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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 زیر خارجه چینا کرونا از نگاه وراه برای مقابله ب

اِن گزارش داد، »وانگ یی« وزیر  تیجیسی .وزیر امور خارجه چین بهترین راه مقابله با کرونا را تشریح کرد : مهر

وحدت و   امور خارجه چین امروز یکشنبه و در جریان گفتگوی تلفنی با همتای ترکمنستانی خود اعالم کرد که

بر اساس اعالم این رسانه، وزیر خارجه چین در  .ی غلبه بر ویروس کرونا به شمار می آیدهمکاری بهترین سالح برا

آمریکا اعالم کرد: متاسفانه برخی کشورها با سیاسی کردن کرونا براساس منافع خود، به   این خصوص خطاب به

در ادامه تصریح   یی« وانگ» .دهندهای گوناگون ادامه می تهمت زدن و لکه دار کردن چین و حتی ساختن دروغ

در تالش برای جبران بی   گفتنی است، ترامپ .گونه کارها و سخنان برای جامعه جهانی قابل قبول نیستکرد: این

تالش   ۲۰۲۰کفایتی های خود در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشورش آن هم در آستانه انتخابات سوم نوامبر 

سازمان  بدهد؛ اقدامی که با گزارش نهادهای مرتبط از جمله کرد چین را مسبب همه گیری ویروی کرونا جلوه

 .جهانی بهداشت به شکست منتهی شد

 پارلمان چین بازنگری در قانون امنیت ملی هنگ کنگ را آغاز کرد

منابع خبری اعالم کردند که پارلمان چین بازنگری در جنجالی امنیت ملی را از امروز یکشنبه آغاز کرده   : ايسنا 

ای که توسط کمیته دائمی کنگره ملی ه در جلسه نیوز گزارش داد، قانونگذاران کنگره چین روز یکشنبرویو  .است

بنا بر اعالم منابع خبری،   .خلق چین برگزار شده بود، بازنگری در الیحه جنجالی امنیت ملی هنگ کنگ را آغاز کردند

شود، قرار است در مدت سه روز کار  کنگره ملی خلق چین که نهاد ملی قانونگذاری این کشور محسوب می 

روز پیش دولت پکن با اعالم   ۱۰کمتر از  ه را انجام داده و سپس برای تصویب آن وارد عمل شود.بازنگری این الیح

ترین تغییر در ساختار سیاسی و  نویس قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ، زمینه تحقق ژرف جزئیات پیش 

ترین یکی از مهم کرده بود.را فراهم  ۱۹۹۷ن منطقه به قیمومیت دولت چین در سال اجتماعی از زمان بازگشت ای 

نویس آمده ایجاد یک دفتر جدید امنیت ملی در هنگ کنگ برای جمع آوری اطالعات و  مواردی که در این پیش 

طلبانه، جداییهای گوید این قانون با هدف مقابله با فعالیت چین می رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی است.

ای خارجی نوشته شده است، اما کشورهای غربی بویژه انگلیس و آمریکا  ، تروریسم و تبانی با نیروهبراندازی 

ای به تصویب این قانون در چین دنبال کردند و مقامات لندن حتی برای اعطای تابعیت به  های منفی گسترده واکنش 

کرده   شدن قانون امنیت ملی اعالم آمادگیکنگ در صورت اجرا میلیون نفری هنگ  ۷.۸میلیون نفر از جمعیت  ۳

های داخلی خود عنوان این در حالی است که پکن تصویب قانون امنیت ملی را اقدامی در چارچوب صالحیت بودند.

 کرده و دخالت برخی کشورهای غربی را رد کرده است.

 های کرونایی به برخی مناطق چینبازگشت محدودیت

های جدید انتقال کروناویروس و به منظور مقابله با شیوع بیشتر این ویروس، حدود نیم ناسایی خوشهش با : ايسنا

مقامات چین از اعمال   .های تردد روبرو شدندمیلیون نفر در شهر پکن و استان همسایه آن با محدودیت 

از سکنه شهر پکن و  یلیون نفر حدود نیم مهای تردد در پایتخت این کشور خبر دادند که بر اساس آن، محدودیت 

پس از آنکه شیوع  .های جدید انتقال کروناویروس قرنطینه شدنداستان همسایه آن به منظور مهار خوشه

در پکن و   ۱۹-کروناویروس در چین تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل درآمد اخیرا مواردی از ابتال به بیماری کووید

شنبه( اعالم کردند: شهر ات حوزه سالمت در چین امروز )یک اممق .ده استاستان »هبئی« شناسایی ش



 
کیلومتری پکن قرار دارد به طور کامل بسته شده و تحت کنترل درخواهد  ۱۵۰»آنشین« در استان هبئی که حدود 

  ۱۹-کوویدگیری بیماری های شدید پیش از این در شهر »ووهان«، کانون اولیه همهآمد. چنین اقدامات و محدودیت

اکنون، تنها یک عضو از هر خانواده اجازه خواهد داشت برای یکبار در روز به منظور خرید مایحتاج و   .ال شده بودعما

در پکن   ۱۹-به گزارش مدیکال اکسپرس، شناسایی موارد جدید ابتال به بیماری کووید .دارو از خانه خارج شود

موجب شد مقامات این شهر به انجام  اه داشت و چین به همرهایی را از شیوع مجدد کروناویروس در نگرانی 

 .گسترده تست تشخیص کرونا از شهروندان اقدام کنند

 چه کسی در چین، آمریکا را از دست داد؟

اقتصادی   شاید زمان آن فرا رسیده باشد که همکاری و پیوستگیتایمزتوماس فریدمنستون نویس روزنامه نیویورک

متحده و چین برقرار بوده است را تمام شده دانست. اگرچه پیش از این نیز روابط  تکه در طول چهار دهه میان ایاال

دن این های بسیاری همراه بوده است، اما با به انتها رسیسال با فراز و نشیب ۴۰ره در طول این دو طرف هموا

فزونی خواهد  اعتمادی دو جانبه بین دو قدرت جهانی روبههای اقتصادی و سیاسی و بیپیوند قطعا چالش 

اند، زمانی است که دونالد  سفید رخ داده ترین مبحث کتاب جان بولتون در مورد اتفاقاتی که در کاخ جالب .گذاشت

دهد تا بتواند آرای خود را از پایگاه  ترامپ پیشنهاد افزایش خرید محصوالت کشاورزی آمریکا به رهبران چین را می

پینگ و هم پوتین از پیش تصمیم نباش، هم شی جینبه او گفت که نگران  رای کشاورزان آمریکا تقویت کند. باید

متحده باشد، این کشور در آشفتگی  جمهور ایاالت دانند تا زمانی که ترامپ رئیس آنها می .اند به تو رای دهندگرفته 

اهد بود و برای  تری خوجمهوری ترامپ یعنی اینکه آمریکا رقیب اقتصادی ضعیفبرد. برای شی، ریاستسر میبه 

نیز ماندن ترامپ به معنای آن خواهد بود که آمریکا دیگر جذابیت دموکراتیکی برای مردم روسیه نخواهد  پوتین

تواند یک ائتالف جمهور بماند، واشنگتن نمیداشت. این دو رهبر همچنین متوجه هستند تا زمانی که ترامپ رئیس 

  ۱۹-همه در مورد مسائل تجاری و کووید عی است که چین بیش از جهانی علیه آنان تشکیل دهد، این همان موضو

بشر از آن بیم دارد و در مورد روسیه نیز مربوط به موضوع اوکراین و سوریه است.این سخن تنها متعلق به و حقوق

پیروز  کننده سابق تجاری چین به بلومبرگ گفت: »اگر بایدن در انتخابات نوامبر من نیست. ژو شیائومینگ، مذاکره

م که خطرات برای چین افزایش خواهد یافت، چراکه او برای اقدام علیه چین، با متحدان واشنگتن کنشود، فکر می

بلومبرگ گزارش   «.همکاری خواهد کرد، در حالی که ترامپ اتحاد آمریکا با کشورهای دیگر را از بین برده است

ترین ابزار  حده و متحدانش را بزرگ متبشر توسط ایاالت وقدهد که مقامات چینی، جبهه متحد علیه تجارت یا حقمی

کند که این اتفاق هرگز رخ دانند و رفتار ترامپ این اطمینان را ایجاد می واشنگتن برای مهار نفوذ روزافزون چین می

تیازات  که چین ممکن است تصور کند که چیزی برای ترس وجود ندارد و از پیروزی ترامپ اماما در حالی .دهدنمی

خواهد آورد، خود روابط چین و آمریکا باید موجب نگرانی در پکن شود. واقعیت آن است که موضع   دستفراوانی به 

تر شده است. حقیقت آن است سست  ۱۹۸۹من در آنمتحده از هر زمانی پس از فاجعه تیان کنونی چین در ایاالت 

، این موضوع مشکالت چین در  از آمریکا خریداری کندکه اگر چین مقداری لوبیا یا هواپیمای بوئینگ بیشتری 

جمهور ها باید از خود بپرسند این نیست که چه فردی رئیس کند. پرسش اصلی که چینیمتحده را حل نمیایاالت 

بعدی آمریکا خواهد بود، بلکه چه کسی در چین آمریکا را از دست داد؟ چراکه داستان اصلی این است که چین و 

نشدنی«  یکدیگر قرار دارند. سند طالق احتماال مشکل اصلی را »اختالفات حلکنون در مسیر طالق از اآمریکا هم 

سال پیوستگی با دو سیستم، در آستانه   ۴۰اند. این دو کشور پس از داند. اما والدین موضوع را بهتر درک کرده می

چین -همکاری آمریکا  .کار بوده استا نیز کم طالق قرار دارند چراکه چین خیلی از حد خود عبور کرده است و آمریک

توجهی از پابرچا بود و موجب فراهم ساختن رفاه برای بسیاری از مردم و بخش قابل ۲۰۱۹و  ۱۹۷۹های بین سال 

صلح برای دیگر نقاط جهان شد و زمانی که این پیوند از میان برداشته شود، قطعا جهان دلتنگ آن خواهد شد. در 



 
های تجاری و فناوری میان  ه طور ناآگاهانه رخ داده بود، روابط و همکاری ی اقتصادی دو طرف که باین مدت پیوستگ

دو کشور بسیار تسهیل شد. این چهاردهه پیوستگی اقتصادی به برخی از کارگران لطمه زد اما همزمان بسیاری  

مندترین رنگ شدن شکاف بین قدرتکنندگان را منتفع ساخته بود. این رابطه همچنان موجب کمویژه مصرف دیگر به 

های جهانی نظیر  ترین قدرت در حال ظهور شد و دو طرف را قادر ساخت تا در مورد چالش کشور جهان و مهم 

چهاردهه پیوستگی اقتصادی به انتهای خود    .همکاری کنند ۲۰۰۸تغییرات آب و هوایی و دوره پس از بحران مالی 

گردشگران همچنان بین دو کشور در رفت و آمد   و دیپلماسی برقرار است.رسیده است. هنوز تجارت ادامه دارد 

خواهند بود؛ کسب و کارهای آمریکایی همچنان تشنه بازار وسیع چین خواهند بود چراکه برای بقا به آن نیاز دارند  

های بیشتری ش اما پیوستگی ناخودآگاه بین دو کشور به پایان رسیده است. از این پس، رابطه دوجانبه دارای چال

شوند و حتی روابط آغشته به تردیدهای آگاهانه بیشتری خواهد شد، فشارها  ها محدودتر می و فرصت خواهد بود

گرگور، کارشناس امور چین در شرکت مشاوره  جیم مک .برای خودکفایی از سوی هر طرف نیز رشد خواهد داشت

کرده است.« آنگونه که خود  که به اندازه کافی تحملگوید گوید: »هر طرف به دیگری میاستراتژیک »آپکو« می

نویسد که آمریکا گزینه جدایی کامل از چین را روی میز دارد اما نباید هر دو طرف را به یک ترامپ نیز در توییتی می

طور مداوم روابط دو  آغاز شد، موجب شده است تا به  ۲۰۱۲اندازه مقصر شمرد. دوره شی در چین که از سال 

های وسیعی در بسیاری از مسائل دارد. برای نمونه در زمینه  چین اکنون خواسته در سراشیبی قرار بگیرد.کشور 

کردند که به اندازه کافی سهم تجاری را در بازار  های آمریکایی تصور میهای متمادی شرکتتجارت، برای سال 

های تجاری  ستفاده ءاها و دیگر سوی چینیهای فنتوانند سرقتوسیع چین در اختیار دارند و اینگونه حداقل می 

های دائمی اتاق بازرگانی آمریکا در چین روبه  چین را تحمل کنند. اما در دهه اخیر این روند تغییر کرد و شکایت 

گیر اصلی را در روابط آمریکا و  اند. به تدریج، بسیاری از اعضای جامعه تجاری آمریکا که نقش ضربه افزایش بوده 

جمهور از زمانی که شی خود را به رئیس .کنندکال ترامپ علیه چین حمایت مید، اکنون از مواضع رادیچین داشتن

نگاران  العمر چین بدل کرد و کنترل حزب کمونیست را بر بسیاری از موضوعات افزایش داد، دسترسی روزنامه مادام 

ی چین ی از خود در دریای جنوبطور محسوسی کاهش یافت؛ چین خصومت بیشترآمریکایی مقیم چین نیز به 

های چینی افزایش داده؛ به دنبال تصویب یک  آپخود را برای پرداخت یارانه به استارت  نشان داده است؛ برنامه 

کنگ است؛ زورگویی خود را نسبت  های شهروندی دیرینه در هنگ قانون امنیتی جدید برای از میان برداشتن آزادی

عالوه در به .دهدشی مورد اذیت و آزار بیشتری قرار می و مسلمانان را به دستوربه تایوان افزایش داده است 

المللی برای تشخیص منشأ شیوع کرونا شد. زمانی که  آخرین اقدام خود، پکن مانع از انجام تحقیقات بین

انجام اقدامات  وزیر استرالیا این پیشنهاد را در ماه آوریل مطرح کرد، سفیر چین در این کشور تهدید به نخست

واردات گوشت گوساله خود از استرالیا را کاهش داد و برای  جویانه تجاری کرد و تنها چند هفته بعد، چین تالفی 

اند تا پکن هرچه متحد این دست از اقدامات موجب شده .ها را بهانه کردتوجیه این اقدام مشکالت سالمت گوشت

محور این چهاردهه بین دو قدرت جهانی همواره با  سیاست توازن در واشنگتن داشته است، از دست بدهد. اگرچه

کرد  هایی نیز مواجه بوده، اما در پایان به اندازه کافی منافع مشترکی را برای دو کشور ایجاد میها و چالش زشتی

ی نگران از بین هاو کمک کرد تا این رابطه برای چهاردهه پابرجا بماند. این توزان اکنون برای بسیاری از آمریکایی 

درصد از مردم آمریکا نگاه مثبتی به چین دارند. در  ۲۶تنها  دهد کهنظرسنجی جدید نشان می رفته است. نتایج یک

تواند با اعمال نفوذ کافی، چین را به پذیرفتن این شرایط اگر آمریکا بار دیگر به همکاری با متحدانش روی بیاورد، می

 .تلف مثل اختالفات تجاری قانع کندهای مخمقررات جدید در زمینه 

زنـگ خطـر در سراسر /  قدرت فزاینده نظامی چین احتمال رویارویی با آمریکا را افزایش داده است

 آسیـا



 
از هیمالیا گرفته تا دریای چین جنوبی، پکن ادعاهای ارضی خود را افزایش داده است. این ادعاها   : دنیای اقتصاد 

ای که سربازان چینی و  تایمز، در همان هفتهوزنامه نیویورک رگبار منجر شود. به نوشته رهای متواند به درگیری می

های ژاپن عبور کرد و این اقدام پکن، های چین از آبهندی وارد درگیری و کشمکش مرگبار شدند، یکی از زیردریایی

فکن در  اگنده چینی و حداقل یک بمب های جنها را مجبور به رهگیری کرد. افزون بر این به صورت روزانه جت ژاپنی

با توجه به اینکه دنیا درگیر بیماری پاندمی ویروس کرونا است، ارتش چین در بهار  .آینداراضی تایوان به پرواز در می

و تابستان اقدامات نظامی خود را افزایش داده و در چند جبهه به اراضی همسایگان خود تجاوز کرده است. افزون 

تن به صدا درآمده است. وان نظامی خود را به شدت افزایش داده و زنگ خطر در سراسر آسیا و واشنگبر این پکن ت

های این کشور است اما این کشور در حال  کننده اعتماد به نفس و افزایش قابلیت قلدرمآبی نظامی چین منعکس

  .با واشنگتن وارد درگیری شده است کنگمتحده و سرنوشت هنگحاضر در چند جبهه از جمله بر سر کرونا با ایاالت 

چه نیت   -تواند خطر درگیری را است اما هر کدام از اقدامات پکن می چین مدعی است که همه اقداماتش دفاعی

ژوئن رخ داد و یک  ۱۵ای در شب رسد چنین حادثهدهد. به نظر میافزایش  -آن را داشته باشد، چه نداشته باشد 

ترین  این خونینربازان دو کشور اتفاق افتاد. ورد مناقشه با هند در منطقه هیمالیا بین سدرگیری مرگبار در مرز م

آید. این در حالی است که به گفته تحلیلگران چینی، به این سو به حساب می ۱۹۶۷درگیری مرزی از سال 

منتشر نکرده است و این متحده، چین میزان تلفات خود را های هندی و مقامات اطالعاتی ایاالت های رسانه گزارش

آید. »وو شیکن« رئیس مطالعات ملی حساب میبه  ۱۹۷۹  نخستین جنگ رسمی چین پس از جنگ با ویتنام در سال

دریای چین جنوبی در یک کنفرانس خبری در پکن این هفته از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه خبر داد و گفت: 

هاست که برای دفاع از  چین مدت  «.فی وجود داشته باشدکنم که احتمال یک شلیک به شکل تصاد»فکر می 

اینک قدرت آتش این کشور بسیار بیشتر از پیش شده شود اما همنیروی نظامی متوسل می قلمرو منافع خود به

های چین، که یک سازمان تحقیقاتی در کانبرای استرالیا است، به  است. »آدام نی«، مدیر مرکز سیاست

شد است.« او  گوید: »قدرت نظامی این کشور بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقه در حال رتایمز مینیویورک

تر و  دهد تا دستور کار خود را جدیافزاید: »این به راستی ابزارهای بیشتری را در اختیار چین قرار میمی

های  ی نوسازی برنامه دنبال یکسرگری چین در منطقه به افزایش خلق و خوی نظامی   «.تر دنبال کندتهاجمی

طلبانه  شود اما این برنامه با رهبری جاه دنبال می به این سو  ۱۹۹۰ل نظامی چین صورت گرفته است که از سا 

پینگ سرعت بیشتری گرفته است. او به طور مداوم افسران نظامی را به بهانه مبارزه با فساد، پاکسازی  شی جین

کند. او استراتژی این کشور را تغییر داده و از راهبردهای زمینی  نها میهای وفادار به خود را جایگزین آو نظامی 

های  تر با استفاده از سالحبخش خلق روی آن تمرکز کرده بود، دور شده و به عملیات چابک گین که ارتش آزادی سن

د مشغول کرده چین در پی بیماری پاندمی که دنیا را به خو .پیشرفته زمینی، دریایی و سایبری روی آورده است

وزیر چین ماه گذشته اعالم کرد که  گ، نخست کیانخود قرار داده است. لی کی است، ارتش را در اولویت اصلی

چهارم بودجه نظامی میلیارد دالر که یک  ۱۸۰درصد افزایش یافت و به  ۶/ ۶بودجه نظامی این کشور در سال جاری 

تری به خود گرفته،  یماری پاندمی اقتصاد این کشور روند آرامآمریکا است، افزایش یافت. در حالی که به دلیل ب

جمهوری در کنگره خلق ملی چین، رئیس  .های نظامی چین شودوانسته است مانع افزایش هزینه حتی آن نیز نت

این کشور با اشاره به نقشی که ارتش چین در ووهان، جایی که بیماری پاندمی آغاز شد، داشت، هشدار داد که  

ور باید ساز و کار الزم را  وجود آورد. وی گفت: »این کشگیر یک چالش بزرگ برای امنیت ملی بهماری همهاین بی

شود پذیری تمرینات نظامی را بهبود ببخشد.« با این حال تصور می برای مبارزات نظامی افزایش دهد و با انعطاف 

