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تمدید   : ايسنا برای  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه  با  پکن  که  کرد  اعالم  اظهاراتی  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

استتحریم مخالف  ایران  علیه  امنیت  شورای  تسلیحاتی  ون  .های  وزارت    وانگ  سخنگوی  روز  یین،  چین  خارجه 

مدید  به سوال خبرنگار ریانووستی در خصوص تالش آمریکا برای ت  گذشته در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ

های تسلیحاتی علیه ایران گفت: چین راسخانه به مرجعیت قطعنامه شورای امنیت و کارآمدی برجام اعتقاد  تحریم

با آمریکا در خصوص تمدید تحریم مه  وی ادا  .لیحاتی علیه ایران در شورای امنیت موافق نیستیمهای تسدارد. ما 

به تحریم  ۲۲۳۱: تمامی مفاد قطعنامه  داد با جدیت اجرایی شوند.  از جمله تمهیدات مربوطه  باید  های تسلیحاتی 

چین به همکاری با طرفین مربوطه و جامعه بین المللی برای حفظ برجام و قطعنامه شورای امنیت، پاسداری از  

 .ای ایران ادامه خواهد دادگرایی و حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هستهدجانبهچن

 چت«؛ زیر تیغ ترامپ وی»/   دنس« نوبت به »تنسنت« رسید تاک« و »بایتپس از »تیک

ایاالت  : اقتصاددنیای  در  آمدنش  کار  روی  ابتدای  از همان  چین  با  ترامپ  دولت  بین  تجاری  و  جنگ  آغاز شد  متحده 

ش کشیدن  جمهوری آمریکا، به اوج رسیده و ترامپ به چالروز مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست   ۹۰اکنون که  

تحریم کردن هوآوی در حوزه فناوری    چین را محور اصلی کمپین خود قرار داده است. طوری که این جنگ تجاری با

 (رسان مشهور چینیپیام ) چتکند و وی تری پیدا می جدی شد و این روزها با امضای دستورهای جدید ابعاد بزرگ

اپلیکجدیدتری رئیسن  جمعه  روز  است.  گرفته  قرار  اقتصادی  جنگ  این  حمالت  معرض  در  که  است  جمهور  یشنی 

چت را با تاک و وی های چینی تیکایی، دادوستد شهروندان آمریکایی با اپلیکیشنآمریکا با امضای چندین فرمان اجر

ممنوع   کشورش  مردم  شخصی  اطالعات  برای  آنها  ملی«  امنیت  »ریسک  به  اجرایی اشاره  حکم  در  و  حاال  کرد. 

از    ای دیگرخورد. نشانه چت و شرکت بسیار شناخته شده پشت آن یعنی تنسنت هم به چشم میترامپ نام وی 

دار در دولت  های تکنولوژی چینی که از هوآوی شروع شد یک سیاست ادامهها و شرکتاینکه مقابله با اپلیکیشن 

است تیک   .ترامپ  مادر  کمپانی  دنس  براسابایت  و  است  این تاک  با  دادوستد  هرگونه  ترامپ  اجرایی  فرمان  س 

پایان همان مهلتی که برای خریده  روز دیگر به اجرا در می  ۴۵شرکت ممنوع است و این فرمان از   آید، درست در 

آمریکا  سنای  نیز  همزمان  است.  شده  داده  دیگر(  آمریکایی  شرکت  یک  احتماال  )یا  مایکروسافت  توسط  شدن 

چت که چند  های دولتی را ممنوع کرده است. ترامپ در حکم امضا شده علیه ویی دستگاه تاک روه از تیک استفاد

تیک علیه  امضای حکم مشابه  از  پس  علیه  دقیقه  اقدام  به  از کشورمان،  برای حفاظت  کرد  اعالم  تاک صادر شد، 

تیک  موبایلی  اپلیکیشن  از  ناشی  برتهدیدات  الزم  اقدامات  و  پرداختم  تهتاک  به  رسیدگی  سوی ای  از  مشابه  دید 

تیکاپلیکیشن موبایلی وی  بر خالف  و  تاک، وی چت هم ضروری است.  چت عمدتا در خود چین کاربران زیادی دارد 

پیام  این  آمریکایی  کاربران  روی  چقدر  فرمان  این  نیست  مقام  مشخص  یک  گفته  به  گذاشت.  خواهد  تاثیر  رسان 

وی  علیه  اقدامات  شاآمریکایی،  مبادالچت  تمامی  می مل  اپلیکیشن  این  به  مربوط  ممنوعیت  ت  شامل  اما  شود 

چت از سوی  شود و انتشار وی روز دیگر به اجرا گذاشته می   ۴۵گسترده شرکت تنسنت نیست. البته این قانون از  

اپ  فروشگاه  طریق  از  کرداپل  خواهد  ممنوع  را  ممنوعیت   .استور  اصطالح  از  ترامپ  اجرایی  فرمان  در 

استدادوس سفید تد)ترنزکشن(  کاخ  بعدا  هرچند  چیست.  ترنزکشن  از  هدف  دقیقا  نیست  مشخص  که  شده  فاده 

وی  فقط شامل  ترنزکشن  ممنوعیت  کرده  میاعالم  اپلیکیشنچت  ممنوعیت  امضای  پی  در  تیک شود.  و  های  تاک 

وی وی مادر  شرکت  که  چین  هولدینگز  تنسنت  سهام  ارزش  حداکثر  چت،  است،  سقوط  ۱۰چت  این    درصد  کرد. 



 
تا دو سال گذشته، ارزش سهام تنسنت بیش از  ۲۰۱۱چت در سال ی است که از زمان آغاز به کار رسمی ویدرحال

هایی است که  گذار بسیاری از شرکتبرابر افزایش پیدا کرده بود. این درحالی بوده که تنسنت همچنین سرمایه   ۱۰

گذار  ای سینمایی هالیوودی نیز در نقش سرمایه هعدادی از فیلماند. تنسنت در تولید تهای مشهوری تولید کرده گیم

گذاری کرده است که از جمله های آمریکایی سرمایه آپفعالیت کرده است. شرکت تنسنت در بسیاری از استارت 

اسنپ است آنها  میوی  .چت  هدایت  تنسنت  شرکت  یعنی  چینی  تکنولوژی  غول  توسط  میان  چت  در  و  شود 

چینی   آمردانشجویان  از  بسیاری  آن  یکایی و  از  خود  کاری  و  شخصی  ارتباطات  برای  کاربران  و  است  محبوب  ها 

اکنون در شود که هممیلیون چینی می ۶چت باعث قطع ارتباط بیش از کنند. محدودیت ترامپ علیه ویاستفاده می

میلیون  ۱۹ور متوسط روزی طچت در سه ماه گذشته به وی Apptopia کنند. براساس اعالم سایتآمریکا زندگی می

ها و ارتباطشان به  دنبال تهدید ترامپ برخی کاربران چینی درحال انتقال لیست تماسکاربر فعال داشته است. به

 .اند، از جمله اسکایپ و لینکدینهایی هستند که هنوز در چین فیلتر نشده اپلیکیشن

های  آپها و استارت اپلیکیشن  حاشیه بردن و تحریمترامپ درصدد است با به  //    چتاپل متضرر بزرگ تحریم وی  

چینی، برای اقتصاد اژدهای زرد دردسر ایجاد کند، اما غافل از اینکه در اقتصاد در هم تنیده جهان، تاوان بخشی از  

جمهور آمریکا برای ممنوعیت داد و ستد با دهند، زیرا دستور رئیسهای آمریکایی میها را خود شرکتاین سیاست

ترین بازارهای اپل است، فون در چین که یکی از مهمچت ممکن است به فروش آیچینی ویپلیکیشن پیام رسان  ا

چت نقش محوری در زندگی دیجیتالی شهروندان چینی دارد و بیش از یک میلیارد نفر  لطمه بزند. به هر حال، وی 

ایمیل،   ارسال  پول،  پرداخت  خرید،  برای  برنامه  این  از  چین  اشوبجمعیت  تمامی  و  و  گردی  تجاری  ارتباطات  کال 

کنند. کسانی که به چین سفر ها از شماره تلفن یا ایمیل استفاده نمیکنند. بسیاری از چینی شخصی استفاده می

وی می برنامه  ناچارند  را کنند،  کوچک  خریدهای  پول  نتوانند  است  ممکن  صورت  این  غیر  در  کنند،  دانلود  را  چت 

های آسیا  فون در چین و سایر بخشکنندگان از خرید آی احتماال مصرفچت،  دسترسی به وی   پرداخت کنند. بدون

درصد از فروش اپل را    ۲۰به گفته آناند سرینیواسان، تحلیلگر بلومبرگ اینتلیجنس، چین حدود    .کنندخودداری می

بنابراین حذف ویتشکیل می و  بود.  دهد  مانع جدی خواهد  اپل، یک  از فروشگاه  برنامه  که فروشگاه  درحالی چت 

های دیگری برای نصب برنامه ها در نرم افزار اندروید وجود دارد. سخنگوی اپل  گوگل در چین ممنوع است، گزینه

درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است. دستور اخیر ترامپ ممکن است باعث تالفی از سوی چین شود و به اپل 

تولید اپل در چی  آسیب بیشتری وارد کند. عمده  انجام می محصوالت  را هدف  ن  اپل  این کشور صادرات  اگر  و  شود 

وکار جهانی این شرکت آمریکایی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین چین ممکن است عرضه موادی  بگیرد، روی کسب 

زار  مانند عناصر خاکی نادر را که برای ساخت آیفون کلیدی هستند، محدود کند. ارزش سهام اپل روز جمعه در با

تواند هرچند اپل می   درصد ترقی کرده است.  ۵۳د سقوط کرد. ارزش سهام این شرکت امسال  نیویورک یک درص

عامل خود را باز کند تا کاربران بدون نیاز به مراجعه به فروشگاه برنامه این شرکت، برنامه را دانلود کنند اما  سیستم

درصد    ۳۰اکوسیستم خود بوده و   ره مراقب دسترسی بهشود که هموااین تغییر بزرگی برای شرکتی محسوب می

برنامه  فروش  از  برمی سهم  خود  برای  را  راه ها  اپل  و  شود  اجرایی  ممنوعیت  این  اگر  نکند، دارد.  پیدا  حلی 

فون دارند احتماال به محصوالت شرکت هوآوی روی خواهند آورد و به  کنندگان چینی که پول برای خرید آیمصرف

ترتیب حکم به  این  آمریکا سالنفع شرکتی تمام شود که رئیس   ترامپ ممکن است  به جمهور  دنبال تضعیف آن ها 

 .بوده است

 ای که ترامپ به اپل زدضربه



 
توانند آیفون نداشته باشند، اما وی چت نه! در ضمن ها میها نگران هستند که چینیبسیاری از آمریکایی  : تسنیم

که   نکنیم  گوشی  ۲۰فراموش  چیهادرصد  در  آیفون  تولید ی  چین  در  گوشی  این  درصد  صد  و  شده  فروخته  ن 

ت متحده دوباره دست سیاه خود را به سوی چین دراز کرده است! جدیدترین هدف آن علیه وی چت  ایاال  .شودمی

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ششم اوت به وقت محلی دستور اداری    .یک اپلیکیشن سطح ملی چین است

آخرین کاربران فعال ماهانه    .منوعیت هرگونه معامله با شرکت های مادر تیک تاک و وی چت را امضا کردمبنی بر م

از   مردم  ۱.۲وی چت  دیجیتال چین است.  اقتصاد  نمادین  از محصوالت  یکی  این  رفته،  فراتر  نفر  چین هم    میلیارد 

ند، مهم ترین دلیل این است که تلفن همراه  اکنون می توانند با داشتن یک تلفن همراه به هر نقطه از دنیا سفر کن

  .نیازهای مختلف آن ها از جمله تماس، مطالعه، خرید و پرداخت پاسخ دهد  مجهز به وی چت است که می تواند به

نوع کند؟ به محض انتشار این خبر، قیمت سهام تنسنت شرکت آیا ایاالت متحده باالخره می خواهد وی چت را مم

با این خبر، نه تنها دایره دوستان چینی منفجر   .درصد کاهش یافت  ۱۰هنگ کنگ نزدیک به  مادر وی چت در بورس  

شد، بلکه در میان افکار عمومی آمریکا نیز بازتاب گسترده ای داشت. بسیاری از شهروندان آمریکایی گله مندند: 

ل بزند، یک بازی بزرگ خواهد بود؛ لت آمریکا این بار یک عمل احمقانه انجام داده است. اگر واقعا دست به این عمدو

به عنوان مثال، چگونه جلوی تجارت با تنسنت را می گیرند؟    .جرا نیستمهم تر از هر چیز، بسیاری از موارد قابل ا

ست که؛ نخست، کاربرد وی چت دیگر در ایاالت متحده ممنوع به نظر برخی تحلیلگران، چیزی بیش از این موارد نی

می انید از پرداخت وی چت استفاده کنید، آگهی در تنسنت نیز غیر ممکن است. سوم، ناست. دوم، شما نمی تو

توان بازی های تنسنت را انجام داد. چهارم، گوگل استور و اپل استور و سایر فروشگاه های کاربردی ایاالت متحده  

گروه هایی که آسیب می بینند، مورد اول، باید بگوییم، بیشترین    .گیری و استفاده از وی چت را ممنوع می کنندبار 

وه بر تنسنت و شرکت های آمریکایی که ارتباط تجاری با تنسنت دارند، آمریکایی های چینی تبار و دانشجویان  عال

ب هستند،  تحصیل  به  مشغول  متحده  ایاالت  در  که  هستند  نرم  چینی  بتوانند  ها  آن  که  است  بعید  چت،  وی  دون 

تما برای  را  وی چت  جایگزین  کنند افزاری  پیدا  چین  در  دوستان  و  خانواده  اعضای  با  های    .س  دوم، شرکت  مورد 

آمریکایی تحت بیشترین تاثیر قرار می گیرند. شرکت های آمریکایی در وی چت آگهی های زیادی دارند، اگر ایاالت  

ریکایی در چین را  یت درازدستانه را اجرایی کند و نه تنها بازار ایاالت متحده بلکه شرکت های آممتحده واقعا مدیر 

ت های آمریکایی می خواهند از چینی ها به درآمد  اداره کند، پس به این نتیجه بسیار پوچ منجر می شود که؛ شرک

توان نمی  همچنین  کنند،  تبلیغ  چینی  سکوهای  روی  توانند  نمی  اما  چاینا برسند.  شرکت  پرداخت  سیستم  از  ند 

مورد سوم، جوانان آمریکایی احتماال این را نمی   ه کار باید کنند؟ موبایل استفاده کنند. پس شرکت های آمریکایی چ

این کار دانشجویان چینی خارج از کشور نیست،    پذیرند. تنسنت در رده بندی جست و جوی داغ توئیتر راه یافته، اما

از بازی های  همان طور که همه می دانیم، بسیاری    .دیگر از گردانندگان در ایاالت متحده استبلکه عامل آن یکی  

