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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ای چین پیوستپاکستان به سیستم ناوبری ماهواره

پاکستان به عنوان    .ای چین پیوستپاکستان به عنوان نخستین کشور به سیستم ناوبری ماهواره  : فارس

ای چین پیوست. از امکانات این سیستم برای موضوعاتی چون حمل و نخستین کشور به سیستم ناوبری ماهواره

ای چین و بری ماهواره آرن چنکی« مدیرکل اداره ناو » .نقل، کشاورزی، امداد و نجات و ... استفاده می شود

گفت: پاکستان شریک اصلی در این برنامه و نخستین کشوری   (BDS) ای ناوبری بایدوسخنگوی سامانه ماهواره 

ای ای ناوبری بایدو )قطب نما( پروژه سامانه ماهواره  .ای بایدو را اجرایی کرده استاست که سیستم ماهواره

خدمات ناوبری را   ۲۰۰۰ای مستقل است. این سامانه از سال اهواره بوسیلٔه چین برای توسعٔه سامانه ناوبری م

نسل دوم این سامانه که به نام قطب نما یا   .دهدعمدتاً برای مشتریان در چین و مناطق همسایٔه آن، ارائه می

احداث ماهواره خواهد بود، هنوز در دست  ۳۵ای ناوبری جهانی شامل و یک سامانه ماهواره  شناخته شده ۲-بایدو

 .است

 هاا به چینیهشدار تجاری اروپ

اتحادیه اروپا روز دوشنبه از چین خواست به وعده خود برای ایجاد یک اقتصاد باز به درستی عمل  : دنیای اقتصاد

کنگ نیز هشدار داد؛ کند و همچنین در مورد پیامدهای بسیار منفی تصویب و اجرای قانون امنیتی جدید در هنگ

الملل روزنامه  به گزارش گروه اقتصاد بین .یردگن را نادیده می وق اساسی شهرونداگوید حق قوانینی که غرب می

»دنیای اقتصاد« به نقل از رویترز، اورزوال فون درالین، رئیس کمیسیون اروپا اندکی پس از تماس تصویری با لی که 

مورد شیوع مدعی است پکن در کردند که غرب وزیر چین گفت که آنها مرتب این اتهامات را تکرار میکیانگ، نخست 

اروپا و چین از نظر استراتژیک  وی افزود: »روابط بین اتحادیه  .کرونا اطالعات را به درستی ارائه نکرده استویروس 

چارلز میشل، رئیس شورای اروپا نیز در این باره   «.اهمیت باالیی دارند و همزمان نیز بسیار چالش برانگیز است

های ما  کند از شرکتهای چینی استقبال میعالیت شرکتا از میزبانی و فای که اروپندازه معتقد است که چین به ا

فون درالین با اشاره به اینکه چین برای اروپا هم شریک و هم رقیب است گفت: »پکن به توافق   .کنداستقبال نمی

ها وپاییگذاری ارسرمایه  های اروپایی در چین یا برداشتن مقرراتخود برای اعطای دسترسی بیشتر به شرکت 

وانگ لوتانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات فون درالین  «.ده استعمل نکر

هایی نظیر مقررات  های محسوسی در زمینه تاکید کرد: »پیشرفت  ۲۰۱۹پیرامون عدم پایبندی چین به توافق 

حتی پیش از آنکه شیوع کرونا موجب وخیم  «.دزمان بیشتری دارندولتی ایجاد شده است و این روندها نیاز به 

دیدند در حالی که  شدن روابط چین و اروپا شود، کشورهای اروپایی خود را در میان جنگ تجاری آمریکا و چین می

ستار گویند خوامقامات اروپایی می   .به همکاری با هر دو نیاز داشتند، اما قادر به رد کردن یک طرف نیز نبودند

 .ها هستندایی نظیر خودروسازی، بیوتک و میکروالکترونیک هیرات در زمینه مشاهده تغی

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

  یش یافتارز افزا ۲۴نرخ رسمی  ؛۹۸تیر  ۳

  ۲۴ارز کاهش و قیمت  ۱۲بر اساس آن نرخ ارز را اعالم کرد که  ۴۷شنبه( نرخ بانک مرکزی امروز )سه -ایرنا  -تهران 

براساس این گزارش، هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت  .ا نیز ثابت ماندواحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ بقیه ارزه

  ۴۷ریال و هر یورو نیز  ۴۲۹هزار و  ۵۲. همچنین هر پوند انگلیس قیمت خورد هزار ریال ۴۲همانند روزهای گذشته 

https://www.irna.ir/news/83830579/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83830579/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83830579/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
ریال،   ۴۸۹هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۳۴۵هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  گذاری شدارزش  ریال ۳۵۳هزارو 

 ۱۱عربی  امارات متحدهریال، درهم  ۵۵۱ریال، روپیه هند   ۳۵۲هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک   ۳۷۸هزار و  ۴نروژ کرون 

  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۲۴۰هزار و  ۲۵پاکستان  ریال، یکصد روپیه ۴۰۶هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و 

ریال   ۵۰هزار و  ۳۱ریال و دالر کانادا  ۲۳۵هزار و  ۱۰۹یال عمان ریال، ر ۴۲۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۱۷۶هزار و 

هزار و   ۶ ریال، لیر ترکیه ۴۲۷هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۱۹۴هزار و  ۲۷نیز نیوزیلند نرخ دالر  .قیمت خورد

 ۸۲ریال، لیر سوریه ۵۱۲هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۸ریال، روبل روسیه  ۱۳۱

ریال، دالر   ۷۰۳هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱ هزار و ۱۱ریال، ریال سعودی  ۷۸هزار و  ۲۹ریال، دالر استرالیا 

ریال، کیات   ۲۶۱هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا ۴۵۱هزار و  ۴۹نگالدش د تاکای بریال، یکص ۱۵۸هزار و  ۳۰سنگاپور 

  ۷۲۱ر و هزا ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۳۶۸هزار و  ۳۴یکصد روپیه نپال ریال و  ۳۱میانمار 

ریال، رینگیت   ۵۶۶هزار و  ۱۳۵تایلند ریال، یکصد بات ۹۳۷هزار و  ۵ریال، یوان چین  ۵۳هزار و  ۳۰ریال، دینار لیبی 

ریال، یکصد تنگه  ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۷۲۳هزار و ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۲۲هزار و  ۹مالزی 

ریال   ۹۵۶هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۶۲هزار و  ۱۳جستان ریال، الری گر ۳۹۴هزار و ۱۰قزاقستان 

هزار و   ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۷۴۸هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۳افغانی افغانستان  .قیمت گذاری شد

  ۴ونزوئال یوار جدید ریال، بول ۶۷هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۷۳۸هزار و  ۸۳یال، یکصد پزوی فیلیپین ر ۷۲۱

 .ذاری شدگریال ارزش ۱هزار و  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و 

 

 ارز افزایش یافت ۲۹نرخ رسمی 

  ۲۹ارز کاهش و قیمت  ۷ارز را اعالم کرد که براساس آن، نرخ  ۴۷شنبه( نرخ بانک مرکزی امروز )سه  -ایرنا  -تهران 

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

  ۴۷ریال و هر یورو نیز  ۵۸۸هزار و  ۵۲هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس  ۴۲مانند روزهای گذشته 

ریال،   ۵۳۳هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۴۸۶ر و هزا ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شدارزش  ریال ۵۲۹هزارو 

  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی   ۵۵۶ریال، روپیه هند   ۳۷۸هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۴۱۹هزار و  ۴کرون نروژ 

  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۱۱۷هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۵۱۱هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و 

  ۹۹۵هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۵هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۲۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۴۱۳ار و هز

هزار   ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۴۱هزار و ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۲۱۰هزار و  ۲۷نرخ دالر نیوزیلند نیز  .ریال قیمت خورد

ریال، لیر سوریه   ۵۳۲هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ر ریال، ریال قط ۶۱۱ریال، روبل روسیه  ۱۳۴و 

ریال،   ۷۰۵هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۷۶هزار و  ۲۹ریال، دالر استرالیا  ۸۲

ریال،   ۲۵۵هزار و  ۲یالنکا ریال، ده روپیه سر ۵۰۹هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۲۷۰هزار و ۳۰دالر سنگاپور 

هزار   ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۵۷۴هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال، رینگیت   ۲۸هزار و ۱۳۶ریال، یکصد بات تایلند ۹۴۳هزار و  ۵هزار ریال، یوان چین  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۷۲۳و 

ریال، یکصد تنگه   ۲۴۰هزار و ۵۹ریال، دینار اردن  ۹۷۴هزار و ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۲۳هزار و  ۹مالزی 

ریال   ۹۷۰هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۴۷هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۵۲۰هزار و ۱۰قزاقستان 

هزار و  ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۶۹۶هزار و ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان .قیمت گذاری شد

 ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۶هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۸۸۱هزار و ۸۳ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۲۱

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۹۸هزار و ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و 

 

https://www.irna.ir/news/83831984/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 

آمریکا تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین قالیباف: رفتار یکجانبه  در دیدار با سفیر چین مطرح شد؛

 المللی است

شورای اسالمی، رفتار یک جانبه آمریکا در جهان معاصر را تهدیدی جدی علیه صلح و   رئیس مجلس -ایرنا-تهران

های منطقه ای و بین المللی برای مقابله با این اقدامات نابخردانه کاخ  امنیت بین المللی خواند و بر لزوم همکاری 

با با چانگ هوا سفیر جمهوری خلق تیرماه( در دیدار  ۴محمدباقر قالیباف صبح امروز )چهارشنبه،  .سفید تاکید کرد

و تاریخی است و مخصوصاً بعد از پیروزی انقالب    چین در تهران اظهارداشت: ارتباط چین و ایران، پایدار، مستحکم

وی با تاکید بر لزوم گسترش و تعمیق تعامالت دو کشور گفت:      .اسالمی مناسبات دو کشور تعمیق پیدا کرد

ن و پکن امروز در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با خوی استکباری و یکجانبه  کشورهای جهان و از جمله تهرا

رئیس قوه مقننه دخالت های آمریکا و برخی کشورها   .اندها مواجهگرایی آمریکا و آثار نامطلوب آن بر حقوق ملت 

ر مخالفت با  در امور داخلی چین را بشدت محکوم کرد و در عین حال از موضع شفاف و روشن دولت چین د

قالیباف ابراز امیدواری کرد   .قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان تشکر کرد

های دولت ترامپ  های دو کشور با سرعت بیشتری تداوم و تحقق پیدا کند و گفت: بارها شاهد دخالتهمکاری

مسائل بین المللی همچون محیط   ان و چین و برخیعلیه حاکمیت و استقالل کشورها از جمله در رابطه با ایر 

های منطقه ای و بین المللی یک ضرورت اجتناب  های مخرب بوده ایم که در این راستا همکاری زیست و سالح

سفیر چین هم در این دیدار ضمن تسلیم پیام تبریک لی جان شو رییس کمیته دائمی کنگره ملی خلق  .ناپذیر است

وی افزود: از آنجا که پارلمان در ایران نقش  .چین اظهار داشت: چین تمایل دارد روابط خود را با ایران تقویت کند

، معتقدم همکاری های پارلمانی ایران و  بسیار مهمی دارد و نمایندگان مجلس در ایران نقش تاثیرگذاری دارند

این دیپلمات چینی یادآورشد: کنگره   .نمایندگان چین در آینده و به ریاست جنابعالی نیز افزایش خواهد یافت

های دوستانه با مجلس ایران را توسعه دهد و تجربیات  نمایندگان چین آمادگی کامل دارد که بیش از پیش همکاری 

وی با اشاره به   .ها، با دوستان ایرانی به اشتراک بگذاردقانونگذاری، نظارت و اجرای سیاست هایخود را در حوزه

های گذشته، گستردگی روابط دو کشور ادامه داد: ارتباطات چین و ایران از زمان جاده ابریشم شروع شد و در سال 

در سال جاری میالدی و با شروع  های مختلف به توسعه خوبی رسید؛ همچنان که های دو طرف در زمینههمکاری

سفیر چین در تهران با بیان اینکه   .نیز دو کشور و دو ملت در کنار هم بوده و به یکدیگر کمک کردند ۱۹بیماری کورید 

در وضعیت موجود چین تمایل دارد که روابط خود را با ایران تقویت کند، ادامه داد: دو کشور باید در مورد مسائل  

رک از یکدیگر حمایت کنند؛ همچنانکه طرف چینی به طور قاطعانه از حاکمیت و استقالل ایران  مهم و منافع مشت

این دیپلمات چینی خاطرنشان کرد:   .های یکجانبه گرایانه آمریکا اعالم مخالفت کردحمایت نمود و با تحریم

اند ولی ما  و چین داشته به بهانه حقوق بشر، فشارهایی بر ایران هاستکشورهای غربی به ویژه آمریکا سال 

هوآ تاکید    همیشه در کنار هم بوده و انزجار خود را از دخالت کشورهای خارجی و یکجانبه گرایی اعالم کرده ایم

شورای امنیت ملل متحد و همچنین از توافقات بین المللی حمایت کرده و  ۲۲۳۱کرد: چین قاطعانه از قطعنامه 

سفیر چین در تهران در این دیدار   .کندتسلیحاتی ایران از سوی آمریکا اعالم می  هایمخالفت خود را با تمدید تحریم

 .تابلوی صنایع دستی چین را به رسم یادبود به رئیس مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

 

 ظریف: ایران و چین بر تقویت روابط راهبردی تاکید دارند

ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران امروز چهارشنبه اعالم کرد در تماسی ویدیویی با  محمد جواد  -ایرنا -پکن

ایرنا ظریف در   به گزارش .همتای چینی خود دوکشور بر حمایت از برجام و تقویت روابط راهبردی توافق کرده اند

ین ، من بسیار خوشحالم که در آستانه جشنواره قایق اژدها چ است: آورده  که به زبان چینی منتشر کرد توئیتی

مشارکت   ما در مورد تعمیق روابط او گفت: .یک جلسه ویدئویی با »وانگ یی« وزیر خارجه چین برگزار کردم

https://www.irna.ir/news/83832604/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83832604/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83832604/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83832604/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83832604/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83832858/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
در امور بین الملل به   ساله دوجانبه و حمایت از یکدیگر ۲5استراتژیک جامع بین دو کشور ، ترویج برنامه همکاری 

 ...ادامه دارد  .توافق رسیدیم

 

 کنیمموضع قاطع چین را در قبال قطعنامه ضد ایرانی آژانس فراموش نمی :سفیر ایران در پکن

ی اسالمی ایران در چین با اشاره به مخالفت پکن با تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای سفیر جمهور -ایرنا -پکن

به  .کنیمحکام گفت: موضوع اخیر چین در قبال قطعنامه آژانس قاطع و به یاد ماندنی بود و آن را فراموش نمی

مچنین سخنان »جائو لی گزارش ایرنا »محمد کشاورز زاده« روز سه شنبه در توئیتی با اشاره به موضوع چین و ه

که هرگز موضع قاطع چین را فراموش نخواهیم  جیان« سخنگوی وزارت امور خارجه چین در حمایت از ایران نوشت