ها از جمله نیروی دریایی و توسعه خی حوزهتر است اما در برکه ارتش چین در مقایسه با آمریکا بسیار عقب 

تا انتهای سال گذشته تخمین  .های هوایی پیشرفت بسیار خوبی داشته استهای ضد ناو جنگی و جنگندهموشک

برده است که از نظر تعداد از آمریکا جلوتر است. بنابر یک ناو جنگی بهره می ۳۳۵کم از شود که چین دستزده می 



 
او جنگی ن  ۲۸۵ای در واشنگتن ارائه شد، آمریکا دارای ه توسط یک موسسه خدمات کنگرهگزارش که ماه گذشت

است و از نظر کمیت از پکن عقب افتاده است. در این گزارش آمده است که چین در حال حاضر به یک چالش بزرگ  

های پاسیفیک تواند در زمان جنگ در منطقه آب متحده تبدیل شده است و میبرای نیروی دریایی ایاالت 

حساب  یایی آمریکا از زمان پایان جنگ سرد به ترین چالش در اینک این مهمدستاوردهای زیادی به دست آورد. هم

      .آیدمی

جمهور منطقه خودمختار تایوان توانست در انتخابات  ون، رئیس پس از اینکه تسای اینگ//  چین و تایوان

اش را در این منطقه  های نظامیمایت پکن غلبه کند، پکن فعالیتجمهوری به راحتی بر نامزد مورد حریاست 

رقی تایوان به همراه  و هواپیمابر چین در سواحل شافزایش داده است. به همین منظور در ماه آوریل یکی از دو نا

نقض  پنج ناو جنگی دیگر آفتابی شد. افزون بر این هواپیماهای چینی هفته گذشته بارها حریم هوایی تایوان را

های دفاعی این جزیره شود. در عین ترین آزمون توانست تبدیل به یکی از بزرگ کردند و به گفته تحلیلگران این می

مانور نظامی برگزار کند که به نوعی هشدار برای تسخیر جزایر پراتاس تایوان ن قصد دارد در ماه اوت، یک حال چی

ن ماندارینی به جزایر »دونشگا« شهره هستند. چین همچنین ای شکل در زباآید. این جزایر حلقهحساب می به 

نی روی  منطقه جدید به منظور حکمرا ادعاهای خود را در دریای چین جنوبی افزایش داده و در حال ساخت دو

در  .تری نسبت به همسایگان خود اتخاذ کرده استجزایر پاراسل و اسپراتلی بوده و به این طریق رویکرد تهاجمی

های ماهیگیری ویتنام را غرق کردند. در همان ماه، چین یک کشتی ی گارد ساحلی چین، قایقیل، نیروهاماه آور

شه با مالزی کرد. همین اقدام چین موجب شد تا های مورد مناق تحقیقاتی را برای اکتشاف نفت وارد آب 

ستند. فیلیپین هم پس از اینکه یک ناو  متحده و استرالیا چهار ناو جنگی خود را برای رصد اوضاع به منطقه بفرایاالت 

هفته گذشته در دریای چین شرقی،  .طور رسمی از پکن شکایت کردها قرار گرفت، به اش در رادار چینیجنگی

به این   ۲۰۱۸ای چین را مجبور کردند که روی سطح آب بیاید که از سال گی ژاپنی یک زیردریایی هسته ناوهای جن

ایر سنکاکو که مورد اختالف دو طرف است، به ها بین چین و ژاپن به خاطر جزتنشسابقه است. افزایش سو بی

دانند. تیلور فرول، آن را جزایر خود می خوانند وها اما این جزایر را دیایو میای رسیده است. چینیسابقهحد بی

در این دوره رویکرد   مدیر مطالعات امنیتی در انستیتوی فناوری ماساچوست و کارشناس ارتش چین گفت: »چین

ن دهد.« او افزود: »چیخود را در قبال واکنش به اختالفات حاکمیتی تغییر داده است و پاسخ سخت و خشن می

شته تا این حد روی جزایر مورد اختالف خود در مناطق دریایی تاکید نداشت.« وی با  سال گذ ۱۵یا  ۱۰واقعا در 

هوایی چین در مناطق مورد اختالف تصریح کرد: »حضور این نیروها  اشاره به تقویت استقرار نیروهای دریایی و

 «.کند شود تا پکن روی ادعاهای خود بیش از گذشته پافشاریموجب می

 اثر تخریبی کرونا بر تجارت جهانی

ا  ب ۲۰۲۰افت کرده و در اوایل  ۲۰۱۹المللی در بین نشان داد که تجارت (ITC) المللی تجارتتحقیق جدید مرکز بین

تاثیر پاندمی کرونا که از چین آغاز شد، این افت تشدید شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی،  

درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، در حالی که این صادرات در   ۲۱طبق این تحقیق صادرات چین در ماه فوریه 

ها داده .صادرات سایر کشورها به شدت افت کنداندکی بهبود یافت، اما پاندمی باعث شده بود که  ماه مارس

اند.در این گزارش  درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته  ۷و  ۸نشان داد که صادرات اتحادیه اروپا و آمریکا به ترتیب 

های مارس و آوریل برای مقابله با  در ماه  هنوز تاثیر کامل پاندمی دیده نشده است، چراکه اغلب کشورهای جهان

ها در این تحقیق نیامده است.در این تحقیق مل این ماه های کا ای وضع کردند و داده های قرنطینه محدودیت کرونا 

اند و رو شدهمشخص شد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت تقویت دالر با مشکالت بیشتری روبه 



 
ی اقتصاد چین، اروپا و آمریکا به عنوان سه کند.تعطیلالملل وارد میین بیشتری به تجارت بین این فشار رو به پای

المللی و واردکنندگان اصلی مواد خام بیشترین تاثیر را بر تجارت جهانی داشته  های تامین بینر اصلی زنجیره بازیگ

  ۷۰کنند که بیش از میلیارد دالر ضرر می ۲ /۴های تامین، صادرکنندگان آفریقایی است.در نتیجه اختالل در زنجیره

مرکز تجارت جهان   ITC ۳ ضررها مربوط به اختالل موقت در زنجیره تامین با اتحادیه اروپا است.طبق اعالم این  درصد

شود درصد واردات مربوط به زنجیره تامین جهانی را به عهده دارند. تخمین زده می ۶۳)چین، آمریکا و اتحادیه اروپا( 

های کوچک و درصد شرکت ۵۵میلیارد دالری شود. بیش از  ۱۲۶ختالل جهانی در واردات تولیدکنندگان باعث ضرر ا

 .اندمتوسط آسیب جدی دیده

 ماه اخیر ۶های صنعتی چین برای نخستین بار در افزایش سوددهی شرکت

ای ماه اخیر افزایش پیدا کرد؛ نشانه  ۶های صنعتی چینی در ماه مه برای نخستین بار در سوددهی شرکت : ایبنا

به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره ملی آمار چین اعالم   .احیای اقتصادی این کشور حکایت دارد وجوش که از جنب

درصدی   ۶ابه در سال گذشته با افزایش های صنعتی چین در ماه مه در مقایسه با مدتی مش کرد که عواید شرکت

درصدی ماه آوریل رقم  ۴/ ۳زش احیای این بخش پس از ری .میلیارد دالر( رسید ۸۲/ ۲۸میلیارد یوآن ) ۵۸۲/ ۳به 

های مرتبط شود. به دنبال برداشته شدن محدودیتمحسوب می ۲۰۱۹خورده و بیشترین افزایش ماهانه از مارس 

ها منجر شد، فعالیت اقتصادی این کشور به  ه فلج شدن تقریبی اقتصاد چین برای هفتهبا شیوع ویروس کرونا که ب 

ها درخصوص بروز موج دوم  بانوسان بوده و در بحبوحه افزایش نگرانی  وضوح در حال بهبود است؛ اما احیا 

گفت: با وجود ژو هونگ« مقام ارشد اداره آمار چین » .استگیری، تقاضا در داخل و خارج همچنان متزلزل همه

دارد. رشد رخ داده در ماه مه، بازارها همچنان نسبتا ضعیف بوده و تداوم احیای عواید همچنان به بررسی نیاز 

/  ۳نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته با ریزش  ۲۰۲۰های صنعتی چین در پنج ماه نخست سال عواید شرکت

ها در ماه مه تحت تاثیر احیای سوددهی صنایع  رکتافزایش سود ش .تریلیون یوآن رسید ۱/ ۸۴درصدی به  ۱۹

عنوان مثال، بخش پاالیش نفت در  ست. به کلیدی همچون پاالیش نفت، برق، مواد شیمیایی و فوالد صورت گرفته ا

درصدی را تجربه کرده   ۸/ ۹میلیارد یوآن را به ثبت رساند که در مقایسه با سال گذشته رشد  ۱۱/ ۶ماه مه سود 

 ۱۵/ ۷درصدی عواید را در ماه مه ثبت کرد. این بخش در ماه آوریل کاهش  ۱۰/ ۹نعت برق رشد است. بخش ص

درصد   ۳۹/ ۳های صنعتی دولتی چین از ژانویه تا مه و برمبنای ساالنه عواید شرکت .درصدی را تجربه کرده بود

ش خصوصی در پنج ماه  درصد افت کرد. سوددهی بخ ۴۶کاهش پیدا کرد. این رقم برای چهار ماه نخست سال 

بدهی  درصدی مواجه شده است که در مقایسه با چهار ماه نخست بهبود پیدا کرده است.۱۱نخست سال با ریزش 

درصد بوده   ۶/ ۲درصد افزایش یافته است؛ این رقم برای پایان آوریل  ۶/ ۶های صنعتی در پایان ماه مه شرکت

 .است

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت ؛۹۹تیر  ۷

و قیمت  ارز افزایش ۲۱ارز را اعالم کرد که براساس آن نرخ  ۴۷بانک مرکزی امروز )شنبه( نرخ  -ایرنا  -تهران 

مانند   ر آمریکا بدون تغییر قیمتبراساس این گزارش، هر دال .ارز هم کاهش یافت ۱۶نرخ  واحد پولی دیگر ثابت و ۱۰

هزارو   ۴۷ریال و هر یورو نیز  ۸۲۸هزار و  ۵۱هزار ریال قیمت خورد، همچنین هر پوند انگلیس  ۴۲روزهای گذشته 

ریال، کرون   ۵۰۱هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۳۰۸هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شدارزش ریال ۱۲۲

هزار  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۵۶ریال، روپیه هند  ۳۲۳هزار و  ۶نمارک کرون داریال،  ۳۳۱هزار و  ۴نروژ 

https://www.irna.ir/news/83835331/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83835331/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
هزار و   ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۷۵هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۱۲هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷و 

ریال   ۶۵۹هزار و  ۳۰ل و دالر کانادا یار  ۲۳۳هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۱۹هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۱۸۷

هزار و   ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۳۴هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۹۷۲هزار و  ۲۶نرخ دالر نیوزیلند نیز  .ردقیمت خو

ریال، لیر سوریه   ۵۲۹هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۲ریال، روبل روسیه  ۱۲۷

ریال،   ۷۰۴هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱هزار و  ۱۱سعودی ریال، ریال  ۸۲۹هزار و  ۲۸ل، دالر استرالیا یار  ۸۲

ریال،   ۲۵۲هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۵۰۸هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۱۴۵هزار و  ۳۰دالر سنگاپور 

هزار   ۸م ارمنستان همچنین، نرخ یکصد درا .ریال تعیین شد ۵۴۸و ار هز ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال،   ۹۶۱هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۹۳۴هزار و  ۵هزار و هشت ریال، یوان چین  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۷۱۵و 

ریال،   ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۸۹۳هزار و ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۷۹۱هزار و  ۹رینگیت مالزی 

هزار و   ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۴۸هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۴۳۲و هزار ۱۰یکصد تنگه قزاقستان 

ریال، منات آذربایجان  ۵۷۳هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان .ریال قیمت گذاری شد ۹۲۸

ریال، بولیوار جدید   ۷۵ار و هز ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۱۸هزار و  ۸۴پین ریال، یکصد پزوی فیلی ۷۲۱هزار و  ۲۴

 .گذاری شدهزار و یک ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

 

 نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند  ؛۹۹تیر  ۸

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

مانند روزهای  براساس این گزارش، هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت  .قایسه با روز گذشته ثابت ماندها در منرخ

  ۱۲۲هزارو  ۴۷ریال و هر یورو نیز  ۸۲۸هزار و  ۵۱هزار ریال قیمت خورد، همچنین هر پوند انگلیس  ۴۲گذشته 

ریال، کرون نروژ   ۵۰۱هزار و  ۴سوئد  ریال، کرون ۳۰۸هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شدارزش  ریال

هزار و   ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۵۶ریال، روپیه هند  ۳۲۳هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۳۳۱هزار و  ۴

  ۱۸۷هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۷۵هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۱۲هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷

ریال قیمت  ۶۵۹و  هزار ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۳هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۱۹هزار و  ۵هنگ کنگ  ریال، دالر

  ۱۲۷هزار و  ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۳۴هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۹۷۲هزار و  ۲۶نرخ دالر نیوزیلند نیز   .خورد

  ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۲۹هزار و  ۳یال، یکصد دینار عراق ر  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۲ریال، روبل روسیه 

ریال، دالر   ۷۰۴هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۸۲۹و ار هز ۲۸ریال، دالر استرالیا 

ریال،   ۲۵۲هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۵۰۸هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۱۴۵هزار و  ۳۰سنگاپور 

هزار   ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۵۴۸هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال،   ۹۶۱هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۹۳۴هزار و  ۵هزار و هشت ریال، یوان چین  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۷۱۵و 

ریال،   ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۸۹۳هزار و ۳۴یک هزار وون کره جنوبی ریال،  ۷۹۱هزار و  ۹رینگیت مالزی 

هزار و   ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۴۸هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۴۳۲هزار و ۱۰نگه قزاقستان یکصد ت

یال، منات آذربایجان ر  ۵۷۳هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان .ریال قیمت گذاری شد ۹۲۸

ریال، بولیوار جدید   ۷۵هزار و  ۴جیکستان امانی تاریال، س ۱۸هزار و  ۸۴ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۲۱هزار و  ۲۴

 .گذاری شدهزار و یک ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

 

 ارز افزایشی شد ۲۵نرخ رسمی 

ارز   ۲۵ارز را اعالم کرد که در مقایسه با روز گذشته نرخ  ۴۷نرخ رسمی بانک مرکزی امروز )دوشنبه(  -ایرنا -تهران 

کا بدون تغییر قیمت ش، هر دالر آمریبراساس این گزار .ارز نیز ثابت ماند۱۱ارز کاهش و نرخ  ۱۱فت، نرخ افزایش یا 

https://www.irna.ir/news/83836328/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83836328/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83837615/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
  ۴۷ریال و هر یورو نیز ۹۳۶هزار و  ۵۱هزار ریال قیمت خورد، همچنین هر پوند انگلیس  ۴۲مانند روزهای گذشته 

ریال،  ۵۱۶هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۳۲۳ هزار و ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شدارزش  ریال۲۱۴هزارو 

  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی   ۵۵۶ریال، روپیه هند   ۳۳۵هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۳۴۰هزار و  ۴کرون نروژ 

هزار   ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۷۸هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۵۵هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و 

ریال   ۷۵۶هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۴ هزار و ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۲۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۱۸۳و 

  ۱۲۷هزار و  ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۳۰هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی ۲۱هزار و  ۲۷نرخ دالر نیوزیلند نیز  .قیمت خورد

  ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۲۲هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۲ریال، روبل روسیه 

ریال، دالر  ۷۰۲هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی ۹۰۱هزار و  ۲۸ریال، دالر استرالیا 

ریال،  ۲۲۵۷هزار و  ۲ ریال، ده روپیه سریالنکا۴۹۹هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۱۶۰هزار و  ۳۰سنگاپور 

هزار  ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۵۶۰هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۹۳۵هزار و  ۵ریال، یوان چین   هزار و هشتتاد و سه ۳۰ریال، دینار لیبی  ۷۲۱و 

  ۲۳۹هزار و  ۵۹ نار اردنریال، دی۹۷۸هزار و ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۰۰هزار و  ۹ ریال، رینگیت مالزی ۸۷۹

هزار   ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۴۰هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۴۴۰هزار و ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان 

ریال، منات آذربایجان   ۵۳۹هزار و  ۱۷روس ریال، روبل جدید بال ۵۴۶افغانی افغانستان .ریال قیمت گذاری شد ۹۴۶و 

ریال، بولیوار جدید  ۸۱هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان ۲۵۶هزار و  ۸۴یپین د پزوی فیلریال، یکص ۷۲۱هزار و  ۲۴

 .گذاری شدارزش   هزار ریال ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

 

 دیپلماسی فعال زیربنای روابط دوستانه ایران و چین

ایران و چین نه امروز بلکه از هزاران سال قبل همواره بر مبنای دیپلماسی فعال، شکل دهنده نوعی از  -یرناا -پکن

بسیار دوستانه بین طرفین بوده اند در جریان تنش های بین المللی نیز هرگز از این مسیر منحرف نشده   مناسبات

به گزارش ایرنا این دیپلماسی حاال فعالتر از هر  .و در سختی ها و چالش ها کمک کار و پشتیبان یکدیگر بوده اند

ه است دو طرف در تالش هستند با  زمان دیگری است زیرا صحنه بین المللی دستخوش تحوالت زیادی شد

دو کشور دارای ارتباطات   .بکارگیری همه اهرم ها و ابزارهای دوستی، مناسبات را هر گزندی مصون بدارند

زمان های منطقه ای و بین  اسی، اقتصادی، تجاری با مراودات بسیار نزدیک در ساگسترده ای در زمینه های سی

این روزها با   .در مقاطع مختلف با یکدیگر دیدارهای مهمی برگزار کرده اندالمللی هستند و مقام های ارشد آنها 

گیری کرونا،   نظرداشت سیاست های مخرب دولت آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ و البته پس از همه

طرفین موفق شده  روابط ایران و چین در محک تازه ای قرار گرفته و خوشبختانه همچون دوران درخشان تاریخی

 .اند از این چالش ها نیز عبور کنند

ساله است که رهبران دو کشور ایران و چین ترسیم کرده اند و  ۲۵می نماید یک نقشه راه  آنچه مهم  // نقشه راه

این خبر نیز نوید بخش آینده   .دولت ایران آن را مورد بررسی دقیق قرار داده و به تصویب رسانده است بتازگی نیز

و مستحکم تر می کند و باعث می  ای بهتر در روابط دو کشور محسوب می شود و طبیعتا زیربنای روابط را قوی تر 

از دیدگاه حسن روحانی  .سبات گام بردارندشود تا طرفین با یک برنامه ریزی منسجم به سمت روزهای بهتر در منا

رییس جمهوری اسالمی ایران هم پیشبرد روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و بین المللی با چین برای هر  

او بر این باور است که برنامه و نقشه راه زمینه ساز   .برد محسوب می شود -دو کشور سیاست و رهیافت برد 

و  رساختی است و باعث افزایش همکاری طرفین در برنامه راه ابریشم جدید می شود اجرای طرح های بزرگ زی

 .کردروابط دو طرف را در زمینه هایی چون گردشگری، صنایع، فناوری اطالع رسانی و ارتباطات تقویت خواهد 
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ای مختلف  روابط ایران و چین به عنوان دو شریک همیشه مورد توجه کشوره // ایران و دو چین دو شریک مهم

مناسبات دو کشور را روابط بین دو متحد اصلی تعبیر و تفسیر بخصوص آمریکا نیز بوده است تا آنجا که آنها بعضا 

مصرف کنندگان نفت ایران محسوب می شود و از   ینچین بزرگترین شریک تجاری ایران و یکی از مهمتر .می کنند

کشوری که به رغم مخالفت ها   .است ۲۰۱۵مهم در سال  جمله اعضای امضا کننده برجام توافق هسته ای بسیار

و سنگ اندازی های آمریکا همواره از این توافق حمایت کرده و بتازگی نیز اعالم کرده است که ریشه مشکالت و  

 .شدن دولت ترامپ از این توافق بین المللی استج تنش های امروز خار

پس از همه گیری کرونا روابط بین چین و آمریکا بشدت تیره   // فعالتر شدن دیپلماسی چین در حمایت از ایران

