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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 به تقویت روابط چین و ایران امیدوارم  :نت امورخارجه ایراسخنگوی جدید وزار

سخنگوی جدید وزارت امورخارجه ایران در صفحه توییترش به پیام تبریک سخنگوی وزارت امورخارجه چین  : ایسنا

به این سمت، پاسخ داد. سعید خطیب انتصابش  پیام صمیمانه شما بسیار سپاسگزارم. من  برای  از  زاده نوشت: 

به   ا هم  با همکاران  امیدوارم. روز سه رجمند چینیهمکاری  ایران  و  تقویت روابط چین  برای  ژائو مان  لیجیان  شنبه 

زاده برای  زاده نوشت: تبریک به سعید خطیب سخنگوی وزارت امورخارجه چین در پیامی توییتری خطاب به خطیب 

 .ایران-تقای روابط چیننزدیک با او برای ار انتصابش به سخنگویی جدید وزارت امورخارجه ایران. به امید همکاری 

 حمله همزمان پمپئو به ایران، روسیه و چین 

مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا، کشورهایی که قصد فروش سالح به ایران را داشته باشند، تهدید » : فارس

انعت از فروش سالح به ایران از  به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، پامپئو گفت، آمریکا از هر ابزاری برای مم  .کرد

کرد استفاده خواهد  و چین  روسیه  افزود:  .سوی  اینکه تالش   وی  مورد  »از  ایران  علیه  تحریم  اعمال  برای  هایمان 

ها[ جهان به مکان  وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: »]با این تحریم  .«حمایت قرار نگرفت نا امید شدیم

ک چینی و همه آن  ها این شانس را نخواهند داشت که پدافند هوایی روسی و تانشد. ایرانیتری تبدیل خواهد  امن

ثباتی و خطر است در اختیار داشته باشند. همه کشورهای حاشیه خلیج چیزهایی که برای خاورمیانه موجب بی

ده است اجازه  ایاالت متحده آما  پامپئو همچنین گفت  .«ها از این بابت نگرانند]فارس[ از این بابت نگرانند، اسرائیلی

تحریم و چین  روسیه  راندهد  ایران  کنند  های  تحریم تالش  .نقض  تمدید  برای  آمریکا  روز جمعه هفته گذشته  های 

اعضای   آرای  نتایج  شدن  آشکار  از  پس  شد.  مواجه  شکست  با  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  ایران  تسلیحاتی 

)به وقت نیویورک( مشخص شد که تنها آمریکا و جمهوری دومینیکن به  شورای امنیت سازمان ملل در عصر جمعه  

انگلیس، فرانسه و آلمان و هشت کشور دیگر شورای امنیت سازمان ملل به این    .اندقطعنامه رأی مثبت داده این  

سین ساعت  در گام بعدی، در واپ   .قطعنامه رای ممتنع داده و روسیه و چین نیز با این قطعنامه ابراز مخالفت کردند

ی رسماً سازمان ملل را از خواست خود برای بازگرداندن  اه )به وقت تهران( بود که پامپئو با ارائه نامه روز پنجشنب

های ها که با نام ساز و کار موسوم به بازگشت خودکار تحریم   .المللی علیه ایران مطلع کردهای بینتمامی تحریم 

های تحریمی شود به دنبال احیای تمامی قطعنامه « نیز شناخته میبکدیگری مثل »مکانیسم ماشه« یا »اسنپ 

به  علیه   موسوم  گروه  و  ایران  میان  برجام  حصول  از  پس  که  است  بودند  ۵+۱تهران  شده  شرایط   .تعلیق  تحت 

توافق هسته در  که  امنیت  روند  قطعنامه شورای  یک  آمریکا  پنجشنبه  روز  اقدام  درج شده،  درباره    ۳۰ای  را  روزه 

مگر آنکه طی یک قطعنامه به طور    آغاز خواهد کرد  ۲۰۱۵ازمان ملل پیش از توافق سال  های سال مجدد تحریم اعم

ای که  شود آمریکا از حق وتوی خود برای رد هر قطعنامه ها تصویب شود که پیش بینی میویژه تمدید تعلیق تحریم

 .های ایران بپردازد استفاده خواهد کردبه تمدید معافیت تحریم

 چین: مکانیسم ماشه فعال نشده/درخواست آمریکا قانونی نیست 

سخنگوی وزارت خارجه چین معتقد است خروج یکجانبه آمریکا از برجام به معنی این است که این کشور   : فارس