آمری و  اورپا  در  نایتتنسنت  "فورت  مانند  بازی هایی  دارد، به خصوص  آف  "،   (Fortress Night) "کا محبوبیت  لیگ 

ه شهروندان آمریکایی با تنسنت آشنا  در حالی ک (Arena Of Valor) "و"آرنا آف والور (League of Legends) "لجندز

مختلفی پیش آمد مبنی بر این که: دستور اداری محدود به وی چت   شده اند، از این ممنوعیت مضطربند، شایعات

تاثیر قرار نخواهد گرفتاست و بازی تنس ماده چهارم، شاید برای گوگل اهمیتی نداشته باشد، اما اپل   .نت تحت 

این   مضطرب شود.  است  روح  ممکن  که  آورد، سوالی  می  وجود  به  را  اپل  برای  مشکل  ترین  ناخواسته  موضوع 

این امر مصرف کنندگان    ن را شکنجه می دهد، مطرح شده است: آیفون یا وی چت، کدام را باید انتخاب کنم؟ کاربرا

ا می توانند بسیاری از آمریکایی ها نگران هستند که چینی ه  .چینی را به تصمیم گیری نهایی مجبور خواهد کرد 

که   نکنیم  فراموش  در ضمن  نه!  اما وی چت  باشند،  نداشته  فروخته  د  ۲۰آیفون  در چین  آیفون  رصد گوشی های 

ش می  تولید  چین  در  گوشی  این  درصد  صد  و  ارتباط    .ودشده  که  خارجی  کشورهای  اپل  کاربران  طورکه  همان 

فون آن ها وی چت نصب نشود، چطور با چینی ها  نزدیکی با چین دارند نیز با این گزینه سخت مواجهند، اگر در آی



 
درصد افت کرد، اما همین روز کل سهام شرکت های   ۲.5  این خبر، قیمت اپل  روز جمعه تحت تاثیر  تماس بگیرند؟ 

علمی و فنی نساق نیز افت داشتند. قیمت سهام تنسنت در بازار هنگ کنگ پس از سقوط وحشتناک کوتاه مدت، 

ت  را کاهش داد. این یک نوسان عادی به نظر می رسد، پیش تر قیمت سهام هر دو شرک  نیز نیمی از میزان افت 

اند رسانده  ثبت  به  را  تاریخی  رکورد  و  داشته  چشمگیری  آرام    .افزایش  نسبتا  گذاران  سرمایه  رسد  می  نظر  به 

که وحشتناک  هستند، یا می توان گفت آنان متوجه شده اند که این نمایش مضحک سیاستمداران آمریکایی است  

اخیرا به منظور ارتقاء میزان  آمریکایی    سیاستبازان  .به نظر می رسد، اما در حقیقت یک بازی سیاسی بیش نیست

حمایت در انتخابات، دیوانه وار عمل کرده اند، تردیدی نسیت که آنان به حقوق و منافع اکثر کاربران و شرکت های  

د را بر قوانین بازار و قوانین بین المللی ترجیح می دهند و به  آمریکایی آسیب می رسانند ولی منافع شخصی خو

آبرو و اعتبار  ی و سرکوب سیاسی در پیش می گیرند و تنها به نتیجه تنزل اخالقیات خود، تضعیف  عمد بازی سیاس

 .ملی خود و کاهش اعتماد بین المللی می رسند و در نهایت با عواقب آن رو به رو خواهند شد

 اندازی کرد چین یک ماهواره جدید راه

به سمت مدار   «Jiuquan» ور را از مرکز پرتاب ماهوارهچین با موفقیت یک ماهواره جدید سنجش از راه د : فارس

کرد پرتاب  پرتاب    .زمین  مرکز  از  را  دور  راه  از  سنجش  جدید  ماهواره  یک  موفقیت  با  چین  داد،  گزارش  شینهوا 

کرد «Jiuquan»  ماهواره پرتاب  زمین  مدار  سمت  حامل  .به  موشک  یک  توسط  ماهواره  در   Long March-۲D این 

پرتاب ماهو اندازی شده است  ۲۰۲۰ژوئیه سال    ۵در شمال غربی چین،   Jiuquan ایارهمرکز  این   .راه  بار اصلی 

 .بود که قادر به ثبت تصاویر با وضوح باال است (Gaofen ۹) « ۹موشک، یک ماهواره رصد نوری موسوم به »گوآفن  

پایان س به سمت فضا بود؛  ۹های گائوفن  ن سری از پرتاب ماهواره این چهارمی شرکت   ۱۲۳ال گذشته میالدی،  تا 

این ماهواره به طور عمده    .مورد آن در حوزه ساخت پرتابگر بود  ۱۴خصوصی در حوزه فضایی در چین ثبت شد که  

کرد محصول و پیشگیری و کاهش  برای نقشه برداری از زمین، برنامه ریزی شهر، طراحی شبکه جاده، برآورد عمل

 .گیردبالیا مورد استفاده قرار می

 های آمریکا علیه مقامات این منطقه اد هنگ کنگ از تحریمتقان

جوان خبرنگاران  تحریم : باشگاه  کنگ  دانهنگ  آور  شرم  را  منطقه  این  مقامات  علیه  آمریکا  کنگ    .ستهای  هنگ 

ر  های آمریکا علیه کری لَم، فرماندار کل و شماری از مقامات عالی این منطقه را محکوم کرده و آن را شرم آوتحریم

کرد توصیف  وقیح  آزادی   .و  کردن  محدود  به  را  لم  کری  واشنگتن،  اساس،  این  انتخابات  بر  تعویق  و  مدنی  های 

کند. دفتر نمایندگی دولت چین در هنگ  یروس کرونا متهم میپارلمانی آتی هنگ کنگ به بهانه بحران همه گیری و

ری از مسئوالن هنگ کنگ اعمال کرده است، بیانگر هایی که واشنگتن علیه شماای اعالم کرد: تحریمکنگ در بیانیه 

آمریکا در حمایت از اشخاصی است که مخالف دولت چین هستند و ف تنه و هرج و مرج در هنگ کنگ  نیات خبیث 

خانم کالودیو مو، از نمایندگان مخالف در شورای قانونگذاری هنگ کنگ در این باره گفت: هنگ کنگ    .کنندمی  ایجاد

کشند. ها برای هنگ کنگ خط و نشان میها و هم چینیچین و آمریکا گیر افتاده است. هم آمریکایی بین اختالفات  

های خود را در مورد هنگ کنگ چین سیاست  هدف تحریم )های آمریکا( قرار گرفته ایم و در داخل نیز،ما از بیرون،  

 .دانیم که سرنوشت مان چه خواهد شدکند. ما نمیتر و شدیدتر میسخت

 تبعه کانادایی در چین به اعدام محکوم شد 



 
مربو : ايسنا جرایم  بابت  را  کانادایی  تبعه  یک  چین  در  کرددادگاهی  محکوم  اعدام  به  مخدر  مواد  به  به   .ط 

خبرگزاری رویترز، دادگاهی در چین در حکمی امروز جمعه اعالم کرد یک تبعه کانادایی را از بابت جرایم نقل   گزارش

تولید انتقال و  به اعدام محکوم کرده است  و  از سوی    .مواد مخدر  این دومین کانادایی است که طی دو روز اخیر 

این دادگاه در حوزه فوشان چین این    .کندست داشتن در جرایم مواد مخدری حکم اعدام دریافت می چین از بابت د

 .تبعه کانادایی را با نام "یی جیانهوی" معرفی کرده است

   می ایران )ایرنا(:الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۹کاهش قیمت رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۱۹

بهای رسمی    -ایرنا  -نتهرا )یکشنبه(  امروز  مرکزی  میان    ۴۷بانک  این  از  که  کرد  اعالم  را  ارز شاهد   ۲۹ارز عمده 

ارز عمده   ۴۷، نوزدهم مرداد( نرخ رسمی  می ایران امروز )یکشنبهبانک مرکزی جمهوری اسال  .کاهش ارزش بودند

میان  بین این  از  کرد.  اعالم  را  و    ۲۹المللی  با کاهش قیمت  ارزش سایر    ۱۰ارز  بودند.  افزایش قیمت مواجه  با  ارز 

  ۸۲۷هزار و    ۵۴  ر ریال، هر پوند انگلیسهزا  ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا    .ارزها ثابت باقی ماند

هزار    ۴۶همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوییس    .گذاری شدندریال نرخ  ۵۰۰هزار و    ۴۹   ریال و هر یورو

ریال، روپیه    ۶۴۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۴۳هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۸۰۱هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۲۸و  

متحدهر  ۵۶۱هند   امارات  درهم  و    ۱۱عربی    یال،  کویت    ۴۳۷هزار  دینار  و    ۱۳۷ریال،  روپیه    ۳۲هزار  یکصد  ریال، 

هر ریال عمان   ریال و  ۴۱۹هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۶۵۴هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۹هزار و    ۲۵پاکستان  

  ۷۰۸هزار و    ۲۷وزیلند  دالر نیریال،    ۳۸۰هزار و    ۳۱ا  عالوه براین هر دالر کاناد  .گذاری شدریال قیمت   ۲۳۳هزار و    ۱۰۹

  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۰ریال، روبل روسیه    ۷۶۰هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۳۸۲هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  

ال، ریال  ری  ۶۳هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا   ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و  

و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱و    هزار  ۱۱سعودی   و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار  ریال، یکصد تاکای    ۵۹۸هزار 

ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۷هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۱۴هزار و    ۴۹بنگالدش  

امروز   .ریال قیمت خورد ۷۵۲هزار و    ۳۰نار لیبی  و دی  ریال  ۶۶۰هزار و    ۸ستان  ریال، یکصد درام ارمن  ۸۳۹هزار و    ۳۴

ریال، یک هزار    ۳۰هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۳۱هزار و    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۲۹هزار و    ۶هر یوان چین  

الری   ال،ری  ۹هزار و  ۱۰۰اقستان ریال، یکصد تنگه قز ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۳۲۱هزار و  ۳۵وون کره جنوبی 

ریال، روبل جدید   ۵۴۸ریال، افغانی افغانستان    ۸۶۷هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۶۵هزار و    ۱۳گرجستان  

و    ۱۷بالروس   آذربایجان   ۲۱۴هزار  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۰۷هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۵ریال،  ریال،    ۵۵۳هزار 

هزار و    ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴  ر جدید ونزوئال ریال، بولیوا  ۷۶هزار و    ۴سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدیک ریال ارزش 

 

 است  سفیر ایران در چین: یکجانبه گرایی، تشدید انزوای آمریکا را در پی داشته 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین اظهار کرد: یکجانبه گرایی، تشدید انزوای آمریکا در مجامع بین    -ایرنا  -پکن

در پیامی توییتری نوشت:در پاسخ  به گزارش ایرنا، »محمد کشاورز زاده« روز جمعه  .المللی را در پی داشته است

خارجه وزیر  قلدرمآبانه  اظهارات  م امریکا  به  ایران  ورد  در  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  قطعنامه  نویس  پیش  ارائه 

ملل، به سازمان  امنیت  خارجه  شورای  وزارت  تمدید   مخالفتچین سخنگوی  با  را  تسلیحاتیکشورش   تحریم 

کشورش قاطعانه از   سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت  .اعالم کردایران

با تالش های ایاالت متحده برای   ای امنیت و توافق جامع هسته ای ایران حمایت می کند اماقطعنامه های شور

https://www.irna.ir/news/83900758/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83900758/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83899544/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C


 
تحریم ام  تمدید  شورای  در  ایران  علیه  استتسلیحاتی  مخالف  بین«»  .نیت  ون  قطعنامه   وانگ  مفاد  کلیه  افزود: 

ن با طرف های ذیربط ود: چیوی افز    .شورای امنیت از جمله مقررات تحریم تسلیحات باید به دقت اجرا شود   ۲۲۳۱

کرد خواهد  همکاری  ایران  ای  هسته  جامع  توافق  از  حمایت  ادامه  برای  جهانی  جامعه  دستگاه    .و  سخنگوی 

ازدیپلماسی   همچنین  پکن  کرد  اظهار  حل  چین  و  گرایی  جانبه  چند  از  حمایت  امنیت،  شورای  های  قطعنامه 

 .د کردخواه  سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران حمایت

 

 رغم رکود جهانی ناشی از کرونا شکوفایی صنعت خودروسازی ایران به

میگزارش  -ایرنا  -تهران نشان  شدیها  رکود  بروز  سبب  کرونا  مرگبار  ویروس  که  حالی  در  صنعت  دهد  در  د 

خورد که سبب خروج این  شانه هایی از رونق تولید این محصول در ایران به چشم میخودروسازی در جهان شده، ن 

میلیون نفر را مبتال است ابتدا در شهر    ۱۸ویروس مهلک کرونا که تاکنون حدود    .صنعت از رشد منفی شده است

جه در سراسر  »موتور«  به شهر  که  آغاز شد  چین  در  می شودووهان  این شهر شمار    .ان شناخته  از  در  زیادی 

های بزرگ خودروسازی مانند جنرال ساز قرار دارد و به عنوان مقر اصلی کارخانه های خودروساز و قطعهشرکت

سالیان متمادی است که چین بهشت خودروسازان آمریکایی،   .آیدموتورز، هوندا، نیسان، گروه پژو و... به شمار می

سایه شوم کرونا سبب کاهش تقاضا در صنعت خودروسازی در    پنی به شمار می آید بوده، اما اکنوناروپایی و ژا 

به گزارش سی ان ان، شرکت های بزرگ خودروسازی مانند رنو، هوندا، فولکس واگن، تویوتا،   .جهان شده است

اند در چین کرده  را  فراوانی  و هیوندایی سرمایه گذاری های  دیگری    دایملر، جنرال موتورز  از هر کشور  بیش  که 

می   آیدخودرو  می  شمار  به  دنیا  خودروی  بازار  بزرگترین  و  و    .سازد  کننده  تولید  ترین  بزرگ  چین  است  گفتنی 

به طوری که در سال گذشته میالدی ) در جهان است  کننده خودرو  و مصرف  (  ۲۰۱۹همزمان مصرف  تولید  میزان 

اول جهان قرار داد در سال  دستگاه رسید که چین را در مقام  یون  میل  ۲۵خودرو در این کشور هرکدام به بیش از  

کال   جهان  سراسر  در  میالدی  است  ۹۲گذشته  شده  تولید  خودرو  شرکت   .میلیون  دهد  می  نشان  آمارها 

پس از همه    .درصد از محصوالت خود را در شهر ووهان چین تولید می کند  ۵۰خودروسازی هوندا به تنهایی حدود  

م شمار مبتالیان در سایر کشورهای جهان از جمله اروپا و آمریکا  ووهان، کم کرونا و اغاز قرنطینه در  گیری بیماری ک

بر کل صنعت   اثر دومینویی آن  بیماری مهلک،  این  از  افزایش شمار مرگ و میر ناشی  با  و  افزایش گذاشت  به  رو 