ود در وز گذشته / دوشنبه/ در کنفرانس خبری روزانه خجائو لی جیان« سخنگوی وزارت امور خارجه چین ر»  .کرد

خارج شده هیچ حقی برای درخواست از شورای امنیت، جهت مکانیسم پکن گفت: از آنجایی که آمریکا از برجام 

قطعنامه     .بازگردد UNSC وی همچنین از آمریکا خواست به برجام و قطعنامه  .ماشه و بازگشت تحریم ها ندارد

المللی م مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین رغپا علیه ایران، به تروئیکای ارو 

در این قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه با حمایت   .به تصویب رسید نرژی اتمی، روز جمعها

ای کشور پایان دهد و با آنها به  ته اند ایران به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسآمریکا خواسته

 .طور کامل همکاری کند

 

 نگرانی آمریکا از ارتباط ونزوئال با ایران، روسیه و چین به روایت بولتون

جان بولتون در کتاب جدید خود عنوان کرد که ارتباط نزدیک ونزوئال با کشورهایی همچون ایران، روسیه  -ایرنا -تهران

جان بولتون در  .های خصمانه و افراطی واشنگتن علیه کاراکاس بوده استجمله دالیل اتخاذ سیاستو چین از 

جمهوری ونزوئال به دلیل بخشی از کتاب خود با عنوان " اتاق اتفاق" نوشت: حکومت نیکالس مادورو رئیس 

ین ایجاد کرده بود، تهدید هایی که برای کشورهایی همچون ایران، روسیه و چارتباطش با کوبا و همچنین فرصت

شد. تهدید از سوی مسکو چه در بخش نظامی و چه مالی غیرقابل انکار بوده است. روسیه منابع  محسوب می

هایی را برای  ای را در اختیار مادورو قرار داده، بر صنعت نفت و گاز ونزوئال تسلط یافته و بدین ترتیب هزینه گسترده 

ن در ادامه عنوان کرد: چین نیز در این زمینه خیلی عقب نبود. ترامپ این مساله را  بولتو  .آمریکا ایجاد کرده است

هایی دارد. من نمی میالدی به من گفت که در مورد روسیه و چین نگرانی۲۰۱۹اندکی پس از اولین روز سال 

های من اولویت زمانی که شروع به کار کردم، ونزوئال در راس .خواستم دست روی دست بگذارم و فقظ تماشا کنم

شود، نیازمند های جدید مواجه مینبود اما یک مدیریت قوی در حوزه امنیت ملی زمانیکه با تهدیدها و یا فرصت

پذیری است. این شرایط در مورد ونزوئال صدق می کرد. آمریکا از زمان اجرای "دکترین مونرو" با تهدیدهای  انعطاف 

دامه این بخش کتاب مشاور سابق امنیت ملی آمریکا آمده است: ما در ا .خارجی در نیمکره غربی مخالف بود

ها زیاد بودند از  های زیادی در مورد ونزوئال داشتیم و من قصد نداشتم گزینه نظامی را رد کنم. این گزینه گزینه 

ز زمان تصدی  بولتون در کتاب خود با عنوان »اتاق اتفاق« خاطراتش را ا .جمله گزینه نظامی احتمالی در صورت نیاز

های بسیاری از سوی گری به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید شرح داده و ازآنجاکه انتشار این کتاب واکنش

   .محافل سیاسی آمریکا و دیگر کشورها داشته، انتشار آن جنجال زیادی بپا کرده است

 

 وگو کرددرباره حفظ برجام با چین گفتبورل 

های دولت چین درباره تداوم  هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با مقام  –ایرنا  –لندن 

حاشیه نشست سران رل« در جوسپ بو» .وگو کردای ایران گفتهای مشترک برای حفظ توافق هسته تالش 
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درباره سایر مسائل مهم سیاست خارجی از جمله اقدامات  اتحادیه اروپا و چین که به صورت مجازی برگزار شد،

های کنونی در سطح وی با انتشار پیامی در توئیتر افزود؛ اگر اتحادیه اروپا درباره چالش   .وگو کردکره شمالی گفت

نشست مشترک سران اتحادیه اروپا و چین امروز در حالی برگزار شد که     .دن کار کنید با چیجدی است با المللبین

های چینی، تصویب الیحه امنیت ملی تنش ها میان دو طرف بر سر افزایش تعرفه تجاری اتحادیه اروپا علیه شرکت

اروپا و   اتحادیه کمیسیون اورسوال فون درالین« رییس» .کنگ توسط چین و بحران کرونا باال گرفته استهنگ

جمهوری چین در پینگ«، رئیس وزیر و »شی جین»شارل میشل« رئیس شورای اروپا با »لی که چیانگ«، نخست

سفیر چین در اتحادیه اروپا هفته پیش در اظهار نظری،   .وگو کردندها گفت این نشست با هدف کاهش تنش 

به وجود آمده   این شرط که دو طرف از فرصت  کرد، به به توصیفمذاکرات امروز را شانسی برای تقویت روابط دوجان

چین همچنین یکی از دو کشوری بود که هفته گذشته   .ها و اختالف نظرها استفاده کنندبرای بر طرف کردن چالش 

در این قطعنامه سه کشور اروپایی    .به قطعنامه ضد ایرانی تروئیکای اروپا در شورای حکام رای منفی داد

سایت   ۲اند به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به سه با حمایت آمریکا از ایران خواستهن و فران یس، آلماانگل

ایران ضمن رد این قطعنامه تصریح کرده است  .ای کشور پایان دهد و با آنها به طور کامل همکاری کندهسته

سف از تصویب این قطعنامه ابراز تا ضمن ین همچ .اقدام مقتضی و مناسب را در واکنش به آن اتخاذ خواهد کرد که

 .اندازدای را به مخاطره می هسته خاطر نشان کرد که این اقدام دورنمای توافق 

 

 میزگرد مجازی روابط فرهنگی چین و ایران برگزار شد

« امروز سه شنبه با حضور اساتید و  میزگرد مجازی »روابط فرهنگی چین و ایران بعد از کرونا -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا این همایش با همت و همکاری   .ورت ویدیو کنفرانس برگزار شدپژوهشگران ایرانی و چینی و به ص

ه طباطبایی، دانشگاه فرهنگ و زبان پکن و  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در چین، دانشگاه عالم

در این همایش که »عباسعلی وفایی« رایزن فرهنگی ایران در   .ط راهبردی برگزار شدمرکز مطالعات فرهنگی رواب 

»هوانگ زو ویو« رئیس موسسه مطالعات چین و رییس کرسی مطالعات چینی دانشگاه فرهنگ و زبان پکن،  چین،

هیات س مرکز چین شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی، »محسن شریعتی نیا« عضو »غالمعلی چگینی زاده« ریی

و »شی گوانگ« رییس بخش زبان های غرب علمی دانشگاه شهید بهشتی، »حامد وفایی« استاد دانشگاه تهران 

ن کتاب  عنوا ۱۰۰چاپ و انتشار   .آسیا دانشگاه پکن برگزار شد روابط فرهنگی ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت

  همکاری های علمی و  ین در این همایش گفت:عباسعلی وفایی« رایزن فرهنگی ایران در چ»//   فارسی و چینی

 .دانشگاهی در روابط سیاسی و اقتصادی اثر گذار است بنابراین سهم دانشگاهیان در این مسیر بسیار باال است

ل دانشجو و استاد میان ایران و چین، پیشرفت وی با بیان اینکه در سال های گذشته در روابط دانشگاهی و تباد

ات دانشگاهی را بیش از  ت افزود: رایزنی فرهنگی ایران در چین تالش خواهد کرد تا ارتباط زیادی ایجاد شده اس

وفایی با بیان اینکه دانشگاه عالمه طباطبایی از دانشگاه های برتر حوزه علوم   .پیش مستحکم تر و بیشتر کند

نامه همکاری امضا کرده   ست گفت: این دانشگاه بتازگی با دانشگاه زبان و فرهنگ پکن تفاهمانسانی ایران ا

دانشگاه فرهنگ  رایزن فرهنگی ایران در چین اظهار کرد با وساطت .ودو امیدواریم این همکاری ها تقویت ش است

امضای قرارداد   ر شد در مرحلهعنوان کتاب به زبان های چینی و فارسی ترجمه و منتش ۱۰۰و زبان پکن، قرار است 

او با بیان اینکه چین شناسی دانشگاه   .ط فرهنگی چین و ایران خواهد شدهستیم و اجرای آن باعث تقویت رواب 

عالمه یکی از قدیمی ترین نهادهای چین شناسی در خاورمیانه و ایران است گفت: برگزاری این کنفرانس نخستین 

ازن میان چین ضرورت ایجاد تو  .زبان پکن بود  دانشگاه عالمه تهران و فرهنگ ودستاورد تفاهم نامه همکاری میان 

محسن شریعتی« نیا از اساتید دانشگاه شهید بهشتی نیز در این »//  قتصادی و سیاسی با چین فرهنگیا

از   همایش با اشاره به اینکه تصویر مسلط در ایران از چین »تصویر اقتصادی« است گفت تصویر دوم مردم ایران

https://www.irna.ir/news/83831118/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 
وی  .ی دولت این تصویر هم تصویر مهمی استچین یک »تصویر سیاسی« است و به دلیل مراودات نزدیک سیاس

ادامه داد: اما »چین فرهنگی« علیرغم زحمات دانشجویان و فعاالن فرهنگی این حوزه، در ایران ناشناخته است و  

استاد دانشگاه شهید  .به نظرم الزم است که روی چین فرهنگی متمرکز شویم تا تصاویر ایران از چین متوازن شود

اما ایرانی ها   ز ایران یک ایران ژئوپلتیک باشد تصریح کرد:ا به اینکه شاید در چین هم تصویر مردمبهشتی با اشاره 

 .در گذشته بیشتر چین فرهنگی را می شناختند و جاده ابریشم قدیم بیانگر روابط فرهنگی دو کشور بوده است

یش با اشاره  اه تهران نیز در این هماحامد وفایی« استاد دانشگ»//  آینده روابط فرهنگی ایران و چین روشن است

یجاد شرایط جدید به دلیل شیوع کرونا در جهان گفت: قویا بر این باورم که امروز نه تنها ایران و چین بلکه به ا

جهانیان نیازمند شکل گیری گفت و گو میان تمدن های شرقی هستند "گفت و گو" در جهان امروز و روزگاری که  

مقدمه گفت و گوی   وی افزود: .وری همگان استدر انتظار ما خواهد بود، مهم ترین نیاز فپس از فراگیری کرونا 

شرقی است و در میان تمدن های شرقی، جایگاه   -تمدن های غربی و شرقی، شکل گیری گفت و گوی شرقی 

ان و وفایی اظهار کرد در باب وضعیت چین شناسی در ایر .تمدن پارسی و تمدن چینی اظهر من الشمس است

امروز   سا کرونا معتقدم آینده چین شناسی در ایران، آینده ای روشن استروابط فرهنگی ایران و چین در ایام پ 

حداقل در سه دانشگاه برتر ایران، صدها دانشجوی عالقه مند به فرهنگ و زبان چین مشغول به تحصیل و مطالعه  

است که هم  ر این باب وجود دارد اینرین نکته ای که دمهم ت به گفته وی .در ابعاد مختلف این تمدن آسیایی اند

اکنون "چین شناسی بی واسطه" در ایران آغاز شده و امروز در کالس های درس دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه  

طباطبایی و دانشگاه شهید بهشتی، اساتید و دانشجویان ایرانی بدون واسطه های زبانی و فرهنگی و فارغ از 

استاد دانشگاه تهران در ادامه برای تقویت  .ته اندن و شرقیان به نظاره رخسار فرهنگ چین نشسقضاوت غربیا

دانشگاه های ایران و چین، ایجاد   روابط فرهنگی دو کشور پیشنهاد کرد اقداماتی مانند راه اندازی مرکز تعامل

 .به منابع یکدیگر، راه اندازی شود کتابخانه مجازی، ایجاد اکانت های ویژه برای اساتید دو کشور برای دسترسی

غالمعلی چگینی زاده« رییس مرکز چین شناسی دانشگاه  »//  ایران و چین باید وارد دوران جدید شود روابط

عالمه طباطبایی هم در این نشست گفت: باید بعد جدیدی با عنوان بازیابی تمام قابلیت های دو فرهنگ ایران و 

او با اشاره به اینکه   .افزوده شود اهبردی جهان پسا کرونا به روابط ایران و چینچین برای پاسخ به چالش های ر

اگرچه دو فرهنگ ایرانی و چینی تنها فرهنگ های بزرگ این قاره پهناور نیستند گفت: اما این دو فرهنگ قطعا از  

عادی خارج کنیم و روابط  عمده ترین فرهنگ های قاره کهن هستند و باید روابط فرهنگی ایران و چین را از حالت 

چگینی زاده تصریح کرد: روابط فرهنگی ایران و  .الش های این دو ملت بزرگ قرار دهیمفرهنگی را در خدمت چ

قرار گیرد چون اگر این بعد مغفول شود مانع از اثرگذاری   باید از منظری سیاسی و بین المللی مورد متوجه چین

د مبنای تعامل ایران و چین المللی در نگاه فرهنگی به روابط دو کشور بایخواهد شد بنابراین رویکرد سیاسی بین 

وی با بیان اینکه ایران و چین عالوه بر حوزه های فرهنگی می توانند بسترهای الزم چند جانبه گرایی را   .قرار گیرد

به   ود و مهیای پاسخهم فراهم کنند گفت: روابط فرهنگی دو کشور باید از قالب های کلیشه ای و تکراری خارج ش

استاد دانشگاه عالمه افزود: روابط فرهنگی ایران و چین باید از مدار سنتی و  .لی شودنیازهای فرهنگی بین المل

گذشته خارج شود و به یک بازسازی بیانجامد که این بازسازی بتواند استفاده از منابع و ظرفیت های دو کشور را 

ید وارد دوران جدید شود و از  او گفت: روابط ایران و چین با .شور قرار دهددر خدمت نیازهای بسیار ضروری دو ک

   .تمرکز صرف بر باز خوانی های بدون هدف متون کالسیک خارج شود

 

 کشور در تبریز گشایش یافت ۹نمایشگاه بین المللی بازرگانی با حضور نمایندگان  ۲

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختمانی و بیست و سومین  -ایرنا  -تبریز

ضور تولید کنندگان  نمایشگاه بین المللی تجهیزات حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران روز سه شنبه با ح

https://www.irna.ir/news/83831688/%DB%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2


 
استان داخلی و نمایندگی  ۱۲ها، شرکتهایی از در این نمایشگاه .کشور خارجی در تبریز گشایش یافت ۹داخلی و 

هایی از کشورهای ترکیه، چین، آلمان، ایتالیا، ژاپن ، کره جنوبی، فرانسه، مالزی و تایوان جدیدترین محصوالت خود 

سالن   ۴این دو نمایشگاه در  .مهای حرارتی و برودتی ارائه کرده اندرا در زمینه مصالح ساختمانی و سیست

