و در فاصله ای از قطارهاست که هنگام حرکت، بهقطارمگلو گونه های مختلف کمک کند.گروه 

های بسیار زیاد به پیش برود،  تواند با سرعتگیرد و در حالی که تنها با هوا اصطکاک دارد می کمی از ریل قرار می 

  levitation)مغناطیسی( و  Magneticچرا که دیگر با ریل اصطکاک ندارد. نام مگلو از ترکیب اول دو کلمه انگلیسی 

 است.)شناوری( گرفته شده 

 

 کندمسئله »اویغورها« برای تضعیف چین استفاده می ترامپ از / رای الیوم
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کند تا اجازه ندهد رئیس جمهور آمریکا از مسئله اقلیت مسلمان »اویغور« برای ضربه زدن به چین بهره برداری می 

خبرگزاری  به گزارش سرویس بین الملل    .چین روند تبدیل شدن به اقتصاد شماره یک جهان را تکمیل کند

، روزنامه اینترنتی رای الیوم نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مسئله اقلیت مسلمان  داوسیماص

کند تا اجازه ندهد چین روند تبدیل شدن به اقتصاد شماره یک  »اویغور« برای ضربه زدن به چین بهره برداری می

ذشته حکمی را امضاء کرد که براساس آن شماری  به نوشته این روزنامه، دونالد ترامپ هفته گ کند. جهان را تکمیل

این امر قطعا نفاق   شوند.از مقامات چینی به سبب نقض حقوق اقلیت مسلمان »اویغور« در چین تحریم می

ت داخلی برای آن مربوط دهد که به طرح آمریکا برای تضعیف چین از طریق ایجاد مشکالآشکار وی را نشان می

ترامپ به عنوان یک نژاد پرست و   بدیل شدن به اقتصاد شماره یک جهان را تکمیل کند.است تا چین نتواند روند ت

پوپولیست درجه یک تنفر شدیدی از دین اسالم و مسلمانان صرفا به خاطر مسلمان بودنشان در دل دارد و  

راین اگر چین در  را به وی بدهند که همه مسلمانان نابود شدند؛ بنابخواهد روزی از خواب برخیزد و این خبر می

داشت حقوق نقض جرگه آمریکا یا در محور دوستان آمریکا قرار داشت، آخرین چیزی که برای ترامپ اهمیت می

جان بولتون برای اینکه این مرد )ترامپ( را متهم نکنیم، به سخنان  ها یا دیگران در چین بود.شده مسلمانان یا تبتی 

کنیم که در کتاب بحث برانگیزش که قرار است بیست و سوم همین یمشاور امنیت ملی سابق آمریکا استناد م

های مسلمان چین در  ها با رئیس جمهور چین وضع اویغورنویسد ترامپ در یکی از دیدار ماه وارد بازار شود، می 

 و خطری برای چین هستند، زیرا در سوریه تجربه جنگیها تروریست هستند ها را مطرح کرد که آنبازداشتگاه 

های مرزی بین هند و چین در  ها را همزمان با درگیری تصادفی نیست که ترامپ فرمان ویژه ایغور  کسب کردند.

ها در هیمالیا امضاء کرد، زیرا ترامپ روابط دوستانه و ائتالف راهبردی قوی با  منطقه مرزی مورد نزاع بین دو کشور 

که خواسته باشد از این طریق پیام تهدیدآمیز برای چین  ندرا مودی نخست وزیر افراطی هند دارد و بعید نیستنار 

دهید شوید و در مسائل و مناطق دیگر از جمله سوریه امتیاز می بفرستد با این مضمون که یا تسلیم اراده من می

ز ا و خواهید شد که تاب و تحمل نتایج آن را ندارید.تا پیشبرد قانون سزار تسهیل شود یا اینکه با مشکالتی روبر

های عربی برای جهاد در چین است جمله این مشکالت تحریک جهادیون مسلمان شده با همکاری برخی کشور 

مثل اتفاقی که در افغانستان ضد اتحاد جماهیر شوروی افتاد که در نهایت به فروپاشی آن منجر گردید یا اینکه چین 

داند تا در عرصه  ود را در تضعیف چین میگ با هند خواهد کرد که نخست وزیر افراطی آن نفع خرا سرگرم جن

شود های مسلمان اویغور در چین نقض میاگر فرض ما این باشد که حقوق اقلیت اقتصادی جای چین را بگیرد.