 کم کم هیوندای و کیا مجبور شدند به  .خودرو سازی در جهان احساس شد و بازار این محصول را در کما فرو برد

درآورند تعلیق  حال  به  کره  در  را  خود  تولید  خطوط  از  شماری  فعالیت  قرنطینه  بعدی    .سبب  اطالع  تا  نیز  نیسان 

پایین  فعالیت  را  آمریکا کرکره خود  ایالت  نیز در چندین  تعلیق کرد. جنرال موتورز  ژاپن  را در  های خودروسازی خود 

اگر چه در حال حاضر شمار   .خود را در انگلیس متوقف کردور نیز به سبب بروز کرونا خط تولید  کشید و جگوار لندر

های خود را آغاز کرده اند ولی تعطیلی چندین ماهه به های خودروسازی در جهان کم کم فعالیتاندکی از شرکت

ا  داشته  جهان  در  زنجیره صنعت خودروسازی  در  رکود شدید  بروز  قرنطینه سبب  تداوم    .ستسبب  با  بدون شک 

رونا و تداوم تعطیلی صنایع وابسته به خودروسازی، صنعت خودروی جهانی نیز آسیب بیشتری را شیوع بیماری ک

به گونه دیگری است، به نحوی که به رغم کاهش تولید   اما وضعیت صنعت خودروسازی ایران  .متحمل خواهد شد

کرونا، بیماری  شیوع  سبب  به  جهان  نقاط  سایر  افزایش  در  به  رو  ایران  در  تولید  است  میزان  گفته   .گذاشته  به 

مدرس  در  »حسین  امسال  ماهه  چهار  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برای  دولت  پیشنهادی  گزینه  خیابانی« 

در کشور رشد   تولید خودرو  پارسال  با  از رشد منفی    ۱۹همسنجی  از دو سال  این صنعت پس  و  درصدی داشت 

ایرنا افزود: در حالی که با خروج خودروسازان فرانسوی وگو با خبرنگار اقتصادی  تانی در گفخیابمدرس  .خارج شد

کرد بتوانیم به تولید ادامه دهیم، اما امسال  های آمریکا، کسی فکر نمیای رنو و کیا پس از دور تازه تحریم و کره 

https://www.irna.ir/news/83897609/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83897609/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83897609/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
هزار    ۸۳۱در مجموع    ۹۸است در سال  نی  گفت  .ریزی شده استهزار دستگاه خودرو برنامه   ۲۰۰تولید یک میلیون و  

 .درصدی داشت ۱۳افت  ۹۷دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال   ۳۳۴و 

 

 واکنش سفیر ایران در چین به استعفای برایان هوک 

در  -ایرنا  -پکن در چین  ایران  زاده« سفیر جمهوری اسالمی  به استعفای »برایان هوک«   »محمد کشاورز  واکنش 

به مانند بازرس    رت خارجه آمریکا اظهار کرد: »فکر نمی کردم برایان هوک هممسئول گروه اقدام علیه ایران در وزا

به گزارش ایرنا کشاورز زاده روز جمعه با انتشار    «.عقده ای داستان بینوایان به این زودی خودکشی سیاسی کند

خ توئیتر  در  مطلب  برایاناین  استعفای  به  داد ود  نشان  واکنش  بود  .هوک  نوشته  توئیتی  در  نیز  پیشتر  ویکتور   او 

وایان شخصیتی بنام بازرس ژاول را خلق کرده که مصداق آنرا در زمان  هوگو نویسنده شهیر فرانسوی در کتاب بین

اول )نماینده ویژه( که دچار  کشاورز زاده افزوده بود بازرس ژ  .حاضر بوضوح در شخصیت برخی افراد می توان دید

  .ژاول خود را مظهر نور و عدالت و حقیقت می دانست ن پریشی است در نهایت مجبور به خودکشی می شودروا

آمریکا  » وزیرخارجه  پمپئو«  در    ۹۷مرداد    ۲۵مایک  را  ایران«  اقدام  با عنوان »گروه  ایران  تشکیل یک کارگروه علیه 

هوک »برایان  و  اعالم  آمریکا  منصوب  دولت  گروه  این  مدیر  عنوان  به  را  خارجه  وزارت  سیاست  طراحی  مدیر   »

های های فعالیت یت، بررسی و هماهنگی تمام جنبهگروه اقدام ایران را »مدیرپمپئو در سخنرانی خود وظایف   کرد

ه آمریکا  مایک پمپئو« وزیر خارج»  .وزارت خارجه درباره ایران و گزارش مستقیم« به شخص وزیر خارجه عنوان کرد

تایید خبر استعفای »برایان هوک«، »الیوت آبرامز« نماینده فعلی آمریکا در امور ونزوئال را جایگزین    روز گذشته با

کردوی   مسوولیت   .معرفی  بر  عالوه  آبرامز  الیوت  برایان هوک،  دوره  پایان  از  پس  کرد:  تصریح  به پمپئو  خود  های 

برایان هوک که از حدود    .نده ویژه برای ایران را نیز به عهده خواهد گرفتعنوان نماینده ویژه در ونزوئال، سمت نمای

به هدف اصلی سیاست موسوم به فشار   ران منصوب شد،  دو سال پیش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ای

فق بوده  کاری که در ماجرای کودتای ونزوئال ناموحداکثری دست نیافت و مشخص نیست استفاده از یک نومحافظه 

است و پیش از این هم در رسوایی دیگری در تاریخ آمریکا مشارکت داشته، درست یک هفته پیش از طرح قطعنامه  

 .شودشکست آن هویدا است، با چه هدفی انجام می  کا در شورای امنیت که از پیشپیشنهادی آمری

 

 آمریکا هرگز موفق به زمین گیر کردن اقتصاد ایران نخواهد شد آسیا تایمز:  

شبکه خبری آسیا تایمز در گزارشی تاکید کرد که آمریکا هرگز موفق به زمین گیر کردن اقتصاد ایران با    -ایرنا-پکن

صادی ایران با کشورهای  به گزارش ایرنا آسیا تایمز روز جمعه در گزارشی به روابط اقت   .م نخواهد شدفشار و تحری

ت تا زمانی که چنین ارتباطاتی وجود دارد هیچ تالشی از سوی آمریکا برای  چین پرداخته و نوشته اس دیگر از جمله

ده است که آمریکا در راستای براندازی هم در در این گزارش آم  .متوقف کردن اقتصاد ایران به نتیجه نخواهد رسید

این کش اما  را ایران تالش می کند  ایران  نتوانسته است اقتصاد  با فشار حداکثری و تحریم های گسترده    ور حتی 

نائل براندازی  به هدف  اینکه  به  کند چه رسد  گیر  آمریکا درباره   این شبکه خبری.آید  زمین  فزاینده  نگرانی های  به 

حشت واشنگتن شده  این موضوع آنقدر باعث و ساله ایران و چین پرداخته و نوشته است  ۲۵ع همکاری  برنامه جام

با یاداوری تهدید وزیر خارجه آمریکا    .یم چین کرده استوزیر خارجه آمریکا تهدید به تحر که مایک پمپئو آسیا تایمز 

ها و فشارهایی را که علیه ایران اعمال    مبنی بر اینکه »اگر این توافق عملی و قطعی شود آمریکا همان تحریم

چنین تهدیدی از سوی وزیر   های چینی در نظر خواهد گرفت« نوشت:  کرده است برای چین و موسسات و شرکت

آمریکا بعید است چنین   خارجه  و  بن بست می کشاند  به  را  دو کشور  روابط  کاری  زیرا چنین  بسیار عجیب است 

 .آمریکا دارای ارتباطات تجاری بسیار گسترده ای هستنداقدامی رخ دهد به هر صورت چین و 

 

https://www.irna.ir/news/83899799/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DA%A9
https://www.irna.ir/news/83899559/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83899559/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83899559/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF


 

 ها از همکاری راهبردی دو قدرت آسیا اهمه غربیو

»جواد منصوری« سفیر پیشین کشورمان در پکن اعتقاد دارد همکاری راهبردی ایران و چین به عنوان   -ایرنا  -تهران

های دو قدرت بزرگ در غرب و شرق آسیا که تهدیدات مشابهی پیش رو دارند، به طور قطع امری مهم است و قدرت

رنامه همکاری راهبردی و بلندمدت میان ایران و چین  ب  .تازند یامدهای توافق به آن میعلت هراس از پ  جهان هم به

  ۲۵های دو کشور قرار گرفته و متن اولیه توافق نیز منتشر شده است. این توافق  مدتی است در دستور کار دولت

های پرشماری قرار گیرد مورد نقد و بررسییها میان تهران و پکن را در بر مای از همکاریساله که حوزه گسترده 

استگرفت باورند  .ه  این  بر  بین  واقع  کارشناسان  تمامی  وابستگی تقریبا  تهدیدات  که  و  دشمن  داشتن  و  متقابل 

تری را با یکدیگر پایه گذاری کنند. این استدالل در مورد ایران و چین شود تا کشورها روابط نزدیک مشترک باعث می 

می  صدق  همکارنیز  اولیه  راه  نقشه  اکنون  دلیل  همین  به  و  استکند  شده  تدوین  بیشتر  برخی   .ی  حال  این  با 

ها در داخل و خارج کشور رویکرد انتقادی تندی را نسبت به این توافق و گاهی اوقات علیه دولت  تحلیلگران و رسانه 

تواند  ار توافق فوق که تدوین دقیق آن میاند. به طور معمول این منتقدان بدون توجه به مزایای پرشمبه کار گرفته 

فشا  تحریماز  سیاه ر  با  تنها  بکاهد،  واژه ها  از  استفاده  و  سند  نمایی  این  به  شرق  به  وابستگی  همچون  هایی 

قابلیت»  .تازندمی و  اهمیت  زمینه  در  پکن  در  ایران  اسالمی  جمهوی  پیشین  سفیر  منصوری«  برنامه  جواد  های 

ر در غرب و شرق آسیا بوده و ضرورت  بر این باور است ایران و چین دو کشور تاثیرگذا  همکاری جامع تهران و پکن

آن  میان  نزدیک  و  روابط خوب  به طور جدی تالش  داشتن  دو کشور  اساس  بر همین  نیست.  پوشیده  بر کسی  ها 

ش دهند تا دقیقا  های مختلف تبادل نظر، انتقال اطالعات و همکاری و هماهنگی خود را گسترکنند تا در زمینه می

های همکاری البته وی ضمن برشمردن چند نکته مهم در زمینه برنامه   .ورده سازندمنافع دو کشور و دو ملت را برآ

با   مستقیمی  وابستگی  قرارداد  و  تفاهمنامه  هرگونه  دارد  تاکید  چین  و  ایران  میان  روابط  جمله  از  کشورها  میان 

اهی در این زمینه به  را تامین کند و کوت لتی موظف است منافع ملت خودمنافع کشورها دارد. به عبارت دیگر هر دو

می تمام  کشورها  مورد  زیان  دوطرف  منافع  بررسی  طریق  از  باید  را  روابط  این  ماهیت  و  سطح  همچنین  شود. 

و باید  ای هستند که در مرحله نخست اعتبار حقوقی ندارند  های اولیه ها هم یادداشت ارزیابی قرار داد. تفاهمنامه 

به گفته منصوری، هنوز ابعاد این    .تا به یک سند رسمی تبدیل شوند  مراحل قانونی خود را در دو کشور طی کنند

های مورد عالقه فراوانی را دارند. اگرچه ما  همکاری مشخص نیست اما ایران و چین در مسیر تعمیق روابط زمینه 

ظرفیت  بر  داشتباید  اکتفا  خود  داخلی  امکانات  و  همکاریها  نمانیم،  بیکار  دیگران  امید  به  و  باشیم  طیف    ه  در 

تواند در روابط تهران و چین  ها از علمی و آموزشی تا بهداشت و دارو ، کشاورزی، صنعت و ... میگوناگونی از حوزه

کرده    هایی امکانات و تجربیاتی کسبای را دارد و ایران هم در بخشمورد توجه قرار بگیرد. چین تجریبات گسترده 

می موضوع  این  روابط  است.  تحکیم  به  کندتواند  کمک  تفاهمنامه   .دو طرف  داشت:  اظهار  موضوعات  منصوری  ها 

برنامه  یا کوتاه مدتی نیستند بلکه  ایران و چین بیان می ساده  توافق  آنطور که برخی منتقدان  بلندمدتند.  دارند  ای 

روابط  شده باشد. باید به خاطر داشت هرگونه همکاری و    اینگونه نیست که اکنون با امضای تفاهم همه چیز تمام

قرارداد   یک  امضای  از  پس  دارد  وجود  احتمال  این  و  است  روز  شرایط  از  تابعی  کشور  دو  بین  اجرایی  برنامه  یا 

بلندمدت آن موانعی   راه به مفهوم اجرای کامل آن نیست و شاید در اجرای  تغییر کند. امضای یک نقشه  وضعیت 

توافقی به امضا رسید اما چند سال بعد بروز تحوالتی    ۱۳۵۳به عنوان مثال میان ایران و عراق در سال    ایجاد شود.