بیست   .مترمربع فضای باز دایر شده است ۵۰۰هزار مترمربع و یکهزار و  ۲۲المللی تبریز به مساحت  نمایشگاه بین

المللی  و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختمانی و بیست و سومین نمایشگاه بین

 .پذیرای عموم است ۲۲تا  ۱۶حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران از امروز تا ششم تیر از ساعت 

 

 گردندگردشگران خارجی به ایران بازمی

 -تهران//  ۱۳۹۸ر المللی عقاب طالیی با عنوان راه ابریشم به شهر اصفهان، مهورود قطار گردشگری بین 

شود بینی میاند، پیشهرچند برخی کشورها در حال بازگشایی مرزهایشان روی گردشگران خارجی -ایرناپالس

وکارهای حوزه  ها برای حمایت از کسب درصد کاهش یابد. در ایران تالش  ۸۰تا  ۲۰۲۰تعداد گردشگران در سال 

 .های بهداشتی از سر گرفته خواهد شدضای پروتکل گردشگری آغاز شده و پروازهای ورودی به کشور پس از ام

د  کرونا برای بازگشایی مرزهای خو های به وجود آمده بر اثر ویروسبرخی از کشورها در حال کاهش محدودیت 

ینی سازمان جهانی گردشگری، تعداد گردشگران در سال جاری میالدی تا بیشهستند. با این حال، بر اساس پ

های سفر هستند. سازمان جهانی  این تغییرات وابسته به زمان رفع محدودیت .اهد یافتدرصد کاهش خو ۸۰حدود 

قرار داده  سال جاری میالدی را مورد بررسی ه تعداد گردشگر ورودی در ادامه های تغییرات ماهانگردشگری برنامه 

-رد در ماه فوریه)بهمندرصدی را تجربه ک ۲رشد ماهانه  ۲۰۲۰در ابتدای سال است. تعداد گردشگران ورودی که 

تدریجی بر اساس برنامه نخست، باز شدن  .درصد کاهش یافت ۵۷فروردین( -و در ماه مارس)اسفند ۹( ۹۸اسفند

شود. اگر درصدی گردشگران می ۵۸در اوایل ماه جوالی)تیرماه(، موجب کاهش  رفمرزها و کاهش محدودیت س 

درصدی گردشگران ورودی خواهیم بود  ۷۰مهر( طول بکشد، شاهد افت -پتامبر)شهریورها تا ماه سرفع محدودیت 

شوند، دی( رفع -یالدی یعنی دسامبر)آذرها در ماه پایانی سال مبراساس سناریوی سوم، اگر این محدودیت  و

های محدودیت // گردندگردشگران خارجی به ایران بازمی .یابددرصد کاهش می  ۷۸تعداد گردشگران ورودی تا 

زودی شاهد و به در حال کاهش است های بهداشتیتدریج و با توجه به دستورالعملورود گردشگران خارجی به

ز امضای  ، رئیس سازمان هواپیمایی کشور اورمان خواهیم بود. علی عابدزادهبازگشت گردشگران خارجی به کش

ز شیوع کرونا و رفع محدودیت پروازهای خارجی خبر های بهداشتی بین کشورها در زمینه جلوگیری انامه موافقت

تظرند تا  های خارجی اکنون منشرکت پروازی در حال کاهش هستند. به گفته او، هایداده و گفته است محدودیت 

های خاص  م شود تا بتوانند مسافران را طبق پروتکل ها انجا ان کشورها امضا و توافق های بهداشتی میپروتکل 

جمهوری نیز هفته گذشته با یادآوری اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد  رئیس  .جا کنندی جابه بهداشتی و پزشک

فرهنگی و   ه مناطق روستایی، به وزیر میراثکشور و سهم قابل توجه آن در چرخه زندگی اقوام و از جمل

های بهداشتی الزم ل تکهمکاری مسئوالن کمیته بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا، پرو گردشگری دستور داد با

آفرینی مؤثر آنها در تحقق شعار جهش تولید را تهیه و به برای بازگشت فعاالن این صنعت به عرصه فعالیت و نقش 

در شرایطی که  //  شود؟ ی ه گردشگری جهان برداشته مها از سر راکدام محدودیت  .کنندشکل دقیق اجرا 

رها فکر کردن درباره موتور حیاتی اقتصاد خود یعنی شود، بسیاری از کشوتدریج برطرف میها بهمحدودیت 

های داخلی خود را حلی برای این است که چگونه مرزوجوی راهاند.اتحادیه اروپا در جستگردشگری را آغاز کرده 

تیر( به  )ها به احتمال زیاد اجازه خواهند داشت از ماه جوالیی ان تابستانی باز کند. استرالیایبه روی گردشگر

ند سفر کنند و برخی از جزایر دریای کارائیب مانند سنت لوسیا، ابتدای ماه ژوئن)خرداد( میزبان گردشگران  نیوزل

سازمان جهانی گردشگری در سال میالدی  رد رآوالمللی براساس بردشگران بینها، تعداد گبا همه این تالش .بودند
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براساس آخرین آمار سازمان جهانی  //  یضربه اقتصادی کرونا به مقاصد گردشگر .جاری کاهش خواهد یافت

میلیون گردشگرر در این   ۹۰فرانسه بوده که نزدیک به  ۲۰۱۸گردشگری، مقصد شماره یک گردشگران در سال 

میلیون بازدیدکننده بعد از فرانسه قرار داد. در کنار این دو،  ۸۲آمار بیش از  ز باا نی، وارد فرانسه شدند. اسپانیسال

کشورهایی که   .دهندلیا پنج کشور اول دارای بیشترین تعداد گردشگر خارجی را تشکیل میآمریکا، چین و ایتا 

ای که  گونه؛ بهاندیده ضربه د ۱۹-از شیوع ویروس کووید شدتروزی میزبان مسافران خارجی بودند، این روزها به

عنوان مقاصد نی پنج کشوری که به عنوان مبدأ انتشار ویروس، آمریکا، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا یعجز چین بهبه 

ش  ومیر ناشی از ابتال به ویروس کرونا گزارپرطرفدار گردشگری مطرح بودند، آمارهای باالیی را در تعداد مرگ

اقتصاد این کشورها و البته دیگر کشورها  مشکالت زیادی در ز کرونا باعث ایجادهای ناشی امحدودیت .اندداده 

سفر و گردشگری تکیه دارند. در بین پنج کشور نخست فهرست مقاصد گردشگری،  ویژه آنهایی شده که بربه 

الر پول خرج ارد دمیلی ۸۱ر اسپانیا سالیانه حدود المللی داسپانیا آسیب بیشتری از کرونا دیده است. گردشگران بین

درصد صادرات   ۱۰حدود مخارج گردشگران در ایتالیا  .درصد از کل صادرات اسپانیاست ۱۶کنند. این رقم حدود می

این کشور است. البته این اعداد و ارقام در مقایسه با تأثیری که کرونا بر گردشگری جزیره سنت لوسیا داشته 

هفت اولویت  .درصد صادرات آن است ۸۱ن خارجی در این جزیره بیش از های گردشگرابازند. پرداختگ میکامالً رن

درصد از تولید   ۱۰طور کلی، صنعت گردشگری حدود به//  سفرهاسازمان جهانی گردشگری برای ازسرگیری 

درصدی   ۸۰ا ت  ۶۰و مشاغل را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. کاهش  (GDP)ناخالص دخلی

شود. با توجه به اهمیت بخش  میلیون شغل در جهان می  ۱۲۰تا  ۱۰۰، موجب تهدید المللیگردشگران بین

ها و ای از دستورالعملز کشورها، سازمان جهانی گردشگری مجموعهگردشگری برای اقتصاد بسیاری ا

. این  منتشر کرده است ۱۹-برابر کویید را برای کمک به بخش گردشگری و در جهت تقویت و پایداری آن در هاتوصیه

تأمین نقدینگی و حمایت از مشاغل،  .ها با مشورت کمیته جهانی بحران جهانگردی تهیه شده استلدستورالعم

بخشی از طریق ارتقای ایمنی و امنیت، همکاری بخش دولتی و خصوصی برای یک بازگشایی کارا  بهبود و اطمینان

اغل با ارزش  ها، توجه به مشها و رویه روتکل سازی پمرزها، هماهنگی و متناسبو مؤثر، بازگشایی مسئوالنه 

های مورد توجه این  عنوان وضعیت نرمال جدید از جمله اولویت نوآوری و پایداری به  افزوده از طریق فناوری، پذیرش

 2023 .های صنعت سفر و گردشگری هستندسازمان برای بازگشایی فعالیت 

 

 استاد دانشگاه پکن: ایران و چین نقش بسزایی در تمدن بشری ایفا کرده اند

رئیس موسسه مطالعات چین و استاد دانشگاه فرهنگ و زبان پکن با اشاره به اهمیت تاریخ و تمدن  -ایرنا -پکن

ه گزارش ایرنا  ب .ایران و چین در جهان تصریح کرد: ایران و چین نقش بسزایی در تعالی تمدن بشری ایفا کرده اند

پروفسور »هوانگ زوویو« روز سه شنبه در میزگرد مجازی روابط فرهنگی ایران و چین که به صورت وبینار برگزار  

با بیان اینکه دو کشور ایران و چین در دو هزار سال پیش به باالترین درجه تمدن رسیده بودند گفت: از نظر  شد

به طور جداگانه شرق آسیا و مرکز آسیا را درنوردیده بود که نشان  ر جغرافیایی هم که نگاه کنیم پهنای دو کشو

وی با بیان اینکه پژوهش های تاریخی نشان می  .می دهد برای گسترش تمدن بشری نقش بسزایی ایفا کرده اند

ز ج دهد تبادالت و تماس های بین دو کشور از قدمت طوالنی برخوردار است اظهار کرد: در روابط بین کشورها، به

او با اشاره به   .اقتصاد و تکنولوژی، روابط انسانی و آکادمیک نیز یک سرمایه مادی و معنوی محسوب می شود

پژوش های چینی شناسی در ایران و ایران شناسی در چین اظهار امیدواری کرد پژوهش های چین شناسی در 

همدیگر و روابط دوستانه آنها نقش موثری ایفا  ز ایران، هم چنان با قوت ادامه پیدا کند و در شناخت بهتر دو کشور ا

اما نکته جالب این است که ما   چین و ایران از نظر فرهنگی متفاوت هستند استاد هوانگ تصریح کرد: اگرچه .کند

دلیلش این است که ما در اعماق قلبمان  خیلی راحت می توانیم همدیگر را درک کنیم و باهم ارتباط برقرار کنیم
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وی در بخش دیگری   .ین حس را توضیح دادی به هم می کنیم که از طریق منطق و علم نمی توان ایکاحساس نزد

از سخنانش در مورد چالش های ناشی از کرونا در جهان یاداوری کرد این ویروس برای ارتباطات بین المللی 

گر چه بسیاری از  ا دردسرهای زیادی ایجاد کرده است و شکل سابق وضعیت بین المللی را به هم زده است

س و پیش بینی هایی دارند اما حداقل تا کنون همچنان عوامل غیر قابل پیش محققان برای دنیای پس از کرونا حد

بینی زیادی وجود دارد و در اینکه دنیا به چه سمت و سولی حرکت خواهد کرد، هنوز عدم قطعیت بسیاری وجود 

که   ایرانیانی دامه ازاستاد دانشگاه فرهنگ و زبان پکن در ا .به پیش بریما دارد اما ما باید فعاالنه برنامه های خود ر

در جریان شیوع این ویروس در چین، پشتیبان ملت چین بودند صمیمانه قدردانی کرد و گفت: فیلمی که در ژانویه  

ه می شد، ادامسال از برج آزادی تهران منتشر شد و بر روی آن شعاری با مضمون »قوت قلب به چین« نمایش د

افزود: پیام های محبت آمیز و ادیبانه ای که سفیر ایران در چین به زبان  وی  .همه ما را بسیار تحت تاثیر قرار داد

چینی برای مردم چین فرستادند را هم همه دیدند و در شبکه های اجتماعی به عنوان جمله های طالیی از آن یاد  

ران هنوز در می دانیم که ای دوستان ایرانی مان فکر می کنیم به هاپروفسور هوانگ افزود: در این روز .کردند

وضعیت مساعدی از نظر شیوع ویروس قرار ندارد و من می خواهم از این فرصت برای همدردی با همه ایرانیان 

مت و  الامیدوارم که مردم ایران بتوانند به خوبی بر این ویروس غلبه کنند و هر چه زودتر به دنیای س استفاده کنم

هنگی چین و ایران بعد از کرونا« امروز سه شنبه با حضور اساتید میزگرد مجازی »روابط فر .بدون ویروس بازگردیم

و پژوهشگران ایرانی و چینی و با همت و همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در چین، 

در این  .مطالعات فرهنگی روابط راهبردی برگزار شدز دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه فرهنگ و زبان پکن و مرک

مایش که با حضور و سخنرانی »عباسعلی وفایی« رایزن فرهنگی ایران در چین، »هوانگ زو ویو« رئیس  ه

موسسه مطالعات چین و رییس کرسی مطالعات چینی دانشگاه فرهنگ و زبان پکن، »غالمعلی چگینی زاده« 

انشگاه شهید المه طباطبایی، »محسن شریعتی نیا« عضو هیات علمی دع رییس مرکز چین شناسی دانشگاه

بهشتی، »حامد وفایی« استاد دانشگاه تهران و »شی گوانگ« رییس بخش زبان های غرب آسیا دانشگاه پکن  

 .برگزار شد روابط فرهنگی ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت

 

 عضو موسسه یک کمربند یک راه: چین و ایران نیازمند راه اندازی گفتمان فرهنگی هستند

فرهنگی ایران و چین اظهار  یک راه« چین با تشریح روند تاریخی روابط -عضو انستیتوی »یک کمربند  -ایرنا -پکن

پایدار برای گفتمان فرهنگی راه  کرد در عصر حاضر نیز چین و ایران باید یک بستر پایدار تبادل علمی و مکانیزمی 

به گزارش ایرنا پروفسور »شو باو فن« روز سه شنبه در میزگرد روابط فرهنگی ایران و چین و تاثیر  .اندازی کنند

ویدیو کنفرانس برگزار شد افزود: در حال حاضر پروژه مشترک »یک کمربند یک جاده« گرونا بر ان که به صورت 

و دانشگاه عالمه طباطبایی برای ساخت مرکز مطالعات چین، نمونه بسیار خوبی دانشگاه زبان و فرهنگ پکن 

با یکدیگر   اهی مانند نشست امروز آغاز مهمی برای تقویت ارتباط و تفاهماست و گفت و گوهای علمی و دانشگ

ش و جایگاه  وی ایران و چین را از تمدن های باستانی مشهور جهان معرفی کرد که در تاریخ توسعه بشر، نق .است

و جنبه های تبادالت عصر  برجسته ای داشته اند و گفت: هر دو کشور از لحاظ سنت های تمدنی، میراث قدیمی 

ن محقق چینی با اشاره به ضرورت همکاری ایران و چین در  ای .حاضر، دارای اثرات و سوابق ارزشمند زیادی هستند

ان و چین در اعماق تاریخ در کنار یکدیگر قامت برافراشته اند و  قالب ابتکار »یک کمربند یک جاده« گفت: دو تمدن ایر