شده است تا جایی که تحلیلگران می گویند این بدترین نوع روابط بین دو اقتصاد اول دنیا در چند دهه گذشته است 

می   ی هم در این مناسبات دیده نمی شود روزانه اخبار زیادی از انتقادهای متقابل از یکدیگر منتشرخشانآینده در

 .شار بگذارداقتصادی و حتی جغرافیایی چین را تحت ف  شود آمریکا در تالش است تا در زمینه های سیاسی، 

را به یکدیگر نزدیک و سیاست چین در  آنهااگرچه ایران و چین سابقه خوب تاریخی در روابط دارند اما شرایط امروز 

این درک رسیده اند که آمریکا در هر شرایطی سعی دارد   چینی ها در واقع به  قبال ایران را فعالتر نیز کرده است

واند به رغم داشتن روابط گسترده تجاری با واشنگتن، منافع خود را نادیده  پکن را تحت فشار قرار دهد و چین نمی ت

  در واقع هر چقدر  .کشور را به روی دیگران ببندد و البته هرگز در چنین مسیری حرکت نکرده است رهای بگیرد و د

ن و آمریکا بیشتر شده، مناسبات چین با کشورهای دیگر بهتر و قوی تر شده است و روابط  تنش ها میان چی

 .تر اسدوستانه با ایران هم از این بخش جدا نیست و دو کشور هر روز شاهدروابط بهت

ور قطعنامه  مخالفت های متعدد چین در روزهای اخیر با سیاست های آمریکا و صد  // شورای حکام و نقش چین

یر استقالل سیاسی در حرکت است و نمی خواهد این  اروپایی ها در شورای حکام هم نشان داد که چین در مس 

فقط حراست از برجام مهم نیست ی چین برا .دستاویزهای بدون سند باعث تنش های فزاینده بین المللی شود

اشاعه کمک کرده و ایران هم هرگز از تعهداتش  بلکه از دیدگاه این کشور برجام مهمترین سندی بوده که به عدم

وزارت خارجه چین و مقام های این   .ن شکل تحت فشار قرار گیردتخطی نکرده است و نیازی نیست که تهران به ای

در روزهای اخیر به اشکال مختلف از شورای حکام و آمریکا به دلیل افزایش   المللیکشور در سازمان های بین 

نامه  انتقاد کرده اند و خواستار آن هستند که آمریکا و اروپا نقش سازنده ای در قبال ایران و برفشارها بر ایران 

مقام های چین اعم از وزیر  .گرددهسته ای ایفا کنند و اینکه آمریکا ریشه مشکالت است و باید دوباره به توافق باز

دائم چین در سازمان های بین المللی مستقر در  امور خارجه و نماینده دایم چین در سازمان ملل و همچنین نماینده

  با تصویب قطعنامه آژانس حکام علیه ایران، از برجام حمایت کرده ژنو نیز روزهای گذشته چندین بار ضمن مخالفت

وزیر امور خارجه چین که پیشتر نامه ای در حمایت از برجام به   .ر قابل قبول خوانده اندرا غی و تحریم های آمریکا

حمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران  رکل سازمان ملل ارسال کرده بود بتازگی نیز در دیداری مجازی با مدبی

ت مخالف است و آمریکا  ی امنیشورا ۲۲۳۱چین با هرگونه تالش برای تغییر مفاد برجام و قطعنامه  خاطرنشان کرد

چین و   او تاکید کرد: .ر این رابطه نداردپس از خروج از برجام حقی برای توسل به ساز و کارهای پیش بینی شده د

ایران شرکای استراتژیک همه جانبه یکدیگر هستند و همواره در موضوعات مهم که منافع اصلی مردم دو کشور را  

 .کنندو می  نگران کرده از هم حمایت کرده

یان است باید حق به  چین در تالش است تا ثابت کند که وقتی پای اصل و اصول در م // پکن مدافع حقوق ایران

این کشور  .پایبندی نشان داده است باید در باره دیگران نیز همین طور باشدحقدار برسد و اینکه ایران به تعهداتش 

ه چالش کشیده و خواستار توقف تالش های نادرستی یران را ب سیاست های آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ا

کند و از همه طرف ها می خواهد خویشتندار باشند و به سمت گفت و شده است که می تواند بیهوده تنش ایجاد 

چین و روسیه از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد در محافل مختلف و به دفعات   .گوهای سازنده حرکت کنند



 
را بود اما ابراز و رسما اعالم کرده اند اگر این اتفاق نمی افتاد این توافق مهم تاریخی در حال اجی خود را نارضایت

نمایندگی چین در سازمان ملل هم بتازگی   .آمریکا به یک شرایط خوب و مناسب بین المللی ضربه بدی وارد کرد

مدید کند چه رسد به اینکه بخواهد تحریم ها یران را تاعالم کرد که آمریکا به هیچ وجه حق ندارد تحریم تسلیحاتی ا

ازی به قطعنامه نیست چین البته با قاطعیتی ی حکام گفت که نیروسیه هم در شورا .را علیه ایران بازگرداند

مضاعف کال آن را زیر سوال برد و با آن رسما مخالفت کرد و تحرکات اروپا را در شرایط تصویب قطعنامه کامال  

 .نه توصیف کردغیرمسئوال نادرست و

 

 کثری آمریکا عامل تشدید تنش هاستاستاد دانشگاه پکن:فشار حدا/  در گفت وگو با ایرنا

ای ایران گفت که   کارشناس، تحلیلگر و استاد دانشگاه پکن با یاداوری حمایت چین از توافق هسته -ایرنا -پکن

این توافق و اعمال »فشار حداکثری«   عامل اصلی تنش ها بر سر مساله هسته ای ایران، خروج یکجانبه آمریکا از 

چین همواره  پروفسور »شی گوانگ« روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه .است راناز سوی واشنگتن بر ای

ای ایران حمایت کرده است گفت: نماینده چین در آژانس بین المللی  به صورت »منصفانه« از توافق جامع هسته

ده موضع دولت پکن دهنایی علیه ایران بود که نشان انرژی اتمی مخالف تصویب قطعنامه اخیر سه کشور اروپ

برای حل و فصل توافق هسته ای ایران به صورت مسالمت آمیز از طریق مجاری دیپلماتیک به جای متوسل شدن 

وی در تشریح روند تاریخی سرنوشت توافق هسته ای ایران گفت: پس از آنکه   .حران سازی و تنش استبه ب

خارج شد سه کشور اروپایی   ۲۰۱۸یران در ماه مه سال ی اایاالت متحده به طور یک جانبه از توافق جامع هسته ا

توافق هسته ای ایران باید همچنان اجرا  انگلیس، فرانسه و آلمان اعالم کردند که همچنان به برجام پایبند هستند و

ان ریکا را به »بازگشت به برجام« تشویق کنند همزمشود این سه کشور بارها در این زمینه نیز تالش کردند تا آم

این استاد دانشگاه پکن ادامه داد: »از آنجایی که طرف اروپایی تاکنون   .برای مذاکره ایران و آمریکا هم تالش کردند

که اجرای تعهدات   اعالم کرد ۲۰۱۹می در جهت جلب رضایت طرف ایرانی انجام نداده بود ایران در سال هیچ اقدا

امی که بدون شک فشار زیادی به آژانس انرژی  اقدتوافق هسته ای را به صورت مرحله ای کاهش می دهد 

ران در آژانس شورای شی« در مورد تصویب قطعنامه سه کشور اروپایی علیه ای» .«هسته ای وارد خواهد کرد

ت متحده در این حادثه به سه کشور اروپایی فشار آورده است در حال حاضر  اینکه آیا ایاال حکام تصریح کرد:

باعث شده توافق جامع هسته ای ایران که در حال حاضر با مشکالت سطحی روبرو   رای مشخص نیست اما نتیجه 

و برای یک دوره زمانی، ایران شاید   لی انرژی اتمی تبدیل شوداست به محل اختالفی بین ایران و آژانس بین المل

 .حده می خواهدمت شک چیزی است که ایاالتدرب واسطه گری از طریق اروپا را ببندد و این شرایط جدید بدون 

اجرای این  از توافق هسته ای ایران خارج شد از زمانی که آمریکا به صورت یکجانبه استاد دانشگاه پکن افزود:

  ایاالت متحده به تدریج بسیاری از تحریم  وافق نامه و عملکرد عادی آن به شدت تحت تاثیر قرار گرفت به طوری کهت

 .لیمانی نیز از رویدادهای مهمی بود که بر برجام تاثیر گذاشتر سایران را از سر گرفت شهادت سردا های

روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس   رغم مخالفت جدی چین وقطعنامه تروئیکای اروپا علیه ایران، به 

در این قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و  .، روز جمعه گذشته به تصویب رسیدالمللی انرژی اتمیبین

ای کشور  اند ایران به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته نسه با حمایت آمریکا خواستهفرا

 .ه طور کامل همکاری کندپایان دهد و با آنها ب 

 

 سته ای مثال زدنی استپژوهشگر چینی: همکاری ایران با آژانس انرژی ه ت و گو با ایرنا؛در گف

ر واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی  تحقیقات ایران شناسی دانشگاه »یونن« چین دمدیر مرکز  -ایرنا -پکن

ئو  ای» .شورای حکام گفت: همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شفاف، وسیع و مثال زدنی است
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همکاری بین دولت   ت:جیده« روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به همکاری های مناسب ایران و آژانس گف

جدید پیشنهاد   للی انرژی هسته ای، بسیار خوب و کامالً شفاف است و تصویب قطعنامهایران و آژانس بین الم

او گفت: انگلیس،   .تحده بوده و منطقی نیستناشی از فشار ایاالت م شده توسط انگلیس، فرانسه و آلمان

افق هسته ای  و امضا کنندگان »تو اعضای اصلی اتحادیه اروپا فرانسه و آلمان، به عنوان کشورهای مهم دنیا و

عضو آکادمی   .ایران« باید تحت تاثیر آمریکا قرار نگیرند و بازیچه نشوند و اقداماتی مناسب و درست انجام دهند

شورای حکام و تاثیرات جانبی آن خاطر نشان کرد که اصوال دستیابی درباره تصویب قطعنامه  ینعلوم اجتماعی چ

توافقنامه اصلی منعکس کننده  کار ساده ای نبوده است رانبه توافق شش جانبه در مورد مساله هسته ای ای

یائو اظهار   .زیادی استنگرانی های مشروع همه طرفین در جامعه بین المللی است و برای امضای ان تالش های 

قابل بحث است زیرا مساله هسته   قطعنامه ضد ایرانی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شد د: کر

ن را که در مسیر حل و فصل دیپلماتیک و صلح آمیز قرار دارد با چالش مواجه می کند و در برابر تالش های  ای ایرا

مدیر مرکز تحقیقات ایران شناسی    .تکه خواست جامعه جهانی نیسدیپلماتیک نیز سدی بوجود می آورد 

دائم این کشور در سازمان های بین   دانشگاه »یونن« چین با اشاره به اظهارات »وانگ چون« سفیر چین و نماینده

یک به طور  در برجام است زیرا گفت از دیدگاه چین، آمریکا عامل اصلی افزایش تشدید تنش ها  المللی در وین

این صاحب نظر چینی تصریح کرد: توافق هسته ای  .تحریم های ایران را از سر گرفت  جانبه از آن خارج شد و

دولت   این اقدام با مشکل مواجه شد اما زنده است ۲۰۱۸پ از این توافق در ماه مه به دلیل خروج دولت ترام ایران

ل و روابط بین الملل رهای اساسی حقوق بین الملآمریکا کامالً یک رفتار سرکش از طرف یک کشور است که هنجا

ای اقتصادی غیر منطقی  تصریح کرد: پس از آنکه آمریکا از این توافق خارج شد و تحریم ه یائو .را نادیده می گیرد

این دلیلی جز برتری طلبی  کند و علیه ایران را افزایش داد خواستار آن شد که ایران همچنان این توافقنامه را اجرا

استاد دانشگاه یونن تصریح کرد: ایران به   .نطقی بودن این کشور را نشان می دهدشکار آمریکا ندارد و غیرمآ

که پیمان بین المللی منع گسترش سالح های هسته ای را امضا کرده است، عنوان یک عضو سازمان ملل متحد 

و روسیه در رغم مخالفت جدی چین ، به قطعنامه تروئیکای اروپا علیه ایران .مطابق با توافقات عمل کرده است

مه  در این قطعنا .المللی انرژی اتمی، روز جمعه گذشته به تصویب رسیدنشست فصلی شورای حکام آژانس بین

اند ایران به ممانعت از دسترسی بازرسان  سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه با حمایت آمریکا خواسته

 .به طور کامل همکاری کندشور پایان دهد و با آنها ای کآژانس به دو سایت هسته 

 

 وجو کنیم؟های آنالین نیاز روزمره خود را جستچرا باید در فروشگاه

و تجربه کرونا نشان داد، چه  کنندیخود را در سبد مصارف خانگی ما پیدا مهای آنالین، روز به روز جای فروشگاه 

اما چه خریدهایی را  .ردخوها میآید که گذرمان به این فروشگاه بخواهیم و چه نخواهیم باالخره روزهایی پیش می

ها کرد؟ در  ز این فروشگاه توان براحتی اها با خیال راحت انجام داد و چه خریدهایی را نمیتوان از این فروشگاه می

 .های آنالین را بخوانیدز باید و نبایدهای خرید از فروشگاه این گزارش برخی ا

های آنالین، به خصوص در حوزه مواد غذایی و مصارف  معموال فروشگاه//  دار باشیدمراقب خرید کاالهای تاریخ 

ای برای ثبت آنها ندارند. پس مراقب خرید کنند و یا گزینه خانگی از درج اطالعات کامل محصول خودداری می

روز تاریخ مصرف داشته   ۱۰تا  5دار باشید. برای مثال لبنیات و کاالهای از این دست، ممکن است های تاریخ کاال

روز از تاریخ مصرف   4یا  ۳ممکن است شما اقدام به خرید آنها کنید و پس از دریافت محصول متوجه شوید باشند و 

های محلی به صورت تازه و با مشاهده تاریخ تولید و  نده است. پس بهتر است این مواد را از فروشگاه آنها باقی ما

  .انقضا خریداری کنید

https://life.irna.ir/news/83836686/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 
های آنالین بهتر است دنبال نیازهای آشنا و روزمره  در فروشگاه//  د کنیدنیازهای همیشگی خود را پیدا کنید و خری

مشخص همیشه در  وینده با کاربرد خاص، برند مورد توجه شما و قیمتخود بروید. به عنوان مثال اگر یک نوع ش

الین خریداری  های آنتوانید با خیال راحت این کاال را در فروشگاهلیست خریدهای حضوری شما وجود دارد، پس می

را   کنید. خصوصا زمانی که این کاالها تخفیف بیشتری دارد و ممکن است در خریدهای حضوری این میزان تخفیف

خرید، بهتر است در شه یک برند و یک کاال با کاربرد مشخص را می تجربه نکنید. پس اگر در برخی از کاالهای همی

  .خریدهای آنالین هم سراغ آنها بروید

میوه و سبزیجات از آن دست کاالهایی است که قیمت آن بسته به نوع کیفیت، //  ه و سبزیجات نروید سراغ میو

زنند. تازگی و کیفیت هم حرف اول را در این محصوالت می داشت متفاوت است. همزمانمحل عرضه و فصل بر

میوه و سبزیجات جلب کنند،   فروش های آنالین توانسته باشند اعتماد مشتریان خود را برایفروشگاه  شاید برخی

حضوری انتخاب و  اما خرید این محصوالت به صورت آنالین ریسک باالیی دارد و بهتر است آنها را به صورت 

های  چههای محلی و امتحان پس داده، بازاربار در سطح شهر، میوه فروشیچین کنید. میادین میوه و تره دست

  .های مطمئن و ارزانی برای این خریدها هستندگزینه ها در سطح و برخی هایپرمیوه محلی

  اند که موما به شکلی طراحی شدههای آنالین عهای فروشگاهسایت//  خوردهر تخفیفی به درد شما نمی

ی قرار دهند. روزی نیست که در این  تر در معرض دید مشترهای فروش را به صورت واضحها و طرحتخفیف

، تخفیفی وجود نداشته باشد. اما کدام یک از این ها خصوصا در حوزه مواد غذایی و کاالهای مصرفیفروشگاه 

نیاز روزمره شماست. برای مثال ممکن است شما در سبد مصرفی خود،   خود و مربوط بهها به درد شما میتخفیف

های خاصی را نداشته باشید. پس دقت کنید تخفیف باال ازدار یا سس و چاشنیهای گکاالهایی مانند نوشیدنی

 .وجو کنیدها بهتر است نیاز روزمره خود را جستشما نیست. در تخفیف  مجوزی برای خرید

دلیل  خواربار به معنای خرید کاالهایی مانند، برنج، روغن، حبوبات و... به//   بریدها بهره بز تخفیفدر خرید خواربار ا 

های دغذایی و فروشگاه های مواشود، فروش باالیی در فروشگاه آنکه بخش زیادی از سبد غذایی ما را شامل می

اگر اعتباری برای خرید دارید، آن را صرف این  ها در این بخش استفاده کنید وآنالین دارد. پس سعی کنید از تخفیف 

تواند برای شما های ایرانی می توجه به مصرف باالی آن در سفره  باال بابخش کنید. برای مثال خرید برنج با تخفیف 

  کردنی های مایع و سرخز خریدهای جزئی باشد. یا در مثال دیگر در بازار ایران عموما روغنصرفه تر از استفاده ا به 

  .یک امتیاز باشد تواندیشوند و در این گروه از کاالها درصد تخفیف باالتر م های نزدیک به هم تولید میدر کیفیت 

 

 گزارش وال استریت ژورنال از اتحاد ایران، چین و روسیه

و روسیه«   شی تحلیلی با عنوان »اتحاد تسلیحاتی چین، ایرانتارنمای وال استریت ژورنال در گزار -ایرنا -پکن

به گزارش  .چین مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پس از پایان مهلت آن در ماه اکتبر هستندنوشت که روسیه و 

فی آمده است که این دو کشور نه فقط با این موضوع بلکه با بازرسی های بی حد و مرز و اضا ایرنا در این گزارش

یت ژورنال« می نویسد که این موضوع وال استر» .آژانس بین المللی انرژی اتمی، از ایران نیز مخالفت می ورزند

برای دو کشور مطرح است که آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شده و تحریم هایی را علیه ایران در نظر گرفته  

جمهوری  مسکو و پکن با تصمیم دولت دونالد ترامپ رییسبا این حساب رسانه خاطر نشان می کند که اگر  .است

گزارش ادامه   .یم تسلیحاتی ایران موافقت نکنند، شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خوردآمریکا برای تمدید تحر

می دهد که آمریکا تالش های زیادی را برای اعمال نفوذ در دیگر کشورها انجام می دهد و از جمله پیش نویس  

شارهای این کشور بود  ای است که در اختیار اعضای شورای امنیت برای همین مساله قرار داد و تحت ف قطعنامه

که در شورای حکام نیز، قطعنامه سه کشور اروپایی درخصوص درخواست از ایران برای همکاری های بیشتر به  

یحاتی چین و به آنچه »اتحاد تسلاین رسانه در واقع  .تصویب رسید که البته روسیه و چین با آن مخالفت کردند 

https://www.irna.ir/news/83835273/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


 
است که این روند می تواند باعث شکل گیری یک نظم دیگر شود و  روسیه و ایران« خوانده اشاره کرده و نوشته 

اینکه در زمانی که ناکامی هایی در شورای امنیت و سازمان ملل دیده می شود کشورها می توانند اهداف دیگری  

رش  در گزا .یز وضعیت امروز دولت آمریکا و اقداماتی است که ترامپ انجام می دهدرا دنبال کنند و از دالیل آن ن

آمده است که آمریکا اتهاماتی را مطرح می کند که از جمله آن این است که اگر ایران بتواند تسلیحات از چین و  

ی بی ثبات کردن منطقه  روسیه خریداری کند آن زمان برتری بیشتر منطقه ای را بدست می آورد و از این توان برا

ود با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، از آن حمایت نمی اتهاماتی که چین و روسیه با مخالفت خ استفاده می کند

رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام  قطعنامه تروئیکای اروپا علیه ایران، به  .کنند

در این قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و   .تصویب رسید به المللی انرژی اتمی، روز جمعهآژانس بین

ای کشور  اند ایران به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته مایت آمریکا خواستهفرانسه با ح

 .پایان دهد و با آنها به طور کامل همکاری کند

 

 ۲۰۲۰تر شدن رکود اقتصادی سال المللی پول از عمیقروایت صندوق بین

المللی رود. حاال صندوق بینتر از حد انتظار میبحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، هر ماه عمیق -ایرنا -تهران

درصد کاهش داده   ۴.۹قتصادی جهان را از منفی سه درصد به منفی بینی رشد ا پول نیز در گزارش جدید خود، پیش

های خانگی به تعطیلی بزرگ کشاند؛ اقدامی که اگرچه به  اقتصادها را با قرنطینه  ۱۹-گیری کوویدعالم» .است

ها کمک کرد اما جهان را به بدترین رکودی کشاند که از زمان رکود بزرگ در  انسان  کنترل این بیماری و حفظ جان

از کشورها دوباره بازگشایی شده است. اکنون،  درصد ۷۵ها در بیش از اتفاق افتاده بود. حاال فعالیت ۱۹۳۰سال 

شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، دوباره در حال شدت گرفتن است. 