 .در هر دو کشور موجب اجرا نشدن آن شد

از روابط راهبردی دو قدرت بزرگ آسیا بین سال //    هراس  سفیر کشورمان در چین  ۱۳۸۸تا    ۱۳۸۵ هایمنصوری 

داخلی و خارجی نسبت به   بط دو کشور به خوبی آشنا است. وی در مورد انتقاداتبوده و با مسائل و تحوالت در روا

ای از تهدیدات روبرو  گوید: چین در شرق و ایران در غرب آسیا به عنوان دو قدرت بزرگ با مجموعهاین توافق می

است که پس از  ها مشابه است؛ این امر مساله مهمی برای دو طرف است. به همین دلیل  هستند که برخی از آن
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های بزرگ به راه افتاد و عوامل  ای از سوی قدرت های گسترده ن جنجال طرح مساله همکاری راهبردی ایران و چی

ها با اطالع دقیق طبق نظر این دیپلمات پیشین، این کشورها و عوامل آن  .ها نیز همین خط تخریب را دنبال کردندآن

توافق میاز ظرفیت  تهران  های  اگر  دهدانند  را گسترش  درک شرایط، همکاری مشترک خود  با  پکن  به ضرر  و  ند 

به طور قطع اجرای این توافق باید در دستور کار هر دو طرف قرار بگیرد و هر دو کشور با توجه   شود.ها تمام می آن

به دنبال   افع خودبه منافع ملی خود بهترین روابط را با یکدیگر برقرار سازند. باید پذیرفت که چین هم با نگاه به من

تهران است با  از عملکرد    وی  .همکاری راهبردی  انتقادهای داخلی ناشی  از  نکته که بخشی  این  بیان  با  پایان  در 

کرد: تصریح  میزان ظرفیت دولت است  از  دلیل هراس غرب  به  انتقادها  از  راهبردی بخش مهمی  توافق  این  های 

ایاالت    ضای بین المللی است و درصورتی که روند افول هژمونیها تابعی از شرایط موجود در فاست. روابط دولت 

 .ها هم رفتار خود را در عرصه جهانی تغییر خواهند دادمتحده ادامه پیدا کند به طور قطع بسیاری از دولت 

 

 «یک جاده -ایران، حلقه اتصال طرح »یک کمربند

های آسیا، آفریقا و اروپا را  قاره ار استشود قریک جاده« نامیده می -راه ابریشم نوین که »یک کمربند -ایرنا -تهران

دارده شبک با قرار  طرح  این  قلب  در  ایران  که  کند  متصل  یکدیگر  به  دریایی  و  زمینی  ریلی،  تجاری  جمهوری   .های 

داشتن قرار  همچنین  و  انرژی  مختلف  منابع  از  برخورداری  سبب  به  ایران  جغرافیایی  اسالمی  موقعیت  یک  در 

مزیت از  حوزهراه استراتژیک،  در  مهمی  بین  حمل بردی  نقل  برخورو  استالمللی  و    .دار  جغرافیایی  موقعیت  این 

استراتژیک سبب شده است ایران از گذشته تاکنون به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و همچنین گذرگاه کلیدی  

  ۲۰۱۶از سال  .ازی کندیک جاده« ب -که نقش مهمی را در اجرایی کردن طرح »یک کمربند  راه ابریشم به شمار بیاید

یک کمربند توسط »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین مطرح شد، ایران  -ادهمیالدی تاکنون که طرح یک ج

ها و نقاط مختلف جهان است و همچنین  قاره  حمایت خود را از این طرح اعالم کرده است. این طرح ارتباط دهنده

و مناطق مختلف   اقتصادی کشورها  پیشرفت  فراهم می زمینه  ابریشم  راه  در حوزه  دیگر س  .آوردرا  به  از  ایران  و 

راه   برنامه  از کریدورهای شمالی و جنوبی و همچنین شرقی و غربی، نقش مهمی در پیشبرد  سبب برخورداری 

 .کندابریشم ایفا می 

با طرح »یک کمربند نوین  ابریشم  راه  با عنوان//    «یک جاده  -احیای  آن  از  که  نوین  ابریشم  یک    -»یک کمربند  راه 

های تجاری ریلی، های آسیا، آفریقا و اروپا با شبکه ت که بر اساس آن قاره شود طرحی بزرگ اسجاده« نیز یاد می 

می مرتبط  یکدیگر  با  دریایی  و  اجرای  زمینی  و  حال ساخت  در  چین  با همکاری  راه  این  اطراف  کشورهای  شوند. 

 .اتی هستندداث خطوط آهن و بنادر و توسعه خطوط ارتباطی و مخابرهای زیربنایی مانند جاده و پل سازی، احطرح

کوتاه  از  یکی  مسیر  ایران  بهترین  که  است  بالعکس  و  اروپا  سمت  به  شرق  سوی  از  زمینی  مسیرهای  ترین 

به آب  آزاد به شمار می دسترسی کشورهای آسیای میانه  این  های  باور کارشناسان اجرایی شدن کامل  به  رود. 

تو را در ساختار تجاری دنیا بهطرح، می  تغییرات شگرفی  یاد  وجو   اند  پروژه قرن  به عنوان  از آن  آورد لذا برخی  د 

با اتصال  .اندکرده  از   این طرح  اروپا حدود    ۶۵بیش  و  آفریقا  از سه قاره آسیا،  درصد جمعیت جهان، سه   ۶۵کشور 

کشور    ۱۲۵این در حالی است که تاکنون    .ر میگیرددرصد اقتصاد جهان را در ب  ۶۰تا    ۴۰چهارم منابع انرژی و بیش از  

ارزش  ن در راستای همین طرح امضا کرده اند کهموافقت نامه همکاری با چی  ۱۷۳سازمان بین المللی بالغ بر    ۲۹و  

بر   بالغ  بینی شده  پیش  این طرح  در  که  پروژه هایی  کل  اجرا   ۳.۶۷تقریبی  در طول مسیر  که  دالر است  تریلیون 

 .خواهند شد

ایران گیریخطر شکل در صورت غفلت  ترانزیتی موازی  از موقعیت جغرافیایی //    کریدورهای  بهره گیری  با  ایران 

اند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه ای و جهانی افزایش دهد  خود میتو

واقعیت درک  مستلزم  مهم،  این  فرصتکه  از  گیری  بهره  و  ها،  آمادگی ها  رقبای  کسب  با  رقابت  برای  الزم  های 
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تواند بسیاری از معادالت  ریشم جدید میبه باور برخی از کارشناسان، ابتکار راه اب  .منطقه ای و بین المللی است

صورت  ترانزیتی منطقه را تغییر دهد و ایران باید تالش کند که حضور فعالی در این طرح داشته باشد، در غیر این

 .های ترانزیتی ایران را از بین خواهد بردترانزیتی موازی در این منطقه شکل خواهد گرفت که فرصت   کریدورهای

 

 داد   مسکو« در برابر غرب خبر-پکن-روزنامه چینی از شکل گیری محور »تهران 

مسکو در برابر غرب خبر    -پکن    -روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« چین از شکل گیری محور تهران    -ایرنا-پکن

به گزارش    .ریکا و معلول تضعیف غرب در اوراسیا استداد و نوشت: شکلگیری این محور نتیجه سیاست های آم 

یک مناقشه بزرگ است و چیزی شبیه جنگ سرد را شکلگیری این محور   ایرنا »ساوت چاینا« روز پنجشنبه نوشت:

کند می  تداعی  اذهان  اینکه   در  و  است  غرب  نفوذ  ذی  دیگر  های  بخش  در  چین  شدن  تر  قوی  دهنده  نشان  و 

روسیه  روزنامه در گزارش تحلیلی خود آورده است چین،    .در دنیا در حال تشدید استسیاست های ضد امریکایی  

تشکیل یک ائتالف هستند و در ماه های گذشته مسکو و پکن به مراتب جسورتر از و ایران مدت ها است در حال  

ن برای برنامه جامع  گزارش رایزنی های ایران و چی  .از تهران در مقابل تحریم های آمریکا حمایت می کنند  گذشته

داند و می    ساله را یکی از آشکارترین تالش ها برای تضعیف سیاست های غرب بخصوص آمریکا می  ۲۵همکاری  

که از نگاه آنها   ه با واشنگتن و سیاست هاییافزاید: چین و روسیه هم با یکدیگر همکاری گسترده ای را برای مقابل

ت این سه کشور به همراه پاکستان گروهی را تشکیل داده اند که  ساوت چاینا نوش  .مخرب است شروع کرده اند

درب افغانستان  از  آمریکایی  نظامیان  از خروج  نوین  پس  یک فصل  این  و  متمرکز شده است  این کشور  اره مسایل 

سوب می شود این احتمال هم که چنین همکاری هایی تاریخی در جریان همکاری های آنها در مقابل آمریکا مح

  .سیم و مبادله اطالعات باشد وجود دارد همچون گذشته که رزمایش های مشترکی نیز برگزار کرده اندشامل تق

یاست ها و نفوذ غرب در اوراسیا نوشته است چین و روسیه کماکان با ایران همکاری  اوری تضعیف سگزارش با یاد

یران که از سوی اروپایی ها پس  این به معنای آن است که شرکت های چینی می خواهند در طرح های ا می کنند

ساوت چاینا    .ف اهمیت دارداز تحریم رها شده است حضور داشته باشند و عبور از تحریم ها برای تحقق این هد

شاید ما هنوز وارد دوره ای از یک جنگ سرد جدید نشده ایم اما آنچه مشاهده می شود تضعیف تدریجی   نوشت:

 .غرب در قلب اوراسیا است

 

 چین بار دیگر با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت مخالفت کرد 

و    -ایرنا  -پکن امنیت  از قطعنامه های شورای  قاطعانه  اینکه کشورش  بیان  با  دیپلماسی چین  سخنگوی دستگاه 

تمد برای  متحده  ایاالت  های  تالش  با  کرد  اعالم  دیگر  بار  کند  می  حمایت  ایران  ای  هسته  جامع  تحریم توافق  ید 

علیه  امنیت مخالف است  تسلیحاتی  در شورای  در نشست    .ایران  پنجشنبه  روز  بین«  ون  ایرنا »وانگ  به گزارش 

باید به دقت اجرا   ۲۲۳۱خبری در پکن افزود: کلیه مفاد قطعنامه   شورای امنیت از جمله مقررات تحریم تسلیحات 

و جامعه جهانی      .شود ذیربط  با طرف های  افزود: چین  توی  از  ادامه حمایت  ایران برای  ای  وافق جامع هسته 

قطعنامه های شورای امنیت،  سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین اظهار کرد پکن همچنین از  .همکاری خواهد کرد 

 .خواهد کرد حمایت از چند جانبه گرایی و حل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران حمایت

 

 خبرنگاری در چین، تنوع رسانه ای و بکارگیری فناوری

رسانه های چین هم از لحاظ فعالیت و هم از لحاظ کارکرد از تنوع زیادی برخوردارند، اما آنچه در این    -ایرنا    -پکن  

ی  کشور بیشتر اهمیت پیدا می کند این است که اکثر رسانه ها از سوی دولت مرکزی و حزب حاکم اداره و کنترل م

باال طبی و جمعیت  قومی  تنوع  به  توجه  با  که  نظر می رسدشوند موضوعی  به  برای کشور    .عی  ایرنا  گزارش  به 

https://www.irna.ir/news/83898599/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83899271/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83898006/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


 
که   چین  مانند  سالیق    ۵۶پهناوری  و  باال  بسیار  جمعیت  نظرداشت  با  و  است  داده  جای  خود  در  را  قومی  اقلیت 

بر   حاکم  حزب  و  مرکزی  دولت  که  رسد  می  نظر  به  طبیعی  بسیار  باشندگوناگون،  داشته  کنترل  ها  رسانه   .این 

نند دیگر کشورها در دسته بندی های مختلفی چون نشریات ادواری، مجالت، تارنماها،  رسانه های گروهی چین ما

شبکه های خبری و رسانه ای، گروه های رسانه ای و همچنین رادیو و تلویزیون و تلفن های هوشمند قرار می 

های همراه و ارتباط خصوص به دلیل اشتراک باالی تلفن  نه، بیشتر مردم در چین ببا ورود به عصر جدید رسا  .گیرند

یا اینترنت دریافت می کنند و سهم  با اینترنت، عمده اخبار خود را از تلفن های هوشمند و  بسیار قوی و گسترده 

سنتی مانند رادیو و    برای همین بیشتر رسانه های  .روزنامه ها، نشریات و حتی رادیو و تلویزیون کمتر شده است

ایتلویز را در  نیز شبکه های خود  به آسانی یون  تلفن های همراه خود  با  تا مردم حتی  اند  اندازی کرده  راه  نترنت 

مشترک آنها شده و اخبار را دریافت کنند بنوعی که تلویزیون مرکزی چین و خبرگزاری شینهوا در این کشور هنوز  

حاکم اداره    برخی از روزنامه های دولتی که از سوی حزب  .اصلی ترین راه های کسب اخبار متقن و موثق هستند

دارند. البته این رسانه ها در زمینه های مالی هیچ دغدغه ای ندارند و دولت مرکزی و حزب   قدرت باالیی می شوند

حاکم سرمایه های بسیار کالنی در اختیار این رسانه ها قرار می دهند. این رسانه های بزرگ در زمینه سرمایه و یا  

با هیچ مشکلی روبرو نیست نیز فعالیت های گسترده ای دارند داشتن حقوق و مزایا  ند و در کشورهای دیگر دنیا 

سرمایه باال، نیروی انسانی و مزایای مختلف باعث شده است تا از قدرت اجتماعی و سیاسی باالتری نیز بهره مند  

آیند به حساب می  ثروتمند  و رسانه هایی  تلویزی  .شوند  و  رادیو  رییس  مانند چین  در کشوری  یا  برای همین  و  ون 

یا سردبیران و رییسان روزنامه هایی   و  رییس خبرگزاری شینهوا که خبرگزاری رسمی کشور محسوب می شود 

 .چون مردم و گلوبال تایمز دارای رتبه باالی سیاسی، اجتماعی و پایگاه بسیار باالی رسانه ای هستند

رسمی دارای حدود  //    آمارهای  چین  دهد  می  نشان  رسمی  دائم  ۳۰۰تا    ۲۵۰آمارهای  و  رسمی  خبرنگار  هزار 

است که برای خبرگزاری ها و نشریات کار می کنند. اتحادیه سراسری خبرنگاران چین در تارنمای خود آورده است 

این اتحادیه در گزارش آماری خود خاطر نشان    .نفر برای خبرگزاری ها کار می کنند  ۸۱که از این میان دو هزار و  

هزار نفر برای نشریات ادواری کار می کنند که در    ۶نفر برای روزنامه ها و بیش از   رهزا  ۹۰کرده است که نزدیک به  

میان   از هزار  ۱۵۰این  بیش  و همچنین  تلویزیون  و  رادیو  خبری،  برای شرکت های  تارنماهای   هزار  ۲نفر  برای  نفر 

  ۳۴سال و    ۴۰تا   ۳۰چینی بین  ان  درصد از خبرنگار  ۳۹این اتحادیه افزوده است که نزدیک به    .خبری فعالیت می کنند

در شرایطی که حدود   .درصد خبرنگاران را مردان تشکیل می دهند  ۵۲سال دارند و بیش از    ۵۰تا    ۴۰درصد هم بین  

میلیون نفر از مردم چین از روی تلفن های همراه روزنامه می خوانند اتحادیه خبرنگاران بر این باور است که با   ۶۰۰

ارزش بازاری صنعت رسانه در    .م است در این عرصه نیز تغییرات اساسی صورت گیردالزتحول در صنعت رسانه  

میلیارد دالر می رسد در حالی که شمار مشترکان روزنامه ها در حال کاهش است برعکس    ۲۰۰چین به بیش از  

 .مردم بیشتر با استفاده از تلفن های همراه و اینترنت اخبار را دنبال می کنند

رسانه بویژه //    ای  مباحث  المللی  بین  تحوالت  و  اخبار  روی  چین  مدرن  و  سنتی  های  رسانه  عمده  روزها  این 

و  ها  روزنامه  بیشتر  مقاالت  و  و سرتیتر  اند  متمرکز شده  آمریکا  و  چین  بین  ها  تنش  و  کرونا  گیری  موضوع همه 

سوی آمریکا به طور جدی به    ونا از با توجه به اینکه چین پس از کر   .تارنماها ابتدا به این دو موضوع اختصاص دارد

چالش کشیده است رسانه های گروهی چین که زیر نظر دولت فعالیت می کنند تمرکز خبری را روی این موضوع 

قرار داده اند بخصوص روزنامه هایی چون گلوبال تایمز و مردم که زبان حزب حاکم در کشور محسوب می شوند  

ا  انتقاد  به  را  از مطالب خود  وز سیاسبسیاری  آمریکا  رییس جمهور  ترامپ  دونالد  دولت   ت های  مقامات  از  برخی 