همین دلیل ما از چین در  ها سخن حقی است که هدف باطلی از آن اراده شده است و به فرمان ترامپ درباره آن 

کنیم، زیرا فروپاشی و برچیده شدن این امپراتوری به نفع کل بشریت  آمریکا حمایت می نزاعش با امپراتوری شرور 

توانیم به ترامپ دروغگو چیزی بهتر از آنچه عبدالحمید بن بادیس امام و الهام بخش انقالب الجزایر به  نمی است.

ها گفت »اگر ند که به آنها پس از بازداشت او در صدد مذاکره با وی بود سوی فرانسویان گفت، بگوییم. فران

گوئیم اگر اعالم کنی  ما به ترامپ می گویم«.فرانسه از من بخواهد بگویم الاله اال هللا، محمد رسول هللا، نمی

مسلمانان منصوب کنند،   ها ترا به عنوان امیرالمومنین یا خلیفهاسالم را پذیرفتی و مسلمان شدی و برخی از عرب

 کنیم.باورت نمی 

 چین واردات مرغ از آمریکا را ممنوع کرد / به علت نگرانی از گسترش کرونا

، واردات یک مارک خاص مرغ  "۱۹-دولت چین اعالم کرد به عنوان بخشی از برنامه مبارزه با بیماری همه گیر"کوید

به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین  ،خبرگزاری صداوسیما مللبه گزارش سرویس بین ال .کندآمریکایی را متوقف می 

واردات مرغ از آمریکا را ممنوع کرده   های ناشی از گسترش ویروس کرونا روز دوشنبه اعالم کرد به علت نگرانی 

الم کرد به عنوان بخشی از برنامه مبارزه با بیماری همه , دولت چین اع به گزارش خبرگزاری فرانسه  است.

, مقامات چین دستور دادند کند. در همین ارتباطارک خاص مرغ آمریکایی را متوقف می، واردات یک م"۱۹-گیر"کوید
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( در پکن را تعطیل کنند. اداره کل گمرک چین تصریح کرد که پس از شناسایی  PepsiCoکارخانه "پپسی کو" )

( به Tyson Foods))کرونا( در یک کارخانه آمریکایی گروه "پپسی کو"، واردات مارک تجاری"تایسون فود"  ویروس

طور موقت، به حالت تعلیق درآمده است. سایر محصوالت این مارک که قبالً وارد چین شده بودند، نیز توقیف خواهد 

زمایش )تشخیص ابتال به ویروس کرونا( مربوط  شد. "فان ژیمین" سخنگوی برند "پپسی کو"، گفت: »پس از آن که آ

شد، پکن دستور داده است که کارخانه "پپسی کو" بسته شود«. مقامات  به چند کارمند در این شرکت مثبت اعالم 

مورد جدید از ابتال به "ویروس کرونا" را روز یکشنبه در پکن کشف کرده اند؛ جایی که   ۲۲ها بهداشتی گفتند که آن

موج جدید ابتال  یلیون نفر از ساکنان قبالً مورد آزمایش قرار گرفته اند و سعی در جلوگیری از گسترشبیش از دو م

های چندی پیش به افراد محلّی توصیه شد که غذا  از یک بازار عمده فروشی مواد غذایی در پایتخت را دارند.