اه حل اند. با این وجود، در صورت پیدا نشدن ربسیاری از کشورها نیز روند بهبود و بازیابی اقتصاد را آغاز کرده

ثبات است و تاثیر نامساعد بیماری روی کشورها و  هبود و بازیابی اقتصاد به شدت نامطمئن و بیدارویی، قدرت ب

انداز قبلی اقتصاد جهان در ماه آوریل، ما اکنون)در های اقتصادی، ادامه خواهد داشت. در مقایسه با چشمبخش

کنیم.« بینی می، پیش۲۰۲۱برای سال  تری راآهستهبازیابی و روند  ۲۰۲۰تری را برای سال ماه ژوئن( رکود عمیق

درصد برای اقتصاد جهان در سال   ۴.۹المللی پول با این مقدمه، در گزارش اخیر خود خبر از رشد منفی صندوق بین

 .داده است ۲۰۲۰

بیش از  ( ۲۰۲۱-۲۰۲۰بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در طول دو سال)//  از دست رفتن تولید تر ورکود عمیق

میزان کل تولید از دست رفته  .دهداز دست می ۱۹-ون دالر از تولید ناخالص خود را به دلیل بحران کوویدتریلی ۱۲

تریلیون دالر خواهد بود. رکود ماه آوریل،  ۱۲گیری بیماری بیش از از همه ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰برای اقتصاد جهانی در سال 

ادامه شیوع بیماری و اصرار بر حفظ فاصله اجتماعی، در   ل امسال داد. با توجه به از تولید کمتری در نیمه او نشان 

المللی پول، نااطمینانی صندوق بین .های تولید و عرضه آسیب جدی خواهند دیدنیمه دوم امسال نیز ظرفیت 

قتصاد صعودی  که روند اای را در گزارشی که آخر هفته گذشته منتشر کرد، نشان داده است. در صورتیگسترده 

تر تواند باعث از سرگیری سریع های حمایتی بیشتر، می ها و سیاست ها و درمان بهتر درباره واکسن باشد، اخبار 

های تواند دوباره تحرک و هزینه اقتصادی شود. در روند نزولی، موج جدیدی از گسترش عفونت، می  هایفعالیت 

های ژئوپلتیکی و  ها شود. تنشیر کند و باعث افزایش بدهتکننده را کاهش دهد، شرایط مالی را سخت مصرف

شود تجارت جهانی بینی میکنند؛ آن هم زمانی که پیشتر میتجاری نیز شرایط شکننده تجارت جهانی را شکننده

 .درصد سقوط کند ۱۲حدود 

یگر نیست، ه هیچ بحران دبحرانی که شبی // !شبیه به هیچ روند دیگر نیست ۱۹-روند بازیابی اقتصاد بعد از کووید

پول با این جمله تکلیف  المللیبهبودی نیز خواهد داشت که شبیه به هیچ بهبود دیگر نیست.« صندوق بین
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انداز سابقه این بحران مانع بهبود چشم در وهله اول، جابجایی بی  .وشن کرده استسناریوهای بازیابی اقتصاد را ر

یافته و در حال  شود و همگرایی درآمدی بین اقتصادهای توسعهدرات میاقتصادی برای اقتصادهای وابسته به صا 

منفی هشت درصدی   یافته رشدالمللی پول، برای اقتصادهای توسعهصندوق بین .اندازدتوسعه را هم به خطر می 

وسعه  برای اقتصادهای در حال ت بینی کرده است؛ برای بازارهای نوظهور منفی سه درصد و پیش  ۲۰۲۰را در سال 

بینی درصد از کشورها امسال، رشد منفی در درآمد سرانه خواهند داشت. پیش ۹۵همچنین  .نیز منفی پنج درصد

قتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین، بیشتر از شود که ضربه به تولید ناخالص داخلی تجمعی امی

وضعیت در تمام  اند، اما تصادی از سر گرفته شدههای اقدر وهله دوم اگرچه فعالیت .یافته باشداقتصادهای توسعه 

فروشی افزایش یافته اما از طرف دیگر  ها مانند خردهها یکسان نیست. از یک طرف، تقاضا در بعضی از بخشبخش

های خدماتی که نیاز به تماس و ارتباط نزدیک دارند، مانند سفر و گردشگری، هنوز در رکود هستند. خشب

ای را تجربه هایی وابسته هستند، در طوالنی مدت آثار رکودی گسترده ت به چنین بخشکشورهایی که به شد

های  بینیود و شبیه به پیش ا، روند بازیابی اقتصاد، جزئی خواهد بهخواهند کرد. به دلیل همین مالحظه 

ی اقتصادی در  هابراساس مدل پایه صندوق، هر چند فعالیت    .شکل نخواهد داشت w یا  v اقتصاددانان، حالتی

رود پس از آن روندی رو به بهبود به خود بگیرند.  دهند، اما انتظار می به سیر نزولی خود ادامه می ۲۰۲۰فصل دوم 

عالوه تا سال آینده  درصد افزایش خواهد یافت. به ۵.۴به سطح  ۲۰۲۱ن در سال بر این اساس، رشد اقتصادی جها

گذاری نیز روندی رو به بهبود خواهد ها، سرمایه گ شدن نااطمینانیتدریج تقویت خواهد شد، و با کمرنمصرف به 

زار کار به شدت  در وهله سوم، با .ود همچنان زیر سطوح پیش از بیماری باقی بماندرگرفت، هر چند انتظار می

ی  بسیار زیادی، آسیب دیده است. این آسیب برای کارگرانی با درآمد پایین و مهارت متوسط که امکان دورکار

ها در بخش گردشگری که فعالیتدهد: »در حالیالمللی پول هشدار میتر بوده است. صندوق بینندارند، گسترده 

زیابی و بهبود کامل در بازار کار به زودی اتفاق نخواهد افتاد. به  عطیل یا نیمه تعطیل خواهند بود، یک باهمچنان ت

 «.یابدزایش میشود و فقر افهمین دلیل نابرابری درآمدی بیشتر می

 

 جمله روز پکن؛ آیا آزمایش کرونا داده اید؟

با شیوع خوشه ای کرونا و آغاز موج دوم بیماری در پکن پایتخت چین، عبارت آیا آزمایش کرونا داده اید؟  -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا این روزها صف های طویلی از مردم دیده   .بیش از هر جمله دیگری در میان مردم به گوش می رسد

زمایش کرونا هستند تا بلکه زودتر بتوان اوضاع را به  میلیون نفری چین، منتظر دادن آ ۲۱شود که در پایتخت می 

استفاده از فناوری های نظارتی برای آگاهی از ارتباطات مردم و رفت و آمدهای آنها نیز از   .حال عادی بازگرداند

ی مقابله با این بیماری و بیماری های عفونی دیگر جمله مسایل دیگری است که می تواند حتی در آینده نیز برا

میلیون نفر از مردم در پکن تا حاال آزمایش کرونا داده اند که   ۳آمارها نشان می دهد بیش از  .ار گرفته شودبک

درصد از کل جمعیت شهر است و در هر منطقه ای و مجتمعی که مواردی از ابتال گزارش شود   ۱۵معادل تقریبی 

ز کنترل و پیشگیری بیماری های این  کمیسیون بهداشت ملی چین و مرک .ه دادن آزمایش هستندهمه موظف ب

روز صفر بودن شمار مبتالیان را بیابند و در   ۵۵شهر هنوز نتوانسته اند معمای بازگشت ویروس کرونا به پکن پس از 

ه است و دهها منطقه در  شرایطی که اوضاع در سراسر کشور عادی است وضعیت در پکن کماکان نگران کنند

وو  » .و بدون آزمایش کرونا با نتیجه منفی، کسی حق ورود و خروج از پکن ندارد قرنطینه کامل قرار گرفته است

زون یو« ویروس شناس مشهور این مرکز می گوید که در آینده به دلیل گرفتن این آزمایش ها در سطح وسیع  

که گفته می   در حالی .یماری در پایتخت تحت کنترل قرار گرفته استشمار مبتالیان بیشتر خواهد بود اما شیوع ب

شود ویروس از بزرگترین بازار شهر پکن به نام »شین فادی« به بیرون سرایت کرده است دانشمندان در هنگ کنگ  

یروس از  و چین گفته اند که این ویروس از مواد غذایی به انسان منتقل نمی شود و تاکنون اسنادی دال بر انتقال و
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خرداد به این بازار مراجعه   ۱۰ح شهر از همه کسانی که از روز در سط .مواد غذایی به انسان منتشر نشده است

کرده اند و همه کارکنان رستوران ها و افرادی که مواد غذایی را در خانه های تحویل می دهند تست کرونا گرفته  

ر چین بوده است که به این بازار نزدیک است از جمله د بیشترین موارد در منطقه فونگ تای در جنوب شده است

 .نفر در منطقه داشینگ بوده است ۲نفر در فونگ تای و  ۱۵نفر اعالم شد که  ۱۷روز شنبه که موارد ابتال در پکن 

استفاده از شبکه داده های نظارتی هم اگرچه بسیار مطلوب بوده اما باعث نگرانی هایی هم در میان مردم شده 

د که من در این مدت اعالم شده هیچ رفت و آمدی به از جمله یکی از ساکنان به نام "وانگ لیانگ" می گوی است

بازار نداشته ام اما کد سالمت من که باید سبز باشد عالمت قرمز را نشان می دهد به این معنا که به آنجا رفته و یا  

ند البته شمار دیگری از ساکنان هم گفته ا .رونا شده اماز آنجا عبور کرده ام و به هرصورت مشمول دادن آزمایش ک

که مشمول همین شرایط شده اند اما نهایتا مشخص شد که آنها به فاصله چند کیلومتری از این بازار و در حالی  

که با خودرو عبور می کرده اند شناسایی شده و تحت نظارت قرار گرفته اند و به رغم اینکه حتی توقفی در آنجا  

ساله معلم یک آموزشگاه در شهر تیان جین در شرق پکن می   ۵۱وو جینگ یو« » .شته اند باید آزمایش بدهندندا

فقط با مترو از   گوید من ماه جاری در پایتخت بودم و وقتی به تیان جین بازگشتم کد سالمت من قرمز شده بود چون

د برای انجام  ل این مقررات شود بایکه مشموهر کسی  .نزدیکی آن بازار عبور کرده بودم و باید آزمایش بدهم

چین یک سامانه بسیار وسیع نظارتی برای آگاهی از تردد مردم  .دالر پرداخت کند ۲۸یوان معادل  ۲۰۰آزمایش 

ایجاد کرده است که شامل میلیون ها دوربین در سطح شهر و تقویت سامانه های مخابراتی و ارتباطی، کنترل فرد  

بارکدهای مخصوص و همچنین نصب سامانه های شناسایی  ه و همچنین کدهای بهداشتی و با شماره تلفن همرا

به هر صورت ظاهرا در پایتخت چین و البته سراسر کشور مردم به این نتیجه رسیده    .چهره در نقاط مختلف است

آزادی است و اگر به این اند که باید از این الگوی نظارتی عمدتا دولتی تبعیت کنند و زندگی برای آنها مهمتر از 

 .ات در شرایط فعلی تن ندهند شاید آینده ای هم در انتظارشان نباشدمقرر

 

 مناقشه هنگ کنگ و آمریکا بر سر قاچاق انسان

قرارگرفتن نام هنگ کنگ در فهرست سیاه قاچاق انسان وزارت خارجه آمریکا، باعث بروز مناقشه تازه   -ایرنا -پکن

گزارش ها حاکی است وزارت خارجه آمریکا رتبه هنگ کنگ را در خصوص نظارت بر   .تشده اسای میان طرفین 

قاچاق انسان کاهش داده و از این منطقه خواسته است هرچه زودتر قانونی را برای نظارت بر جرم های مرتبط با  

ن مسایل را  ه و ایان داد دولت هنگ کنگ هم در بیانیه ای به این اقدام آمریکا واکنش نش این پدیده تصویب کند

گزارش وزارت خارجه آمریکا نشان می دهد  .نوعی مزخرف گویی و بدون پایه و اساس و دلیل متقن دانسته است

آمریکا تاکید می کند که هنگ کنگ به رغم   که نام هنگ کنگ در فهرست دیده بانی قاچاق انسان قرار گرفته است

نی برای جلوگیری از قاچاق انسان تدوین نکرده و در این زمینه  ، قانوجهیزاتهزینه کرد میلیون ها دالر برای نیرو و ت

گزارش می افزاید هنگ کنگ تالش های کافی برای مقابله با این پدیده نداشته و نتوانسته   .کم کاری کرده است

یک دی از میال ۲۰۱۹است به استانداردهای الزم دست یابد و در زمینه قاچاق انسان شرایط هنگ کنگ در سال 

دولت هنگ کنگ در بیانیه اش نسبت به این اقدام آمریکا نارضایتی شدید نشان  .قبل از آن بدتر بوده است سال

هنگ کنگ تاکید می کند که پیشرفت های   داده و آورده است که حقایق در این گزارش نادیده گرفته شده است

رش آمریکا آمده که کره جنوبی و در گزاگ کنگ بر خالف هن .ملموسی در مبارزه با قاچاق انسان داشته است

گزارش ساالنه وزارت خارجه   .تایوان توانسته اند در این زمینه دستاوردهای قابل قبول و استاندارد داشته باشند

آمریکا در مورد رتبه بندی کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق انسان روز گذشته منتشر شد، بر اساس این گزارش  

طبق اعالم  .رده سوم بدترین کشورها در حوزه مبارزه با قاچاق انسان هستند شده اند تقسیم سه ردهکشورها به 

برای نابودی قاچاق انسان انجام   ترین معیارها راهایی که در رده سوم قرار دارند حداقلوزارت خارجه آمریکا، دولت 

https://www.irna.ir/news/83834816/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


 
های چشمگیری برای تبعیت  ا تالش آمریک  از نظر کشورهای رده دوم  کننددهند و هیچ تالشی در این زمینه نمی نمی

امریکا در حالی چنین گزارش هایی را بر اساس  .انداز استانداردهای آمریکا برای مبارزه با قاچاق انسان انجام داده 

مالک ها و نگاه خود در خصوص دیگر کشورهای جهان منتشر می کند که این روزها سراسر این کشور به خاطر  

هد اعتراض های گسترده است که به دنبال یک جوان سیاه پوست از سوی پلیس  ادی شاعیض نژسیاست های تب

در جریان این اعتراضات و سرکوب آن از سوی پلیس شمار زیادی   .آغاز شده است ۱۳۹۹خرداد ماه  ۵این کشور در 

زه با  ه مبارر زمینکشورهای رده سوم به عنوان بدترین کشورها د .از معترضان دستگیری و یا زخمی شده اند

چین تا کنون  .قرار بگیرند  مانند کاهش کمک خارجی هاییممکن است در معرض تحریم  قاچاق انسان قرار دارند و

 .به این موضوع واکنشی نشان نداده است

 

 کشته و میلیاردها یوان خسارت توفان شدید در چین ۳۹

تن در کنار میلیاردها یوان خسارت به مناطق مسکونی و کشاورزی   ۳۹ین از کشته شدن مقامات چ -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا از تلویزیون مرکزی چین، سیل  .جنوب کشور بر اثر توفان و بارش های شدید و سیل آسا خبر دادند

خانه و آسیب   ۲۰۰نج هزار و بیش از پ استان که بیشتر آنها در جنوب چین واقع شده اند باعث تخریب ۲۶ویرانگر در 

هزار تن از   ۵۰۰میلیون و  ۸گزارش ها حاکی است این سیل بر روی  .هزار خانه دیگر شده است ۱۳۸دیدن بیش از 

هزار تن خانه های خود را رها کرده و در مناطق دیگر   ۴۹۵ن های جنوبی تاثیر گذاشته است افزون بر ساکنان استا

ن ی این توفان شهرستان »میان نینگ« واقع در استان سیچوان در جنوب غرب چیکانون اصل .اسکان داده شده اند

دو  است به دلیل شدن بارش ها که از جمعه شب آغاز شده است وضعیت اضطراری در این شهرستان به سطح

گزارش   مقامات شهرستان اعالم کردند که تالش های برای نجات مفقود شدگان در جریان است .ارتقا یافته است

»چیانگ« استان سیچوان هم باعث خودگردان  ها حاکی است بارش باران در چند روز اخیر در »ابا تبت« و بخش

در شهر لیپو واقع در استان   .رانش زمین و ایجاد خسارت به منازل و مناطق مسکونی و کشاورزی شده است

تخمین زده می شود این سیل  .ستو جاده ها شده ا گوانشی نیز سیل ویرانگر باعث تخریب ساختمان ها، پل ها

هزار  ۸۶۱میلیارد دالر آمریکا( ضرر مستقیم اقتصادی بر جای گذاشته است و حدود  ۳.۴میلیارد یوان ) ۲۴بیش از 

 .ده استهکتار از اراضی زراعی نیز آسیب دی

 

 های ابتدایی به کمک هوش مصنوعینمایانه از طرحواقع خلق پرتره

توان اند که با استفاده از آن می افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع کردهمحققان چینی نرم  -ایرنا -نتهرا

تی انگجت، تیمی از به گزارش پایگاه اینترن .گرایانه تبدیل کردهای واقع های ساده و ابتدایی را به پرتره طرح

ابداع   DeepFaceDrawing ش مصنوعی به نامافزار مبتنی بر هودر پکن یک نرم  آکادمی علوم چین پژوهشگران

هایی باکیفیت  های ابتدایی یا حتی ناتمام خود پرترهکند از طرح ای کمک میاند که به کاربران غیرحرفهکرده 

ترین آنهاست که به  ها نیست اما به طور قطع یکی از پیشرفته وری اگرچه این اولین نوع از این دست فنا .بسازند

کند افزار عمدتا بر مبنای مفهوم احتمال کار می ندارد. این نرم  به دریافت جزئیات دقیق نیاز پیشینهای اندازه مدل 

را   ناسب هر جزء صورتت ،پایگاه داده  ها یا لب در طرح اولیه، با رجوع به یکیعنی به جای نیاز به پرداخت جزئی مژه

روش کار به این ترتیب   .گیرداین تناسب را در نظر میبا دیگری مورد بررسی قرار داده و به هنگام خلق طرح نهایی 

ها، بینی، دهان، مدل صورت و نوع موها همگی به صورت جداگانه در تناسب با دیگر اعضا  است که شکل چشم

افزار هوشمند در قبال تفاوت  روشن نیست که این نرم    .شوندادغام می  تعیین شده و در نهایت در یک تصویر واحد

هزار طرحی که تاکنون با استفاده از این فناوری به پرتره تبدیل   ۱۷نژادی چه رویکردی خواهد داشت. اغلب 

ای شبیه به اهالی آمریکای التین داشتند. از آنجایی که مساله تعصب  و یا چهره د، یا سفیدپوست بودهانشده

https://www.irna.ir/news/83836121/%DB%B3%DB%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83828513/%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C


 
های ورودی ریشه  معضالت موجود در حوزه هوش مصنوعی است، این مشکل ممکن است در داده  نژادی یکی از

 .انددر این باره ارائه نداده داشته یا تنها ناشی از پییچیدگی اشکال چهره باشد؛ پژوهشگران جزئیات بیشتری 