عمده مسایل مربوط به مناقشات دو کشور بر سر هنگ کنگ، سین    .از جمله وزیر خارجه آن کشور قرار داده اند وی

اقتصادی،   اختالفات  و  کرونا  تجاری،  جنگ  تایوان،  د کیانگ،  جنوبی  دریای  در  جمله  از  نظامی  و  این سیاسی  ر 

 .روزنامه ها به صورت مستمر منتشر می شود



 
تا قبل از کرونا بارها میزبان اجالس ها و مجامع بزرگ رسانه ای و نشست های  //    اجالس های رسانه ای چین 

بود رسانه  شد جهانی  می  برگزار  جهان  توسعه  و  پیشرو  های  رسانه  موضوع  با  ها  نشست  این   این  جریان  در 

مسا از  بسیاری  ها  چالشاجالس  و  طبیعی،   یل  منابع  اقلیمی،  تحوالت  زیست،  محیط  جمله  از  دنیا  روز  های 

موضوعات اقتصادی و چالش های بین المللی و منطقه ای کشورها و نقش رسانه برای از میان برداشتن آنها مورد  

عه ش های توسنقش رسانه ها در توسعه دنیا و شکل دادن به روفناوری رسانه و تلویزیون،    .بحث قرار می گرفت

کشورها، مسئولیت رسانه و مسایل جهانی، فعال بودن یا منفعل بودن رسانه ها، نقش رسانه ها در فقرزدایی و  

و   نوین، رسانه ها  ابریشم  راه  ای،  و منطقه  ثبات جهانی  و  پیشبرد صلح  در  اقشار ضعیف، نقش رسانه  به  کمک 

گاران و رسانه های سنتی و مدرن از جمله های خبرن  تحوالت اقلیمی، مشارکت رسانه ای و فرصت ها و مسئولیت

 .محورهای این نشست های خبری و رسانه ای داخلی و بین المللی چین است

چین در  خبرنگار  با  »//    روز  دنیا  روزها  این  گوید:  می  چین  تلویزیون  در  رسانه  حوزه  کارشناسان  از  شیا«  لیو 

مسئ و  است  روبرو  ای  سابقه  بی  های  چالش  و  شده  مشکالت  دوچندان  خبرنگاران  برای  ای  رسانه  های  ولیت 

زه افزایش در چین هم به دلیل فشارهای آمریکا بر خبرنگاران و رسانه ها، تنش ها بیش از قبل در این حو است

اند گرفته  قرار  ای  سابقه  بی  فشارهای  تحت  مقیم  خبرنگاران  از  تعدادی  و  است  که    .یافته  کرد  نشان  خاطر  او 

اخالق کاری و رسانه ای را باید در دستور کار خود داشته باشند و   در خبررسانی اصول حرفه ای،    خبرنگاران اصوال

ت های خود برای اطالع رسانی دقیق و عادالنه و در مسیر  به رغم فشارها و چالش ها الزم است که به مسئولی

این باور است که مردم در چین هنوز جینگ لیانگ« که در روزنامه لیانگ مینگ فعالیت می کند بر » .صحیح عمل کنند 

شاید به دلیل فناوری های اطالع رسانی مدرنتر، این نشریات سنتی با اقبال   از نشریات سنتی استفاده می کنند

  .متری روبرو شده باشند اما هنوز تعداد نشریاتی که در چین به فروش می رسد زیاد است و مشترکان زیادی داردک

خبرنگا وظایف  درباره  مناسبتی  او  چه  و  باشیم  داشته  قرار  شرایطی  چه  در  که  کند  نمی  فرقی  گفت:  ران 

عمل   باشد کند  می  حکم  وظایفشان  که  آنطور  باید  وضعیتی  هر  در  مردم  خبرنگاران  منافع  خدمت  در  و  کنند 

با  باشند را  اخبار  و  کرده  حرکت  عدالت  مسیر  در  باشند  داشته  سعی  باید  مشکالت  و  ها  چالش  به  توجه  بدون 

قرار دهندس مردم  اختیار  در  باالتر  دقت  و  معتقدند  .رعت  تالش   خبرنگاران چینی  آمریکایی  رسانه های  روزها  این 

یگر کشورهای مستقل دنیا و دور از سیاست های تحمیلی را به چالش بکشند  زیادی کرده اند تا چین و شماری از د 

ات واشنگتن که رسانه ها و خبرنگاران را به چالش  وظیفه دارند در واکنش به این اقدام همین دلیل خبرنگاران به

رار دهند و  می کشد با بهترین شیوه های اطالع رسانی و سریعترین روش ها، دنیا را در جریان اطالعات درست ق

اجازه ندهند راهبردهای قلدرمابانه آمریکا و برخی از کشورهای غربی، ملت ها و دولت ها را در نقاط مختلف جهان 

   .بکشندبه چالش  

 

 به دنبال احیا گردشگری بعد از کرونا  چین 

بعد از بیماری همه گیر کرونا  /سعید شبانی و آسن ولینوف | دانش آموختگان دکترای حقوق اقتصاد از شانگهای

که هم اضطراب مسافرتی ایجاد کرد و هم محدودیت های سختی به دنبال داشت گردشگری یکی از بخش هایی 

کار گرفته  رو حتی در چین نیز که سخت ترین اقدامات برای کنترل این بیماری ب بود که به شدت آسیب دید از این  

چین   .شد صنعت گردشگری هنوز سرپا نشده است با این حال قدم هایی برای احیا این صنعت برداشته شده است

بین استان  هنوز به طور کلی ورودی های خارجی را بسته است و تنها در اواخر ماه ژوئیه بود که سفرهای داخلی  

هواپ بلیط  تور،  های  بسته  فروش  و  پذیر  امکان  دوباره  بازگشایی شدها  هتل  رزرو  و  با   یما  برخورد  در  کشور  این 

ویروس کرونا به صورت قاطع انواع مسافرت ها را محدود کرد اما بالفاصله قدم هایی برای کمک به فعاالن صنعت 

از گردشگری و  اقتصادی  تخفیف، حمایت های  ارائه  مدل    با  و  فعالیت ها  کردن  متنوع  در  تجار  ترغیب  مهمتر  همه 

https://www.irna.ir/news/83899606/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
تا ارائه تورهای مجازی و کالس  خود برداشت ایجاد سکوهای آنالین فروش سوغات و غذاهای ویژه    های تجاری

آنالین که های  بودند  اقداماتی  جمله  شد از  انجام  زمان  این  بسیار     .در  چین  در  گردشگری  صنعت  بازگشایی 

مسافرت های خانوادگی  هفته ودریجی بود و بیشتر تمرکز بر روی مسافرت های کوتاه، تعطیالت آخر  محتاطانه و ت

بود با این حال مسافرت های گروهی جز اولویت های دولت چین نبود تا اینکه این نوع مسافرت ها هم امکان پذیر  

به مسافت های   که  تابستانی  در مسافرت های  یادآوری شد  گردشگران  به  و  روند ضمن شد  از خانه می  دورتر 

دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیرانه به صورت قوی در دستور کار قرار  تشویق و ترغیب آنها و ایجاد انگیزه،  

ترویج  برای  ابتکار عمل  این  بارز  نمونه  انجام شد  کدهای سالمتی  آر«  »کیو  و  تب سنجی  از طریق  کار  این  گیرد 

تعدا با مسافت طوالنی تر،  به افزایش سفمسافرت  برای کمک  از شرکت های هواپیمایی بزرگی بودند که  ر، دی 

با قیمت مناسب ارائه می دهند اکنون همانطور که انتظار می رود چین      .بسته های پرواز نامحدود آخر هفته را 

جمله   از  چین  در  داخلی  گردشگری  است  کرده  فعال  گردشگری  ترویج  برنامه  در  را  داخلی  گردشگری  گزینه 

رو در تالش است با بهینه سازی این صنعت از    زرگترین صنایع در بین گردشگری بین المللی است این کشور از اینب

افزایش دهد را  این وجود، در دراز مدت طریق بسته های مسافرتی، درآمد گردشگری خود  بین   با  چین مسافران 

سنتی مورد  افران را به مناطقی که به طورالمللی را فراموش نمی کند و همچنین به فکر راه هایی است تا مس

نبوده است جذب کند و در عین حال در تالش است انتظارات مسافران خارجی را در این    عالقه گردشگران خارجی

ایده ها و روش ها از جمله اهداف اعالم شده سال   رشد پایدار، ایمنی، تنوع و تبادل بین المللی کند مناطق براورد

شاندونگ نمونه ای از عملی امسال شهر یانتای در استان     .ردشگران بین المللی در چین است برای جذب گ  ۲۰۲۰

میالدی   ۱۸۶۱به عنوان یکی از اولین "بندرهای باز" چین از سال  یانتای تاریخ بسیار جالبی دارد کردن این ایده است

همچنین زادگاه  ذاهای آن تاثیر گذاشتکنسولگری خارجی بود که بر معماری و غ ۱۷شهر خانه  این بین المللی شد

ناشر مجال لوس،  میوه های خود  بود Fortune و Time  ،Life تکودکی هنری  دلیل  به  نیز  یانتای در سراسر چین 

با نو    .کیلومتری ساحلی در محدوده شهر مشهور است  ۱۰۰و بزرگراه   )گیالس، سیب و گالبی(، جزایر و سواحل آن

ی  المللی سازی،  بین  و  باشد آوری  پیشرو  توریسم  صنعت  بازگشایی  در  دارد  زندگی جشنواره س انتای قصد  االنه 

ساحلی همیشه دارای اهداف متعددی بوده است ارائه رویدادهای فرهنگی طوالنی و سرگرمی در فصل تابستان 

"فره توسعه  و  جهان  و  چین  داخل  در  بازدید  برای  جالب  مقصد  مورد  در  اطالعات  ارائه  محلی،  ساکنان  نگ  به 

یانتای برای با امسال عالوه بر    .زگشایی صنعت گردشگری استساحلی" جهانی و مبادالت از جمله برنامه های 

چین گردشگری  نگاران  روزنامه  انجمن  با  برگزارکنندگان  موارد،  این  محتوای  همه  تهیه  ضمن  تا  کردند  همکاری 

آنها،  مناسبی ساخت  نحوه  و  محلی  غذاهای  منطقه،  این  گردشگری  دیدنی  برای  و   سواحل  گذاشته  نمایش  به 

یانتای با شهرهایی مانند والدی ووستوک، پوکت، سن دیگو و  .ران معرفی شوندافراد مشهور محلی هم به گردشگ

امسال برنامه هایی هم در این زمینه برگزار شد تا زندگی ساحلی  بسیاری از شهرهای دیگر خواهر خوانده است

 .معرفی شودرای بازدید و گشت و گذار که در این شهر وجود دارد به مسافران  مهیج و مکان های جالب بسیاری ب

شاید برای نخستین بار باشد که چین خود را در این جایگاه پیدا می کند همانطور که کشوری در نظر گرفته می 

اند یک رهبر پیش قدم بوده است، این کشور می تو شود که پیش از دیگر کشورها در باز کردن اقتصاد و گردشگری

اصول  شایی ایمن و توسعه پایدار سفر و گردشگری هم باشدفکری و تعیین کننده استاندارد برای شیوه های بازگ

از  ناشی  خسارات  رساندن  حداقل  به  برای  هایی  راه  آنها  زیرا  است  معقول  کشورها  سایر  برای  چین  از  پیروی 

اند کرده  پیدا  گیر  جذ  .بیماری همه  طرح  می رسد  نظر  مانندبه  گردشگر،  و   ب  داخلی  های  مسافرت  به  بازگشت 

ارزش  مسافران داخلی، جذاب و باعث جذب مسافران می شود همچنین دادن ای مسافرتی برایپیشنهاد بسته ه

افزوده به محصوالت مسافرتی سنتی، ترویج تجربیات فرهنگی و ارائه اطالعات به روش های خالقانه، ضمن برنامه  

  .لی، موفقیت آمیز بوده استمتعهد ماندن به پایداری بلند مدت در جذب حداکثری گردشگران داخریزی برای آینده و  



 
جشنواره زندگی در یانتای یادآور این است که گردشگری نوآورانه، ارتجاعی و با محیط قابل سازگار است و یکی از 

تی در سال های اپیدمی و در میان عدم  بهترین سکوها برای توسعه تبادل بین المللی ایده ها و بهترین شیوه ها، ح

 .اقتصادی استثبات سیاست بین المللی و 

 

 مخالفت چین با اقدامات آمریکا علیه ویچت و تیک تاک 

ک  -ایرنا  -پکن ترا وزارت امور خارجه چین اعالم  مپ رد به شدت مخالف دستورات اجرایی اعالم شده توسط دونالد 

ویچت پیام رسان چینی  با  معامله  ممنوعیت  بر  مبنی  آمریکا  گذاری   (WeChat) رئیس جمهوری  اشتراک  برنامه  و 

به گزارش ایرنا »وانگ ون بین« سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در یک   .است (TikTok) ویدیو تیک تاک

این دو شبکک آمریکا علیه  اقدامات  این  از  به عنوان  نفرانس خبری در پکن  »اقدامات هژمونیک     ه اجتماعی چینی 

بر اساس اعالم کاخ سفید، دونالد   .چین از حقوق و منافع مشاغل چینی دفاع خواهد کرد آشکار« یاد کرد و گفت:

برنامه چینی خوانده است فرمانی را امضا کرد که بر    این دو رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با آنچه تهدید ترامپ

های آمریکایی با دو شرکت تنست مالک ویچت و بایت دنس  روز انجام هرگونه معامله شرکت  ۴۵به مدت  اساس آن

گزارش ها حاکی است مایکروسافت پس از مشورت با ترامپ تایید کرده است که   .متوقف می شود مالک تیک تاک

 .ارد دالر تخمین زده شده استمیلی ۵۰ خرید تیک تاک ادامه خواهد داد ارزش این نرم افزار مذاکرات را برای

تایوان به  با فروش اسلحه  آمریکا  //    مخالفت  به تصمیم  از سخنانش در واکنش  این مقام چینی در بخش دیگری 

حات آمریکایی به  فروش تسلی برای فروش تسلیحات جنگی از جمله پهپادهای جنگی و جاسوسی به تایوان گفت:

 .توقف گردداست و باید م تایوان، ناقض اصل چین واحد

 

 چین بانک های خود را به فاصله گرفتن از سویفت فراخواند 

درپی باال گرفتن تنش ها میان چین و آمریکا و اقدام واشنگتن در تحریم مقام های هنگ کنگی، پکن از    -ایرنا  -پکن

 .فاصله گرفته و از سامانه جایگزین چینی استفاده کنند بادالت بانکی سویفتبانک های خود خواست از سامانه ت

را تصویب   بر مقام های چین و هنگ کنگ است و علت آن  افزایش فشارها  بتدریج در حال  آمریکا  ایرنا  به گزارش 

های چین   بانک این باعث شده است تا نگرانی قانون امنیتی هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین عنوان کرده است