همگی گواه ارتباط و همجوشی تاریخی این دو تمدن است در  کتاب های تاریخی موجود و کشفیات باستانی، 

استاد دانشگاه زبان و   .ه ادبی هر دو تمدن نیز توصیف های دقیق بسیار زیادی در مورد دو کشور وجود داردحافظ

لگیری راه ابریشم قدیم میان ایران و چین گفت: از منظر تاریخی، ایران به عنوان نگ پکن ضمن تشریح روند شکفره

پروفسور شو در بخش  .فرهنگی شرق و غرب بوداصلی ترین نقطه و ایستگاه واسطه ای میان تبادالت اقتصادی و 
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تاریخی و یا حتی جنبه عملی آن، چین و ایران  دیگری از سخنانش به آینده روابط دو کشور پرداخت و گفت: از منظر

را حفظ کرده اند و هیچگاه درگیری و نزاعی بین تمدن پارسی و تمدن چین  همواره ارتباطات و تبادالت نزدیک خود

به گفته وی این  .است، هر دو ملت همیشه احساس عمیق اعتماد دو جانبه را حفظ کرده اند صورت نگرفته

روابط عمیق تر بین ایران و چین خواهد بود و و سنگ بنای تبادالت فرهنگی آینده و احساسات مشترک پایه 

ترک پیشنهاد »شی جین پینگ« رییس جمهوری چین در مورد همکاری و همدلی برای ساخت سرنوشت مش

ین  استاد دانشگاه زبان و فرهنگ پکن از تمدن های چ .بشریت، تا حد زیادی مبتنی بر توجه به سرنوشت بشر است

رای ساختن اندیشه بشری نام برد و گفت: اکنون نیز دو کشور با  و ایران به عنوان گنجینه های فرهنگی مهمی ب

ی توانند با ساختن بدنه مشترک فرهنگی، پیش شرط اعتماد عمیق متقابل شکل گرفته در تاریخ، کامال م

ورد آینده و سرنوشت جهان را به یک نگرانی های یکدیگر در م دانشگاهی و علمی و سایر ساختارهای مشترک، 

میزگرد مجازی »روابط فرهنگی چین و ایران بعد از کرونا« امروز سه شنبه با   .درک مشترک جهانی تبدیل کنند

یرانی و چینی و با همت و همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران حضور اساتید و پژوهشگران ا 

ی، دانشگاه فرهنگ و زبان پکن و مرکز مطالعات فرهنگی روابط راهبردی برگزار  در چین، دانشگاه عالمه طباطبای

نگ زو ویو«  در این همایش که با حضور و سخنرانی »عباسعلی وفایی« رایزن فرهنگی ایران در چین، »هوا .شد

رئیس موسسه مطالعات چین و رییس کرسی مطالعات چینی دانشگاه فرهنگ و زبان پکن، »غالمعلی چگینی 

زاده« رییس مرکز چین شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی، »محسن شریعتی نیا« عضو هیات علمی دانشگاه  

زبان های غرب آسیا دانشگاه   ، »حامد وفایی« استاد دانشگاه تهران و »شی گوانگ« رییس بخششهید بهشتی

 .پکن برگزار شد روابط فرهنگی ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت

 

 بردپاسخ چین به پمپئو:حرکت یکجانبه علیه ایران ره به جایی نمی

نمایندگی دائمی چین در سازمان ملل متحد در واکنش به پیام توئیتری وزیر خارجه آمریکا اظهار   -ایرنا -نیویورک

بیانیه  رد .کرد: حرکت سیاسی و یکجانبه آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران ره به جایی نخواهد برد

پئو را خطاب قرار داده، آمده است: فکر کنید کدام کشور بزرگترین صادرکننده  توئیتری این نمایندگی که مایک پم

شورای امنیت سازمان ملل درباره برداشته شدن اقدامات محدودکننده   ۲۲۳۱تسلیحات در جهان است. قطعنامه 

افق  شورای امنیت که در پی تو ۲۲۳۱قطعنامه ساس بر ا  .مرتبط با تسلیحات ایران در ماه اکتبر روشن است

های مهرماه امسال پایان محدودیت  ۲۷و اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصویب شد،  ۵+۱جمهوری اسالمی ایران و گروه 

رژیم آمریکا که در هجدهم اردیبهشت  .خرید و فروش تسلیحات متعارف برای جمهوری اسالمی ایران خواهد بود

لمللی پایان داد و قطعنامه صریح شورای امنیت را نقض ابه مشارکت خود در این توافق بینیکجانبه به طور  ۱۳۹۷

 .کرد، در صدد آن برآمده است تا با ارعاب و فشار بر دیگر اعضای این شورا، ممنوعیت تسلیحاتی ایران را تمدید کند

ر  اما وزیر خارجه ترامپ که این روزها به وزیاند روسیه و چین به صراحت با این رویکرد کاخ سفید مخالفت کرده 

نفرت هم شهرت یافته است، در پیام توئیتری خود مدعی شد با رفع این ممنوعیت، ایران از روسیه و چین 

این پیام توئیتری پمپئو و تصویر به کار  .تواند اروپا و آسیا را تهدید کندهایی خریداری خواهد کرد که با آن میجنگنده

ای که محمد جواد ی، دستمایه طعنه و تمسخر وی شد به گونه ی آن در ایجاد انحراف در اذهان جامعه جهانرفته برا

قدر از گمراه کردن جهان ناامید شده که ادعا  ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نوشت: آقای پمپئو آن

ه پرواز در  شان بو سپس آنها را فراتر از ُبرد یکطرفه خرد کند در ماه اکتبر پیش رو، ایران هواپیماهای جنگنده میمی

وی افزود: شاید او بتواند به ما بگوید که این جنگنده ها چگونه حتی با اتمام سوخت شان به ایران باز می  .می آورد

بیانیه توئیتری چین یک روز مانده به نشست غیرعلنی و غیررسمی شورای امنیت برای بحث درباره   !گردند

 .شودحاتی ایران، پیام روشنی به واشنگتن ارزیابی می ویس یکجانبه آمریکا در تمدید ممنوعیت تسلینپیش
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 چین دب اکبر را به فضا فرستاد

دقیقه   ۴۳و  ۹به نام "دب اکبر" را ساعت  (BeiDou) چین اعالم کرد آخرین ماهواره سامانه ناوبری بیدو -ایرنا -پکن

جنوب غربی چین با موفقیت  پرتاب ماهواره شیچانگ در استان سیچوان واقع درصبح امروز سه شنبه از مرکز 

به عنوان   (Big Dipper) «این ماهواره با نام »دب اکبر به گزارش ایرنا از مرکز هوا فضای چین،  .تاب کرده استپر

این  .ده استبه فضا پرتاب ش ۳پنجاه و پنجمین ماهواره خانواده بیدو توسط یک موشک حامل النگ مارچ بی

ا مقامات چین همان روز از تعویق  پرتاب شود ام  خرداد به فضا  ۲۷ته برابر با ماهواره قرار بود روز سه شنبه گذش

میلیارد  ۱۰با پرتاب این ماهواره، سیستم ناوبری بیدو چین با بیش از  .پرتاب آن به دلیل »مشکالت فنی« خبر دادند

و ناوبری خدمات  زمینه از جمله موقعیت یابی  ۷در  ن سراسر جهانو به مشترکا دالر هزینه تکمیل می شود

چین می گوید با تکمیل این سیستم ناوبری، ضمن ایمن نگه داشتن ارتباطات نظامی، نیروی   .کردرسانی خواهد 

مانه  اکنون سا .قوی محرکه برای توسعه صنایع مربوط ایجاد کرده و به کاربرد آن در تولید و زندگی یاری خواهد کرد

ی هوشمند مورد استفاده گسترده قرار  گوش بیدو در بسیاری از زمینه ها و تجهیزات از جمله تجارت الکترونیک و

تولید کرده و به   لید تراشه در جهان، تراشه سازگار با سامانه بیدوگرفته است به طوری که شرکت های اصلی تو

ی از دستگاه ها و تجهیزات پوشیدنی از جمله ساعت در بسیاراین سامانه همچنین می تواند  .فروش می رسانند

پروژه های مهندسی  سالمندان، قطارهای سریع السیر، ترابری ریلی و یاب مچی کودکان، دستبند موقعیت

با سامانه های ناوبری "جی پی اس" آمریکا، گلوناس روسیه و گالیله اروپا تفاوت دارد   سامانه بیدو .ده شوداستفا

است که ضمن ستفاده از سه ماهواره در مدار، یک صورت فلکی ناوبری ترکیبی را تشکیل داده انه با ااین سام

 .رایه می دهدپوشش جهانی، خدمات موقعیت یابی و ناوبری با دقت بیشتر را نیز ا

 

 سایه سنگین جنگ تجاری آمریکا و چین بر پاکستان

آباد و پکن به ویژه طرح راهروی مشترک  سرسخت مشارکت تجاری اسالم  آمریکا که مخالف -ایرنا  -آباد اسالم

کند، این  تهم میستان مهای هنگفت علیه پاکچین بوده و رقیب خود را به استفاده از اهرم وام-اکستاناقتصادی پ 

ن  بار مدعی عدم شفافیت در بودجه سال مالی جدید پاکستان به ویژه بندهای مربوط به مشارکت اقتصادی ای 

را منتشر  " ۲۰۲۰شفافیت مالی وزارت امور خارجه آمریکا بتازگی گزارشی با عنوان " .کشور با چین شده است

  .در بودجه سال جدید مالی این کشور متهم کرده است سازیکرده و دولت پاکستان را به عدم پایبندی به شفاف 

»محسن چاندانا« سخنگوی وزارت دارایی آباد روبرو شده است. ادعای طرف آمریکایی با واکنش دولت اسالم

رسانه های این کشور گفت: امور مالی این کشور همیشه شفاف بوده  شنبه در این زمینه به پاکستان روز سه

شده است که پاکستان برای بهبود شفافیت مالی باید اطالعات کامل درباره تعهدات بدهی   آمریکا مدعی  .است

وزارت امور خارجه آمریکا در    .از سوی دولت را در دسترس عموم قرار دهد های تضمین شدهدولت و سایر وام 

ز باید تحت نظارت پارلمان  اطالعاتی خود را نی -های امنیتییات بودجه سازمان گزارش خود افزود: پاکستان باید جزئ

ان متمرکز شده و به  بیشتر بر مشارکت اقتصادی چین با پاکست  ادعای آمریکا  .و سایر نهادهای غیرنظامی قرار دهد

های دولتی جهت پیشبرد  های دولتی از جمله تامین بودجه برای شرکت آباد بدهی م گفته واشنگتن، دولت اسال

سخنگوی وزارت دارایی پاکستان    .اکستان و چین را فاش نکرده استهای راهروی مشترک اقتصادی پپروژه 

همواره ندارد در عین حال امور مالی پاکستان  ۲۰۲۱ و  ۲۰۲۰گزارش آمریکا ربطی به بودجه سال مالی  افزود:

سخنگوی سفارت چین در //  سابقه دخالت آمریکا در مشارکت اقتصادی پاکستان و چین   .شفاف بوده است

آباد به ویژه درخصوص  ل خردادماه امسال در واکنش به اتهامات واشنگتن علیه مناسبات پکن و اسالمپاکستان اوای

اظهارات تکراری »آلیس ولز« معاون    .ریکا نداریمپک"، اعالم کرد: ما نیاز به معلمی همچون آمطرح اقتصادی "سی

https://www.irna.ir/news/83830554/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83830940/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 
ب طرح راهروی مشترک اقتصادی موسوم  وزیر امور خارجه آمریکا علیه مشارکت اقتصادی پاکستان و چین در قال

هنگفت، واکنش تند سفارت چین های آباد از سوی پکن با اهرم وامپک( و اتهام تحت فشار گذاشتن اسالمبه )سی

سفارت چین در اسالم آباد اعالم کرد: سخنان آلیس ولز تالش ناکام و تکراری آمریکا برای    .برانگیختدر پاکستان را 

پک است و پکن مخالف چنین تان و چین به ویژه تحت الشعاع قرار دادن طرح اقتصادی سی تخریب روابط پاکس

شود که آلیس ولز در طول  می ت چین به مواضع دولت آمریکا در حالی اعالم واکنش مقاما  .باشدسخنانی می

به سوء استفاده از  های گذشته بارها مناسبات اقتصادی پاکستان و چین را مورد انتقاد قرار داده و پکن راماه 

تند آمریکا، از   مقامات پاکستان و چین در عین حال، با واکنش شدید به مواضع   .اوضاع معیشتی پاکستان متهم کرد

ی به ویژه پیشبرد طرح راهروی مشترک اقتصادی »سی پک« که بیشترین انتقاد  ادامه مشارکت مشترک اقتصاد

ام آبانماه سال گذشته  معاون وزیر امور خارجه آمریکا که در سی  .دها نیز بر آن معطوف است، خبر دادنآمریکایی

مدعی شد  ستان و چین را مشکوک و غیرشفاف دانسته بود،نیز در واشنگتن طرح راهروی مشترک اقتصادی پاک 

  .های پاکستان شده استها از سوی چین باعث افزایش میزان بدهیکه تأمین اعتبار این طرح

 

 کنندهای خود را به واشنگتن ارائه ه چین داراییآمریکا: چهار رسان

دولت ترامپ بامداد سه شنبه چهار رسانه دیگر چین را به علت آنکه آنان تحت کنترل حزب کمونیست  -ایرنا -تهران

  .ها خود را ارائه کنندهای دیپلماتیک خارجی معرفی کرد و از آنان خواست دارایی چین هستند، به عنوان ماموریت

مور خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی و اقیانو آرام وزیر اگزارش شبکه سی ان ان، دیوید استیلول معاون به 

گفت: تلویزیون مرکزی چین، سرویس خبری چین، روزنامه مردم و گلوبال تایمز باید جزئیات کارمندان آمریکایی و  

ها استیلول افزود: این رسانه   .کا گزارش دهندهای امالک و مستغالت خود را به وزارت امور خارجه آمریدارایی 

ها به طور مؤثر توسط حزب کمونیست چین کنترل و همچنین به عنوان های خبری مستقل نیستند. آنمان ساز

به گفته معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور آسیای شرقی و اقیانوس   .شوندهای تبلیغاتی شناخته میرسانه 

ها بلکه در های تبلیغاتی دولتی آنرسانه ها در افزایش شفافیت در کنترل اطالعات، نه تن وجبآرام، اقدامات ما م

های این دومین باری است که آمریکا رسانه   .های خبری در چین خواهد شدمیان روزنامه نگاران معتبر و گردهمایی

ه قوانین و مقررات مربوط به  ها را ملزم به ارائکند و آنچینی را به عنوان نهادهای خارجی معرفی می

ها است در تالش هستند تا با طرح و های آمریکا ماه به گزارش ایرنا، مقام   .کندک میپلماتیهای دیمأموریت 

المللی تحت فشار قرار داده و چهره این کشور را مخدوش کنند اما توفیقی  های مختلف چین را در جامعه بین برنامه 