نگاری نیز  که در حوزه چهرهنه تنها برای عالقمندان به نقاشی ابزاری کاربردی است بل  DeepFaceDrawing فناوری

در نسخه آنالین بزرگترین کنفرانس جهان ( ۹۹مرداد -این فناوری ماه ژوئیه )تیر .به پلیس کمک شایانی خواهد کرد

   .شود، معرفی می(SIGGRAPH) ریدر حوزه گرافیک کامپیوت

 

 ت چینمیلیون سفر در سه روز تعطیال ۷۸

کرد که در سه روز تعطیالت عید قایق اژدها ) دون وو جیه ( در این کشور  وزارت راه و ترابری چین اعالم  -ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا به نقل از این وزارتخانه ، شمار گردشگران در این تعطیالت در   .میلیون نفر سفر کرده اند ۷۸بیش از 

شرایطی است که به این در  .هزار نفر رسیده است ۷۹۰میلیون و ۷۸سر کشور که روز شنبه پایان یافت ، به سرا

غیر از شهر پکن مواردی از شیوع کرونا در سراسر چین به ثبت نرسیده است و مردم همچنان با مراعات فاصله  

هزار نفر با قطار و یک   ۷۶۰لیون و می ۱۷در این تعطیالت  .گذاری اجتماعی و زدن ماسک به مسافرت می روند

هزار نفر هم برای گردشگری از هواپیما استفاده   ۶۸۰میلیون و  ۲و هزار نفر از طریق دریا سفر کردند  ۶۱۰میلیون و 

وزارت راه و ترابری چین خاطر نشان کرد که پروتکل های بهداشتی در این دوره به طور جدی مراعات   .کرده اند

دم در مناطق مختلف از جمله در برخی مکان های عمومی و برگزاری برنامه های ورزشی  شده و از تجمعات مر

همزمان کمیسیون بهداشت محلی پکن بخشنامه ای منتشر کرده و از مردم این شهر  .عی جلوگیری شده استجم

عمومی  خواسته است تا برای جلوگیری از شیوع گسترده کرونا دست هایشان را مرتب بشویند ، در مکان های

ماسک در مکان هایی چون این کمیسیون افزوده است که زدن  .ماسک بزنند و فاصله گذاری را مراعات کنند

بیمارستان ها و ایستگاه های قطار و داخل مترو در داخل شهر پکن اجباری است و مردم موظف به همکاری با  

 .نهادهای ذی ربط هستند

 

 رکود اقتصادی جهان منهای چین

ت که برای نخستین بار در تاریخ،  المللی پول در تازه ترین پیش بینی خود اعالم کرده اسصندوق بین  -ایرنا -پکن

شاهد رکود اقتصادی خواهند بود با این حال این صندوق   ۲۰۲۰همه مناطق جهان به استثنای چین، در سال 

رسید ولی به رکود ترین حد از دوران مائو خواهد همچنین اذعان کرده است که رشد اقتصادی چین نیز به پایین 

میالدی تنها کشور جهان خواهد بود که رشد   ۲۰۲۰ین گزارش، چین در سال به گزارش ایرنا بر اساس ا .نمی رسد

اقتصادی خود را حفظ می کند و سایر کشورهای دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا با کاهش رشد اقتصادی شدید  

  روند تولید ناخالص داخلی کشورها در سه ماهه اول سال  این گزارش همچنین می گوید که .مواجه خواهند بود

میالدی به استثنای چند کشور از جمله چین، هند، استرالیا، ژاپن و آلمان بدتر از حد انتظار بوده است  ۲۰۲۰

موضوعی که بار دیگر نشان می دهد کرونا، تاثیر به مراتب کمتری بر اقتصاد چین نسبت به سایر کشورها داشته  

کی است که رکود جهانی ناشی از شیوع از شرایط اقتصادی جهان حا المللی پولزارش صندوق بینگ .است

گزارش   .است و بهبود شرایط اقتصادی جهان نیز به زمان بیشتری نیاز دارد هابینیتر از پیشویروس کرونا عمیق

رسد در حالی که صد میدر  ۴.۹این سازمان حاکی است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی به منفی 

را پیش بینی کرده بود در این گزارش همچنین آمده است برخالف   درصد ۳همین سازمان دو ماه پیش عدد 

 .درصد خواهد رسید ۵.۴به  ۵.۸بینی دو ماه پیش صندوق، رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میالدی به جای  پیش

ویروس ن، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که موفق به مهار شیوع کشورهایی مانند آلما با این حال گزارش می گوید

المللی پول در این گزارش  صندوق بین  .شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهند بود ۲۰۲۱اند در سال کرونا شده 

https://www.irna.ir/news/83836338/%DB%B7%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83834587/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
مدت انداز عواقب منفی طوالنی، چشم۱۹-گیر کوویدوقفه بیماری همهتصریح کرده است که با گسترش بی

بحران فعلی توسط سازمان بین   .شودمی  آورتر ی معیشت، امنیت شغلی و نابرابری در جهان دلهرهاقتصادی برا

با این حال علیرغم  .میالدی اعالم شد ۱۹۳۰المللی پول به عنوان جدی ترین بحران پس از رکود اقتصادی در سال 

یل اعمال قرنطینه های سخت، با اینکه کرونا ابتدا از چین آغاز شد و این کشور نخستین کشوری بود که به دل

اداره   .لید مواجه شد در کوتاه ترین زمان ممکن توانست خود را از این بحران خارج کندکاهش مصرف و همچنین تو

  ۱۲ملی آمار چین هفته گذشته، داده های مربوط به فعالیت اقتصادی ملی این کشور در ماه مه سال جاری/

شاخص های اصلی نتشر کرد؛ روی هم رفته، این داده ها نشان می دهد که خرداد/ میالدی را م ۱۲اردیبهشت تا 

اقتصاد چین در ماه مه پیشرفت داشته اند و متعاقب آن، احیای فعالیت های اقتصادی در این بازه زمانی نیز ادامه  

الیی از خود بر این اساس، اقتصاد چین در مواجه با فشارهای داخلی و خارجی، مقاومت بسیار با .دار بوده است

ت موقتی را نیز به تصویر کشیده است و این اطمینان وجود دارد که  نشان داده و قابلیت خود در غلبه بر مشکال

 .اقتصاد این کشور به مسیر پیشرفت خود ادامه دهد

این داده ها حاکی از رشد و پیشرفت پیوسته تولیدات بخش صنعتی چین در ماه مه //  رشد بخش صنعتی چین

نعتی چین در مقایسه با دوره مشابه سال  بر این اساس، ارزش افزوده شرکت های ص سال جاری میالدی است

  ۱۲ن تا فروردی ۱۲درصد افزایش داشته و نرخ رشد ثبت شده در ماه مه در مقایسه با آوریل/ ۴.۴گذشته میالدی، 

شاخص تولید صنعت خدمات نیز در مقایسه با دوره مشابه سال   .درصدی داشته است ۰.۵اردیبهشت/ افزایش 

ش داشته و نرخ رشد از منفی به مثبت تغییر کرده و بازار فروش به تدریج در حال  گذشته میالدی، یک درصد افزای

ه بر اینکه حاکی از ثبات در بازار اساسی این کشور  داده های اقتصادی چین در ماه مه سال جاری، عالو .احیا است

بهبود و احیا را در مصرف در این کشور همچنان مسیر  بود چشم اندازهای روشن اقتصاد این کشور نشان می دهد

پیش گرفته است؛ در شرایطی که وضعیت اپیدمی ویروس کرونا تحت کنترل درآمده، وضعیت اقتصادی در بازار  

  ۴۰۰یک میلیارد و  چین با داشتن یک بازار مصرفی قوی .ماه متوالی بهبود پیدا کرده است ۳فروش چین در طول 

د اقتصادی چین به حساب می آید گزارش ها حاکی است به میلیون نفری، همچنان موتور شماره یک و برتر رش

از بهبود را نشان می  دنبال کنترل موثر اپیدمی در چین، اوضاع مصرف در این کشور نیز نشانه های امید بخشی 

 .دهد

نویدی بر  « ۶۱۸اجرای جشنواره بازرگانان الکترونیکی چین در جشنواره خرید اینترنتی »//  ۶۱۸جشنواره خرید 

در قالب این جشنواره که به صورت ساالنه برگزار شد چند شرکت  ای افزایش رشد مصرف در چین است،ادع

در این جشنواره غول های فروش   .ژوئن برگزار کردند ۱۸از اول تا  تجارت الکترونیکی جشنواره خرید آنالین خود را

دی با تخفیف های جذاب، مشتریان را به خرید  سونینگ و پی دی  اینترنتی چین مانند تائوبائو، علی بابا، جین دونگ،

بین تاجران  با این حال، رقابت شدید .الکترونیکی تشویق کردند و بین خود برای عرضه تخفیف بیشتر رقابت کردند

الکترونیکی به نفع مصرف کنندگان است زیرا مصرف کننده برای خرید یک کاالی مشابه قیمت شرکت های مختلف 

مبلغی که صرفه جویی می شود، ممکن  و پایین ترین قیمت را انتخاب و سفارش می دهدرا مقایسه می کند 

 .است چشمگیر باشد

دادن ارشد و رئیس بخش تحقیقاتی منطقه آسیا و اقیانوسیه مایکل اسپنسر« اقتصاد »//  دیدگاه کارشناسان

می رسد و انتظار می رود که بهبود »دویچه بانک« بر این باور است که احیای اقتصاد چین بسیار چشمگیر به نظر 

درصدی اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری   ۶الی  ۵در بازار تقاضای داخلی چین بتواند به رشد 

عالوه بر این، صنعت پیشرفته نیز به نیروی محرکه جدید رشد اقتصادی چین در شرایط اپیدمی   .کمک کندمیالدی 

درصد افزایش   ۸.۹ه تولیدات بخش فناوری های فوق پیشرفته چین در ماه مه ارزش افزود کرونا تبدیل شده است

در حال حاضر، چین  .ع مقیاس باال استدرصد سریع تر از روند رشد ارزش افزوده در صنای ۴.۵داشته که این درصد، 



 
زیرساخت   دولت چین بار دیگر بر تسریع ساخت طرح "زیرساخت جدید" در مقیاس بزرگ را راه اندازی کرده است

و مراکز داده ای به منظور حمایت از سیاست های کالن در عرصه   ۵های جدید مانند شبکه های اینترنتی نسل 

اخیرا گزارشی درباره »چشم انداز اقتصادی چین«  چین «KPMG » شرکت .استبازسازی زنجیره ای تاکید کرده 

ارش تاکید شده است که چین همزمان با در این گز میالدی منتشر کرده است ۲۰۲۰ماهه دوم سال  ۳برای 

پیشرفت در مسیر حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، سرمایه گذاران خارجی بیشتری را برای سرمایه گذاری در  

فناوری پیشرفته چین جذب خواهد کرد به ویژه اینکه چین اقدام به کاهش لیست موارد منفی دسترسی صنعت 

ه در گزارش ارائه شده توسط این شرکت، اقتصاد چین به حفظ روند بر اساس پیش بینی مطرح شد .کرده است

یک  تحلیلگران  .ن خواهد شدبهبودی پیوسته خود ادامه خواهد داد و این امر منجر به احیای دوباره اقتصاد جها

د، نیز بر این باورند که سرعت احیای اقتصاد چین از آنچه پیش بینی می ش شرکت آمریکایی به نام »بلک راک« 

میالدی، به روند رشدی که پیش از شیوع اپیدمی کرونا   ۲۰۲۰سریع تر است و این انتظار می رود که تا پایان سال 

 .داشته است، باز گردد

 

 پروازهای خارجی به چین با کاهش کرونا از سر گرفته می شود

به دنبال کاهش همه گیری کرونا و با کاسته شدن از محدودیت ها، شمار بیشتری از شرکت های   -ایرنا -پکن

روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست چین روز   .هواپیمایی خارجی در حال از سرگیری پروازهای خود به چین هستند

اوگان های هوایی دنیا و اروپا  بزرگترین نیکشنبه نوشت که از این هفته شرکت هواپیمایی »لوفت هانزا« یکی از 

قرار است برای شروع، یک پرواز از فرانکفورت به شهر شانگهای   .پروازهای بین المللی به چین را از سر می گیرد

بتدریج این شرکت قرار است پروازهایی را از دیگر شهرهای آلمان، سوئیس و اتریش به  در شرق چین انجام شود

آمریکا هم قرار است از این هفته دو پرواز به شهر شانگهای انجام دهد یونایتد ایرالین   تا ایرالیندل .چین انجام دهد

سازمان   .سانفرانسیسکو به شانگهای انجام دهد یک پرواز از/ ۱۳۹۹تیر  ۱۸آمریکا هم از روز هشتم جوالی /

مدتا یک پرواز در هفته است ناوگانی ع هواپیمایی چین در بیانیه ای آورده است که بیشتر این پروازها که برای هر

از ماه  .از روز هشتم جوالی شروع می شود و خطوط هوایی می توانند یک شهر را برای پرواز خود انتخاب کنند

که ویروس کرونا در بسیاری از نقاط دنیا شایع شد و بخصوص در آمریکا همه گیری شدت  /۱۳۹۸مارس/اسفند 

یگر کشورها را متوقف کرد و از پروازهای شرکت های خارجی نیز جلوگیری پیدا کرد، چین صدها پرواز به آمریکا و د

ی هیچ یک از مسافران خطوط خارجی که به چین پرواز  این سازمان افزوده است که اگر برای سه هفته متوال .کرد

نفر در این  ۵همچنین اگر    .دارند، به کرونا آلوده نشده باشند، می توانند دو پرواز هفتگی به چین داشته باشند

نفر برسد، آن  ۱۰پروازهای خارجی به کرونا مبتال شده باشند، پرواز هفتگی متوقف می شود و اگر شمار آنها به 

 .ن پرواز ذی ربط برای یک ماه متوقف خواهد شدزما

 

 آزمایش کرونا در پکن به دانشگاه ها کشیده شد

نشگاه و مراکز آموزشی عالی در پایتخت چین، برای آنچه دا ۱۰۰دانشجویان و کارکنان بیش از  -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز کنترل و   .پیشگیری از شیوع کرونا در پایتخت خوانده شده است، آزمایش کرونا دادند

  ۷چین اقدام به آزمایش کرونا کرده اند به پیشگیری از بیماری های چین، شمار کسانی که تاکنون در پایتخت 

از روز یکشنبه صف های طویلی در اقصی نقاط شهر پکن شکل گرفته است و همزمان  .یلیون نفر رسیده استم

هزار نفر از دانشجویان و کارکنان مراکز آموزشی برای آزمایش کرونا به سایت های تست گیری   ۱۰۰بیش از 

از بازار   خرداد و ۲۲جمعیت دارد از روز  میلیون نفر ۲۰کرونا در شهر پکن که بیش از  شیوع دوباره .مراجعه کرده اند

 .ماهی و سبزیجات شروع شد گوشت،  بزرگ "شین فادی" در جنوب این شهر و مرکز فروش محصوالت غذایی، 

https://www.irna.ir/news/83837031/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83836985/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF


 
میلیون نفر   ۳ه قرار است بر اساس آنچه تلویزیون محلی پکن گزارش کرده است در مرحله بعدی و در روزهای آیند

در سه هفته  .ای مرتبط با آموزش و پرورش کار می کنند، آزمایش کرونا بدهنددیگر از کسانی که در مکان ه

نفر اعالم شده  ۲۹۰نفر در شهر پکن به کرونا مبتال شده اند و شمار مبتالیان بیش از  ۱۰گذشته روزانه بیش از 

د سطح هوشیاری  و شرکت ها هشدار داده اند به هیچ وجه نبای همه سازمان ها مقام های شهر به مردم،    .است

  ۱۸و  ۱۷روزهای هفتم و هشتم ماه جوالی/  .را کاهش داده و نسبت به پروتکل های بهداشتی بی اعتنایی کند

قرار است آزمون بزرگ کنکور سراسری در شهر پکن برگزار شود برای همین مراکز بهداشتی درصدد هستند   تیر/

دانشجویان و دانش آموزان را تحت آزمایش کرونا   پرورش، کان همه افراد دست اندرکار در امر آموزش و حتی االم

تا یک  سانت ۸۰قرار است کسانی که در این آزمون سراسری شرکت می کنند در فاصله ای دستکم  .قرار دهند

 .ل برسدمتر از یکدیگر قرار گیرند تا خطر ابتالی احتمالی به ویروس کرونا به حداق

 

 پا به چینهشدار اتحادیه ارو

جانبه و ورود آن به مراحل بحرانی به   گذاری دوه اروپا بر سر مذاکرات با پکن در باره سرمایه اتحادی -ایرنا  -تهران 

بر این باور است که این مذاکرات در حال ورود به   به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، اتحادیه اروپا   .چین هشدار داد

والدیس  "  .دهددر اروپا هشدار می های چین محدود کردن سرمایه گذاری  مراحل بحرانی است و در مورد

ور اجرایی کمیسیون اروپا به فایننشال تایمز گفت: اتحادیه اروپا مصمم است که عدم  دومبروسکیس" معاون ام

پکن   های مثبتپیام  اتحادیه اروپا با اشاره به مقامات تجاری   .برطرف کند دسترسی مساوی به بازار دو طرف را

  .تر شودتیر( روشن ۱۰ه ژوئیه )انداز توافق باید تا پایان ماکه چشم  اند، تاکید کرده رفع مشکالت در مذاکرات برای

ها برای انتقال اجباری  های دولتی و یارانه دومبروسکیس گفت: باید در مذاکرات با چین مسائل مربوط به شرکت

هایی است که در فاز اول توافق  وی افزود: یکی از اهداف اتحادیه اروپا تأمین حمایت   .فناوری مورد بحث قرار گیرد

گذاری که به مدت  اتحادیه اروپا در مورد توافق سرمایه   .نویه )دی ماه( رونمایی شده استچین در ژا آمریکا با

به گفته    .دانددو طرف می سال در حال مذاکره با چین است را مهمترین راه حل برای رفع مشکالت تجاری میان  ۶

ساسیت اروپا در مورد مالکیت خارجی، برخی از افراد نزدیک به مذاکرات پکن با اتحادیه اروپا، با توجه به افزایش ح

تر انرژی  گذاری در صنعت برق اتحادیه اروپا و بخش وسیع اهداف چین در مذاکرات شامل تضمین حقوق سرمایه

ای به آسیا داشته است با  های اخیر نگاه ویژه دومین شریک تجاری چین در سال اتحادیه اروپا به عنوان   .است

تر با چین ها نیز خواستار توافقات متوازن موجب شده تا اروپایی  چین و آمریکا میان چند سال اخیر اینحال مشکالت

نعقاد توافق با چین شوند. از سوی دیگر هراس ناشی از فشارهای آمریکا برخی از کشورهای اروپایی را برای ا

  .مردد کرده است

 

 کاهش موانع سرمایه گذاری خارجی در چین

گذاران خارجی در چین توسط کمیسیون ملی توسعه و فهرست موارد منفی دسترسی سرمایه  -ایرنا -پکن

به گزارش روز   .به اجرا گذاشته شود/ ۱۳۹۹مرداد  ۲ژوئیه/  ۲۳اصالحات این کشور منتشر شد و قرار است از 

وارد منفی دسترسی سرمایه دوشنبه ایرنا از کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چین، در فهرست جدید، تعداد م

کاهش یافته و محدودیت های دسترسی سرمایه گذاران خارجی به بازار این کشور هم  گذاران خارجی در چین

های مهمی مانند خدمات مالی، بر اساس این فهرست، در حوزه صنایع خدماتی، زمینه   .کمتر شده است

ی  وده شده و محدودیت ها در مورد درصد سهام خارجحمل و نقل به روی سرمایه گذاران خارجی گش زیرساخت و

های سرمایه گذاری اوراق بهادار، کاالهای آتی و  در شرکت های فعال در زمینه های اوراق بهادار، مدیریت صندوق

گزارش ها حاکی است در چارچوب این فهرست، همه محدودیت های دسترسی  .بیمه عمر برداشته شده است

https://www.irna.ir/news/83837416/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83837416/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83837416/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83834115/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
الزامی بودن تعلق اکثریت سهام به طرف  .ه زمینه امور مالی چین نیز از بین خواهد رفتسرمایه گذاران خارجی ب

چینی در شرکت های فعال در زمینه ساخت و بهره برداری شبکه های آبرسانی شهری در شهرهایی با بیش از  