تحریم   شوداز  بیشتر  آمریکا  فزاینده  پست«    .های  مورنینگ  چاینا  »ساوت  روزنامه  نوشته  به  تصویب  بنا  چین، 

ارایه می دهند، هدف قرار   به مقام های چینی و هنگ کنگی  را که خدماتی  مقررات آمریکا می تواند بانک هایی 

بین  میالدی سامانه پرداخت  ۲۰۱۵چین سال    .می گیرنددهد و این بانک ها نیز در زمره تحریم های تحمیلی قرار  

بانکی و فرامرزی به نام »سی آی پی اس« ایجاد کرد که اقدامی از سوی این کشور برای فاصله گرفتن از تحریم  

تا از این سامانه که   ها و فشارهای آمریکا نیز محسوب می شود و بتدریج بانک های خود را تشویق کرده است 

یوان انجام  مبادالت  )ارز چین(  کنندی  پرداخت های خود استفاده  برای  ای،   .می دهد،  بیانیه  در  بانک مرکزی چین 

سامانه ای مستقر در بلژیک که کنترل پرداخت   فراخوانده است بانک های این کشور را به فاصله گرفتن از سویفت

چین، بانک های  رخواست بانک مرکزی  بر اساس د     .های مالی از طریق آن با دالر از سوی آمریکا کنترل می شود

این کشور باید از تبادالت یوانی و سامانه ذی ربط این کشور استفاده کنند و درنظر داشته باشند با افزوده شدن بر  

بخش بین الملل بانک مرکزی   .پدید خواهد آمد تحریم ها مخاطرات بیشتری برای آنها در صورت استفاده از سویفت

و انجام مبادالت با یوان و سامانه پرداختی چین   فاصله گرفتن از سویفتتصریح کرده است که  چین در بیانیه خود  

بخصوص بین چین و هنگ کنگ موجب می شود تا آمریکا داده های کمتری از تبادالت مالی چین در اختیار داشته  

به    .باشد یوانی چین ه  ۱۰۰نزدیک  بانکی  پرداختی  با سامانه  ند در  مکاری و مشارکت دار کشور و منطقه در دنیا 

 .میلیون دالر از مبادالت بانکی با همین سامانه چین انجام شده است  ۴۰۰میلیارد و    ۱۹میالدی روزانه    ۲۰۱۹سال  

https://www.irna.ir/news/83899734/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9
https://www.irna.ir/news/83900443/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
در شرایطی جدیت پیدا می کند که آمریکا رییس منطقه ویژه   دعوت به فاصله گرفتن بانک های چینی از سویفت

 .ر داده استرا مورد تحریم قرا مقام ارشد دیگر ۱۰اداری هنگ کنگ و 

 

 چین: تحریم مقام های هنگ کنگ از سوی آمریکا وحشی گری است 

بیانیه ای تحریم های آمریکا علیه    -ایرنا  -پکن دفتر ارتباطی چین در منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، امروز شنبه در 

را وحشیانه و گستاخانه توصیف کرد  ۱۰« رییس و  »کری الم این منطقه  از مقام های ارشد  به گزارش    .نفر دیگر 

نق بهانه  به  آمریکا  های  تحریم  است:  آمده  بیانیه  این  در  نیات  ایرنا  نشانه  کنگ،  هنگ  در  تجارت  و  بیان  آزادی  ض 

با این تحریم ها این نیات را برهمگان   بیمارگونه آمریکا در حمایت از هر کسی است که ضد چین اقدام می کند و

تن دیگر از مقام های ارشد   ۱۰آمریکا روز جمعه رییس اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و    .آشکار کرده است

را نرم    این منطقه  به عملیات های  باید  که  اعالم کرد  تاک  تیک  و  بزرگ ویچت  به شرکت های  تحریم کرد همزمان 

رسانه های هنگ کنگی گزارش کرده اند از زمان تصویب قانون امنیتی   .آمریکا پایان دهندافزاری و خدمات خود در  

خت ترین اقدام واشنگتن علیه هنگ  هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین در ماه ژوئن امسال، اعمال این تحریم ها س

این تحریم ها، دارایی وزارت خزانه داری آمریکا دیروز جمعه اعالم کرد بر اساس    .کنگ و چین محسوب می شود

نفر دیگر از مقام های هنگ کنگی را به دلیل نقض آزادی بیان و تجارت و تصویب این قانون،  ۱۰های رییس منطقه و 

وزیر خارجه آمریکا اعمال این تحریم ها را اقدامی دانست که نشان می دهد  مایک پمپئو  .در آمریکا مسدود می کند

ادوارد  »  .کنگی در این منطقه انجام می دهند خرسند نیست و آنها را نمی پذیردواشنگتن از آنچه مقام های هنگ  

های آمریکا را »وحشیانه،    ارشد ترین مقام بازرگانی هنگ کنگ که همپایه وزیر محسوب می شود این تحریم یائو«  

هنگ کنگ را به  و افزوده است که چنین کاری تجارت شرکت های آمریکایی در  غیرمنطقی و نادرست« توصیف کرد 

با تحریم هایش در واقع به    .نابودی می کشاند وی افزود: اگر چنین کاری از سوی آمریکا صورت گیرد، این کشور 

ویلیام ایوانینا« رییس مرکز    .ه است و در نهایت آنها ضربه می خورندشرکت های خود در هنگ کنگ آسیب رساند

ات خود ضد چین گفته است که پکن نمی خواهد ترامپ یک بار  امنیتی و ضد جاسوسی آمریکا در تازه ترین اظهار

شود آمریکا  جمهوری  رییس  همچنین      .دیگر  و  کشور  این  های  مقام  علیه  آمریکا  های  تحریم  و  اقدامات  چین 

 .ا از جمله فشارهای اخیر بر ویچت و تیک تاک را محکوم کرده استمحدودیت ها برای شرکت های خود در آمریک

 

 ن کانادایی در چین به اعدام محکوم شد چهارمی

ساعت پیش یک شهروند کانادایی به جرم تولید و نگهداری مواد مخدر در چین   ۲۴که کمتر از  در حالی    -ایرنا  -پکن

حکم اعدام گرفت امروز جمعه نیز دادگاهی در فوشان واقع در استان گواندونگ در جنوب چین یک تبعه دیگر کانادا  

آمده است عالوه بر این شهروند   به گزارش ایرنا در حکم دادگاه فوشان  .ه به اعدام محکوم کردرا به جرمی مشاب

»یی جیان هوی« نام دارد یک شهروند چینی نیز به اعدام و چهار نفر دیگر هم به حبس های     چینی که  -کانادایی  

جه چین روز گذشته /پنجشنبه/ در  سخنگوی وزارت امور خار وانگ ون بین«  »  .تقریبا طوالنی مدت محکوم شده اند

قانون برابر   و همه در مقابل کن گفت: جرایم مواد مخدر در چین بسیار جدی استیک کنفرانس خبری روزانه در پ

طبق قانون و به طور مستقل رسیدگی به این پرونده ها را بر عهده  وی با اشاره به اینکه مقامات مربوطه  .هستند

چینی   -ین شهروند کانادایی  ا  .این امر تأثیری در روابط چین و کانادا داشته باشد می کندفکر ن داشته اند افزود که  

سال   از  که  است  فردی  کانادا  )   ۲۰۱۸چهارمین  در  چین  هواوی  مالی  ارشد  مدیر  وانجو«  »منگ  خانم  که  زمانی 

به   ۲۰۱۸در سال   منگخانم    .دستگیر شد( به دلیل تهیه و نگهداری مواد مخدر در چین به اعدام محکوم می شود

نقض تحریم های آمریکا بوده و   پلیس کانادا بازداشت شد وی متهم بهدرخواست آمریکا در فرودگاه ونکوور توسط  

کرده است واشنگتن تقاضا  را  این شهروند چینی  و    .استرداد  تاخته  این شهروند خود  بازداشت  به  به شدت  چین 
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"ا را  آمریکا  او به  این  .قدامی سیاسی" توصیف کرده استفرآیند استرداد احتمالی  از     »شو وی هونگ«،     پیش 

غیر از این   .»رابرت لوید شلنبرگ« و »فان وی« به جرم تولید و نگهداری مواد مخدر در چین به مرگ محکوم شده اند

اند »به خطر  اتهام  به  نیز  دیپلمات سابق  کوریگ«  »مایکل  و  تاجر  اسپاور«  »مایکل  کانادایی،  اختن چهار شهروند 

 .امنیت ملی چین« در زندان هستند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 کرونا با کفش ها هم می آید

ها مثل کرونا را حمل کنند و این سوال مطرح  ها و ویروستوانند مانند سایر سطوح، انواع میکروبها نیز می کفش

ضدعمی باید  بار  یک  وقت  هرچند  و  چگونه  را  کفش  کف  شرایطی،  چنین  در  که  کردشود  گزارش   .فونی  به 

آلوده می  خبرگزاری صدا وسیما خبرنگار یا سایر سطوح  زمین  با  تماس مکرر  به علت  ویروس  ،کف کفش  به  تواند 

انی  ای در بیمارست در مطالعه .کرونا آلوده شود. این ویروس ممکن است بین سه تا پنج روز بر کف کفش باقی بماند

از کارمندان  تواند روی کفش باقی بماند. کف کفش نیمی  در ووهان چین مشخص شد که ویروس کرونای جدید می 

نیست مشخص  هنوز  آن  بودن  عفونی  ولی  بود،  کرونا  ویروس  به  آلوده  درمانی  کفش  .بخش  قابل  شستن  های 

آلودگی توسط کفششست انتقال  این امکان  بر  بود که  ها  وشو توصیه شده است. عالوه  تنها در صورتی خواهد 

پیدا کنند. به منظور جلوگیری از گسترش ها با دهان، بینی یا صورت تماس  ها، دستپس از تماس دست با کفش 

کفش  توسط  استآلودگی  توصیه شده  زیر  راهکارهای  داخلی کفش  .ها  محیط  از  خارج  در فضایی  را  آلوده  های 

کنید نگهداری  از کفش   .منزل  امکان  به راحتی میهدر حد  اینکه  دلیل  به  و صابون  ای الستیکی  آب  با  را  آنها  توان 

درصد،   ۷۰های الکلی یا اسپری الکل حداقل  در صورت استفاده از دستمال   .شست و ضدعفونی کرد استفاده کنید

برخی  طمینان حاصل شود. در  اجازه دهید تا الکل برای چند دقیقه روی کفش باقی بماند تا از ضدعفونی شدن آن ا

آن  بر  عالوه  است.  نشده  توصیه  آلودگی  بیشتر  پخش  دلیل  به  کردن  ضدعفونی  برای  دستمال  از  استفاده  منابع 

استفاده از سایر محلول های ضدعفونی کننده سطوح وایتکس )آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم( رقیق شده نیز ذکر  

توانید برای ضدعفونی کردن ته  ه باشد می یمت که به محلول آغشتهای مستعمل یا ارزان قاز مسواک  .شده است

به نوع کفش )قابل شست  .کفش استفاده کنید با توجه  و  برای شستن کفشدر صورت امکان  از  وشو باشد(  ها 

ها به خوبی شسته و مرتب از  های خود را بعد از لمس کفش دست  .شویی با آب گرم استفاده کنیدماشین لباس 

روی سطوح جاکفشضد عفونی   و  کننده  باز  به  مجبور  که  دار  بند  پوشیدن کفش  از  امکان  کنید.تا حد  استفاده  ی 

آن  مکرر  کردن  کنیدبسته  کفش هستید خودداری  بند  با  دست  تماس  و  طریق    .ها  از  تنها  ویروس  انتقال  وجود  با 

بهترین   انتقال کم است،  احتمال  به طور کلی  و  بوده  بینی  یا  با کفش و سپس لمس صورت، دهان  تماس دست 

کفش  توسط  آلودگی  گسترش  از  جلوگیری  برای  دادن  راهکار  قرار  که  ها  صورتی  در  است.  منزل  ورودی  در  آنها 

وشو نباشند، استفاده از الکل یا  شود و اگر قابل شست وشو باشند، شستن آنها توصیه می ها قابل شست کفش

تمیز کردن کف کفش توصیه شده    های ضدعفونی کننده با استفاده از وسایلی همچون مسواک برای سایر محلول

 .ها نباید فراموش شودکفش  ها پس از لمسوشوی دستاست. شست

 

 های تبادل ارزی چین حذف دالر از فهرست معافیت هزینه/  با هدف تقویت یوان صورت گرفت

های تراکنش های  های خارجِی معاف از هزینه چین در اقدامی برای تضعیف دالر، پول ملی آمریکا را از فهرست ارز

خارج   الملل   .کردمذکور  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  نهاد   خبرگزاری  ارزی«  تبادالت  ملی  »اداره  پکن،  از 

تراکنشتنظیم اقدام به حذف هزینه  ارزی در چین، در راستای تقویت یوان،  یوان و  بانکهای  کننده مقررات  ی میان 
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اداره ملی تبادالت ارزی چین اعالم کرد دلیل این سیاست، »همکاری فعاالنه با استراتژی    دوازده ارز خارجی کرد.  

های تبادالت ارزی سازمانی، و توسعه هزینهند و جاده، حمایت مالی از توسعه اقتصاد واقعی، کاهش  توسعه کمرب

پکن همچنین در اقدامی برای تضعیف    ها« است.  های خارجی بین بانک ارزبازار تبادل مستقیم ارزی برای یوان و  

کرد. فهرستی که های مذکور خارج  ای تراکنش ههای خارجِی معاف از هزینهدالر، پول ملی آمریکا را از فهرست ارز 

 شد. کنگ، و دالر استرالیا می پیشاپیش شامل یوروی اروپا، پوند انگلیس، ین ژاپن، دالر هنگ

 

 وضع صادرات چین خوب است  /  جهانی با وجود بحران

منتظره  غیر  طور  به  پکن،  اصلی  تجاری  بیشتر شرکای  در  اقتصادی  رکود  وجودو  با  ژوئیه  ماه  در  چین  ای صادرات 

به نقل  خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .افزایش یافت و واردات نیز در این کشور کاهش یافت

شاخص سقوط  از  پس  چین،  گمرک  توسط  جمعه  روز  در  شده  منتشر  آمار  براساس  فرانسه،  خبرگزاری  های از 

ل اقتصادی آسیا ، فروش این غو(۱۹-، )کووید۲۰۱۹اقتصادی در آغاز سال به دلیل همه گیری بیماری ویروس کرونا  

ماه گذشته   ا  ۷.۲در  نشان می درصد  ماه دسامبر سال    دهد.فزایش  از  افزایش  بزرگترین  این    ۲۰۱۹این  در  است. 