است، را دور بریزند. مقامات همچنین روز دریایی یخ زده خریداری شده از این بازار، که در حال حاضر بسته شده 

اد غذایی وارداتی خبر دادند. کارمندان رستوران ها، سوپر مارکت ها، جمعه، از یک کمپین ملّی برای بازرسی از مو

گیرند. یک مقام ارشد مرکز کنترل و پیشگیری از  ها و توزیع کنندگان مواد غذایی نیز مورد آزمایش قرار میبازار 

کن همچنان چین روز جمعه به خبرنگاران گفت که شیوع "ویروس جدید کرونا" تحت کنترل است، اما پ هایبیماری 

مورد جدید ابتال به "ویروس کرونا" را در روز یکشنبه به ثبت   ۲۶دهد. در کل، چین به ثبت موارد جدید ادامه می

ی از افرادی که تست وی مثبت اعالم رساند؛ از جمله سه مورد در استان هوبی، که با پایتخت هم مرز است. یک

 . مقامات چینی همچنین از یک مورد ابتال وارداتی خبر دادند. شده است در بازار ماهی "شین فادی" کار کرده بود

 : میتسن یخبرگزار -

 خریدهای آنالین باعث افزایش چشمگیر معامالت در چین شد

شور و ارزش پولی  ، میزان کل معامالت این ک(NUCC) براساس اعالم شرکت تسویه حساب پرداخت آنالین چین

به   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .ها با برگزاری یک جشنواره خرید و فروش آنالین به شدت افزایش یافته استآن

(، میزان کل معامالت این کشور و  NUCCین )نقل از شینهوا، براساس اعالم شرکت تسویه حساب پرداخت آنالین چ

جشنواره خرید  در ها با برگزاری یک جشنواره خرید و فروش آنالین به شدت افزایش یافته است.ارزش پولی آن

  ۱6.۹۱میلیارد تراکنش به ارزش  ۲6.۱۸ژوئن برگزار شد،  ۱۸که از اول ژوئن تا  6۱۸آنالین موسوم به جشنواره 

درصد   4۲و  5۲تریلیون دالر آمریکا( انجام شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب  ۲.۳۸تریلیون یوان )حدود 

ژوئن   ۱شرکت تسویه حساب پرداخت آنالین چین همچنین اعالم کرد که تعداد معامالت در تاریخ  رشد داشته است.

شیوع بیماری همه گیر به گفته این شرکت،  شود.میلیارد رسید که یک رکورد در یک روز محسوب می ۱.6به 

 انتهای پیام/ تمایل مردم چین به خرید آنالین را افزایش داده است. ۱۹-کووید

 

 چرا »قطع ارتباط« آمریکا با چین امکان پذیر نیست؟

شود و ابتدا صرفنظر از اینکه این قطع ارتباط صورت بگیرد یا نگیرد باید گفت ماهیت آن به قانون اقتصادی مربوط می 

به نقل از رادیو   یمخبرگزاری تسن به گزارش گروه بین الملل .باید بررسی شود این گزینه قابلیت اجرا دارد یا خیر

آمریکا اخیراً مدعی شده که گزینه "قطع ارتباط" کامل با چین هنوز یکی از گزینه   ایاالت متحده بین المللی چین،

اقتصادی و    اما در عین حال، مقامات عالی رتبه آمریکا در حوزه امور هایی است که در سیاست خود مد نظر دارد.

  شخصیت های شمار زیادی از  »امکان پذیر« نیست.  ط اقتصادی چین و آمریکاقطع ارتبا  تجاری تاکید دارند که

اقتصادی و رسانه های دنیا معتقدند اظهارات افراطی مانند »قطع ارتباط « با چین از جانب مقامات آمریکایی چیزی  

قطع ارتباط صورت   صرفنظر از اینکه این جز یک بازی انتخاباتی نیست و در کل گزینه ای کامالً غیر ممکن است.

بگیرد یا نگیرد باید گفت ماهیت آن به قانون اقتصادی مربوط می شود و ابتدا باید بررسی شود این گزینه قابلیت 
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و »آبراهام نیومن« استاد دانشگاه جرج  چندی پیش »هنری فارل«استاد دانشگاه جورج واشنگتن  اجرا دارد یا خیر.