بر  .شودمی هزار نفر جمعیت و ممنوعیت دسترسی سرمایه گذاران خارجی به حمل و نقل هوایی نیز لغو  ۵۰۰

ی سرمایه گذاران خارحی برای ورود به صنایع تولیدی و کشاورزی چین اساس این فهرست همچنین محدودیت ها

همچنین  .محدودیت های مربوط به درصد سهام خارجی در تولیدکنندگان خودروی تجاری کاهش یافته است و

ای پرتوزا و تولید سوخت هسته ای ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی ها در زمینه تصفیه و فرآوری کانی ه

الزام تعلق داشتن اکثریت سهام به طرف چینی در شرکت های فعال در پرورش گونه های جدید   وبرداشته شده 

به عالوه، ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی ها در زمینه داروهای طب   .گندم و نگهداری بذر نیز لغو شده است

های حرفه ای اجازه  گذاران خارجی برای ایجاد موسسات آموزش مهارت سنتی چینی نیز لغو شده و به سرمایه 

 .داده خواهد شد

 

 گردداالخبار: ایران به قلب جاده ابریشم باز می

کا بر ایران اما همکاری راهبردی ای نوشت که در میان فشارهای آمریروزنامه لبنانی األخبار در مقاله  -ایرنا-تهران

اقتصادی و سیاسی داشته و ایران را در قلب جاده   پکن و تهران روزنه ای جدید است که برای دو طرف منافع

زکریا أبو سلیسل در این مقاله که  .دهد و به شریک اصلی تجاری چین در منطقه تبدیل می کندابریشم جای می

براساس قانون فیزیک، فشار باعث انفجار می   نویسد کهمی الخبار منتشر شد،روزنامه لبنانی ا  روز دوشنبه در

فشارهای آمریکا برای تنوع بخشیدن به گزینه های خود و یافتن روزنه   سیاست، کسانی هستند که ازشود، اما در 

استراتژیک   افقپکن و تهران با امضای تو تازه برای اقتصادهای تحت فشار خود، استفاده می کنند همچنان که های

ای تبدیل شدن ایران به هم پیمان اول چین در تحلیلگران ایرانی این اقدام را زمینه ای بر ساله خود انجام دادند و ۲۵

تمام   ۱۹۸۹ایران در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال  وی یادآور می شود که  .منطقه می دانند

استفاده کند و در همین راستا،  حقق رویای بازگشت به قلب جاده ابریشمتالش خود را کرد تا از هر فرصتی برای ت

ته اعالم کرد که با امضای توافق همکاری راهبردی با چین موافق است و انجام مذاکرات نهایی تهران دوشنبه گذش

این  .استاین همکاری مشخص نشده  ظریف وزیر خارجه ایران واگذار شده اما جزئیات در این باره به محمد جواد

نان به چینی هاست، مبنی بر که هدف از این توافق، دادن اطمی تحلیلگر به نقل از یک منبع ایرانی، مدعی شد

با غرب حل و فصل شود و اینکه چین یک هم پیمان  اینکه ایران به همکاری با آنها ادامه می دهد حتی اگر اختالفات

این توافق آن است که صرف اجرایی شدن  ن، کمترین نتیجهکارشناسا مهم برای ایران محسوب می شود. به باور

از نفت ایران توسط چین است، که بهای آن به صورت دو سوم نقد و یک سوم دیگر معنای خرید مقدار زیادی  آن، به

اجرای طرح های اقتصادی و زیر  پکن این منبع آگاه ادعا می کند که .در قالب کاالها و خدمات، پرداخت خواهد شد

  این هم می شود و بهختی خود را شروع می کند و در ادامه، زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از ایرانی ها فراسا

شکل، ایران به مرکزی برای میزبانی کارخانه های بزرگ چینی تبدیل می شود تا کاالهای چینی در خاورمیانه،  

ن توافق آن است که ایران تبدیل به ایستگاه استراتژیک ای بعد اما مهمترین غرب و شمال غرب آسیا پخش شوند

ریعتی نیا استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل محسن ش .اصلی جاده جدید ابریشم چین می شود

با تالش آنها برای مقابله با فشارهای آمریکا ،می   افزایش همکاری ها بین ایران و چین، همزمان چین درباره

 در همین رابطه، رحمان قهرمان «.روابط ایران و چین به شدت تحت تاثیر تنش ها بین پکن و واشنگتن است گوید:

علی جمشیدی در  .سیاست های چین را نفی نمی کند یگر تحلیلگر ایرانی نیز تاثیر رفتارهای ترامپ برپور، د

روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز گفت:باال رفتن سطح همکاری با چین، نشان می دهد که دولت ایران از رویه  

نچه بین پکن و تهران می گذرد، در است و آتجاری، نا امید شده  سابق خود در تکیه بر اینستکس برای مبادالت
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چارچوب آزمودن راه های دیگر توسط ایران است، تا بتواند قدرت بیشتری برای غلبه برای اوضاع فعلی 

رغم برگ های برنده ای که افزایش سطح همکاری بین ایران و چین در مواجهه با واشنگتن دارد   علی .باشد داشته

ی دیگری نیز برای این کشور دارد .بطوری که سرمقاله روزنامه اصولگرای  جنبه هااما هدف چین از این همکاری 

تامین امنیت   خراسان می نویسد که چین تالش های خود از همکاری با ایران را در راستای سه هدف می داند؛

تصادی  طرح اق چین تالش دارد در رقابت اقتصادی با روسیه و افزایش سطح تجارت دو جانبه. انرژی و مواد خام ،

ایران را شریک اول تجاری خود قرار دهد و روزنامه خراسان درباره این موضوع به گزارش اتاق صنعت و تجارت   جدید

و معدن و کشاورزی ایران در ماه گذشته اشاره می کند مبنی براین چین در رتبه اول لیست کشورهایی قرار  

از حیث   .ت غیر نفتی در یک سال گذشته وارد کرده استتولیدا و از آن داشت که ایران به آن صادرات انجام داده

درصدی داشته نسبت  ۲.۵درصد از صادرات غیر نفتی بوده که افزایش  ۲۳ میلیارد دالر یعنی ۹.۵چین  صادرات سهم

امل درصد از قیمت صادرات غیر نفتی ایران را ش ۲۰.۸میلیارد دالر یعنی  ۹.۳به سال قبل آن که صادرات غیر نفتی 

درصد واردات کشور را   ۲۶میلیارد دالر بوده که  ۱۱.۲سال گذشته واردات از چین  و واردات در   شده استمی 

دالر یعنی  میلیارد ۱۰.۴درصد افزایش داشته در حالی که قیمت واردات  ۸تشکیل می دهد و نسبت به سال قبل آن 

در ادامه می افزاید که به نظر نمی رسد  و سلیسلأب .درصد از میزان کل واردات کشور در آن زمان بوده است ۲۴

دستاوردهای ایران از همکاری با چین، منحصر به جنبه اقتصادی باشد. موضع چین که در نشست آژانس بین 

اتمی در کنار ایران صف آرایی کرد، جدا از مذاکرات دو جانبه بین مسئوالن این دو کشور، که پیش از  المللی انرژی

در همین رابطه، رحمان قهرمان پور احتمال می دهد در صورتی که   .ام شد، نیستشست انجبرگزاری این ن 

واشنگتن برای تصویب قطعنامه تمدید ممنوعیت فروش سالح به تهران تالش کند، پکن از حق وتوی خود در شورای 

 .امنیت استفاده نماید

 

 بنزین در چین گران شد

برای نخستین بار در سال جاری میالدی و به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت خرده فروشی  -ایرنا -پکن

کمیسیون   به گزارش ایرنا .م در چین افزایش یافت فیه شده از جمله بنزین و گازوئیل هفرآورده های نفتی تص

دالر آمریکا( و قیمت  ۱۷یوان )حدود  ۱۲۰توسعه ملی و اصالحات چین امروز دوشنبه اعالم کرد قیمت هر تن بنزین 

در حالی است که این   افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در چین .یوان افزایش می یابد ۱۱۰هر تن سوخت دیزلی 

میالدی بدون تغییر نگه داشته بود زیرا قیمت های بین  دو نوع سوخت را از ابتدای سال جاری کشور قیمت این

در چین بر اساس یک مکانیسم از  .دالر آمریکا برای هر بشکه بود ۴۰پایین تر از »کف قیمت« یعنی  المللی نفت

 ۱۰تغییر کند و این تغییر حداقل  یوان در هر تن ۵۰به میزان بیش از  پیش تعین شده، وقتی قیمت بین المللی نفت

اما اگر  .روز باقی بماند قیمت های خرده فروشی محصوالت نفتی تصفیه شده در داخل کشور هم اصالح می شود

مت ها در دالر برای هر بشکه برسد قی ۱۳۰دالر آمریکا یعنی کف قیمت و یا باالی  ۴۰قیمت های بین المللی به زیر 

 .میلیون لیتر بنزین مصرف می شود ۵۰۰در چین روزانه حدود  .تغییر نمی کند داخل کشور ثابت می ماند و

کارشناسان پیش بینی می کنند افزایش بهای بنزین در چین به دنبال کاهش شیوع ویروس کرونا در این کشور،  

 .ن صادر می شود خواهد شدباعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات این کشور که به تمام جها

 

 :صدا و سیما خبرگزاری -

 تایوانی به بازار خودرو ایرانهای ورود خودرو/  طی قراردادی
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یک شرکت خودروساز ایرانی و شرکت لوکسژن تایوان در زمینه تولید و مونتاژ خودرو درداخل ایران قرارداد همکاری 

ایران و لوکسژن براساس قرارداد منعقد شده بین شرکت آذویکو  ،خبرگزاری صدا وسیما به گزارش .امضاء کردند

شرکت  .تایوان، درآینده نزدیک محصوالت این خودرو ساز تایوانی درداخل ایران تولید وعرضه خواهد شد

فنگ چین است، اما قرارداد تولید خودروی لوکسژن خودروسازی لوکسژن تایوان، شریک تجاری شرکت دانگ 

و شرکت دانگ فنگ در این موضوع هیچ ای با این شرکت به امضا رسیده، ن هیچ واسطهبصورت مستقیم بدو

های چینی همکاری خود را  اگرچه در سه سال گذشته بسیاری از خودروسازان حتی شرکت .دخالتی ندارد

ای به بازار  تازه می تواند رنگ وبوی   ر ورود خودروساران تایوانی به بازار ایران،باشرکای ایرانی قطع کرده اند، خب

در بازار خودروی دنیا آغاز   ۲۰۰۹این گزارش لوکسژن تایوان فعالیت خود را از سال براساس  .خودرو ایران بدهد

، دو مدل سدان و دومدل SUV محصول به بازار عرضه کرده که است که از این تعداد دو مدل ۶کرده است، و تاکنون 

هزار خودرو   ۳۸۰تا  ۳۵۰ساالنه بازار خودرو در تایوان را در اختیار دارد و درصد از  ۳۵تا  ۳۰لوکسژن  .ون بوده است

هایی مانند عمان، ویتنام، اروپای  کند ضمن اینکه بازار اصلی این برند در چین است و البته به کشور تولید می

 .ت داردشرقی و روسیه نیز صادرا

 

 در چین mRNA تایید اولین واکسن کرونای/  های بالینیبرای آزمایش

خبرگزاری صدا   به گزارش .های بالینی در چین به تایید رسیدبرای آزمایش  ۱۹مربوط به کووید  mRNA اولین واکسن

به فاز بالینی  چین برای ورود mRNA، به نقل از »تابناک« به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اولین واکسن  وسیما

بخش خلق چین و آکادمی علوم نظامی و نیز شرکت  مشترک با همکاری ارتش آزادیتایید شد. این واکسن به طور 

Walvax ای این اولین واکسن کرون  شود.با مسئولیت محدود ساخته میmRNA  های بالینی است که برای آزمایش

مورد  در  PLAآکادمی علوم پزشکی نظامی  ۱۹ر کووید گیدر چین تأیید شده است. از زمان شیوع بیماری همه

نه تنها باعث باال رفتن سطح  mRNAاین مطالعه نشان داد واکسن  های این بیماری تحقیق کرده است.واکسن 

آزمایش روی   را هم تحریک کرد. Tا و ماکای خرچنگ شده بلکه سلول کمک کننده ههای خنثی در موشآنتی بادی 

حمله کروناویروس جدید مقاومت کرده و به   توانند در مقابلکرد حیوانات واکسینه شده می ماکای خرچنگ مشخص 

را نشان   طور موثر از تکثیر ویروس و پیشرفت بیماری ریوی جلوگیری کنند که این امر اثرات محافظتی خوبی

 دهد.می

دارای  mRNAهای داخلی به گفته رهبر پروژه و محقق آکادمی علوم نظامی، واکسن//  mRNAواکسن کرونای 

اینکه انتخاب هدف آنتی ژن واکسن بسیار دقیق بوده واکسن بی خطر است؛ دوم؛ مواد سه مزیت هستند؛ نخست 

سوم؛ واکسن  ظرفیت تولید به سرعت گسترش یابد. شوداند که باعث میاولیه و تجهیزات اصلی همه بومی شده

کم بوده و در نتیجه اری کرد، به این معنی که هزینه زنجیره سرما توان به مدت یک هفته در دمای اتاق نگهدرا می

مطابق با الزامات   mRNAگفتنی است واکسن  کند.تر می دستیابی به واکسیناسیون گسترده را آسان 

 ی متعدد انجام شده است.های بالینکارآزمایی

 

 چین حضور نظامی خود را در مرز با هند تقویت کرد

های نگجویان هنراعالم کرد چین با استقرار ج های مرگبار با هنداندک زمانی قبل از درگیری یک رسانه دولتی چین 

های نظامی خود را در این منطقه تقویت کرده  ها در مرز خود با هند، حضور نیرو و کوهنورد (MMA) رزمی مختلط 

های دو غول نیرو از خبرگزاری فرانسه از پکن،به نقل  خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .است

متر از   ۴۰۰۰آسیایی اواسط ماه ژوئن در یک درگیری شدید در یک دره مورد مناقشه در منطقه هیمالیا که بیش از 

ای از سربازان  و تعداد ناشناخته سرباز هندی ۲۰سطح دریا ارتفاع دارد، درگیر شدند. این درگیری به کشته شدن 
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ورد در نوع خود از چند دهه پیش تاکنون بین دو همسایه به شمار  شد. این شوک مرگبار اولین ممنجر  چینی

های رزمی مختلط و اعضای  هایی از باشگاه جنگجویان هنرپنج لشکر شبه نظامی جدید از جمله نیرو رود.می

روزنامه دفاع چین، روزنامه   ژوئن در منطقه لهاسا مستقر شده اند. ۱۵رست، سابق انتقال مشعل المپیک در کوه او

ها سرباز را در صفوف  نیز تصاویر صدتلویزیون ملی چین  رسمی ارتش چین این خبر را اعالم و تایید کرده است.

انگ، فرمانده  وانگ هایجی ای که هم مرز با هند است، نشان داد.مرتب در پایتخت تبت )جنوب غربی چین(، منطقه

گفتگو با این روزنامه گفت: استقرار این شبه نظامیان، از جمله اعضای باشگاه  منطقه نظامی هم مرز با هند در 

ها مختلط، باعث تقویت سازماندهی و توان بسیج سربازان و همچنین سرعت واکنش آن های رزمیجنگجویان هنر

ر شد، هم منتش WeChatگذشته در شبکه اجتماعی وی چت روزنامه دفاع چین در مقاله خود که هفته  شود.می

مستقیم میان   ای به ارتباطاین روزنامه هیچ اشاره گفت: این شبه نظامیان برای تقویت مرز استخدام شده اند.

های اخیر بین پکن با دهلی نو نکرده است. هند تنها کشوری است که چین های رزمی مختلط وتنش جنگجویان هنر

های سایه هر گونه مسئولیت و داشتن تقصیر در درگیریاین دو هم نطقه هیمالیا اختالفات ارضی دارد.با آن در م

هایی که در آن سربازان خ )شمال هند( را تکذیب کردند، درگیریژوئن در منطقه الدا ۱۶تا  ۱۵مرگبار در طول شب 

های نظامی  ه اعالم کرد استقرار نیرو هند روز پنجشنب هندی و چینی با مشت، سنگ و چوب به جان هم افتادند.

های دو کشور با این حال  مقامات نظامی و دیپلمات  در منطقه مورد مناقشه اش با چین تقویت کرده است.خود را 

بر سر اختالفات مرزی وارد   ۱۹۶۲دهند. هند و چین سال ها ادامه می همچنان به مذاکره برای فرو کاستن از تنش 

 جنگ شدند.

 

 تهدید علیه غرب است تریناز نظر واشنگتن، پکن بزرگ ارجه آمریکا؛وزیرامورخ

به گزارش سرویس بین     .سازوکار جدیدی برای مقابله با چین طراحی کنندآمریکا و اتحادیه اروپا باید 

به صورت  ارشال آلمان“ مجمع موسوم به مجمع بروکسل را اندیشکده ”صندوق م  ؛خبرگزاری صداوسیما الملل

مجازی برگزار و با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کرد. وزیر امورخارجه آمریکا در این گفتگو برلزوم اتحاد  

   ارزیابی نمود.ید فوری برای غرب آمریکا و اتحادیه اروپا در اتخاذ سیاستی واحد در قبال چین تاکید کرد و پکن را تهد

وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: //  کا و اروپاستچین تهدیدی مشترک برای آمری

بنابراین شما شاهد واقع بینی بیشتری در قاره )اروپا( خواهید بود. در مورد تهدید حزب کمونیست چین باید بگویم 

ا و اروپا( بسیاری از  ل کنیم همانطور که شرکای دو سوی اطلس )آمریکبا کمک یکدیگر حکه ما باید این چالش را 

های امروز خود روی این موضوع تمرکز کنم. نخستین مطلب خواهم در صحبتها را حل کردند. من میچالش 

ی امور خارجه دهد اذعان کنیم. من این ماه با وزرااطالعات، آمار و حقایق است. ما باید به آنچه که رخ می

ها صحبت کردم. در هر دو مورد من گذشته هم در کپنهاگ با آنهای عضو اتحادیه اروپا صحبت کردم و جمعه ور کش

ها را تشریح کردم. من  ها درباره حزب کمونیست چین گوش کردم. من یک سری از واقعیتبه بسیاری از واکنش

ادامه تجاوز گری آن در دریای جنوبی  ن( صحبت کردم کهدرباره اقدامات تحریک آمیز ارتش آزادیبخش خلق )چی

ای غیر شفاف و تهدیدات علیه همسایگان صلح طلب را  های مرزی مرگبار در هند، برنامه هسته گیریچین، در

 شود.شامل می

مایک پمپئو گفت: من درباره این مسئله صحبت کردم که  //  حزب کمونیست چین ناقض تعهدات بین المللی است

ر قبال سازمان جهانی بهداشت، سازمان ونه چندین تعهد بین المللی از جمله تعهدات دحزب کمونیست چین چگ

من همچنین درباره اقدامات یغماگرانه   جهانی تجارت، سازمان ملل متحد و مردم هنگ کنگ را نقض کرده است.