گیرد و پیشبرد آمریکا می مهوری آیند تصمیماتی که دولت دونالد ترامپ رییس جبر  .در این زمینه نداشتند

»تنهایی و انزوای بیشتر« واشنگتن را به دنبال خواهد  های تحریمی علیه چین و شماری از کشورهای دیگر، برنامه 

  .داشت و اینکه این کشور بازنده اصلی است و متحدانش نیز آن را تنها خواهند گذاشت

 

 هشدار جدی رسانه ای چین به آمریکا

از سوی آمریکا به عنوان »ابراز تبلیغاتی حزب   ولت چین در واکنش به معرفی چهار رسانه چینید  -ایرنا -پکن

کمونیست چین« به واشنگتن هشدار داد چنانچه دیدگاه خود را در این مورد اصالح نکند به صورت قانونی واکنش  

توقف فوری اقدامات واشنگتن  خواستار ر پکنبه گزارش ایرنا »جائو لی جیان« روز سه شنبه د .نشان خواهد داد

چینی شد و گفت: آمریکا باید این اقدام اشتباه را خیلی زود متوقف و اصالح کند در غیر این صورت  علیه رسانه های

اعالم کرد  وزیر خارجه آمریکا روز گذشته /دوشنبه/ مایک پمپئو"" .قانونی و ضروری پاسخ دهد ایچین به شیوه

ریکا، چهار رسانه دیگر این کشور را به  فافیت بیشتر اقدامات حزب کمونیست چین در آماطمینان از ش به منظور که

سخنگوی  در همان روز "مورگان اورتگاس" .عنوان ابزار تبلیغاتی دولت چین در سیاست خارجی معرفی کردم

https://www.irna.ir/news/83830512/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83831452/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
و روزنامه   برگزاری چیندولتی چین، خ تایمز، تلویزیونوزارت خارجه آمریکا این چهار رسانه چینی را روزنامه گلوبال

رت خارجه آمریکا بهمن سال گذشته نیز پنج رسانه چین شامل خبرگزاری شینهوا، تلویزیون وزا .مردم معرفی کرد

را ابزار تبلیغاتی دولت چین در  و توسعه های تیان آمریکا المللی، چاینا دیلیانگلیسی زبان چین، رادیو بین

ا نباید با با این رسانه ها مثل ساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، دولت آمریکبر ا .رده بودمعرفی ک ماموریت خارجی

بلندگوی حزب  »ماموریت خارجی« هستند و  های خارجی عادی برخورد کند زیرا این رسانه ها در حالرسانه 

ای مختلف هرح و برنامه ها است در تالش هستند تا با طهای آمریکا ماه مقام   .شوندکمونیست چین محسوب می

شار قرار داده و چهره این کشور را مخدوش کنند اما توفیقی در این زمینه  المللی تحت فچین را در جامعه بین 

تنش در روابط چین و آمریکا از زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسیده، افزایش یافته است. جنگ    .نداشتند

ها تنش  های چین به جاسوسی در ایاالت متحده بخشی ازهم شدن رسانه تجاری، حمایت آمریکا از تایوان و مت

 .میان دو کشور است

 

  آمریکا خواستار آزادی دو کانادایی بازداشتی در چین شد

انادایی که به اتهام جاسوسی در ز دوشنبه خواستار آزادی دو شهروند کوزیر امورخارجه آمریکا رو  -ایرنا  -تهران 

ایاالت متحده در کنار   ای اعالم کرد:به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پمپئو در بیانیه  .اند، شدشده  چین بازداشت

فشار بر کانادا رد  اعمال  های غیر موجه را برایکانادا خواستار آزادی فوری این دو شهروند است و این بازداشت

یاد شده به خدمات   ست و خواستار دسترسی دو فردفزود: آمریکا از این اتهامات بسیار نگران اپومپئو ا .کندمی

ماه است که  ۶ به ادعای وزیر امورخارجه آمریکا، اتباع بازداشت شده کانادایی نزدیک به  .در چین هستیم کنسولی

ای اعالم کرد، دو  با صدور بیانیه  دادستانی ارشد چین جمعه گذشته  .اندهیچ تماسی با خویشاوندان خود نداشته

اتهام جاسوسی تحت پیگرد های »مایکل کوریگ« دیپلمات پیشین و »مایکل اسپاور« تاجر، به به نام  کانادایی

در بیانیه دادستان کل چین آمده است، کوریگ توسط دادستان پکن و اسپاور توسط    .اندقانونی قرار گرفته 

بر   .اندقانونی قرار گرفته تان لیائونینگ در شمال شرقی چین تحت پیگرد دادستان شهر داندونگ واقع در اس

کوریگ به »جاسوسی از اسرار دولتی و اطالعاتی« و اسپاور به   اساس دو اطالعیه جداگانه دادستان کل چین،

نادا از  روابط چین و کا  .ها به نیروهای خارجی« متهم هستند»جاسوسی از اسرار دولتی و ارسال غیرقانونی آن

های آمریکا«  مدیر مالی شرکت مخابراتی هوآوی به خاطر »نقض تحریم  جو« که اتاوا »منگ وان ۲۰۱۸دسامبر سال 

  .را بازداشت کرد و در صدد استرداد او به آمریکا است تنش زا شده است

 

 کندبینی میهای خورشیدی را پیشتلسکوپی که توفان 

خورشیدی چین به تازگی تصاویری را از سطح خورشید با جزییات  گویند: تلسکوپ بزرگ محققان می  -ایرنا -تهران

به  .تواند هشدارهای توفان خورشیدی را تشخیص دهددهد این ابزار نوری می که نشان می ضبط کرده است

موسسه  متری در ۱.۸با دیافراگم  (CLST) گزارش روز سه شنبه خبرگزاری شینهوا، تلسکوپ بزرگ خورشیدی چین

، اولین  ۲۰۱۹ونیک تحت حمایت آکادمی علوم چین ساخته شده است. این تلسکوپ دهم دسامبر نوری و الکتر

های خورشیدی، منبع بروز حوادث جوی فضا  توفان  .ضبط کرد از تصاویر با وضوح باال را از جو خورشید مجموعه

ت و آسیب رساندن  توانند به قطع ارتباطات، قطع برق در مقیاس بزرگ، حوادث امنیتی اطالعاهستند که می 

های خورشیدی توفان  پروتون خورشیدی که در اثر فضاپیما منجر شوند. تابش الکترومغناطیسی و رویدادهای به

رائو  » .با سرعت نور یا با سرعتی نزدیک به سرعت نور، به سمت کره زمین حرکت کنند تواندشود، میایجاد می 

ت: بنابراین هشدارهای توفان خورشیدی برای جلوگیری محقق برجسته پروژه تلسکوپ خورشیدی، گف چانگوی«

، گروه تحقیقاتی رائو در »چنگدو« واقع در استان »سیچوان« ۲۰۲۰در اواخر آوریل  .ستاز آسیب و خسارت مهم ا

https://www.irna.ir/news/83830379/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83830379/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83830379/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83830719/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
در جنوب غربی چین، از این تلسکوپ برای رصد مناطق فعال خورشیدی استفاده کرد و بیش از یک ساعت  

تواند تری، می م ۱.۸رائو گفت: این تلسکوپ خورشیدی  .باال از جو خورشیدی به دست آوردند هایی را با وضوحداده 

را برای پشتیبانی از   های قویداده  های خورشیدی را در اسرع وقت کشف کند وساز توفانهای پیشویژگی 

های  ناوب فعالیتوی افزود: با افزایش ت .هشدارهای توفان خورشیدی و تحقیقات فیزیک خورشیدی ارائه دهد

های تلسکوپ خورشیدی، مجهز به سیستمشود. در آینده، خورشیدی، وقایع هواشناسی فضا شدیدتر می

تشخیص میدان مغناطیسی و ردیابی میدان سرعت، سهم بیشتری در تشخیص جو خورشیدی با وضوح باال خواهد 

متری و  ۲اخت تلسکوپ های خورشیدی برای س های اخیر بسیاری از کشورها به تالش های خوددر سال .داشت

در آمریکا و   GST متری ۱.۶شامل تلسکوپ  گ خورشیدی جهان،های بزراند. تلسکوپ بزرگتر شدت بخشیده 

، هنوز به بهره  DKISTدر آلمان هستند. تلسکوپ خورشیدی چهار متری آمریکا به نام GREGOR متری ۱.۵تلسکوپ 

پیش از  .به تازگی آغاز شده است EST چهار متری اروپا به نامبرداری نرسیده و طراحی و ساخت تلسکوپ 

 New  تلسکوپ یک متری ، بزرگترین تلسکوپ خورشیدی در این کشور،CLST خورشیدی چین به نامتلسکوپ بزرگ 

Vacuum Solar  بود که توسط محققان رصدخانه Yunnan ساخته شد آکادمی علوم چین. 

 

 تروئیکای تازه شرقی با همکاری چین، هند و روسیه

نشست سه جانبه وزرای خارجه کشورهای چین، هند و روسیه که روز گذشته به صورت ویدیو   -ایرنا -پکن

کنفرانس برگزار شد ضمن تقویت روابط سیاسی و اقتصادی سه کشور، فرصتی برای تغییر نظم نوین جهانی و  

به گزارش ایرنا این سه کشور به عنوان سه  .جهان ایجاد کرده است همچنین ایجاد یک تروئیکای شرقی تازه در

قدرت بزرگ جهانی نقش تازه ای در تحوالت جدید جهان دارند و با توجه عضویت چین و روسیه در شورای امنیت  

ی  می توان گفت که تروئیکا طرح زمزمه هایی مبنی بر احتمال پیوستن هند هم به این شورا،  سازمان ملل متحد و

الوروف« وزیر خارجه   جدیدی در مقابله با تروئیکای غربی شکل خواهد گرفت موضوعی که در سخنان »سرگئی

گفت: ما سیستم   الوروف در کنفرانسی خبری بعد از این نشست .اما به آن پرداخته شد روسیه هر چند تایید نشد

فعلی روابط بین المللی را غرب محور توصیف نمی کنیم چرا که همه از جمله غربی ها وفاداری خود را به منشور  

سازمان ملل متحد اعالم کرده اند هر چند که در عمل شاهد برداشته شدن قدم هایی هستیم که حاکی از تمایل 

وی گفت: غرب تا امروز برغم  .ها برای تغییر حقوق بین الملل به نظام جهانی مبتنی بر حاکمیت آنها استغربی 

آرزوی دیرینه خود نتوانسته است قوانین و معیارهای خود را بر همه جهان تحمیل کند و من امیدوارم سیاست  

مرجی که اقدامات یک جانبه در همکاری ها   مداران غربی با درنظر گرفتن تازه ترین تحوالت جهانی به میزان هرج و

وی گفت: بنابراین نمی توان گفت که نظام امروز جهان غرب محور است  .میان کشورها ایجاد می کند آگاه باشند

اما تالش برای ساختن آن در یک پیوند تاریخی با استقرار رژیم های استعماری باعث شد که غرب در برهه ای بر 

ابد و امروز هم حداقل این رویه توسط برخی از کشورهای غربی ادامه خواهد یافت و ما  سیاست جهانی تسلط ی 

الوروف گفت: وقتی از همکاری تنگاتنگ روسیه، چین و هند به   .این را در اقدامات شریکان خود مشاهد می کنیم

نیست بلکه به دنبال  عنوان »ریک« صحبت می کنیم منظور ارایه جایگزینی برای سیستم فعلی روابط بین المللی 

توسعه ساختارهای همکاری های منطقه ای هستیم بخشی که در بندی ویژه در منشور سازمان ملل متحد نیز بر 

آن تاکید شده است ضمن اینکه چنین همکاری هایی را در دیگر کشورهای جهان همچون ناتو یا سازمان امنیت و 

عضا برای حل و فصل مشکالت منطقه ای استوار شده است و همکاری اروپا میتوان دید که بر روابط خاص بین ا

تکمیل ساز و کار همکاری ها و شکل گیری نیروهای متحد و مشترک« هم از  » .مورد تشویق نیز قرار گرفته است

و گوهای سه جانبه با وزرای خارجه  جمله پیشنهادات »وانگ یی« عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین در گفت 

 .د بود موضوعی که بیانگر ضرورت تقویت همکاری این سه کشور با هر نام و یا اسم ممکن استروسیه و هن
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پیشنهاد دیگر   »تقویت همکاری در مقابله با کرونا و غلبه مشترک بر بیماری« دو  پایبندی بر چندجانبه گرایی« و»

ین نشست تاکید کرد: سه کشور باید با  وزیر خارجه چین در ا .وزیر خارجه چین به همتایان خود از هند و روسیه بود

حفظ وضعیت کلی همکاری سه طرف، با برخورد مناسب و حل مناسب عناصر حساس در روابط دو جانبه، وضعیت 

بیماری همه گیر  وانگ یی در مورد ضرورت همکاری در زمینه مبارزه با کرونا گفت: .کلی روابط دوستانه را حفظ کنند

است لذا این   دم جهان، در اقتصاد جهانی نیز رکود و چالش بی سابقه ای ایجاد کردهکرونا ضمن تهدید زندگی مر

»پایبندی بر چندجانبه گرایی«    وی در مورد .سه کشور باید همکاری ها را در این زمینه بیش از گذشته تقویت کنند

ن ملل بر اساس قوانین هم تصریح کرد: این سه کشور باید متعهد به حفظ سیستم بین المللی با محوریت سازما

وانگ یی تصریح  .بین المللی باشند و از مفهوم چند جانبه گرایی برای تقویت و بهبود حکمرانی جهانی حمایت کنند

کرد: ما باید روحیه صراحت، همبستگی، اعتماد و همکاری بین چین، روسیه و هند را پیش ببریم و از طریق توافق و  

سیگنال های مثبتی را   توسعه اقتصادی و پاسداری از عدالت بین المللی گیری،  همکاری در زمینه مبارزه با همه

آنها باید وضعیت   وزیر خارجه چین از سه کشور به عنوان قدرت های جهانی نام برد و گفت: .به جهان بفرستیم

عه جهانی کمک همکاری و فرصت های متقابل را درک کنند با استفاده از منافع مشترک به احیا و حفظ صلح و توس

وی تاکید کرد که ما باید پرچم چند جانبه گرایی را باال نگه داریم، از اهداف و اصول منشور سازمان ملل  .کنند

پاسداری کنیم، اقتدار و اثربخشی سازمان ملل را تضمین کنیم، ارتباطات و هماهنگی را در چارچوب سازمان ملل 

ذشته دچار اختالفات مرزی شده اند و روابط دو کشور هم به همین چین و هند در روزهای گ .متحد تقویت نماییم

دلیل تا حدی دچار تنش شده است اما برگزاری چنین نشست هایی در کنار نشست های دو جانبه گفت و گوهای  

شنبه جائو لی جیان" سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه " .امنیتی می تواند در کاهش این اختالفات موثر باشد

کرد که مقامات مرزی چین و هند روز دوشنبه دومین دیدار فرماندهان را برگزار کرده و به توافق نظر رسیدند   تایید

این سخنگو اظهار کرد که این نخستین دیدار دو   .که با در پیش گرفتن اقدامات الزم، اوضاع را کنترل و آرام کنند