مشارکت  طرف  عنوان  به  حقوقش  بتواند  تمامی  که  نیست  جایگاهی  در  و  داده  دست  از  را  توافق  این  در  کننده 

و لیجیان«، سخنگوی وزارت خارجه چین در  ژائ»  .ها )مکانیسم ماشه( را اجرا کندازگشت خودکار تحریممکانیسم ب 

برای فعال  آمریکا  دیگر درخواست  بار  کنفرانس خبری  را محکوم  یک  به مکانیسم ماشه  کار موسوم  و  سازی ساز 



 
آمریکا در  سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سئوالی درباره موضع کشورش در خص  .کرد اقدام دولت  وص 

المللی های بینجهت فعال کرن ساز و کار ماشه برای بازگرداندن همه تحریمارائه درخواستی به شورای امنیت  

»همان گفت:  ایران  کرده علیه  تأکید  بارها  که  این طور  که  است  این  معنی  به  برجام  از  آمریکا  یکجانبه  خروج  ایم، 

نیست که بتواند  کننده در این توافق را از دست داده و در جایگاهی  مشارکت کشور تمامی حقوقش به عنوان طرف  

تحریم خودکار  بازگشت  کندمکانیسم  اجرا  را  ماشه(  )مکانیسم  طرف   «.ها  »بنابراین،  کرد:  اضافه  های وی 

ساس  کننده در برجام و همچنین اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت معتقدند که درخواست آمریکا فاقد امشارکت 

بازگشت خودکار تحریم  ن قانونی است و مکانیسم  آنجا که    «.شده استها فعال  ادامه تصریح کرد: »تا  لیجیان در 

هایی به رئیس شورای امنیت های برجام شامل چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران، نامه دانم، طرف می

کرده  آلمان هارسال  و  فرانسه  انگلیس،  وزرای خارجه  بیانیهاند.  منتشر  م  آمریکا  تصمیم  با  مخالفت  ابراز  برای  ای 

وی تصریح کرد: »چین آماده است برای حفظ برجام و مرجعیت شورای امنیت سازمان ملل و حراست از    «.اندده کر

ها همکاری کرده و راهی مناسب برای حل و فصل  ای و صلح و امنیت منطقه با سایر طرفنظام منع اشاعه هسته

د و  هستهسیاسی  پرونده  کندیپلماتیک  پیدا  ایران  ر  «.ای  آمریکا  ) دولت  پنجشنبه  ارائه    ۳۰اوت/  ۲۱وز  با  مرداد( 

المللی  های بینای به رئیس شورای امنیت رسماً این شورا را از خواست خود برای بازگرداندن تمامی تحریم نامه 

« تعهداتش در »برنامه جامع اقدام مشترک«  آمریکا در این نامه ایران را به »نقض اساسی  .علیه ایران مطلع کرد

کر)ب متهم  است رجام(  روند    .ده  نامه،  میروزه   ۳۰این  آغاز  را  میای  تئوریک  لحاظ  از  که  »بازگشت  کند  به  تواند 

اند دولت آمریکا مسیر پرپیچ و خم  سازمان ملل علیه ایران منجر شود. با این حال، کارشناسان گفته   خودکار« تحریم 

دشواری   داردو  رو  تحریم  .پیش  بازگشت خودکار  به  موسوم  کار  و  نام ساز  با  که  »مکانیسم  ها  مثل  دیگری  های 

یا »اسنپ  نیز شناخته میماشه«  تمامی قطعنامه بک«  احیای  دنبال  به  تهران است که  شود  تحریمی علیه  های 

به   موسوم  گروه  و  ایران  میان  برجام  حصول  از  بودند  ۵+۱پس  شده  آمر  .تعلیق  ا تالش  در  مسیکا  از  ین  پس  یر 

های تسلیحاتی علیه  ای که خواستار جلوگیری از انقضای تحریمشکست این کشور در به تصویب رساندن قطعنامه 

رأی موافق )آمریکا  ۲رأی ممتنع،  ۱۱مرداد به رأی گذاشته شد با  ۲۵گیرد. آن قطعنامه که روز ایران بود، صورت می

واشنگتن از قبل اعالم کرده بود چنانچه در تمدید    .ن( رد شدو چیف )روسیه  رأی مخال  ۲و جمهوری دومینیکن( و  