چین   فروش  میزان  زمانی  بود.  ۷.۶مقطع  یافته  افزایش  از    ٪  بهتر  توجهی  قابل  طور  به  ژوئیه  ماه  برای  رقم  این 

را در این باره جویا  ها  رشناسانی که خبرگزاری رویترز نظر آنکردند. کاآنچیزی است که تحلیلگران پیش بینی می

شده بود پیش بینی کرده بودند که رقم این شاخص اقتصادی )میزان واردات کاال و خدمات چین( در این ماه به طور 

  ته بود.٪ افزایش یاف  ۰.۵٪ کاهش داشته باشد. چون که میزان واردات کاال و خدمات در ماه ژوئن فقط    ۰.۷میانگین  

از   چین  تجارت  اینکه  به  توجه  آمریکای  با  و  اروپا  در  ویژه  به  اش  تجاری  شرکای  اقتصادی  فعالیت  شدید  کاهش 

تقاضای خارجی برای کاال و    شمالی متاثر شده است، کارشناسان انتظار ندارند که روند صادرات چین پایدار باشد.

، INGاقتصاددان بانک  بهبود یافت. اما همانطور که ایریس پانگ  خدمات تولیدی چین در ماه ژوئن نیز مانند ماه ژوئیه  

دانیم که شیوع بیماری کرونا در ماه اوت در  کند این بهبود بسیار موقت و گذار خواهد بود، زیرا می خاطرنشان می 

واکسن یا  وی افزود: با وضعی که اکنون در بازار به وجود آمده است باید ببینم آیا    چندین کشور شدت گرفته است.

کووید ویروس  برای  پ۱۹-درمانی  و  ،  کاال  واردات  روند  بودن  پایدار  در خصوص  پیدا شود  اگر  یا خیر.  یدا خواهد شد 

تینگ لو کارشناش بانک نومورا نیز در همین باره گفت:    های جهان باید آسوده خاطر بود.خدمات چین به دیگر کشور 

تجهیزات  چینی در  پیشرو  کنندگان  تولید  که  اتوماسیوها  تجهیزات  و  غیره(  و  )ماسک  )رایانه پزشکی  اداری  ها، ن 

، به نفع خود (۱۹-، )کووید۲۰۱۹ها و غیره( هستند خیلی خوب توانسته اند از همه گیری بیماری ویروس کرونا  تلفن

، ۱۹-ای ناشی از شیوع ویروس کوویدهای قرنطینه استفاده کنند و این در حالیست که در سراسر جهان محدودیت

رعایت منزل،  از  نیامدن  بیرون  جمله  گذاریفاصله   از  و  های  گردهمایی  برگزاری  بودن  ممنوع  و  اجتماعی  های 

در چین خوب   تجمعات، هنوز جاری است. تولیدکنندگان  آنالین،  از طریق فروش  افزود:  ادامه سخنان خود  در  وی 

برنامه  از  ناشی  رونق مصرف  از  اند  براتوانسته  چین  دولت  که  گذاشته هایی  اجرا  به  کشور  اقتصاد  از  حمایت  ی 

هایی که مربوط به تجهیزات پزشکی  اما برخی از این عوامل تاثیر گذار مثبت به ویژه با توجه آن  است استفاده کنند.

 ها گسترش داده اند.ها نیز تولیدات داخلی خود را در این زمینههستند ممکن است از بین برود، زیرا سایر کشور 

نخ که  دچین  کرونا  بیماری  شیوع  از  متاثر  کشور  و  ستین  مهار  را  بیماری  این  توانست  خوب  خیلی  بود  جهان  ر 

اقتصادی فعالیت  فاصله    های  در  را  خود  مالی  تا  ماه و  آوریل  به  های  سرگیرد.  از  امسال،  دوم(  ماهه  )سه  ژوئن 

ل به فصل، یعنی ارزیابی مالی  طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم امسال در مقیاس فص

ک شاخص اقتصادی در یک سه ماهه مالی در سال نسبت به سه ماهه قبل از آن، سه و دو دهم درصد و عملکرد ی

افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی چین در اول امسال در مقیاس فصل به فصل، شش و هشت دهم درصد  

از شیوع بیماری کرونا    های مختلف اقتصادی نسبت به زمان قبلبخش کاهش یافته بود. اما به طور کلی روند رشد  
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است. مشاهده  قابل  گردشگری  بخش  در  ویژه  به  کندی  این  است.  و   کند  کاال  برای  داخلی  تقاضای  اینکه  دلیل 

خدمات در چین ضعیف است، اعالم خبر کاهش یک و چهار دهم درصدی واردات کاال و خدمات چین در ماه ژوییه در  

ها را در این باره جویا شده  قتصادی که این خبرگزاری نظر آن س ساالنه است. کارشناسان مسائل مالی و ا مقیا

 دهم درصد افزایش داشته باشد.  ۹بود پیش بینی کرده بودند که رقم این شاخص در این مقعطع زمانی از سال  

این   در  نفت  خرید  کاهش  چین  در  خدمات  و  کاال  واردات  کاهش  دیگر  علت  کارشناسان یک  برخی  است.  کشور 

های گذشته هنگامی که نفت خیلی ارزان بود مقادیر زیادی نفت خریداری و ذخیره کرده است در ماه گویند چین  می

این ماده را کاهش داد. به همین علت در ماه ژوییه واردات  به    و  با جهان در ماه ژوئن  پایان، مازاد تجاری چین  در 

)  میلیارد دالر رسید که  ۶۲.۳ به ماه ژوئن  افزایش داشته است. مازاد تجاری    میلیارد دالر(  ۴۶.۴۲نسبت  به شدت 

به  با چین هم است  آمریکا،  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  اختالف  اصلی  البته علت  که  تنهایی  به  آمریکا  با  چین 

 د دالر بود.میلیار  ۲۹.۴میلیارد دالر رسید. حال آنکه رقم همین شاخص در ماه ژوئن در مقابل  ۳۲.۴۵

 

 میلیارد دالری چین در حوزه راه آهن پاکستان ۶.۸سرمایه گذاری   / هابه منظور تقویت همکاری

های دوجانبه در حوزه راه آهن توافق  مقامات پاکستان و چین طی نشستی در اسالم آباد برای توسعه همکاری

های پاکستان اعالم کردند: "شیخ از اسالم آباد، رسانه  اوسیماخبرگزاری صد به گزارش سرویس بین الملل  .کردند

درخصوص   و  دیدار  آباد  اسالم  در  چین  سفیر  جینگ"  "یائو  با  پاکستان  فدرال  دولت  آهن  راه  وزیر  احمد"  رشید 

 های مختلف به ویژه صنعت ریلی تبادل نظر کردند.ها میان دو کشور در بخشمناسبات دوجانبه و تقویت همکاری 

م  به از سرمایه گذاری  گفته  دیدار  این  در  ریلی   ۶.۸نابع خبری سفیر چین  بازسازی خطوط  در  پکن  میلیارد دالری 

داد. خبر  پاکستان  طرح    کشور  در  است  قرار  و    ML-۱پکن  هزار  از  بیش  پاکستان  آهن  راه  از    ۸۷۲وزارت  کیلومتر 

وزیر راه آهن پاکستان    بازسازی کند.یشاور'  خطوط ریلی این کشور را از شهر 'کراچی' در جنوب تا شهر شمالی 'پ

نخستین قدم به سمت راه آهن مدرن در پاکستان بوده و زمینه توسعه   ML-۱در این دیدار با سفیر چین گفت: طرح  

وی با بیان اینکه این طرح بزرگترین برنامه توسعه خطوط ریلی در    اقتصادی بیشتر این کشور را فراهم خواهد کرد.

آه راه  پاکست تاریخ  مین  به شمار  ایجاد  ان  فرصت شغلی  میلیون  نیم  و  یک  از  بیش  طرح  این  تکمیل  افزود:  رود، 

یائو جینگ" سفیر چین نیز از این سرمایه گذاری به عنوان یک انقالب ریلی در پاکستان نام برد و خاطر   خواهد کرد.

بر اساس بیانیه وزارت    دهد.رش می نشان کرد: شروع این طرح روابط میان پاکستان و چین را بیش از پیش گست

گفتنی است این    سال اجرا شود.   ۵راه آهن پاکستان قرار است این طرح بزرگ طی سه مرحله و در مدت زمان  

پاکستان   اقتصادی  کریدور  تحت  نیز  "  -طرح  به  این کریدور مجموعهCPECچین موسوم  انجام خواهد شد،  از  "،  ای 

زیربنایی است که در حال حطرح باهای  در حال ساخت است.  اضر  پاکستان  در  اولیه    سرمایه گذاری چین  ارزش 

میلیارد دالر افزایش یافته است. این طرح که در واقع    ۶۲میلیارد دالر بود که اکنون به   ۴۶های سی پک در ابتدا  طرح

 های منطقه را گسترش دهد. تواند ارتباطات بین کشورای است مییک شبکه ارتباطی منطقه 

 

 های آمریکا شرم آور است هنگ کنگ: تحریم/  ز اعمال تحریم های آمریکا علیه مقامات هنگ کنگپس ا

ور و وقیح های آمریکا علیه کل و شماری از مقامات عالی این جزیره را محکوم کرد و آن را شرم آهنگ کنگ، تحریم

های  به نقل از بی بی سی، هنگ کنگ، تحریم خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .توصیف کرد

فرماندار کل و شماری از مقامات عالی این جزیره را محکوم کرد و آن را شرم آور و   Carrie Lam آمریکا علیه کری لم

تعویق انتخابات پارلمانی آتی هنگ کنگ  های مدنی و واشنگتن، کری لم را به محدود کردن آزادی  .وقیح توصیف کرد

بهانه بیانیه   کند.بحران همه گیری ویروس کرونا متهم می به  نمایندگی دولت چین در هنگ کنگ در  ای اعالم  دفتر 

است، بیانگر نیات خبیث آمریکا در  هایی که واشنگتن علیه شماری از مسئوالن هنگ کنگ اعمال کرده  کرد: تحریم

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


 
از اشخاصی اس ایجاد میحمایت  در هنگ کنگ  و مرج  و هرج  فتنه  خانم   کنند.ت که مخالف دولت چین هستند و 

از نمایندگان مخالف در شورای قانونگذاری هنگ کنگ به بی بی سی گفت هنگ کنگ بین    Claudio Moکالودیو مو  

کشند. ما از نشان می  ها برای هنگ کنگ خط وها و هم چینیاست. هم آمریکایی اختالفات چین و آمریکا گیر افتاده 

های خود را در مورد هنگ کنگ سخت هدف تحریم )های آمریکا( قرار گرفته ایم و در داخل نیز، چین سیاست  بیرون،

 خبرگزاری صداوسیما :منبع چه خواهد شد. دانیم که سرنوشت مانکند. ما نمیتر و شدیدتر می 

 

 بلندترین تاب دنیا در چین افتتاح 

به گزارش    های گینس جای گرفت.کینگ افتتاح و در فهرست رکورد بلندترین تاب جهان در ناحیه یونیانگ شهر چونگ

دارید این ویدئوی    بازی در بلندی و ترشح آدرنالین در بدنتان عالقه، اگر به تاب وبگردی خبرگزاری صدا و سیما گروه

این تاب که روز پنجشنبه در ناحیه یونیانگ شهر   کینگ چین را تماشا کنید.کوتاه از بلندترین تاب دنیا در شهر چونگ

رکوردکچونگ در فهرست  و  افتتاح  از سازه ینگ  گرفت  بلندای  های گینس جای  به  و  رنگین کمان  رنگ  به  فلزی  ای 

کینگ یکی از چهار شهر بزرگ چین و خواهرخوانده شیراز است. برای تاب چونگ  طبقه آویزان است.  ۳۰ساختمانی  

شوید و متری باال برده می   ۸۸ستید تا ارتفاع بازی در بلندترین تاب دنیا، پس از آن که تجهیزات محافظتی را به خود ب

 شوید. متر در ساعت رو به دره مجاور رها می  ۱۳۰بعد با سرعت 

 

 :یوزصاحب ن -

 چین« سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران»  ن تشریح کرد؛سفیر سابق ایران در چی

اقتصادی اول  قدرت  عنوان  به  حالی  در  می   چین  استقبال  ایران  با  مؤثر  اقتصادی  تعامل  از  دارای  جهان  که  کند 

ویژه فرصت اقتصادی  زیرساختهای  توسعه  جمله  از  ما  کشور  برای  اولیه  ای  موادّ  واردات  تکنولوژی،  واردات  ها، 

تأمین سرمایه طرحکارخانجات در صنعت گردشگری،  تحول  و غیره است،  اقتصادی  بزرگ  صاحب   به گزارش  .های 

یا دومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیاست که البته با وجود مشکالت داخلی شدید پیش آمده برای  نیوز ؛ چین اولین 

  .آمریکا و بدهی باالی ایاالت متحده و کاهش ارزش دالر به زودی به قدرت بالمنازع اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد 

پرجمعیتچی عنوان  به  که  پنجم  ن  یک  داده است  ترین کشور جهان چیزی حدود  اختصاص  به خود  را  دنیا  جمعیت 

می محسوب  جهان  کننده  تولید  بزرگترین  که  آن  بر  و  عالوه  هست  نیز  جهان  کننده  مصرف  بزرگترین  شود، 

 .ترین بازار مصرف دنیا را داردگسترده 

ایرانرقابت  * برای  فرصت  ایجاد  و  آمریکا  و  ُبنُجل //    چین  کاالهای  کردن  وارد  با  منطقه  کشورهای  تجار  چند  هر 

اند اما همین کشور با تولید و صادرات  کیفیت ساختهچینی ذهنیت مردم ما از کاالی چینی را کاالیی نامرغوب و بی

نند کشورهای اروپایی و آمریکایی را به  ت اول خود موفق شده است بازارهای مهم جهان ماکاالهای مرغوب و دس

درآورد دارند که موجب موضع  .تسخیر خود  قرار  اقتصادی  تند  در یک جنگ  آمریکا  و  های ها و سخنرانیگیریچین 

و تعامل بیشتر و مؤثرتر  جمهوری خلق چین بارها برای ارتباط    .مسئوالن دو کشور خطاب به یکدیگر نیز شده است

شان داده است اما کشور ما که ازقضا در شرایط تحریمی ناجوانمردانه و کمرشکنی نیز قرار به ایران چراغ مثبت ن

دارد، تاکنون پاسخ خوبی به این حسن نظر نداده است. در حالی که ارتباط با چین که خود تأمین کننده بسیاری از  

به    .اثر کندها را بی ن برداشته و آن ها را از دوش ایراتواند فشار تحریما است می کاالهای ضروری حتی کشور آمریک

نامه  تفاهم  انعقاد  برای  مناسبی  فرصت  آمریکا،  ویژه  به  غرب  دنیای  و  چین  جهانی  رقابت  در  که  این  های ویژه 

برد معامله  یک  در  چین  با  است-اقتصادی  آمده  وجود  به  اقتص  .برد  رقابت  در  توانسته  زانو  چین  به  را  آمریکا  ادی، 

آم که  جایی  تا  به  درآورد  چین  تولید  اجناس  واردات  کنترل  و  اقتصادی  جنگ  این  در  نباختن  برای  شده  مجبور  ریکا 
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هزینه  کندکشور،  منظور  چینی  اجناس  واردات  برای  گمرکی  سنگین  میبررسی  .های  نشان  ما  ها  کشور  دهد 