دهد که چین و  گذشته است ترتیب این دیدار نشان می کشور در سطح فرمانده پس از درگیری دره گالوان در هفته 

به گفته وی دو طرف در این دیدار بر اساس   .هستند هند خواستار حل اختالفات از طریق گفت و گو و رایزنی 

های مشترک نخستین دیدار فرماندهان دو کشور، پیرامون موضوعات برجسته تبادل نظر کرده و به توافق شناخت

 .پیش گرفتن اقدامات الزم به صلح و آرامش در مناطق رزمی و حفظ گفت و گوها کمک کنند ا درنظر رسیدند تا ب 

در مورد تجارت، انرژی، حمل و نقل، آموزش و   گزارش ها حاکی است وزرای خارجه چین، روسیه و هند همچنین

یه قرار بود پایان ماه  نشست وزرای خارجه سه کشو چین، هند و روس .بهداشت با یکدیگر بحث و گفت و گو کردند

 .این نشست برگزار نشد مارس در سوچی برگزار شود، ولی به دلیل همه گیری ویروس کرونا

 

 ساخت اولین مستند از زندگی در ووهاِن کرونازده

، محصول مشترک آمریکا و چین، تصویری جامع از زندگی  (Wuhan! Wuhan!) «مستند »ووهان ووهان -ایرنا -تهران

ووهان  به گزارش ورایتی، .اهدکرددر شهر ووهان به عنوان کانون اولیه شیوع کرونا به مخاطب ارائه خو

مستندی در سبک سینما وریته یا سینما حقیقت است که یک روز و نیم زندگی در شهر ووهان چین را به   ووهان

کننده تهیه  دونا گیگلیوتی .کشد، شهری که اولین موارد ابتال به ویروس کرونا در جهان را گزارش دادتصویر می 

دانی   کنندگی این اثر را برعهده دارند ودیا تهیه از شرکت استارالیت می پیتر لوا آمریکایی برنده جایزه اسکار در کنار

مستندسازان مطرحی .کننده اجرایی را در این پروژه ایفا خواهد کردکنگی هم نقش تهیههنرپیشه هنگ ین

کنند. در کنار داوطلبان، کارکنان درمانی و  از چین نیز این مستند را کارگردانی می  یونگ چنگ و گونگ چنگ چون

یک راننده که داوطلبانه کادر درمان را   .اندسی نفره از افراد برای ساخت این مستند بسیج شده بیماران، تیمی

دهد، بالگری که به بیماران دارو  کند، آرایشگری که به پزشکان و پرستاران خدمات رایگان ارائه می جا میجابه 
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پزشکانی که در بخش اورژانس از این اتاق  دهد و رساند، روانشناسی که به بیماران مبتال به کرونا مشاوره میمی

ووهان  کنندگانتهیه .شوندهایی هستند که در این مستند ظاهر میروند، از جمله شخصیتبه آن اتاق می 

گیری کرونا در ووهان و نمایش  ترین لحظات پس از همه بخشثبت الهام  هدف از ساخت این مستند را ووهان

جنگند، چگونه دهد پس از نزول مصیبت، مردم چگونه مید. این فیلم نشان می انداستان مردم عادی عنوان کرده

ویروس کرونا جنگ  ها درباره منشا و خاستگاهو چین ماه های آمریکادولت .ورزندزندگی کرده و چگونه عشق می

گفت و یکا می کردند؛ پکن از سالح زیستی آمرلفظی داشتند و یکدیگر را به انتشار این ویروس مرگبار متهم می

ها تردیدی وجود ندارد که ووهان  زنی واشنگتن از آزمایشگاه تحقیقاتی سری در چین. با وجود تمام اتهامات و گمانه 

نفر به  ۱۳۵هزار و  ۶۸میلیون جمعیت ووهان  ۱۱تاکنون از  .اولین شهری بود که به دلیل شیوع کرونا قرنطینه شد

    .اندنفر نیز در اثر این بیماری جان خود را از دست داده  ۵۱۲هزار و  ۴ویروس کرونا مبتال شده و 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های مشترک ایران و چینتاکید بر توسعه همکاری :آقای قالیباف در دیدار سفیر چین

های رئیس مجلس، رفتار یک جانبه آمریکا را در جهان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل خواند و بر لزوم همکاری

به نقل از خانه ملت،   خبرگزاری صداوسیما به گزارش .للی برای مقابله با این اقدامات تاکید کردای و بین الممنطقه 

آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار با چانگ هوا سفیر 

جمهوری خلق چین در تهران، تاکید کرد: ارتباط چین و ایران، پایدار، مستحکم و تاریخی است و مخصوصاً بعد از  

های جهان و از جمله ایران و آقای قالیباف افزود: کشور  .پیدا کردپیروزی انقالب اسالمی مناسبات دو کشور تعمیق 

ای و بین المللی با خوی استکباری و یکجانبه گرایی آمریکا و آثار نامطلوب آن بر چین امروز در سطح ملی، منطقه 

تعامالت بین  تر شدن تر شدن ارتباطات و تعمیق و وسیعوی در ادامه بر ضرورت گسترده  .ها مواجه اندحقوق ملت

ها در امور  های آمریکا و برخی کشوررئیس قوه مقننه با محکوم کردن، دخالت  .دو کشور ایران و چین تاکید کرد

داخلی چین، از موضع شفاف و روشن دولت چین در مخالفت با قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

می با ابراز امیدواری نسبت به توسعه سریعتر رئیس مجلس شورای اسال .اتمی علیه کشورمان تشکر کرد

ها از جمله در  های دولت ترامپ علیه حاکمیت و استقالل کشور ها شاهد دخالت های دو کشور گفت: بار همکاری

های مخرب بوده ایم. در این راستا  رابطه با ایران و چین و برخی مسائل بین المللی همچون محیط زیست و سالح 

سفیر چین نیز در این دیدار ضمن تسلیم پیام   .ای و بین المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر استه های منطقهمکاری

تبریک آقای لی جان شو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به آقای قالیباف، اظهار داشت: چین تمایل دارد  

وی افزود: از آنجا که پارلمان در ایران نقش بسیار مهمی دارد و نمایندگان   که روابط خود را با ایران تقویت کند

های پارلمانی ایران و نمایندگان چین در آینده و به ریاست یران نقش تاثیرگذاری دارند، معتقدم همکاریمجلس در ا

آقای چانگ هوا تصریح کرد: کنگره نمایندگان چین آمادگی کامل دارد که بیش از   .جنابعالی نیز افزایش خواهد یافت

های قانونگذاری، نظارت و  یات خود را در حوزه های دوستانه با مجلس ایران را توسعه دهد و تجربپیش همکاری 

وی همچنین با اشاره به گستردگی روابط دو کشور ادامه   .اجرای سیاست ها، با دوستان ایرانی به اشتراک بگذارد

های  داد: ارتباطات چین و ایران با برخورداری از تاریخ و تمدن قوی از زمان جاده ابریشم شروع شد و در طول سال

های مختلف به توسعه خوبی رسید؛ همچنان که در سال جاری میالدی و با  های دو طرف در زمینه همکاریگذشته، 

سفیر چین در تهران در  نیز دو کشور و دو ملت در کنار هم بوده و به یکدیگر کمک کردند ۱۹شروع بیماری کورید 

را با ایران تقویت کند، ادامه داد: دو کشور باید  ادامه با بیان اینکه در وضعیت موجود چین تمایل دارد که روابط خود 

در مورد مسائل مهم و منافع مشترک از یکدیگر حمایت کنند؛ همچنانکه طرف چینی به طور قاطعانه از حاکمیت و  
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هاست سفیر چین گفت: سال  .های یکجانبه گرایانه آمریکا اعالم مخالفت کرداستقالل ایران حمایت کرده و با تحریم

هایی بر ایران و چین داشته اند، ولی ما همیشه در کنار  های غربی به ویژه آمریکا به بهانه حقوق بشر، فشار کشور 

آقای چانگ هوآ، تاکید کرد: چین  .های خارجی و یکجانبه گرایی اعالم انزجار داشته ایمهم بوده و از دخالت کشور 

ن از توافقات بین المللی حمایت کرده و مخالفت خود شورای امنیت ملل متحد و همچنی ۲۲۳۱قاطعانه از قطعنامه 

در این دیدار سفیر چین در تهران، تابلوی   .داردهای تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا اعالم می را با تمدید تحریم 

 .صنایع دستی چین را به رسم یادبود به رئیس مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: رژیم جعلی صهیونیستی از  // رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی است

درون با بحران فروپاشی مواجه است و حتی نخست وزیر جنایتکار این رژیم برای تشکیل دولت اشغالگر خود 

آقای محمدباقر قالیباف ظهر امروز )چهارشنبه( در دیدار با صالح الزواوی سفیر   .ماههاست که با بحران مواجه است

در جمهوری اسالمی ایران، گفت: مقوله فلسطین پیش از آن که سیاسی باشد، مسئله اسالم است، فلسطین 

حتی پیش از انقالب اسالمی نیز امام خمینی )ره(، یاران ایشان و انقالبیون دغدغه فلسطین را داشتند و اهمیت 

رای اسالمی با اشاره به  رئیس مجلس شو .این موضوع پس از انقالب اسالمی برای همه ایرانیان بیشتر شد

ضرورت ثبات در مسیر مقاومت تا پیروزی و با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری و جمهوری اسالمی ایران در  

دهنده سیاست اصولی ما در  های ایران از فلسطین و غزه نشان حمایت از آزادسازی قدس شریف، افزود: حمایت 

کرد با گذشت زمان و تغییر نسل،  رژیم صهیونیستی تصور می آقای قالیباف تصریح کرد: .قبال فلسطین است

دهه از اشغال سرزمین  ۷برند در حالی که علیرغم گذشت جوانان فلسطینی سرزمین و تاریخ خود را از یاد می 

ها، اهداف و سرزمین تاریخی فلسطین، جوانان این سرزمین با وجود سختی، آوارگی و جنگ نسبت به حفظ ارزش

رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با گرامیداشت یاد شهید سردار سلیمانی به  .تر شده اندخود مصمم

خدمات این شهید بزرگوار اشاره کرد و ادامه داد: به یاری خدای بزرگ مسیر آینده روشن است و مبارزات حق 

ء و سفیر فلسطین در تهران آقای صالح الزواوی شیخ السفرا .یابدطلبانه تا رسیدن به موفقیت نهایی ادامه می

ضمن تبریک به آقای قالیباف به مناسبت انتخاب وی به ریاست مجلس شورای اسالمی، ایران را کشوری بزرگ و  

مهم در منطقه دانست و یادآور شد: پس از پیروزی انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( طراحی را عملیاتی ساختند 

صهیونیستی تنها   –وی با بیان اینکه طرح آمریکایی  .را به چالش کشید صهیونیستی –که طرح دشمنانه آمریکایی 

کرد، ادامه مربوط به فلسطین نبود بلکه اردن، سوریه، لبنان، عراق، بخشی از عربستان سعودی را نیز درگیر می

حقق این  داد: رژیم صهیونیستی با اجرای این طرح به دنبال گسترش قلمرو خود بود که امام خمینی )ره( از ت

سفیر فلسطین، وحدت جهان اسالم و آزادسازی فلسطین را از جمله اهداف طرح امام  .اهداف جلوگیری کرد

خمینی )ره( در مواجهه با رژیم صهیونیستی برشمرد و ادامه داد: پیگیری تحقق این اهداف توسط ایران موجب 

هللا  وی با بیان اینکه آیت .ای بیش نبودبهانه  ایسال جنگ تحمیلی بود و انرژی و بمب هسته ۸ها و اعمال تحریم

کنند، ادامه داد:  ای پس از امام خمینی )ره( آزادسازی فلسطین و وحدت جهان اسالم را مصصم پیگیری میخامنه

 .ها نیز گسترش یافته استدر حال حاضر این اهداف منحصر به جمهوری اسالمی ایران نیست و به سایر کشور 

های اسالمی اشاره  پایان به تالش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از وحدت کشور  سفیر فلسطین در

 .کرد و زوال رژیم اسرائیل را قطعی دانست

 

 نمایشگاه تخصصی در تبریز گشایش دو

برودتي و   آالت، لوازم و مصالح ساختماني و نمايشگاه بین المللی حرارتي، نمايشگاه بین المللي ماشین

، در این  خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی به گزارش .سیستمهاي تهويه در تبریز افتتاح شد

از کشورهای ترکیه، چین، آلمان، ایتالیا، ژاپن ، کره  استان داخلی و نمایندگیهایی  ۱۲شگاهها، شرکتهایی از نمای
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جنوبی، فرانسه، مالزی و تایوان جدیدترین محصوالت خود را در زمینه مصالح ساختمانی و سیستمهای حرارتی و 

هزار مترمربع و هزار  ۲۲بین المللی تبریز به مساحت الن نمایشگاه س 4این دو نمایشگاه در  .برودتی ارائه کرده اند

بیست و پنجمین نمايشگاه بین المللي ماشین آالت، لوازم   .مترمربع فضای باز این نمایشگاه دایر شده است 5۰۰ و

ششم  و مصالح ساختماني و بیست و سومین نمايشگاه بین المللی حرارتي، برودتي و سیستمهاي تهويه ایران تا

 .پذیرای عموم است  ۲۲تا   ۱6اعت تیر از س

 

 نشست مجازی چین و اتحادیه اروپا

های اجرایی برای ارتقاء سطح بیست و دومین نشست مقامات چین و اتحادیه اروپا به طور مجازی برگزار و راهکار 

ونا  های پسا کربررسی شد. در همین حال رییس جمهور چین از تمایل کشورش برای ارتقای همکاری تعامل جهانی 

 با اتحادیه اروپا گفت. 