شورای امنیت از    ۲۲۳۱نشود قصد دارد بر حسب تفسیر خود از قطعنامه    های تسلیحاتی علیه ایران موفقتحریم

الف« یا »ساز  هایی مانند »مکانیسم ماشه«، »ساز و کار حل و فصل اختیکی از بندهای مندرج در برجام که با نام 

 .المللی علیه ایران استفاده کندهای بین شود برای بازگرداندن تحریم ها« شناخته می و کار بازگشت خودکار تحریم 

می  اردیبهشتکارشناسان  که  جهت  آن  از  آمریکا  سال  گویند  طرف  ۱۳۹۷ماه  جزو  شده  خارج  برجام  های  از 

 .ها علیه ایران استفاده کندبرای تمدید تحریم  های این توافقتواند از بندکننده در »برجام« نیست و نمیمشارکت 

کننده برجام«  از آمریکا به عنوان »مشارکت   ۲۲۳۱کنند از آنجا که در متن قطعنامه  های دولت آمریکا ادعا میمقام 

ا علیه  هتواند از ایران بابت »نقض اساسی برجام« شکایت کرده و خواستار بازگشت تحریم یاد شده این کشور می

مقامات بهداشت و درمان پایتخت چین  : فارس  چین اجبار استفاده از ماسک صورت را حذف کرد  .ور شوداین کش

اند و قوانین دیگری را با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعالم  شرط الزم برای پوشیدن ماسک را حذف کرده

در بیرون  پکن، پایتخت چین شرط الزم برای پوشیدن ماسک  به گزارش رویترز، مقامات بهداشت و درمان در   .اندکرده 

  ۱۳پس از گزارش   کرونا اند و قوانین آرامش بخش دیگری را با هدف جلوگیری از شیوع ویروساز خانه را حذف کرده 

 با وجود رهنمودهای جدید، بخش زیادی از مردم روز جمعه در  .اندروز متوالی در شهر بدون موارد جدید اعالم کرده

باعث می   پوشیدن ماسک  برخی گفتند که  پوشیدند؛  امنیت کپکن ماسک  برخی شود احساس  در حالی که  نند، 

این دومین باری است که مقامات    .ها نیز یک عامل استدیگر گفتند که فشارهای اجتماعی برای پوشیدن ماسک

دستورالعمل پکن  حالت  بهداشتی  از  را  پایتخت  در  ماسک  پوشیدن  به  مربوط  برمی های  حالت  اجبار  به  دارندو 



 
بیماری   .گردانندبازمی  عادی کنترل  پکمرکز  گفت، ساکنان می های  ابتدا  بدونن  آوریل  اواخر  در  از     توانند  استفاده 

، از خانه خارج شوند  در   اگرچه ماسک  بازار عمده فروشی  از شیوع جدید در  ژوئن پس  در  به سرعت  قوانین  این 

در پایتخت،  کرونا چین پس از کنترل موفقیت آمیز شیوع ویروس  .قبل بازگشت  جنوب شهر معکوس شد و به حالت

کارشناسان   .را گزارش نکرده است کرونا و جاهای دیگر، به مدت پنج روز هیچ مورد جدیدی از ابتال به کیانگ ینس

مهممی جم ترینگویند  از  محلی،  قوانین  دقیق  اجرای  بیماری،  این  کنترل  در  کشور  موفقیت  پوشیدن عامل  له 

 .استماسک، قرنطینه اجباری و جلوگیری از تجمع افراد و ازدحام جمعیت 

 چین اجبار استفاده از ماسک صورت را حذف کرد 

اند و قوانین دیگری را  مقامات بهداشت و درمان پایتخت چین شرط الزم برای پوشیدن ماسک را حذف کرده : فارس

گزارش رویترز، مقامات بهداشت و درمان در پکن، پایتخت  به    .اندم کرده با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعال

را حذف کرده  از خانه  برای پوشیدن ماسک در بیرون  را با هدف چین شرط الزم  آرامش بخش دیگری  اند و قوانین 

ویروس از شیوع  از گزارش   کرونا جلوگیری  اعالم کرده   ۱۳پس  بدون موارد جدید  متوالی در شهر  با وجود   .اندروز 

های جدید، بخش زیادی از مردم روز جمعه در پکن ماسک پوشیدند؛ برخی گفتند که پوشیدن ماسک باعث  رهنمود

ها نیز می شود احساس امنیت کنند، در حالی که برخی دیگر گفتند که فشارهای اجتماعی برای پوشیدن ماسک