ستد با شرکت  ها به داد ویست چین صحبت کردم از جمله تالش چین برای وادار کردن کشوراقتصادی حزب کمون

شود. من درباره بسیاری از اقدامات  جسسی حزب کمونیست چین محسوب میهواوی درحالی که هواوی بازوی ت
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باره  هایی مثل اچ اس بی سی صحبت کردم. من درچین به نقض حاکمیت اروپایی از جمله نزاع با شرکت

 د.کنهای حقوق بشری پکن صحبت کردم که همچنان همه ما را شوکه می نقض

ها واقعیت هستند، اما باعث حصول به این نتیجه  این//  صلی استاز نظر آمریکا چین در شیوع کرونا متهم ا 

کند که بین جهان آزاد و نگرش خودکامه و مستبدانه چین یکی را انتخاب کند شوند که آمریکا اروپا را وادار نمیمی

ی ما و  آمریکا در تشخیص عواقب ظهور چیِن مستبد برا ند.کبله این چین است که چنین انتخاباتی را عرضه می 

جوامع آزاد ما ُکند عمل کرد، اروپا نیز تعلل کرد، اما اقدام حزب کمونیست در الپوشانی و پنهان کاری درباره ویروس 

کرونا باعث بیداری همه شده است درحالی که این ویروس از شهر ووهان چین شیوع یافت و اکنون باعث کشته  

ها اکنون ها مثل آمریکایی از مردم جهان شده است. اروپایی  ها هزار نفرها هزار نفر از مردم ما و صد دهدن ش

کنند. کمیسیون سرویس اقدام خارجی در بهار گذشته بود که چین را به عنوان شروع کردند حرف خود را بیان می

اطالعاتی لیتوانی در ارزیابی تهدید ملی  ویسیک رقیب سیستمی معرفی کرد. این اذعان بسیار اهمیت دارد. سر

هم این کار را تکرار   ۲۰۲۰برای نخستین بار چین را به عنوان تهدید احتمالی تشخیص داد و در سال  ۲۰۱۹سال در 

دهد. من قویا از  کرد. گروه هفت، قانون امنیت ملی چین را محکوم کرد که براساس آن هنگ کنگ را هدف قرار می

 درباره بیماری همه گیر انتقاد کرد.کنم که از کاراز تبلیغات نادرست چین شکر می ا ت اتحادیه اروپ

ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( از  //  از نظر ناتو چین یک تهدید جدی است

ت که در دو های عضو ناتو خواست توجه بیشتری نسبت به موضوع )تهدیِد( چین داشته باشند. واضح اسکشور 

ه ها ایجاد شده است. درباره سوء استفادا( یک بیداری نسبت به حقیقتِ رویداد سوی اقیانوس اطلس )اروپا و آمریک

هایی ایجاد شده است. برای مثال رهبران چین در اتحادیه بین های چندجانبه، نگرانیحزب کمونیست چین از نهاد

رای پیشبرد منافع  لی هوانوردی کشوری )ایکائو( از موقعیت خود ب( و در سازمان بین الملITUالمللی مخابرات )

از دوستان این کشور در جهان آزاد در مورد موضوع  تنگ نظرانه چین استفاده کرده اند. قطعا آمریکا و بسیاری

ها این نهاد توانیم در این زمینه اتفاق نظر داشته باشیم که چندجانبه گرایی اختالفات خود را دارند، اما همه ما می 

نافع  های خود عمل کنند و بازتابی از متراک نظر داشته باشند، مطابق با ماموریت های دموکراتیک، اشباید در ارزش

 های عضو باشند.کلیه کشور 

مایک پمپئو افزود: خشنودم که  //    آمریکا و اتحادیه اروپا سازکار جدیدی برای مقابله با چین باید طراحی کنند

سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ایجاد »گفتگو بین   ئول ارشد م کنم آمریکا پیشنهاد جوزپ بورل، مسامروز اعال

آمریکا و اروپا« درباره چین را پذیرفته است. من از این پیشنهاد به وجد آمده ام. گفتگوی آمریکا و اروپا درباره چین، 

های آل ب و ایدهت که ما درباره تهدیدات چین علیه غرهایی اسساز و کار جدیدی برای بحث و گفتگو درباره نگرانی 

دموکراتیک مشترکمان داریم. مشتاقم که هر چه سریعتر، این گفتگو را با جوزپ بورل آغاز کنم. دعوت من از  

ها دنیای خوبی را  ها در مقطع زمانی کنونی دفاع کنند و اینکه آن دوستان اروپایِی آمریکا آن است که از این ارزش 

 ها دفاع خواهیم کرد.کار را کردند. ما در کنار یکدیگر از این ارزششته این ی آینده شکل دهند؛ همانطور که در گذبرا

مایک پمپئو در بخش دیگری از این گفتگو افزود: ما )آمریکا( روابط تجاری  //  جنگ تجاری با چین ادامه می یابد 

همیت دارد. چیزی  ریکا ایارد نفر جمعیت است که برای اقتصاد آمبزرگی با چین داریم. چین بازاری با بیش از یک میل

ها نیز به این موضوع که ضرورت دارد متقابل بودن قوانین تجاری است. قوانین تجاری باید منصفانه باشند. اروپایی

کردند، های زیادی ها را سرقت و مردم آلمان به همین علت ضررها بسیاری از اسرار آلمانیواقف هستند. چینی

کیت معنوی را سرقت کرده است. مردم سختکوش آلمان خالق این مالکیت  ر مالها دالحزب کمونیست چین میلیارد

ها این ها آمدند و این مالکیت معنوی را به سرقت بردند. چینیمعنوی بودند و سخت برای آن تالش کردند، اما چینی

ریکا مرتکب چنین در آم هادهند. آنبه این اقدامات ادامه می ها همچنانکار را در سراسر اروپا انجام دادند. آن 

توانیم همکاری نزدیکی داشته باشیم. مسئله انتخاب بین »داد و  شوند. ما در مورد این مسائل می اقداماتی می 



 
ا  ستد با چین« از یکسو و »مقابله با حزب کمونیست چین« از سوی دیگر نیست بلکه واقعیت این است که مقابله ب 

وزیر امور خارجه آمریکا   ت آفرینی در اروپا و آمریکا خواهد شد.ای ثروحزب کمونیست چین باعث ایجاد فرصت بر

گفت: چین نیز نیازمند داشتن بازار است. رئیس جمهور ترامپ نخستین رئیس جمهوری بود که به صراحت گفت  

ز  ها این کار را ا ان حاصل کنیم که چینیچین هم نیازمند دسترسی به دانش و تخصص غربی است. ما باید اطمین

ها به ائتالف دو سوی دهند. نظم مبتنی بر قانون در طی همه این سال نظِم مبتنی بر قانون انجام می  طریق

 اطلس )آمریکا و اروپا( خدمت کرده است.

 

 هایی به اندازه تخم مرغ در چینبارش تگرگ / در یک پدیده نادر

، خبرگزاری صدا و سیما به گزارش .مرغ در چین بارید که خساراتی بر جای گذاشتهایی به اندازه تخم تگرگ

هایی به اندازه تخم مرغ در چین بارید که خساراتی به خودروها و منازل وارد کرد و باعث جراحت رهگذران تگرگ

 .شد

 

 :نیاقتصاد آنال -

استراتژی نفتی چین برای تکمیل پازل  گفتگو با اقتصادآنالین تشریح کرد؛کارشناس ارشد انرژی در 

 ای دو ابرقدرت دنیامنازعات تجاری با آمریکا/جایگاه پیچیده ایران در جنگ تعرفه

تجاری میان چین و ماه به انتخابات نوامبر آمریکا باقی مانده که ترامپ در تعادل بخشی به تراز ۵درحالی کمتر از 

آمریکا به نتیجه مطلوب دست نیافته است اما چین با تغییر استراتژی سعی در گرفتن بیشترین امتیاز از این جنگ 

گذرد و با نزدیکتر   مابین آمریکا و چین می نبرد تجاری ماه از شروع ۲۰بیش از  ؛مریم علیزاده-اقتصاد آنالین .را دارد

 .ودششدن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، بر شدت این تنش ها افزوده می 

بارها به فشار و سو استفاده   ۲۰۱۶ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود در //  جنگ تجاری از کجا کلید خورد؟  

ه اصالح موازنه تجاری مابین دو کشور، از  چین در روابط تجاری خود با امریکا اشاره کرده بود و قول داده بود ک

ابات هم ترامپ بارها با لحنی تند، از فقدان توازن در مبادالت دو  ترین برنامه های اوست. پس از پیروزی در انتخمهم

 .کشور، انتقاد کرد و آن را تجاوز تجاری چین بر علیه امریکا نامید

رییس مرکز مطالعات انرژی وین در خصوص دیرینه   فریدون برکشلی در این میان//  ایتاریخچه جنگ تعرفه 

  ۲۵یزان میلیارد دالر از صادرات چین به امریکا، تعرفه ای به م ۳۵امریکا بر روی  ۲۰۱۷گفت: در اکتبر  جنگ تجاری این

وازم ورزشی و برخی اقالم  درصد وضع کرد. تعرفه در ابتدا بر روی اقالم عمومی مانند پارچه و لباس، کفش، ل

سنگ در مورد اقالم کم و بیش مشابه وارداتی از  های هممصرفی بود. چین، دست به اقدام متقابل زد و تعرفه 

میلیارد دالر از حجم تجارت دو کشور   ۲۸۵معادل  ۲۰۱۹دسامبر  امریکا اعمال نمود. این روند تا آنجا ادامه یافت که در 

 .را تحت تاثیر قرار داد

برکشلی در ادامه افزود: اعمال تعرفه بر روی اقالم مبادله، به معنای  //  تراز نیستندن و آمریکا در این جنگ همچی

والت تحت جریمه تعرفه ای بر تولیدات کشور مبدا است، ولی هزینه آن را خریداران نهایی محص مالیات نوعی

ه های واردات از امریکا، به خریدار نهایی منتقل نمی پرداخت می کنند. در چین، الزاما تمام هزینه مترتب بر تعرف

شود، زیرا که دولت بر تعیین قیمت هم نظارت دارد. اما در ارتباط با امریکا، تعرفه بر واردات برای دولت منبع درآمد  

حاضر   سازد. به طور مثال درحا لگرانی ناشی از تعرفه، واردات را گران و غیرقابل رقابت می است و از سوی دیگر 

امریکا واردات فوالد از چین را مشمول تعرفه ساخته است. در همین حال امریکا، از آرژانتین، برزیل، استرالیا و  
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از دست می دهد و در یک فرایند زمانی، کند و در نتیجه چین قدرت رقابت خود را کشورهای دیگر هم فوالد وارد می

 .متوقف شود چین واردات از چه بسا حتی پس از حذف تعرفه ها هم،

چین و   روابط تجاری :این کارشناس ارشد مسایل حوزه انرژی اما معتقد است//  استراتژی چین در بازی تجاری

، رقم سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در چین ۲۰۱۹امریکا، ساختار پیچیده و در هم تنیده ای دارد. در سال 

واردات آمریکا از چین، تولیدات شرکت های آن کشور در چین هستند میلیارد دالر بود.در واقع، بخش بزرگی از  ۶۴۸

ذاری و تولید در چین روی آوردند. در واقع ترامپ تالش کرده تا  که به یمن نیروی کار ارزان و فراوان، به سرمایه گ

ز سوی دیگر، تعرفه های وارداتی از چین، به نحوی دستچین شوند که کمپانی های امریکایی را متضرر نسازد. اما ا

کند. این   چین قوانینی دارد که سرمایه گذار طبق قانون ملزم به انتقال تکنولوژی کاالیی است که در چین تولید می

در واقع یکی از شگردهایی است که به رشد سریع فن آوری ها در چین کمک بسیار کرده است. امریکا  

را ندارد. در نتیجه چین عمال در موارد زیادی، تکنولوژی و  در کشور، چنین قوانینی  سرمایه گذاران خارجی برای

م یا تجاوز  ترامپ، این رویه را تهاج .سرمایه امریکایی را در خاک امریکا و دیگر کشورها، سرمایه گذاری کرده است

با  چین به حریم اقتصادی امریکا تلقی می کند و معتقد است که چین با سرمایه گذاری متقابل در خاک امریکا، 

سرمایه و تکنولوژی امریکایی، دست به دزدی و تکنولوژی ربایی از امریکا زده است. تحریم شرکت هواووی چین 

 .توسط امریکا، بر همین اساس بود

تاکنون به طور دایم بر   ۲۰۱۷به نظر برکشلی، امریکا از //  ادن به نبرد نابرابری با چین را داردترامپ قصد پایان د

د با چین افزوده و اخیراً ان را به مرز تحریم کشانیده است. ترامپ حتی به دنبال اعمال تحریم دامنه نبرد تجاری خو

شرکت های چینی روابط دارند.همین امر های ثانویه بر علیه کشورها و شرکت های خارجی است که با برخی 

 .ی را هم غافلگیر کرده استتعدادی از کشورهای هم پیمان امریکا از جمله در اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوب

میلیارد دالر بود. این  ۱۸۹به چین  صادرات امریکا میلیارد دالر و ۴۷۳به میزان  ۲۰۱۷واردات مستقیم امریکا از چین در 

درصدی در توازن   ۱۶در تراز پرداخت دو کشور که اقدامات ترامپ، منجر به بهبود  یک عدم تعادل بزرگ به معنای 

کشور تا مرحله توازن راه طوالنی در پیش دارد و شاید در  دو  تراز تجاری ها به سود امریکا شد، ولی کماکانپرداخت

مسیر اهداف بلند پروازانه خود در تبدیل به قدرت  در این میان چین هم در .طول یک دهه یا بیشتر قابل تحقق باشد

در  .اقتصادی اول جهان طی دهه چهارم قرن حاضر، اقدامات دیگری هم انجام داد که واشنگتن را سخت نگران کرد

درصد پرداخت ها در تمام چرخه عرضه جهانی کاال و خدمات به دالر انجام می شود. این جایگاه که از   ۸۰حال حاضر 

را به بانک مرکزی اقتصاد جهان مبدل ساخت. دالر امریکا به   فدرال رزرو نگ دوم جهانی نصیب امریکا شد،پایان ج

بی پروا پول چاپ کند و کسری بودجه ای داشته باشد که  عنوان ارز جهانی، به امریکا این امکان را داده است که

میلیارد دالر است.  ۹۰۰ی در دسترس مردم دنیا هزینه آن را متقبل نمی شود. در حال حاضر تمام دالر اسکناس نقد

در ابتدای بحران کرونا در فوریه و مارس، ترامپ یک تریلیون دالر اسکناس نقد مابین شهروندان واجد شرایط 

 .ت کرد و در واقع این بدهی امریکا به مردم جهان استپرداخ

گفت:  اقتصاد چین وی در خصوص رشد سریع//  سرعت سرسام آور چین در کسب جایگاه ویژه اقتصاد جهانی

، اقتصاد چین به  ۲۰۱۹درصد اقتصاد امریکا بود. در سال  ۶میالدی، معادل ۱۹۸۰اندازه و حجم اقتصاد چین، در 

صاد امریکا شد. چین حاال داعیه تبدیل یوان به یک ارز معامالتی بین المللی را پیدا کرده بود. درصد اقت ۶۶بزرگی 

، ین ژاپن به دنبال آن بود و شکست خورد. در واقع شاید، فراتر از بحث تراز پرداخت ها، ۱۹۸۰چیزی که در دهه 

 .ست که امریکا،آن را بر نمی تابدا Belt & Road Initiative اقدامات چین برای پروژه یک کمربند، یک جاده

ه اما افزود: البته این موضوع کارشناس انرژی در ادام//  ای برای تعیین اقتصاد شماره یک دنیاجنگ تجاری بهانه 

صحبت امروز ما نیست. هدفم از اشاره به این بحث، توجه به این واقعیت است که اختالفات مابین امریکا و چین، 

، تنها شروع خوبی می تواند برای حل و فصل مجموعه جنگ تجاری و تعرفه نیست. تجارت و محدود به حوزه تجارت
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عمده اقتصادی جهان را تعیین، می کند و حاال هر دو کشور نگرانند. هر دو کشور  ای از عوامل که آینده دو قدرت

ین حال برای ترامپ، در  مایلند تا به شکل گیری یک جنگ سرد نوین در فضای اقتصاد جهانی پایان دهند. در ع

است. او نیازمند  آستانه انتخابات نوامبر، موضوع حیثیتی هم هست. امریکا در سیاست خارجی تاکنون، ناکام بوده 

نمایش پیروزمند است و حاال، تنها کشوری که می تواند بیشتر از همه به وی کمک کند، چین است. البته 

 .ه استکشورهای دیگر هم هستند ولی چین اهل معامل

به نظر برکشلی موضوعات مورد بحث مابین دو کشور بسیار  //  گیردچین از آب گل آلود انتخابات نوامبر ماهی می

ت. تیم ترامپ کوشش دارد تا از تمامی زمینه های موجود، بهره برداری کند. چین هم متقابال سعی دارد که با  اس

 .اهبردهای مسیر راه استفاده کندتوجه به شرایط بازار، اقتصاد و سیاست جهانی، از ر

، بحث تمرکز منازعات و کشمکش های مرزی هندوستان با چین  // تایوان و سیاست های یک کشور و دو سیستم،

امریکا بر روی ناوبری در دریای جنوبی چین، توجه چین به امریکای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه، پیشی گرفتن چین  

ترسی به معادن مواد و خاک های کمیاب، جملگی مواردی هستند که چین مایل است تا از امریکا و بقیه دنیا در دس

 .نتخابات نوامبر، مورد توجه و حل و فصل قرار دهدتمام آنها را در بسته حمایت از ترامپ در ا 

ای معتقد وی در مورد جایگاه ایران در این جنگ تعرفه //  جایگاه ایران در این جنگ تجاری به خاطر خواهد افتاد؟ 

است: رابطه جمهوری اسالمی ایران و چین هم از موضوعات مهم در روابط امریکا و چین است. چین در سال های 

را به یک پایگاه مهم و قابل توجه در غرب آسیا، ارزیابی کرده است. پکن، ایران را به عربستان و ترکیه   اخیر، ایران

ه ای از مباحث و عالقمندی ها مابین امریکا و ایران، نمی توان با  هم ترجیح می دهد. لیکن با توجه به طیف گسترد

 .در ارتباط با تهران ارزیابی کرد  دقت باالیی، موقعیت واکنش و بازتاب روابط چین و امریکا را 

های در پایان برکشلی به یک نکته کلیدی در خصوص استراتژی //  اجازه نمایش برنده شدن ترامپ از سوی چین

و فراورده خود از امریکا را افزایش داده و این در   نفت خام چین گفت: این درست است که چین، وارداتجدید نفتی 

برای حمل نفت امریکا به چین  VLCC تکش بزرگ، امتیاز مهمی است. یک نفصنعت نفت امریکا شرایط بحرانی

به کمتر از نصف کاهش   نزدیک به دو ماه در راه است. هزینه حمل در شرایط عادی باالست، اما حاال، هزینه حمل

پیدا کرده و تقریبا برابر هزینه حمل از خاورمیانه است. قیمت نفت و فراورده هم پایین است. واردات از امریکا،  

فه است. چین هم برای کمک به بهبود تراز بازرگانی با امریکا به آن احتیاج دارد. خاورمیانه در  مقرون به صر 

واردات نفت   به خاطر ، این اقدامش مجازات کند. از سوی دیگر چین با افزایشموقعیتی نیست که بخواهد، چین را 

در نتیجه امتیازات خود را از ترامپ خواهد و فرآورده از امریکا، این طور جلوه می دهد که ترامپ برنده شده و  خام

 .گرفت درحالی که این واردات از نظر اقتصادی برای چین صرفه اقتصادی دارد

 

 :وزیافکارن -

 های اقتصادی ایران و چین اقدامی در راستای افزایش مانور قدرتهمکاری

به  .ا وارد فاز جدیدی خواهد کردساله میان ایران و چین روابط تهران و پکن ر ۲۵اجرای قرارداد همکاری 

گردد و امروزه به دالیل گوناگونی از جمله های دور باز می، پیشینه روابط ایران و چین به گذشتهافکارنیوز گزارش

گذشته شده  تر ازپکن برجسته  -ن کشور، روابط تهرانهای ایهای یکجانبه آمریکا و تقابل ایران با سیاست سیاست

ساله میان ایران و چین در هیئت دولت منتشر شده   ۲۵اکنون خبری مبنی بر تصویب قرارداد  -اخبار سیاسی .است

اگر به تصویب دو کشور برسد، روابط تهران و پکن وارد فاز جدیدی خواهد شد. اکنون بیش از یک دهه از  که 

ل اقتصادی گذرد و امروزه بسیاری این کشور را به عنوان غوهای جدی اقتصادی کشور چین میفعالیت 

 .شناسندمی
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سخنگوی دولت  علی ربیعی هایگفته مطابق //  چین شامل چه مواردی است؟  -ساله ایران ۲۵قرارداد همکاری 

های این کشور برای منزوی کردن ایران و قطع ارتباط ایران با  های آمریکا و سیاست»این طرح اثبات کننده شکست

 -هاست. این راهبرد با اتخاذ رویکرد برد عه روابط با دیگر کشور المللی، عزم جمهوری اسالمی بر توسجامعه بین

 «.های طوالنی مدت هم هستهای متوازن جهت تامین منافع متقابل، نوید بخش همکاری برد و تاکید بر سیاست 

ها، مچنین ربیعی به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، تشویق چندجانبه گرایی، حمایت از حق برابر ملته