 

حضور نیروهای نظامی هند و چین در رژه پیروزی /   لمان نازی در جنگ جهانی دومدرسالروز پیروزی برآ

 میدان سرخ مسکو

های جهانی با محوریت سازمان ملل مخالف  کرملین اعالم کرد :سه کشور ضمن تاکید بر مقابله مشترک با تهدید 

رژه سالروز   ,مسکوازخبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل .انی هستندیکجانبه گرایی در عرصه جه

پیروزی ارتش سرخ اتحادجماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ، که امسال به علت شیوع 

شورهای مختلف و تیرماه موکول شده است ، با حضور مقامات ک  ۴شنبه اردیبهشت ، به روز چهار ۲۰کرونا از 

در همین حال امروز سه شنبه ، یک روز پیش از    .هایی از ارتش چین و هند در میدان سرخ برگزار خواهد شدیگان 

  .شودرژه هفتادوپنجمین سالروز پیروزی ، نشست از راه دور روسای جمهور روسیه ، هند و چین برگزار می

های همه جانبه ،  ویدئو کنفرانسی اجالس اتحادیه همکاریسخنگوی وزارت امورخارجه روسیه از برگزاری نشست 

از روسای جمهور روسیه ، هند و چین خبر داد و افزود : دو طرف درباره نحوه همکاری  ، متشکل  RIC موسوم به

های اقتصادی، مالی و بین المللی گفتگو  بیشتر برای کاستن از آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا در عرصه 

ه مشترک با  سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه افزود : کشورهای روسیه، هند و چین برای مقابل .کنندمی

تهدیدهای جهانی ، با محوریت سازمان ملل دیدگاه یکسانی دارند و مخالف یکجانبه گرایی در عرصه جهانی 

حران کرونا برای کسب منافع  یه، هند و چین معتقدند نباید از شرایط کنونی و بزاخارووا" تاکید کرد: روس" .هستند

 .مدت سایر کشورها ضرر وارد کرد  مقطعی و یکجانبه استفاده و به امنیت و منافع دراز

 

 افزایش فشار آمریکا بر چین/  یک روز پس از مذاکرات خلع سالح در وین

خود را بر چین های ا بر سر خلع سالح اتمی در وین؛ آمریکا فشار یک روز پس از پایان مذاکرات روسیه و آمریک

از وین؛ مارشال بیلینگزلیا نماینده جدید  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل .افزایش داده است

ی در جمع خبرنگاران تاکید کرد چین موظف است به آمریکا در امور کنترل تسلیحات ظهر امروز در نشستی مطبوعات

ح  بیلینگزلیا هشدار داد برنامه پکن برای خلع سال .ای بین آمریکا و روسیه بپیونددذاکرات خلع سالح هسته م

نماینده آمریکا گفت دور بعدی مذاکرات خلع سالح  ای مخفی و غیرشفاف است و آن را متوقف نخواهد کرد.هسته

وی افزود: روسیه با   به واشنگتن و مسکو باشد. ماه ژوئیه برگزار شود و احتماال بار دیگر محدود ممکن است اواخر

ها به این مذاکرات موافقت نکرده است، اما روس  درخواست او در خصوص تحت فشار قراردادن چین برای پیوستن

های خود را بر روی بین الملل فشار وی ابراز امیدواری کرد که جامعه  مخالف حضور چین در این مذاکرات نیستند.

ای که از سه طرف حمایت شود از بهترین  بیلینگزلیا تاکید کرد پیمان کنترل تسلیحات هسته  د.پکن افزایش ده
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  ۱۰آمریکا و روسیه روز گذشته در وین  لوگیری از رقابت تسلیحاتی بی ثبات کننده برخوردار است.شانس برای ج

گفت: در حالیکه واشنگتن بر   این مقام آمریکایی ای در وین گفتگو کردند.هسته  ساعت درباره پیمان خلع سالح

های اتمی مانند  ع سالح دیگر قدرتآورد؛ روسیه امیدوار است در مذاکرات خلشرکت چین در این مذاکرات فشار می 

صیف کرد و گفت که  این مقام آمریکایی مذاکرات روز گذشته را سازنده تو انگلیس و فرانسه حضور داشته باشند.

سایل فنی خواهند پرداخت دور بعدی مذاکرات او با سرگئی ریابکوف معاون وزیر  های کاری دو کشور که به مگروه 

های اتریش امروز  رسانه  ماه جوالی و یا اوایل ماه آگوست برنامه ریزی خواهند کرد. خارجه روسیه را برای اواخر

شت و فقط نخست مذاکرات روز گذشته در وین نتایج مشخصی ندا سه شنبه درباره این دیدار نوشتند: دور

ای الح هستهآمریکا و روسیه مذاکرات خود را برای نجات آخرین پیمان خلع س های کاری تشکیل خواهد شد.گروه 

های بسته آغاز شد،  ای که صبح روز گذشته پشت دردر مذاکرات خلع سالح هسته تنها پس از یک روز خاتمه دادند.

  د این مذاکرات دو روز )دوشنبه و سه شنبه( در وین ادامه یابد.یلینگزلیا و سرگئی ریابکوف حضور داشتند. قرار بوب

دونالد ترامپ، رییس   یر سوال برده است مسکو بر تمدید آن پافشاری دارد.در حالیکه واشنگتن این توافق نامه را ز

  کرد.  اکرات حضور پیدا کند، اما پکن این درخواست را ردجمهور آمریکا بسیار تالش کرد که چین هم در این مذ

 خبرگزاری صداوسیما :منبع

 

 میلیون نفر گذشت ۵شمار بهبودیافتگان کرونا در جهان از /  آخرین اخبار کرونا در جهان 

نا از نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر فراتر رفت و بنا بر اعالم سایت »ورد او مترز« شمار مبتالیان به ویروس کرو

خبرگزاری  به گزارش سرویس بین الملل   . حدود چهارصد و هشتاد هزار نفر جان خود را از دست دادند

  ۵آمار بهبود یافتگان ویروس مرگبار کرونا به مرز بنا بر اعالم لحظه ای سایت جهانی »ورد او مترز«  ،صداوسیما

م میلیون نفر نزدیک شد این درحالی است که شمار  میلیون نفر گذشت و تعداد جان باختگان بر اثر این بیماری به نی

 مبتالیان به این ویروس از نه میلیون سیصد و پنجاه هزار نفر فراتر رفته است.

 

بندی سرعت اینترنت گزارش ماهانه اسپید تست از رتبه/  ترتبه بندی سرعت اینترن/  وب گردی

 .های مختلف منتشر شدکشور

دهد در ماه  سایت اسپیدتست نشان می ، اسپید تست نوشت: گزارش جدید وب  خبرگزاري صدا وسیما به گزارش

مگابیت بر   ۱۰.۸۹و سرعت آپلود آن  ۳۳.۷۱یل در جهان موبا گذشته میالدی )می( متوسط سرعت دانلود اینترنت 

دهد متوسط سرعت جهانی اینترنت موبایل و ثابت نسبت به ماه  ثانیه بوده است. آمار موجود در کل نشان می

مگابیت بر  ۲۸.۸۳میالدی  ۲۰۲۰طبق این گزارش سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه می  گذشته بهبود یافته است.

بندی این رتبه  ۶۷مگابیت بر ثانیه بوده است. با توجه به این اطالعات ایران در رده  ۱۱.۵۹عت آپلود آن و سرثانیه 

بندی به کره جنوبی تعلق دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل ترین اینترنت موبایل در این رتبه پرسرعت قرار دارد.

ترین اینترنت موبایل را برای  اه گذشته نیز این کشور پرسرعت گابیت بر ثانیه بوده است. البته مم ۱۰۰.۲۲این کشور 

مگابیت بر ثانیه قرار   ۹۹.۶۷در رتبه دوم این فهرست امارات متحده عربی با سرعت  کاربرانش فراهم کرده بود.

ه در رتبه سوم نیز مانند ماه گذشت .دارد. این در حالی است که ماه گذشته این کشور در رتبه چهارم قرار داشت

مگابیت قرار دارد. اما قطر با کاهش دو رتبه در رده چهارم این فهرست قرار  ۹۷.۱۰چین با سرعت اینترنت موبایل 

های هلند )با سرعت  کشور مگابیت بر ثانیه بوده است. ۸۹.۱۱دارد. سرعت اینترنت موبایل این کشور در ماه می 

مگابیت بر   ۶۷.۶۷مگابیت بر ثانیه( و بلغارستان )با سرعت  ۷۱.۳۲بر ثانیه(، کانادا )با سرعت  مگابیت  ۷۳.۶۹دانلود 

های پنجم، ششم و هفتم قرار دارند. رتبه این کشور در فهرست مذکور نسبت به ماه  ثانیه( به ترتیب در رتبه 

ت بر ثانیه، نهم نروژ با سرعت مگابی ۶۷.۵۸در رتبه هشتم استرالیا با سرعت  گذشته هیچ تغییری نداشته است.
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سنگاپور با سرعت  مگابیت بر ثانیه قرار دارند. ۶۲.۳۳گیگابیت بر ثانیه و دهم عربستان سعودی با سرعت  ۶۷.۴۰

همچنین در این گزارش به سرعت اینترنت ثابت نیز   مگابیت بر ثانیه همچنان در صدر است. ۲۰۵.۱۳اینترنت ثابت 

مگابیت بر ثانیه و متوسط   ۷۶.۹۴ت ثابت ماه می، متوسط جهانی سرعت اینترن اشاره شده است. طبق اطالعات

  ۱۵.۷۵در این میان ایران با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود  مگابیت بر ثانیه بوده است. ۴۱.۰۹سرعت آپلود نیز 

بندی  در این رتبه فته است.این فهرست قرار گر ۱۲۹مگابیت بر ثانیه در رتبه  ۹.۹۱مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 

اند. سرعت های یکم تا سوم قرار گرفته کنگ و تایلند مانند ماه گذشته به ترتیب در رتبه ای سنگاپور، هنگهکشور 

مگابیت بر ثانیه و   ۱۸۳.۲۴کنگ مگابیت بر ثانیه، هنگ ۲۰۵.۱۳میالدی  ۲۰۲۰دانلود اینترنت ثابت سنگاپور در ماه می 

رم فهرست مذکور کشور رومانی با سرعت اینترنت ثابت  در رتبه چها ت بر ثانیه بوده است.مگابی ۱۷۰.۱۴تایلند 

در  مگابیت بر ثانیه قرار دارد. این در حالی است که رومانی ماه قبل در رتبه پنجم این فهرست قرار داد. ۱۵۹.۳۱

د. جایگاه این کشور نسبت به ماه  مگابیت بر ثانیه قرار دار ۱۵۵.۹۴رتبه پنجم نیز سوئیس با سرعت اینترنت ثابت 

موناکو همچنان مانند ماه قبل در رتبه ششم قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت ثابت   بل یک پله نزول کرده است.ق

تاین )با سرعت اینترنت  های هفتم و هشتم دو کشور لیختن اشدر رده  مگابیت بوده است. ۱۵۲.۹۱این کشور 

گابیت بر ثانیه( قرار دارند. این درحالی است م ۱۴۸.۶۰مگابیت بر ثانیه( و کره جنوبی )با سرعت اینترنت  ۱۵۱.۳۲

در رده دهم کشور آندورا   رتبه ارتقا یافته است. ۱۰رتبه و کره جنوبی  ۵جایگاه لیختن اشتاین نسبت به ماه گذشته 

رتبه نزول کرده است. ماکائو   ۲ثانیه قرار دارد. جایگاه این شرکت نسبت ماه گذشته مگابیت بر  ۱۴۶.۶۰با سرعت 

درجه   ۲مگابیت برثانیه در رده دهم قرار دارد. ماکائو نیز مانند آندورا با  ۱۴۵.۴۵ارائه اینترنت ثابت با سرعت  نیز با

 منبع: همشهري آنالين روبرو شده است.بندی ماه مینزول جایگاه در رتبه 

 

 سیل در شرق و مرکز چین /در پی بارندگی های شدید

به گزارش سرويس بین   .های سیل آسا و بی وقفه موجب جاری شدن سیل در شرق و مرکز چین شد بارش 

آسیاویژن به نقل از شبکه تلویزیونی سی سی تی وی چین اعالم کرد در پی  خبرگزاري صداوسیما الملل

های هونان و هوبئی در مرکز چین سیل طق وسیعی از استان آنهویی در شرق و استانهای شدید در منابارندگی 

 جاری شد.

 

 : میتسن یخبرگزار -

 میالدیدرصدی برای چین در سال جاری  ۱.۸پیش بینی رشد اقتصادی 

به روز کردند   ۲۰۲۰های خود را برای رشد اقتصادی چین طی سه ماه جاری و در طول سال انان پیش بینیاقتصادد

به نقل   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .و نسبت به بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی این کشور ابراز خوش بینی کردند

 ۲۰۲۰های خود را برای رشد اقتصادی چین طی سه ماه جاری و در طول سال رگ، اقتصاددانان پیش بینیاز بلومب

بر اساس میانگین برآورد   اوضاع اقتصادی این کشور ابراز خوش بینی کردند. به روز کردند و نسبت به بهبود تدریجی

درصد   ۱.5اهه دوم سال جاری میالدی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی چین در سه م

یش اقتصاددانان همچنین پ درصد در آخرین نظرسنجی ماه مه است. ۱.۲تر از رشد خواهد کرد. این رشد سریع

نتایج این نظرسنجی   درصد رساندند. ۱.۷درصد از  ۱.۸بینی رشد اقتصادی چین در کل سال جاری میالدی را به 

بزرگ جهان قادر به فرار از رکود اقتصادی به مفهوم فنی آن )منفی شدن رشد  حاکی از آن است که دومین اقتصاد

درصد از تولید ناخالص  6.۸برخی از اقتصاددانان پس از کاهش تاریخی  است. اقتصادی در دو فصل پشت سر هم(

به   های ناشی از شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادیداخلی چین در سه ماه اول سال جاری در مدت تعطیلی 
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گردد، بر اساس این گزارش، در حالی که صنعت چین به رشد خود باز می مفهوم فنی آن را پیش بینی کرده بودند.

سیاست گذاران چین برای کمک به  کنند و مصرف همچنان در حال کاهش است.خانوارها هنوز محتاطانه خرید می

ها گفته شده است تا اعتبار  اند و به بانک ده های دولت را وعده دا افزایش تقاضای داخلی، رکورد فروش بدهی

 ها و کاهش بهره را مد نظر قرار دهند.بدهی بیشتری را به مشاغل اختصاص داده و همچنین تعویق بازپرداخت

 انتهای پیام/

 

 ۲۰۲۰با رشد اقتصادی مثبت در سال  ۲۰چین تنها عضو گروه 

باشد که در سال جاری میالدی   ۲۰شور عضو گروه موسسه اعتبارسنجی مودیز پیش بینی می کند چین تنها ک

درصد  ۷.۱درصد باشد و پس از آن تا  ۱برابر با  ۲۰۲۰رشد می کند. این موسسه انتظار دارد رشد اقتصادی چین در 

ز تایمز آو ایندیا، موسسه اعتبارسنجی مودیز در روز  به نقل ا خبرگزاری تسنیم به گزارش   .فزایش یابدا ۲۰۲۱در 

کوچک شود. این موسسه اعالم کرد درگیریهای مرزی هند   ۲۰۲۰درصد در  ۳.۱بینی کرد اقتصاد هند  دوشنبه پیش

ژئوپلیتیکی را در این منطقه از آسیا که کشورها در برابر تغییرات ژئوپلیتیکی آسیب پذیر هستند  با چین تنشهای

درصد پیش بینی کرده بود ولی به   ۰.۲این موسسه مالی رشد اقتصادی ساالنه هند را در آوریل  .میدهدافزایش 

مودیز  .بینی کاهش یابدگیری ویروس کرونا، این پیشنظر می رسد با توجه به اختالالت به وجود آمده در اثر همه

(  ۲۰۲۰-۲۱در گزارش دورنمای اقتصاد جهان )این موسسه  .رشد داشته باشد  ۲۰۲۱در  6.۹انتظار دارد اقتصاد هند 

پایین آورده است چون تاثیرات همه گیری ویروس کرونا در   ۲۰۲۰بینی رشد اقتصادی هند را برای اعالم کرد پیش 

در این گزارش آمده است:» سه ماهه دوم سال  .سه ماهه اول و دوم سال جاری میالدی افزایش یافته است

رای اقتصاد جهان حداقل از پایان جنگ جهانی دوم است. ما همچنان انتظار داریم شاهد دترین دوره بمیالدی جاری ب

رشد تدریجی اقتصاد در نیمه دوم سال باشیم ولی همه چیز بستگی به توانایی دولت ها در بازگشایی  

  ۲۰روه مودیز پیش بینی می کند چین تنها کشور عضو گ .«اقتصادهایشان همزمان با حفظ موارد بهداشتی دارد

درصد   ۱برابر با  ۲۰۲۰باشد که در سال جاری میالدی رشد می کند. این موسسه انتظار دارد رشد اقتصادی چین در 

طبق گفته مودیز، بهبود شرایط تقاضا توانایی کسب و کارها و   .افزایش یابد ۲۰۲۱درصد در  ۷.۱تا   باشد و پس از آن

کشورهای آسیایی مخصوصاً در برابر تغییرات   » .تعیین می کند بازارهای کار را برای بیرون آمدن از این شوک

ژئوپلیتیکی آسیب پذیر هستند. افزایش درگیری ها بین چین و کشورهای هم مرز با دریای جنوب چین و درگیری 

مودیز انتظار دارد اقتصاد   .«به افزایش است دهد خطرات ژئوپلیتیکی در این منطقه روهای مرزی با هند نشان می 

انتهای   .رشد کند ۲۰۲۱در   درصد 5.۲کوچک شود و پس از آن  ۲۰۲۰درصد در  4.6به طور کلی  ۲۰کشورهای گروه 

 ۱۲6پیام/

 

 :تابناک -

 ساله ایران و چین در هیات دولت و چند نکته! ۲۵تصویب سند 

ن و چین این هفته به تصویب هیات دولت رسید و حسن روحانی وزیر خارجه خود ساله ایرا ۲۵پیش نویس برنامه 

محمد جواد ظریف را مامور پیشبرد این برنامه کرده است. هیأت دولت روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی، 

این  چین را بررسی و تأیید کرد. درهای جامع ایران و ساله همکاری  ۲۵نویس نهایی برنامه جمهور پیشرئیس 

نشست به وزارت خارجه ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، بر اساس منافع متقابل  

ساله   ۲۵پیش نویس برنامه  بین الملل تابناک: /۹۸۶۲۷۴کد خبر: بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.