های مربوط به پوشیدن ماسک در ورالعملاین دومین باری است که مقامات بهداشتی پکن دست  .یک عامل است

های پکن ابتدا گفت، ساکنان مرکز کنترل بیماری  .گردانندبازمی دارندو به حالت عادیا از حالت اجبار برمیپایتخت ر

این قوانین به سرعت در ژوئن پس از   گرچها استفاده از ماسک از خانه خارج شوند ،   توانند در اواخر آوریل بدون می

ج شدشیوع  معکوس  شهر  جنوب  در  فروشی  عمده  بازار  در  بازگشت  دید  قبل  حالت  به  کنترل    .و  از  پس  چین 

و جاهای دیگر، به مدت پنج روز هیچ مورد جدیدی از ابتال  کیانگ در پایتخت، سین کرونا موفقیت آمیز شیوع ویروس

شور در کنترل این بیماری، اجرای  عامل موفقیت ک ترینگویند مهمکارشناسان می  .ترا گزارش نکرده اس  کرونا به

 .ن محلی، از جمله پوشیدن ماسک، قرنطینه اجباری و جلوگیری از تجمع افراد و ازدحام جمعیت استدقیق قوانی

 بازگشت نمایشگاه خودروی پکن 

است از  نمایشگاه خودروی پکن که در آوریل به دلیل پاندمی ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، قرار   : اقتصاددنیای 

بین  ارتقای تجارت  برگزار شود. براساس اعالم شورای  این رویداد که  الاواخر سپتامبر در پایتخت چین  مللی چین، 

اکتبر برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان این    ۵سپتامبر تا    ۲۶شود از  ترین نمایشگاه خودروی چین محسوب میبزرگ 

لفی برای اطمینان از ایمنی نمایشگاه و بازدیدکنندگان آن اجرایی  اند که اقدامات مختنمایشگاه خودرو تصریح کرده 

ص نیست آیا ظرفیت نمایشگاه پکن محدود خواهد بود یا خیر. شیوع ویروس کرونا که  خواهد شد، البته هنوز مشخ 

ن  ه در شهر ووهان چین آغاز شد و طی چند هفته در سراسر جهان گسترش یافت، عالوه بر تعطیل کرداز ماه ژانوی

کارخانه  از  نمایشگاه بسیاری  اغلب  تا  شد  موجب  هفته،  چند  برای  خودروسازی  خودروییهای  سراسر    های  در 

 .طور کلی لغو شوندجهان نیز یا با تاخیر در اجرا مواجه شوند یا به 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز ۳۳کاهش بهای رسمی 

ارز با کاهش قیمت    ۳۳ارز عمده را اعالم کرد که بهای    ۴۷شنبه( نرخ رسمی  بانک مرکزی امروز )پنج   -ایرنا    -تهران  

المللی را ارز عمده بین  ۴۷  مرداد( نرخ رسمی  ۳۰مروز )پنجشنبه،  ی اسالمی ایران ابانک مرکزی جمهور  .مواجه بود
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ارز با کاهش قیمت مواجه شد. بهای سایر ارزها نیز ثابت  ۳۳ارز افزایش یافت و  ۴اعالم کرد. طبق این تصمیم بهای 

هزار ریال قیمت خورد.    ۴۲گذشته،  به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای    .ماند

با   انگلیس  پوند  قیمت    ۵۷۴کاهش  هر  به  و    ۵۵ریالی  یورو  ۴۴هزار  هر  و  و    ۴۹ ریال  شد  ۷۵۷هزار  اعالم   .ریال 

ریال، کرون    ۸۲۷هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۹۳۲هزار و    ۴۵همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر هر فرانک سوئیس  

هزار    ۱۱درهم امارات متحده عربی    ریال،  ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۸۲هزار و    ۶ک  ون دانمارریال، کر  ۷۰۷هزار و    ۴نروژ  

هزار و   ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۶۱هزار و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۴۳هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷و  

دالر کانادا   عالوه بر این،    .ل قیمت خوردیار  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۶۰۷

هزار  ۵ریال، لیر ترکیه  ۴۳۲هزار و   ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۵۸۰هزار و  ۲۷ریال، نرخ دالر نیوزیلند  ۷۷۵و  هزار ۳۱

سوریه  ریال، لیر    ۵۲۵هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۳ریال، روبل روسیه    ۷۵۹و  