زایی، ی، اشتغال ی استفاده کرده و در جهت رشد اقتصادی، ارزآور نتوانسته است از فرصت ارتباط با چین به درست

پیشبرد طرح برای  و جذب سرمایه  فناوری  این سالواردات  در همه  یعنی  مند شود.  بهره  اقتصادی  کالن  ها  های 

ای به روی کشور باز بوده که مسئوالن به جای ورود به آن چندین سال فرصت و انرژی کشور را صرف جلب دروازه 

ارتباط کردر برقراری  اروپا برای  آوردن  ه ضایت آمریکا و  بلکه فرصت  تنها فرجامی در پی نداشت  نه  اند. تالشی که 

 .فشار بیشتر به کشور را از طریق سازمان ملل فراهم کرد

تواند در برقراری ارتباط با چین به  های اقتصادی که کشور ما می فرصت //    های اقتصادی چین برای ایرانفرصت*

وی با بیان این که امروز چین جایگاه اول    .در چین، جویا شدیم  از مهدی صفری، سفیر سابق ایراندست بیاورد را  

های مختلف به خصوص صنایع  اقتصادی در دنیا را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: این کشور در تکنولوژی 

دی و  های نو و تجدیدپذیر خورشینرژی های اها مانند احداث نیروگاه اتمی،احداث نیروگاه هایتک و احداث زیرساخت

ها را به  تواند این تکنولوژی مندی از آن را دارد پیشرفته است و میبادی که کشور ما هم محیط مناسبی برای بهره

بیاورد و   .ایران  اتریش همچنین توسعه زیرساخت در حوزه حمل  و  سفیر سابق ایران در کشورهای چین، روسیه 

صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و پتروشیمی، در    ، در زمینه High speed و صنایع  نقل به خصوص در راه آهن

هایی عنوان آالت نوین و غیره را از دیگر فرصت برداری از معادن با ماشینای، در بهرههای گلخانهاندازی سیستمراه 

از    درصد  ۸5اکنون  ره به این که همصفری با اشا  .توان با انعقاد تفاهم با کشور چین به آن دست یافتکرد که می

شود،  درصد از مواد اولیه ساخت داروهای شیمیایی آمریکا توسط چین تأمین می   ۸۰تجهیزات پزشکی پیشرفته و  

کاردار    .تر با چین، تقویت کردتوان در برقراری ارتباط قویهایی عنوان کرد که میبخش پزشکی را از دیگر عرصه

اسالم بسابق سفارت جمهوری  کرد:  عنوان  آلمان  در  ایران  در سال ی  اقتصادی چین  و  ه واسطه رشد  اخیر  های 

کنند که میلیون نفر جهانگرد چینی از کشورهای مختلف دنیا بازدید می   ۲۲۰ثروتمند شدن مردم این کشور، ساالنه  

چینی داشته باشد و    تواند جذابیت باالیی برای گردشگرانبا توجه به سبقه فرهنگی و تاریخی کشور ما، ایران می 

این از  ایران شوند می  اگر  وارد  درصدشان  یک  تنها  و  تعداد جهانگرد  بخشیده  رونق  را  ما  گردشگری  توانند صنعت 

ها نشان  وی عنوان کرد: چینی  .زایی و ارزآوری به کشور شوندمتحول کنند و به تبع آن موجب درآمدزایی، اشتغال 

ید آن هستند که این نیز خود فرصت خوبی ه ویژه فرش دستباف ایرانی و خراند عالقمند به صنایع دستی ما بداده 

صفری افزود: در ارتباط با کشور چین امکان صادر    .آوردبرای رشد صنایع دستی و مشاغل این حوزه را به وجود می

زوده بسیار باالیی کردن ساالنه چهار هزار میلیارد دالر گیاه دارویی و باارزش وجود دارد که این صنعت از ارزش اف

 .ر استنیز برخوردا

تیم مذاکره کننده    این دیپلمات کشورمان که در دولت قبل عضو//    یسه تکنولوژی چین با کشورهای اروپاییمقا *

برشمردن فرصتهسته ادامه  در  بود  نیز  به طرحای  اقتصادی چین، گریزی  توسط های  تاکنون  که  زد  بزرگی  های 

اس شده  انجام  ایران  در  چینی  تکنولوژی  و  م  .تچین  است  کافی  کرد:  اظهار  آلمان،  قایسه وی  متروهای  بین  ای 

ترین مترو آمریکا است با متروی مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز انجام شود تا  انگلیس و حتی واشنگتن که پیشرفته 

کشور ما  صفری ارتباط با چین را ارتباط    .برتری تکنولوژی چین در رقابت با این کشورها در این زمینه به چشم بیاید

ثروتمند   کشور  یک  میبا  که  کرد  طرحبیان  از  بسیاری  با  تواند  و  کرده  فاینانس  را  ما  اقتصادی  بزرگ  های 

ثروت شودسرمایه  تولید  و  اشتغال  ایجاد  باز هم موجب  و  کند  و حمایت  پشتیبانی  کارشناس سابق    .گذاری خود 

یارد دالر است، تأکید  میل  ۲5۰دنیا هم اکنون مثبت    بخش اروپای وزارت خارجه با بیان این که باالنس تجاری چین با

تواند به اندازه کل اروپا کشور ما را هم تغذیه  کرد: کشور چین همان طور که االن در حال تغذیه کردن دنیا است می 

های مختلف، جذب سرمایه، توان گفت چین فرصت مغتنمی برای رشد اقتصادی کشور در حوزهدر یک کالم می .کند

ها و زایی، درآمدزایی، واردات تکنولوژی، عبور از تحریمهای مختلف تولید، گردشگری و غیره، اشتغالبخش رونق  



 
برای گسترده  دولت  فقط همت  و  فقط  که  بین  غیره است  ارتباط  کردن  تدوین سیاستتر  و  های خارجه  دو کشور 

 /انتهای پیام .طلبدمناسب را می 

 

 :یسناا -

 !حریری: معیشت مردم جای طرح معما و پازل نیست /   اتفاق اقتصادی مهمی در راه است؟ 

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی مبنی بر در راه بودن یک اتفاق 

ها درباره گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود، نتیجه ای  گوید گمانه زنی مهم اقتصادی برای ایران می 

مجیدرضا    .اقتصادی جدی را تحمل کرده نخواهد داشتهای اخیر فشارهای  تر کردن جامعه که در ماه جز عصبانی

گونه  به  کشور  اقتصادی  شرایط  متاسفانه  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  با  حریری  دیگر  که  رفته  پیش  ای 

از دل سیاست میهای صرفا اقتصادی و مدیریتی نمیطرح توقع تحولی جدی داشت و راهکار  گذرد. وقتی توان 

به مسائل   فشارهای تحریم یکی باید  این شرایط،  از  تاثیرگذار بر مشکالت بوده، قاعدتا برای برون رفت  از عوامل 

کرد فکر  نیز  طرح   .دیپلماتیک  بودن  ناموفق  و  مشکالت  نکردن  اینکه حل  بیان  با  کم  وی  اقشار  برای  را  ها، شرایط 

ز این شرایط راهکار دقیقی وجود بیند که برای برون رفت ادرآمد جامعه دشوار کرده است، گفت: وقتی جامعه می

هایی مبنی بر اینکه در روزهای آینده اتفاقی بزرگ رخ خواهد داد،  شود و با مطرح کردن وعدهندارد، عصبانی می

کند. امروز مردم نیاز دارند که ببینند مسئوالن اجرایی فضای زندگی آنها را درک کرده و بر تر میجامعه را عصبانی

رییس اتاق بازرگانی    .گیرند و در این مسیر مطرح کردن پازل و معما چندان نتیجه مثبت نداردمبنای آن تصمیم می

به گمانه زنی  با اشاره  اینکه گشایش اقتصادی اعالم شده در چه حوزه ایران و چین  ای های صورت گرفته درباره 

اند اما هایی را مطرح کرده تلف گزینههایی صورت گرفته و افراد مخخواهد بود، بیان کرد: در این روزها گمانه زنی 

نمی ایجاد  تغییری  مردم  زندگی  عمق  در  آنها  از  یک  باشند، هیچ  داشته  نیاز  وعده  به  آنکه  از  بیش  مردم  و  کند 

نیز تصمیمات جدی می به اطالع رسانی  اگر تصمیم جدی گرفته شود حتی  تغییر دهد.  را  آنها  خواهند که شرایط 

اجرایی با  و  ندارد  می  احتیاج  تغییر  متوجه  خودشان  مردم  مشاوران    .شوندشدنش،  از  یکی  اینکه  افزود:  حریری 

گیری اقتصادی صبر کنید، در کنار آنکه مشخص نیست چه  نویسد که برای تصمیمهای اجتماعی میدولت در شبکه 

ش قابل توجهی از ایم. امروز بخارتباطی با واقعیت دارد، نشان از آن دارد که از وضعیت معیشتی مردم دور شده 

جامعه با توجه به مشکالت اقتصادی، اساسا توان تصمیم گیری ندارد که بخواهد آن را نیز یک هفته عقب بیندازد.  

در کنار آن در سالی که به جهش تولید نام گذاری شده، این توقع که یک هفته تمام کارها بایستد تا نتیجه این خبر 

 ی پیام انتها .روشن شود، چندان منطقی نیست

 

 : شهر سخت افزار  -

 جاسوس واقعی کیست؛ چین یا آمریکا؟ 

اسحاقی تحریم/    امیرمسعود  تمام  باشید  داشته  یاد  به  اتهام  اگر  یک  با  هواوی  چینی  شرکت  علیه  آمریکا  های 

دالیل مشابه در آمریکا ممنوع چت هم بهتاک و وی های تیکجاسوسی آغاز شد و پس از آن نیز فعالیت اپلیکیشن

ت اطالعات مردم آمریکا را  چتاک و وی های تیکشد؛ آمریکا بر این باور بود که محصوالت شرکت هواوی و اپلیکیشن

کنند. اما طبق خبرهای جدید، این دولت آمریکاست که از مردم خودش ها ارسال میبرای مقامات اطالعاتی چینی

می شرکت    کند!جاسوسی  یک  توسط  آمریکا  دولت  کرد  عنوان  خود  گزارش  جدیدترین  در  ژورنال  استریت  وال 

برنامه اپلیکیشن مورد استفاده   5۰۰کار، حدود  پیمان به  را  آلوده کرده است.  ی شهروندان خود  طبق   های ردیابی 

https://www.shahrsakhtafzar.com/fa/news/29771-us-spying-on-citizens
https://www.shahrsakhtafzar.com/fa/profile/amir.m.e1996@gmail.com.html


 
این   .بوده و در ایالت ویرجینیای آمریکا قرار دارد Anomaly Six LLC کارهای وال استریت ژورنال نام این پیماننوشته

ی ردیابی و رهگیری در  خواهد که از ُکدهااز آنها می  ها پرداخته ودهندگان این اپلیکیشن کار مبلغی به توسعهپیمان

به اپلیکیشن کدها  این  سپس  کنند.  استفاده  خود  جمعهای  را  خود  کاربران  اطالعات  مخفی،  و  صورت  کرده  آوری 

می Anomaly Six برای نیزارسال  نهایت  در  جمع Anomaly Six کند.  آمریکا  اطالعات  دولت  به  را  شده  آوری 

اپلیکیشن  فروشد.می روی  جاسوسی  و  ردیابی  کدهای  این  اگر  همحال  بود،  شده  یافت  چینی  موج  های  اکنون 

شد، اما اینطور که پیداست تعریف دولت  های چینی از این هم بیشتر میها و اپلیکیشنحمالت آمریکا به شرکت 

انگیز این ی بسیار جالب و شگفتنکته  شود.های خارجی خالصه می آمریکا از جاسوسی فقط به کشورها و ارگان 

شده« توسط   داستان اینجاست که در آمریکا این امر حتی غیرقانونی هم نیست؛ تا جایی که از اطالعات »کسب 

برای هدف  قانونی است! این شرکت  کامالً  این شرکت  کار  تبلغیات استفاده نشود،  یا  بازاریابی  مانند  تجاری    های 

به  افراد  مبهم و گمنام جمع البته اطالعات  اما باز هم روش آوری میصورت کامالً  این  شود،  از  برای استفاده  هایی 

استفاده خود  گوشی  از  فرد  شب،  خواب  زمان  در  مثال  برای  دارد.  وجود  افراد  از  جاسوسی  برای  ای  اطالعات 

شود. پس از  شود، محل سکونت این فرد مشخص می کند، پس اگر اطالعات مکان این گوشی در شب آشکارنمی

می محل سکونت  روزانه مشخص شدن  عادات  دیگر  اطالعات،  این  روی  از  نیز  توان  را  وی  کار  محل  مانند  فرد،  ی 

توان توسط آنها  توان گفت علیرغم گمنام و نامشخص بودن این اطالعات، هنوز هم میمشخص کرد. در نهایت می

افراد مختلف جاسوسی کرد. نکته  از  این ماجدیگر  این است که شرکتی جالب  تایید  Anomaly Six را  را  این خبر 

های مخرب خودداری کرده است و چون طبق قانون این شرکت خطایی انجام  بردن این اپلیکیشننموده، اما از نام 

نظر شما در مورد این خبر چیست، آیا دولت آمریکا    ها کرد.توان آن را مجبور به افشای نام این اپلیکیشننداده، نمی

 کند؟گیرد یا مثل همیشه سکوت پیشه می عهده می سئولیت این عمل خود را به م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (: ۲1)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( خم  ری غدت عيد سبنابم)  «تام  ديع نیبرتر»

   :ودفرم ،باد شو خاندان بر او ا خد سالم که رسول خدا 

بنصب اخى على بن    هیالذى امرنى اهلل تعالى ذکره ف ومیامتى و هو ال   ادیخم افضل اع ر یغد ومی

و اتم على امتى   نیالد  ه یالذى کمل اهلل ف ومی به من بعدى و هو ال  هتدونیب علما المتى، ابى طال

 .   نایالنعمة و رضى لهم االسالم د هیف

هاى امت من است و آن روزى است که خداوند بزرگ دستور داد ؛ آن   د ی ع نیخم برتر  ریغد روز

نده ( امتم منصوب کنم ، تا بعد از من  روز برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار ) و فرما

  رو نعمت را ب لیرا تکم  نیشوند ، و آن روزى است که خداوند در آن روز د تی ردم توسط او هدم

 .  دی براى آنان پسند نی امت من تمام کرد و اسالم را به عنوان د

 (  ۸، ح .1۲5) امالى صدوق :  

 (  "ع"کاظم   یامام موس  والدتت سبنابم)  «تدبير ثیحد  »

   :ودفرم ،باد شو خاندان   بر او ا خد  سالم که کاظم  یامام موس 

 شِ ینِصفُ الع رُیالتَّدبِ

 .است یاز زندگ  یمین   ریتدب 

 ۴۲5العقول، ص  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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