د ایران و چین با  های دو ملت را از جمله مواد این طرح دانست؛ او همچنین تاکید کرتاکید بر توسعه بومی دیدگاه 

ها، صنعت، علم و فناوری ر حوزه انرژی، زیرساختداشتن روابط عمیق دو جانبه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک د

به گفته ربیعی، این  .امروز گسترش قابل توجهی در گسترش روابط داشته و درحال تحقق این برنامه هستند

بزرگ چین و ایران باز خواهد کرد و گام مشترک در تعمیق روابط   پهر ارتباطات دو تمدنبرنامه فصل جدیدی در س

خواهد بود، همچنین بخش مهمی از آن با تفاهم صورت گرفته و مذاکرات انجام شده به زودی به مرحله اجرا قرار 

های ، گسترش همکاریهای دوجانبه اقتصادی و تجاریخواهد گرفت؛ به عالوه مفاد مهمی مانند گسترش همکاری

های مختلف از جمله های امنیتی در حوزهانشگاهی در بخش فناوری و علم، تقویت و اجرای قانون و همکاری د

 .های نظامی در این برنامه گنجانده شده استتروریسم، حمایت از یکدیگر در مجامع بین المللی، گسترش همکاری

های همکاری مانند نفت خام، پتروشیمی، وزهارد، طیف متنوعی از حالزم به ذکر است در زیربخش هر یک از این مو

راه آهن، اتصاالت دریایی با هدف ارتقای جاده ابریشم و مباحثی در کنار توسعه مانند ریشه کردن فقر و بهبود 

  معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. نحوه عملکرد و اجرا آن در مذاکرات 

 .های همسایه و دوست قرار گیرداهد شد و این مورد آغازی برای گسترش روابط با کشور ای انجام خوجداگانه 

تر اشاره شد، چین در دهه اخیر به یک ابر  همانگونه که پیش//  چین ایران، ظرفیتی چشمگیر برای 

ای برخوردار های اقتصادی از اهمیت زیاد و ویژه گذاری تبدیل شده است، بنابراین برای او سرمایه اقتصادی قدرت

های یکجانبه  هایی است که با سیاست ه کشور های اقتصادی، ایران از جملاست؛ از سوی دیگر و جدای از ویژگی

هران را تبدیل به یک متحد استراتژیکی برای چین های پکن و واشنگتن، تکند و با توجه به زاویه آمریکا مقابله می 

با اشاره به نگاه چین به ایران اظهار کرد که »پتانسیل  جواد منصوری سفیر اسبق کشورمان در چین .کرده است

ان برای چین بسیار قابل توجه است و به دالیل زیادی دولت پکن روابط با تهران را یک رابطه  موجود در ایر

ها و امکانات موجود در چین برای ایران به دالیل متعددی اهمیت دارد و  کند؛ همچنین ظرفیتمی استراتژیک تلقی 

تاسفانه علی رغم اینکه دولت چین »ماو همچنین با انتقاد از عملکرد ایران گفت  «فرصت قابل توجه و مهمی است

های های مختلف با ایران داشته باشد، در سال ای در زمینه ها اظهار تمایل کرده برای اینکه بتواند روابط گسترده بار 

ها به نحو احسن استفاده کند؛ همیشه در  گونه که باید از این فرصتگذشته جمهوری اسالمی نتوانسته آن

سئله نگاه به شرق به عنوان یک مسئله فرار از غرب مطرح شده و به این دلیل هم برخی م  های ما متاسفانهدولت 

منصوری همچنین با اشاره به راه ابریشم تشریح کرد »راه   «.هایی در این زمینه داشته انداز مقامات چین گالیه 

ده است و مراحل قابل کرسال پیش بازگشایی آن را پیگیری  ۲۰بسیار مهم و تاریخی ابریشم که چین از حدود 

کند، طی شده است، به این ترتیب در ای از این پروژه عظیم که شرق آسیا را به غرب اروپا متصل میمالحظه 

صورت نهایی شدن و عملیاتی شدن این مسیر طبعا روابط تهران و پکن به دلیل اینکه ایران مرکز این مسیر قرار  

های جمهوری اسالمی به اهمیت روابط ایران و چین پی  ارم که دستگاه دودارد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛ امی

 «.ببرند و هوشمندانه از این روابط استفاده کنند

 

 : فرارو -
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 ساله ایران و چین؛ گشایش ارزی در راه است؟ ۲۵برنامه همکاری 

این است که به محض شروع اجرای آن، چین مقدار بیشتری از ایران  به گفته این منبع، کمترین نتیجه این توافق 

به ایران پرداخت خواهد  نفت خریداری خواهد کرد. دو سوم پول این نفت به شکل نقدی و یک سوم به شکل کاال

ایران و چین در حال کار بر روی   -فرارو /  شود؟ های قوی دیگر هم میشد. اما آیا پرداخت نقدی، شامل دالر و ارز 

تواند مناسبات اقتصادی ایران و چین را به طور چشمگیری ارتقا دهد. مه همکاری بلندمدت هستند که مییک برنا 

های نفتی به ایران این برنامه، شامل فروش نفت و بازگرداندن بخشی از پول گویندای میبرخی منابع رسانه 

امور خارجه ایران، با همتای چینی  به گزارش فرارو، چهارشنبه هفته گذشته، محمدجواد ظریف، وزیر شود.می

شر کرد و از توافق خود، وانگ یی، مذاکرات ویدئویی انجام داد. بعد از این مذاکرات، ظریف توئیتی به زبان چینی منت

های ساله همکاری ۲۵برد برنامه ایران و چین در خصوص تعمیق شراکت جامع راهبردی بین دو کشور و پیش

ظریف توئیت کرد: »بسیار خرسندم که در شب جشنواره دراگون بوت در چین با  ن خبر داد.دوجانبه میان تهران و پک

مذاکرات ویدیویی داشتم. ما در خصوص تعمیق مشارکت جامع  وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین، 

ابل در امور بین های دوجانبه، و تقویت حمایت متقساله همکاری  ۲۵راهبردی بین دو کشور، پیش برد برنامه 

المللی به توافق رسیدیم. ما مجددا بر حمایت خودمان از برجام، چندجانبه گرایی و قوانین بین الملل تاکید کردیم و  

مشترکا مخالفت خود با یکجانبه گرایی و تضعیف برجام را ابراز نمودیم. از فرصت بهره جسته، برای دوستان چینی  

ساله ایران و چین به تصویب   ۲۵هفته گذشته، پیش نویس برنامه  مندم.«جشنواره دراگون بوت شادی را ارزو 

این برنامه کرد. تماس ظریف با وانگ یی دو  هئیت دولت رسید. حسن روحانی، وزیر خارجه خود را مامور پیگیری 

ریف  روز بعد از تصویب پیش نویس برنامه یادشده در هیئت دولت ایران اتفاق افتاد. در نشست هیئت دولت، ظ

ساله ایران و   ۲۵مامور شد که با انجام مذاکرات نهایی با چین، براساس منافع متقابل بلندمدت، برنامه همکاری 

جزئیات کامل برنامه   چین دو سوم پول نفت ایران را نقدی پرداخت خواهد کرد. فین برساند.چین را به امضای طر

ای برای کاری، زمینهی بلندمدت ایران و چین هنوز منتشر نشده است. روحانی گفته است که این همهمکار

ای از جمله طرح بزرگ کمربند ـ راه است و  های توسعه های اساسی و زیرساخت مشارکت ایران و چین در پروژه

شگری، فناوری اطالعات و  های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردگذاری در حوزهفرصتی برای جلب سرمایه 

همکاری ایران و چین به بخش صنعت، خصوصا صنعت نفت و  ظاهرا بخش بخش اصلی برنامه ارتباطات خواهد بود.

، وبگاه »پترولیوم اکونومیست« مدعی شد که بر اساس توافق جدید ۲۰۱۹شود. در سوم سپتامبر گاز مربوط می

ملیارد دالر در توسعه بخش نفت   ۲۸۰ن منتشر نخواهد شد، چین همکاری تهران و پکن، که برخی خصایص کلیدی آ

های  ملیارد دالر دیگر در ارتقای زیرساخت ۱۲۰پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. همچنین، و گاز و صنعت 

ی  به گفته پترولیوم اکونومیست، ایران از برنامه همکار حمل و نقل و تولید ایران سرمایه گذاری خواهد شد.

یت سازمان ملل است و حق وتو راهبردی با چین سه منفعت خواهد داشت. اول اینکه چین عضو دائم شورای امن

تواند در شورای امنیت از ایران دفاع کند. دوم، برنامه همکاری مزبور، تولید نفت و گاز ایران را  دارد. بنابراین، می 

 ی یکجانبه آمریکا، واردات نفت از ایران را بیشتر خواهد کرد.هاتسریع خواهد کرد؛ و سوم اینکه چین با وجود تحریم

بار لبنان، نزدیک به حزب هللا، به نقل از یک منبع آگاه ایرانی، جزئیات جدیدی از توافق جدید ایران وچین روزنامه االخ

ها اطمینان داده شود که حتی اگر ایران منتشر کرد. به گفته منبع االخبار، هدف این توافق، این است که به چینی

های منبع این روزنامه افزود: »چین، اجرای پروژه یافت. ادامه خواهد اختالفاتش را با غرب حل کند، همکاری با چین

توانند ای سرمایه گذاری خواهد کرد که می های زیرساختیاقتصادی ]در ایران[ را آغاز خواهد کرد و در پروژ 

ه و  ا در خاورمیانشان رها شغل برای ایرانیان ایجاد کنند. ایران مرکز کارخانجات چینی خواهد شد که کاالهای میلیون

غرب و شمال غرب آسیا توزیع خواهند کرد.« این منبع همچنین اعالم کرد که ایران ایستگاه اصلی جاده جدید 

به گفته منبع االخبار، کمترین نتیجه این توافق این است که به محض شروع اجرای آن، چین  ابریشم خواهد شد.
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این نفت به شکل نقدی و یک سوم به شکل کاال به د. دو سوم پول مقدار بیشتری از ایران نفت خریداری خواهد کر

شود؟ پترولیوم اکونومیست  های قوی دیگر هم می ایران پرداخت خواهد شد. اما آیا پرداخت نقدی، شامل دالر و ارز 

آفریقا و  هایی که از تجارت در کند که چین به ایران دالر پرداخت نخواهد کرد. بلکه به جای آن، از پولادعا می

های اتحاد شوروی شابق به دست آورده، استفاده خواهد کرد. همچنین، به هنگام ضرورت، از یوان برای  کشور 

های ایران استفاده خواهد کرد. با این حال، پترولیوم اکونومیست از قول یک منبع ایرانی مدعی شده  پرداخت پول 

 های قوی تبدیل کند. ن، اتریش و ترکیه به ارزهایی در آلماک های ضعیف را از طریق بانتواند این ارز که ایران می 

 

 :لنایا -

 سابقه واردات نفت چین از عربستانزایش بیاف

به گزارش ایلنا از  .درصد افزایش یافته است ۷۱درصد و در ماه مه  ۹۴.۹واردات نفت خام چین از عربستان امسال 

ترین ای افزایش یافت و وارداتش از عربستان، بزرگ سابقه طور بیه اویل پرایس، واردات نفت خام چین در ماه مه ب

ترین واردکننده نفت جهان  صادرکننده نفت، تقریباً دو برابر شد. واردات چین در پی بهبود تقاضای سوخت در بزرگ 

براساس اطالعات اداره کل   .تری خریداری کردندها در ماه آوریل نفت خام را با قیمت ارزانافزایش یافت و پاالیشگاه 

درصد   ۷۱درصد و در ماه مه  ۹۴.۹ترین تولیدکننده اوپک در سال جاری گمرک چین، واردات نفت خام چین از بزرگ 

سطح صادرات عربستان در ماه گذشته از    .هزار بشکه در روز رسیده است ۱۶۰میلیون و  ۲افزایش یافته و به 

هزار   ۸۲۰چین بود پیشی گرفت. مقدار صادرات روسیه به چین یک میلیون و کننده نفت ترین تأمینروسیه که بزرگ 

سطح واردات نفت خام ساالنه چین تا ماه   .درصد افزایش یافت ۲۱.۳، ۲۰۱۹بشکه در روز بود و نسبت به ماه مه 

یش یافته  درصد افزا ۱۷.۸درصد افزایش یافت، این در حالی است که واردات چین از روسیه  ۲۰.۸مه، از عربستان 

دهد کل واردات نفت خام چین در ماه مه به  های اولیه اداره کل گمرک چین در اوایل ماه جاری نشان می داده .است

های ناشی از ویروس کرونا  هزار بشکه در روز رسیده است. با کاهش محدودیت  ۳۴۰میلیون و  ۱۱باالترین سطح و 

ها با خرید  چین شکسته شد. این در حالی است که پاالیشگاه های تولیدی، رکورد واردات نفت و افزایش فعالیت 

های بعدی  ها را در ماه ترین نفت خام در چند سال گذشته در ماه آوریل از فرصت استفاده کردند تا محمولهارزان 

، با این حال .های اداره گمرک، چین در ماه مه هیچ نفتی از ونزوئال وارد نکرده استطبق داده .تحویل بگیرند

بیشتر از طریق انتقال کشتی به  دهد چین همچنان به دریافت نفت خام از ونزوئال ونقل نشان میهای حملداده 

 .دهدکشتی ادامه می 

 

 : برترین ها -

 ساله ایران و چین۲۵نژاد به قرارداد اعتراض احمدی

های خارجی منعقد شود و هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف 

عصر ایران: محمود  برخالف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.

 ها انتقاد کرد:مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصاحبه ای از قرارداد دولت روحانی با چینی احمدی نژاد عضو

هر قراردادی که //  ای از ملت پنهان نباشدانقالب کردیم تا هیچ مسئله گزیده مصاحبه وی به شرح زیر است:

برخالف منافع کشور و   های خارجی منعقد شود ومخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف

نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد   ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.

ام که در حال مذاکره هستند و می خواهند اند و اکنون نیز شنیدهاطالعی کرده تأیید قرار دادند از متن آن اظهار بی 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/932661-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1010364/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
مگر شما مالک کشور هستید   جی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد.ساله با یک کشور خار ۲۵یک قرارداد جدید 

ظرفیت هسته ای کشور و عزت ملت را دادید ؛ اما   که بدون اطالع ملت و از کیسه ملت به دیگران می بخشید.

های خارجی تحریم ها سر جایش باقی مانده است. اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف

کند و  دهد و مطالبه میع پیدا کند، به نفع خود شما خواهد بود زیرا افکار ملت فعال می شود و پیشنهاد میاطال

 اگر خللی و یا اشکالی باشد؛ اصالح می شود.

 

 :سنایا -

 هاآپبرترین شهرهای جهان برای استارت

به گزارش   .وکار در آمریکا قرار دارنداندازی کسب گروه اقتصادی: سه شهر از پنج شهر نخست جهان برای راه

امسال نیز به رتبه بندی شهرهای جهان بر اساس مناسب بودن برای استارت  ایسنا، موسسه " استارت آپ ژنوم" 

آپ ها پرداخت. پنج شهر نخست رتبه بندی امسال نسبت به سال قبل تغییری نداشته اند اما بیشترین رشد مربوط  

د از سال  درص ۱۰درصد افزایش یافته است. این رقم  ۳۰به منطقه شرق آسیا بوده که سهم آن از شهرهای برتر به 

شهر نیز به عناون قطب های نوظهور   ۱۰۰شهر در مقیاس جهانی و  ۴۰گذشته بیشتر است.در این رتبه بندی 

زیرشاخصه کلی: عملکرد، سهولت تامین مالی، دسترسی به بازارهای آزاد،   ۶این رتبه بندی در  معرفی شده اند. 

هیه شده است. الزم به ذکر است که منطقه ) سیلیکن نیروی کار ماهر، توان فنی و ارتباط با محیط های آکادمیک ت 

ولی( در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو به دلیل اهمیت باالی آن در حوزه استارت آپ به طور استثنا به عنوان یک  

   .شهر در نظر گرفته شده است

 برترین شهرهای جهان برای استارت آپ ها 

 آمریکا -سیلیکن ولی-۱

 آمریکا  -نیویورک -۲

 انگلیس -دنلن -۳

 چین -پکن -۴

 آمریکا -بوستون -۵

 اسرائیل -تل آویو -۶

 آمریکا  -لس آنجلس -۷

 چین -شانگهای -۸

 آمریکا  -سیاتل -۹

 سوئد -استکهلم -۱۰

در این رتبه بندی هم چنین پاریس در رتبه سیزدهم، شیکاگو در رده چهاردهم،سنگاپور در رده   :رتبه دیگر شهرها

دهم، سیدنی در رده بیست و هفتم، هنگ کنگ در رده بیست و نهم و دهلی در رده سی  هفدهم، تورنتو در رده هج

 .وششم ایستاده اند

 قطب های نوظهور برتر برای استارت آپ ها 

 هند -بمبئی-۱

 اندونزی  -جاکارتا -۲

 سوئیس  -زوریخ -۳

 فنالند -هلسینکی -۴



 
 چین -گوانگ ژو -۵

 اسپانیا  -بارسلونا -۶

 آمریکا  -فیالدلفیا -۷

 انگلیس -منچستر -۸

 انگلیس  -لیورپول -۹

 مالزی -کواال المپور -۱۰

در این فهرست هم چنین نام شهرهای استانبول در رده شانزدهم، دوبی هجدهم، مسکو  رتبه دیگر شهرها

بیستم، اسلو چهل و سوم، وین چهل و چهارم، فرانکفورت شصت و یکم، رم هفتاد و چهارم و لوکزامبورگ در رده  

 .دیده می شودیکصدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:1۵)هفته یثدح - خبرنامه:

  « دهگانه عاقل هاىيژگیو »

 ( دت آن امامبمناسبت وال) :ودفرم  ،باد شو خاندان  ا بر اوخد سالمکه  امام رضاحضرت 

ِمْنه  َمأم ولٌ. وَ الَشُّر ُّ مِْنه   ر ْیعَشْر  خِصال: أَلْخَ  هِی  اْمرِء م سِْلم حَتُّى تَک ونَ فعَْقل  ِتم ُّیَال  «

مِنْ َطَلبِ  سَْأم یَمِنْ نَفْسِِه. ال  رِیْ الْخَ رَی کَث سَْتِقل ُّیَوَ  رِهِ،یْ مِنْ غَ رِْیاْلخَ لَی قَل سَْتکِْثر یَنٌ. مَأْم و

مِنَ الِْغنى. وَ  هِْیمِنْ طََلبِ الِْعْلمِ ط ولَ َدهْرِهِ. أَلْفَقْر  فِى اللُّهِ أََحب ُّ إِلَ ل ُّمَیَوَ ال  هِ،یْ لَحَوائِجِ إِالْ

مَِن الش ُّهَْرةِ. ث مَُّ  هِیْ إِلَمِنَ اْلعِزُِّ فى عَد وُِّهِ. َو الْخ م ول  أَشْهى  هِیْ  فىِ اللُِّه أَحَب ُّ إِلَالذ ُّل ُّ

أَحَدًا  رىیَال السالم(:  هی)عللَه : ما ِهىَ؟ قالَ لَ یالْعاشِرَة ؟ قوَ مَا  ْلعاشِرَة السالم(: أَ هی قالَ)عل

 .» قىِمنُّى َو أَتْ رٌْیإِالُّ قالَ: ه وَ خَ 

 ریخ دی از او ام ـ1که ده خصلت را دارا باشد: نیمگر ا  ست،ی شخص مسلمان تمام ن عقل

 ری خ ـ4 شمارد. اری را بس گرىیاندک د ری خ ـ3 از بدى او در امان باشند. ـ۲باشد. 

در عمر ـ ۶هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود.  ـ۵خود را اندک شمارد.  اری بس

از توانگرى محبوبتر باشد.  شیدر راه خدا  فقرـ ۷ود. خود از دانش طلبى خسته نش

مى گمنامى را از پرنا ـ9 از عزُّت با دشمنش محبوبتر باشد. شیخوارى در راه خدا ـ ۸

دهمى؟ به او گفته شد:  ستی و چ ستی د: دهمى چسپس فرمو ـ10خواهانتر باشد. 

 است. زکارتری او از من بهتر و پره دیکه بگو نیفرمود: احدى را ننگرد جز ا ست؟ی چ

 ) 4۶۷ ، ص  العقول  تحف  (



 

 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 

  :با اعضا ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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