   ان "حماقت جداشدن از چین" را در وب سایت مجله "دیپلماسی" آمریکامقاله ای مشترک با عنو تاون آمریکا 

منتشر و تاکید کردند حذف شتابزده وابستگی به چین ممکن است نهایتا نه تنها روابط اقتصادی سالم و مهم با چین 

ات مشابه  در حقیقت اتفاق را قطع کند بلکه پیوندهای اقتصادی را با سایر کشورهای جهان نیز قطع خواهد کرد.

)قطع ارتباط با چین( در تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی رخ داده است اما حقیقت این است که 

سیاستمداران آمریکایی قادر نیستند قوانین اقتصادی در زمینه اقتصاد و تجارت بین المللی را به آسانی تغییر 

با وجود تنش های اقتصادی و تجاری، حجم   روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« چندی قبل گزارش داد دهند.

میلیارد دالر رسید که نسبت به ماه فوریه نزدیک   ۳۹.۷چین و ایاالت متحده در ماه آوریل به حدود   تجارت دو جانبه

ر دیگر به بزرگترین شریک تجاری ایاالت متحده معنای آن است که چین با این به  درصد افزایش یافته است. 4۳

جایگاه مهم چین در ساختار  لفاظی انتخاباتی "قطع ارتباط" به اثبات رسید.  تبدیل شده است و بار دیگر پوچی

شرکت های جهانی سال ها   امروزه زنجیره صنعتی جهان، نتیجه تعادل مطلوب بین هزینه و کارایی است امری که 

ضربه کوتاه مدت اپیدمی کرونا، مزیت نسبی چین را تغییر نداده است در   واقعیمنابع ایجاد کرده اند. از طریق ادغام 

بازار بزرگ با پتانسیل  این   واقع "قطع ارتباط" ناگهانی با چین فقط باعث می شود شرکت های آمریکایی، چین

أمین صنعتی جهان حفاظت کرده و  از زنجیره ت  همزمان چین با اقدامات عملی  رشد عظیم را از دست دهند.

برای آبادانی بازار چین  گشایش در سطح باالتر را به پیش سوق داده به همین دلیل عزم شرکت های خارجی 

در دوران مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا، با ایجاد موانع انحصارگرایانه نمی توان مشکالت را   راسخ تر شده است.

 /انتهای پیام ای آمریکا و بقیه دنیا به وجود می آید.برطرف کرد بلکه مشکل بیشتر بر

 : کارپرس -

 ۲۰۲۰درصدی فروش خودرو چین در سال  ۲۰کاهش  پیش بینی جدید؛

به گزارش  .درصد نسبت به سال گذشته افت کند ۲۰تا  ۱۰فروش خودرو در چین انتظار می رود امسال بین  حجم

با اصالح برآورد گذشته خود پیش بینی کرد حجم فروش خودرو  (CAAM) کارپرس، انجمن تولیدکنندگان خودرو چین

این انجمن پیشتر برآورد کرده بود   .درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد ۲۰تا  ۱۰در این کشور طی سال جاری 

با   .درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش خواهد یافت ۲5تا  ۱5که فروش خودروهای جدید در چین امسال بین 

این حال عملکرد موفق چین در عبور از بحران کرونا و رشد فروش خودرو در این کشور طی ماه های آوریل و می  

به این ترتیب و طبق پیش بینی جدید انتظار می رود که   .قبلی خود را اصالح کندباعث شد تا این انجمن برآورد 

در سال   .درصد کمتر از سال گذشته محصوالت خود را به فروش برسانند ۲۰تا  ۱۰خودروسازان چینی امسال بین 

گفتنی است فروش خودرو چین در ماه می حدود  .دستگاه خودرو در چین به فروش رسیده بود ۲5بالغ بر  ۲۰۱۹

 4/4رشد کرد و این برای دومین ماه متوالی بود که پس از افزایش  ۲۰۱۹درصد نسبت به مدت مشابه سال  ۱4/5

طبق آمار »انجمن تولیدکنندگان خودرو چین«  .رددرصدی در ماه آوریل، این کشور افزایش فروش خودرو را تجربه ک