ود محمد جواد ظریف را مامور  وزیر خارجه خایران و چین این هفته به تصویب هیات دولت رسید و حسن روحانی 
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نویس نهایی جمهور پیشپیشبرد این برنامه کرده است. هیأت دولت روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس 

در این نشست به وزارت خارجه ماموریت   های جامع ایران و چین را بررسی و تأیید کرد.ساله همکاری  ۲۵برنامه 

ف چینی، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین  نهایی با طر داده شد که طی مذاکرات

ای های توسعههای اساسی و زیرساختای برای مشارکت ایران و چین در پروژه این همکاری، زمینه  برساند.

صادی ازجمله های مختلف اقتگذاری در حوزه راه است و فرصتی برای جلب سرمایه-ازجمله طرح بزرگ کمربند

جمهور با اشاره به  در جلسه دیروز هیأت دولت رئیس صنعت، گردشگری، فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد بود.

های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در  روابط تاریخی دو کشور که در عرصه

کشور در مناسبات دوجانبه  کت راهبردی دو  پیشبرد مشار مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و

روحانی افزود: این  برد را هدف اساسی این برنامه بلندمدت دانست.-الملل براساس رویکرد بردای و بینمنطقه 

ای از جمله طرح های توسعههای اساسی و زیرساخت ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه همکاری، زمینه 

های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گذاری در حوزه و فرصتی برای جلب سرمایه د ـ راه است بزرگ کمربن

جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه رئیس گردشگری، فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد بود.

ابع نفت و گاز و  عه پایدار من انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توس

گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایههمچنین انرژی

در این جلسه همچنین درباره توافقنامه جامع ایران و  المللی پرفایده دانست.مناطق در تولید و تجارت بین

کننده منافع دو کشور دانست. جزئیاتی از  م ارزیابی کرد و تأمینرا بسیار مه افغانستان نیز بحث شد و روحانی آن

هیأتی بلندپایه از ایران با   ۹۷توافق جامع ایران و چین منتشر نشده، اما مذاکرات مقدماتی در جریان سفر سال 

ت و  سفر وزیر نف حضور علی الریجانی، رئیس وقت مجلس و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران انجام شد؛ در آن

ماه بعد مدعی شد که در سفر تارنمای پترولیوم اکونومیست چند کل بانک مرکزی ایران هم حضور داشتند.رئیس 

به نام »مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران« با  ۲۰۱۶وزیر امور خارجه ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال 

در خبر منتشره توسط   اند.های غیرعلنی به آن افزوده و بند  ، توسعه داده میلیارد دالر امضا کرده بودند ۴۰۰رقم 

ها در صنعت  میلیارد دالری چینی  ۲۸۰گذاری رسانه مذکور آمده بود محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه 

ها طی سال یگذاری چیناحتمال زیاد بخش قابل توجهی از این سرمایه  نفت و گاز و پتروشیمی ایران است و به 

ای و  صورت مرحلهشود و مابقی آن به ها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می ساله با آن ۲۵نخست اجرای قرارداد 

ها قرار است در در این گزارش ادعا شده بود چینی شود.براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می

ونقل  های تولید و حملدالر در حوزه توسعه زیر ساختمیلیارد  ۱۲۰قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران 

گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد گذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایه در ایران سرمایه 

 بنا بر  شود.ونقل ایران تزریق می ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حملو مابقی آن دوره 

تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور  انگلیسی، چین میادعای سایت 

های دیگر به کشورمان  های خود را به یوآن یا ارزاند که چین پول خریدپرداخت کند. از سویی دو طرف توافق کرده

محمدجواد   چین از دالر استفاده شود.اری ایران و پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیست در مبادالت تج

ظریف مهرماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی درباره این شایعات بیان کرد: این مسئله از اساس، نادرست  

ساله مطرح شده است. سفیر چین در تهران هم سال  ۲۵است؛ صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط 

جمهور چین در ساله گفته بود: روحانی و شی جین پینگ، رئیس ۲۵اره توافق گذشته در پاسخ به سؤالی درب

ساله برای   ۲۵در رابطه با برنامه  جریان دیداری که در بیشکک داشتند به توافقات مشترک زیادی دست پیدا کردند.

ر نشده است  هنوز جزئیات پیش نویس این سند منتش نخست:  های ایران و چین چند نکته قابل ذکر است؛همکاری

هنوز مشخص نیست   دوم:  لذا نمی توان در مورد آن تحلیل دقیقی را ارائه داد و در مورد محتوای آن قضاوت کرد.و 



 
  چینی ها چه زمانی این سند را تصویب خواهند کرد و به همین جهت چشم انداز اجرایی آن مشخص نیست.

ل سال گذشته و دوران پس از قدرت بزرگ در چهاین نخستین سند همکاری بلندمدت و راهبردی با یک  سوم:

تصویب این سند از سوی طرف چینی و نهایی و اجرایی شدن آن می تواند به معنای  چهارم: انقالب اسالمی است.

چرخش کامل به سمت شرق تلقی شود. در واقع، ممکن است به معنای انتخاب نهایی باشد. ترجیح نهایی شرق 

 به غرب.

 

 : همشهری  -

 دولت به ظریف درباره چین مأموریت

های جامع ایران و  ساله همکاری ۲۵نویس نهایی برنامه جمهور پیشهیأت دولت به ریاست حسن روحانی، رئیس 

ذاکرات نهایی با طرف  چین را بررسی و تأیید کرد. در این نشست به وزارت خارجه ماموریت داده شد که طی م

برنامه را به امضای طرفین برساند. در جلسه دیروز هیأت دولت چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این 

های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته  کشور که در عرصه۲جمهور با اشاره به روابط تاریخی رئیس 

کشور  ۲ی اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی کشور را دارا ۲است، شرایط جدید در مناسبات 

برد را هدف اساسی این برنامه بلندمدت دانست. -الملل براساس رویکرد بردای و بین مناسبات دوجانبه منطقه در 

های های اساسی و زیرساختای برای مشارکت ایران و چین در پروژه روحانی افزود: این همکاری، زمینه 

های مختلف اقتصادی اری در حوزهگذراه است و فرصتی برای جلب سرمایه-ی ازجمله طرح بزرگ کمربنداتوسعه

جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو  رئیس .ازجمله صنعت، گردشگری، فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد بود

یت انرژی جهانی و توسعه پایدار  طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهم

گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای  های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه یمنابع نفت و گاز و همچنین انرژ

المللی پرفایده دانست. در این جلسه همچنین درباره توافقنامه جامع  ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین 

کشور دانست.  ۲منافع  کنندهز بحث شد و روحانی آن را بسیار مهم ارزیابی کرد و تأمینایران و افغانستان نی

هیأتی بلندپایه از  ۹۷جزئیاتی از توافق جامع ایران و چین منتشر نشده اما مذاکرات مقدماتی در جریان سفر سال 

ن انجام شد؛ در آن سفر وزیر  ایران با حضور علی الریجانی، رئیس وقت مجلس و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایرا

ماه بعد مدعی شد که در  تارنمای پترولیوم اکونومیست چند .م حضور داشتندکل بانک مرکزی ایران هنفت و رئیس 

به نام »مشارکت جامع استراتژیک چین و ۲۰۱6سفر وزیر امور خارجه ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال 

در خبر منتشر   .نداامضا کرده بودند، توسعه داده و بندهای غیرعلنی به آن افزوده میلیارد دالر 4۰۰ایران« با رقم 

ها  میلیارد دالری چینی۲۸۰گذاری شده توسط رسانه مذکور آمده بود محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه 

ها گذاری چینیرمایهاحتمال زیاد بخش قابل توجهی از این سدر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است و به

صورت شود و مابقی آن به ا به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می ساله با آنه۲5طی سال نخست اجرای قرارداد 

ها  در این گزارش ادعا شده بود چینی .شودای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می مرحله

ید و  های تولمیلیارد دالر در حوزه توسعه زیر ساخت ۱۲۰ژیک با ایران قرار است در قالب توافق شراکت جامع استرات

سال نخست انجام  5گذاری هم در گذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایهونقل در ایران سرمایه حمل

یق ونقل ایران تزرای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حملصورت دوره خواهد شد و مابقی آن به

سال به  ۲ل خریداری شده از ایران را حداکثر تا تواند پول محصوبنا بر ادعای سایت انگلیسی، چین می .شودمی

یا ارزهای دیگر به   اند که چین پول خریدهای خود را به یوآن این کشور پرداخت کند. از سویی دو طرف توافق کرده 

ت در مبادالت تجاری ایران و چین از دالر استفاده شود. کشورمان پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیس



 
د ظریف مهرماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی درباره این شایعات بیان کرد: این مسئله از اساس،  محمدجوا

ساله مطرح شده است. سفیر چین در تهران هم ۲5نادرست است؛ صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط 

جمهور چین در گ، رئیس ساله گفته بود: روحانی و شی جین پین۲5به سؤالی درباره توافق  سال گذشته در پاسخ

 .جریان دیداری که در بیشکک داشتند به توافقات مشترک زیادی دست پیدا کردند

 

 :منایا -

 دشهرداری شیراز بازرس مالی مجمع شهرداران آسیایی ش

الملل شهرداری شیراز گفت: در هفتمین نشست هیأت اجرایی مجمع شهرداران مدیرکل ارتباطات و امور بین 

آسیایی، شهرداری شیراز به همراه شهرهای بانکوک )تایلند(، هایکو )چین(، غازی انتپ )ترکیه( و تهران به عنوان 

، به نقل از روابط عمومی ایمنا به گزارش .هرداران آسیایی انتخاب شده استعضو کمیته بازرسی مالی مجمع ش

شهرداری شیراز حمید جورکش با بیان اینکه هفتمین نشست هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی به دلیل 

شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: شیراز عالوه بر عضویت در شورای اجرایی، از این 

کمیته مالی وظیفه نظارت و تحقق راهبردها و مسائل مالی مجمع  پس به عنوان بازرس مالی در کنار سایر اعضای

عضو مهمترین  ۲۱وی با بیان اینکه هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی با دارا بودن  .را بر عهده خواهد داشت

رکن تصمیم گیری در این مجمع است، افزود: این نشست تعدادی از مدیران شهری قاره آسیا و ایران همچون 

ترکیه )رئیس   انتپ غازی شاهین شهردار فاطما دس اسکندرپور شهردار شیراز، دکتر حناچی شهردار تهران،مهن

المللی پارک دبیرکل کنفرانس بین روبیوگ ای مجمع شهرداران آسیایی(،های ترکیه و رئیس دوره اتحادیه شهرداری 

ایدار، دبیر کل مجمع پارلمانی شهرهای  دبیر کل سازمان شهرهای هوشمند پ لی یول کیونگ احزاب سیاسی آسیا،

های قطر و رئیس دپارتمان ظرفیت سازی، آموزش، پژوهش و توسعه وزارت شهرداری الرئوف آسیایی، علی

مدیرکل ارتباطات و امور   .مدیر حوزه راهکارهای جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد شرکت کردند  توتس رافائل

های هفتمین نشست هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی گزارش فعالیت  الملل شهرداری شیراز گفت: دربین

و برنامه عملیاتی یک ساله مجمع به تصویب اعضا  ( ۲۰۲۰-۲۰۲۴قرائت و برنامه راهبردی پنج ساله ) ۲۰۱۹سال 

جورکش خاطرنشان کرد: قبل از جلسه شورای اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، مدیران و کارشناسان   .رسید

به  .کرونا به بحث و تبادل نظر پرداختند پسا پیرامون موضوع »سالمت و اقتصاد شهری« در دوران شهری

، در هفتمین نشست هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی که به صورت مجازی برگزار شد، برخی  ایمنا گزارش

های تبادل تجربیات برای پشت سر گذاشتن دوران انتشار  پیرامون روشمدیران شهری قاره آسیا و ایران به صحبت 
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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 یدخت گرام ( ع)حضرت معصومه 

  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 چنینیبکتاب خود با تفصیل درزمخشری این حدیث را 

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

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

 .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

 .أل ومن مات علی حبّ آل محمّدصلی اهلل علیه وآله وسلم مات علی السنّة والجماعة

 .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 اودصآگاه باشید هر کس بر محبّت آل محمّ

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 کهمحل رفت وآمد مالئ

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«.  الرحمت خدا« و به ح

. این حدیث، بر روی ضریح  110؛ »سیده عش آل محمدصلی اهلل علیه وآله وسلم« هاشمی، ابوالحسن، چاپ اول، قم، ناشر: مؤلف، ص 3ح  354، 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 زمتفسیر کشّاف«  (4

 عامل حقیقی به سنّت محمدی و جماعت حق )که جمع واتحاد بر ولیت علی علیه السالم و آل او باشد( شیعیان هستند. ( 5



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور،گردآوری اخبار از خبرگزاری

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