ریال،    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال سعودی  ریال،    ۱۷۰هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳

ریال،   ۲۵۵هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۶۰۸هزار و   ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش   ۶۶۸هزار و   ۳۰دالر سنگاپور  

ریال، دینار لیبی    ۷۱۳ر و  هزا  ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۴۹هزار و    ۳۴نپال  ریال و یکصد روپیه    ۳۱کیات میانمار  

ریال، رینگیت   ۸۴۰هزار    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۶۸هزار و    ۶امروز هر یوان چین    .تعیین شد ریال  ۷۵۴هزار و    ۳۰

یال، یکصد تنگه    ۲۳۹هزار و    ۵۹دن  ریال، دینار ار  ۳۸۲هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۶۵هزار و    ۱۰مالزی  

ریال،     ۸۴۳هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۸۷هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۷۵۷و  هزار    ۴۹قزاقستان  

ریال، یکصد پزوی فیلیپین   ۷۱۸هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۹۸۴هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶افغانی  

ریال و منات جدید   ۲۰۶هزار و    ۴جدید ونزوئال  ریال، بولیوار    ۷۲و     هزار  ۴ل، سامانی تاجیکستان  یار  ۳۴۳هزار و    ۸۶

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و   ۱۱ترکمنستان 

 

 ارز   ۲۵کاهش بهای رسمی   ؛۱۳۹۹اول شهریور 

ارز با کاهش قیمت    ۲۵ارز عمده را اعالم کرد که بهای    ۴۷نرخ رسمی  مرکزی امروز )شنبه(  بانک    -ایرنا    -تهران   

المللی را  ارز عمده بین  ۴۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )شنبه، اول شهریور( نرخ رسمی   .مواجه بود

ارزها نیز  واجه شد. بهای سایر  ارز با کاهش قیمت م  ۲۵ارز افزایش یافت و    ۱۰اعالم کرد. طبق این تصمیم بهای  

هزار ریال قیمت    ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته،    .ثابت ماند

همچنین در تابلوی   .ریال اعالم شد  ۵۵۳هزار و    ۴۹ ریال و هر یورو  ۹۷۶هزار و    ۵۴به قیمت   خورد. هر پوند انگلیس

  ۶۶۲هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۷۴هزار و    ۴  ریال، کرون سوئد  ۹۳هزار و    ۴۶فرانک سوئیس  بانک مرکزی، هر هر  

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۶۵هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک  

و    ۱۳۷کویت   و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۳۲۰هزار  ی  ۹۴۱هزار  و    ۳۹اپن  کصد ین ژریال،  ریال، دالر    ۷۰۰هزار 

  ۸۷۴هزار و   ۳۱دالر کانادا   عالوه بر این،   .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    هنگ

،  ریال  ۷۲۸هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۴۹هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۷۵هزار و    ۲۷ریال، نرخ دالر نیوزیلند  

ریال،    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹و  هزار    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۲ل روسیه  روب

ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۷۳هزار و    ۳۰دالر استرالیا  

ریال، کیات میانمار    ۲۷۵زار و  ه  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۵۸۶هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۶۲۸هزار و    ۳۰

  ۷۳۷هزار و   ۳۰ریال، دینار لیبی    ۶۶۰هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۷۰هزار و    ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال   ۳۱

هزار و   ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۱۰۴هزار  ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند  ۷۰هزار و  ۶امروز هر یوان چین  .تعیین شد ریال

هزار    ۹یال، یکصد تنگه قزاقستان  ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن   ۲۳۶هزار و   ۳۵یک هزار وون کره جنوبی  ریال،    ۵۲

ریال،    ۵۴۵ریال، افغانی     ۸۴۴هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۷۳هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۹۹و  
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بالر آذربایجان    ۵۶۷هزار    ۱۶وس  روبل جدید  منات  و  ه  ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۰۶زار  پزوی  یکصد  و    ۸۶ریال،    ۳۴۰هزار 

  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۲و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و 

 

 سفیر ایران در پکن: تجربه چین، بهترین مدل مهار کرونا در ایران است 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین، این کشور را نمونه موفق مهار و کنترل بیماری کرونا در جهان   -ایرنا  -پکن

برای   مدل  بهترین  کرونا،  مهار  برای  چین  های  روش  بکارگیری  و  تجربیات  از  استفاده  گفت:  و  این  دانست  کنترل 