 منبع: رویترز   .میلیون خودرو در این کشور در ماه می به فروش رسید ۲/۱۹

 :وزیبولتن ن -

 بیانیه رییس تلگرام در مورد فیلترینگ تلگرام در ایران و چین

، پاول دوروف رییس تلگرام با انتشار بیانیه ای مدعی شده است که شرکتش از این پس روی  بولتن نیوز به گزارش 

 .مقابله با فیلترینگ در کشورهایی بجز روسیه، از جمله ایران و چین، تمرکز خواهد کرد
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 (: 14)هفته یثدح - خبرنامه:

   « ثواب دوستی آل محمدصلی اهلل عليه وآله وسلم »

 :ودفرم ،باد شو خاندان ا بر اوخد سالمکه  فرعجسی بن وامام م حضرت دخت گرامی ( ع)ه حضرت معصوم

  مات من أل : وسلم وآله  علیه اهلل صلی اهلل  رسول قال: قالت  وسلم وآله علیه  اهلل صلی   اهلل رسول بنت فاطمة  عن …عن فاطمة موسی بن جعفر علیه السالم 

 .(3)شهیداً  ماتَ محمّد آل حُبّ علی

 :ه استنوشت شتری بیان نموده و دنباله حدیث را چنینیبی این حدیث را درکتاب خود با تفصیل زمخشر 

 .أل و من مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم بَشَّرهُ مَلک الموت بالجنَّة ثم منکر ونکیر»

 .تزف العروس الیبیت زوجهاأل و من مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم یَزف الی الجنّة کما 

 .فتح له فی قبره بابان الی الجنّة  آل محمدصلی اهلل علیه وآله وسلم علی حبّ تاأل ومن م

 .أل ومن مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم جعل اهلل قبره مزار مالئکة الرحمة

 .لسنّة والجماعةأل ومن مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم مات علی ا

 .الیوم القیامة)مکتوباً( بین عینیه آیس من رحمةااهللعلیه وآله وسلم جاء  أل ومن مات علی بغض آل محمّدصلی اهلل

 .(4)«أل ومن مات علی بغض آل محمّدصلی اهلل علیه وآله مات کافراً؛ أل و من مات علی بغض آل محمّد لم یشم رائحة الجنّة 

را به بهشت بشارت می دهند و همانند عروسی که او   لی اهلل علیه وآله وسلم بمیرد، ملک الموت ونکیر ومنکر اومحبّت آل محمّدص آگاه باشید هر کس بر 

د و قبر او را برای خانه شوهرزینت داده اند او را برای بهشت زینت می دهند وزمانی که او را در قبر می گذارند، دو در از درهای بهشت گشوده می شو

 .(5)لیه وآله وسلم بمیرد، بر سنّت و جماعت مرده استرحمت می گردد. هر کس بر حبّ محمّد و آل محمّدصلی اهلل ع رفت وآمد مالئکه  محل

مأیوس از  آگاه باشید هر کس که بر بغض آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم بمیرد، روز قیامت می آید، در حالی که بین دو چشم او نوشته شده است: »

 کفر می میرد وهرگز بوی بهشت را استشمام نمی کند«.  مت خدا« و به حالرح

. این حدیث، بر روی ضریح  110؛ »سیده عش آل محمدصلی اهلل علیه وآله وسلم« هاشمی، ابوالحسن، چاپ اول، قم، ناشر: مؤلف، ص 3ح  3۵4، ص  ۲1عوالم العلوم« ج  (3

 .قبلی آن حضرت، با سلسله راویانش، حک شده بود

 .«…، ذیل آیه »قل لاسألکم علیه اجرا۲۲0ً، ص 4جلد، انتشارات بالغت، ج  4د ابن عمر،  خشری، محم تفسیر کشّاف« زم (4

 عامل حقیقی به سنّت محمدی و جماعت حق )که جمع واتحاد بر ولیت علی علیه السالم و آل او باشد( شیعیان هستند. ( ۵



 

 خبـرنامه»»  هب
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