د  استبیماری  ایران  جمله  از  دیگر  کشورهای  حاشیه    .ر  در  پنجشنبه  روز  زاده«  کشاورز  »محمد  ایرنا  گزارش  به 

کنفرانس ویدیو  متخصصان   نشست  حضور  با  که  کرونا  کنترل  و  مهار  برای  دیگر  کشورهای  با  چین  تجربه  تبادل 

معروف چ پزشک  نان شان«  از جمله »جونگ  بهداشتی چین  و  مقامات کمیسیوپزشکی  و  ینی،  بهداشت  ملی  ن 

چین توانسته است با  کشور جهان در پکن برگزار شد افزود:  ۱۵۸وزارت خارجه چین و همچنین سفرا و نمایندگان  

بکارگیری اقدامات و روش های مختلف، این بیماری را مهار کند که کشورهای دیگر می توانند از روش های چین  

ناد به تجربه چین در مهار این بیماری، مسایلی مانند رعایت فاصله  وی با است  .ده کنندبرای مهار این بیماری استفا

  .گذاری اجتماعی، زدن ماسک و شستن دست ها را سه عامل مهم و موثر در کنترل این بیماری در چین عنوان کرد

ز کوچک مام مردم این شهر ااو افزود: علیرغم اینکه از حدود سه ماه گذشته شهر پکن از کرونا پاک شده است اما ت

کشاوز    .تا بزرگ همچنان ماسک می زنند و این مورد مهم را با هدف جلوگیری از شیوع مجدد کرونا رعایت می کنند

زاده تصریح کرد: کشورهای دیگر از جمله ایران که در آستانه ماه محرم و برگزاری مراسم های این ماه هستیم می 

وی با اشاره به برگزاری    .تا جلو شیوع این بیماری گرفته شود ندر کرونا استفاده کنتوانند از تجربه چین برای مها 

با ویروس کرونا در چین   نان شان« از صاحب نظران اصلی مبارزه  با مدیریت »جونگ  این نشست ویدیو کنفرانس 

بار بیماری سارس را در سال  این پزشک معروف چینی نخست گفت: و در کنترل و شناسایی و مهار کرد    ۲۰۰۳ین 

ب استدرمان  داشته  زیادی  نقش  چین هم  در  کرونا  با    .یماری  از سخنانش  دیگری  بخش  در  چین  در  ایران  سفیر 

بیماری گفت: چین عالوه بر اعزام یک تیم پزشکی   این  ابتدای  ایران در  به  به  اشاره به کمک های بهداشتی چین 

بر   افزون  ا  ۵۰ایران  دولتی  و  مردمی  کمک  هوایی  ونتمحموله  ساز،  اکسیژن  های  دستگاه  جمله  دارو،  ز  یالتنور، 

کشاورز زاده در بخشی از این    .ماسک و ... به ایران ارسال کرده است که بیشتر آن کمک های مردمی بوده است

زمان مصونیت و ایمنی بیمار مبتال به کرونا بعد  ویدیویی از »جونگ نانشان« پزشک معروف چینی در مورد  کنفرانس

ماه است اما باور دارم که بیمار ممکن است تا    ۴تا    ۳سئوال کرد که جونگ پاسخ داد: این زمان حداقل بین    از درمان

اگر کسی به کرونا مبتال شود و این   او خاطر نشان کرد:  .ماه و حتی بیشتر در برابر ویروس ایمنی داشته باشد  ۶

تا  ویر سه  حدود  است  ممکن  دهد  شکست  را  آن    ۴وس  برابر  در  باشد  ماه  داشته  و ایمنی  پزشکان  حال  این  با 

بهبودی، اختالفات دیدگاه متخصصان از  بیمار پس  و پادتن در بدن  بادی  آنتی  ایجاد  دارند و زمان بندی های   درباره 

 .را مطرح کرده اند متفاوتی

 

 دیپلمات ایرانی: قدمت تاریخی، پشتوانه توسعه روابط چین و ایران است 

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای از روابط ایران و چین از زمان جاده ابریشم قدیم تاکنون    -ایرنا  -پکن

یاد کرد که می متقابل  احترام  پایه  بر  روابطی  ورود  تواند پشتوانه به عنوان  برای  روابط  ای مستحکم  به  دو کشور 

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سرکنسولگری ایران در شانگهای، »رمضان پرواز« جمعه  .اهبردی بلند مدت باشدر

ایران و چین در تمامی  اتباع خارجی در استان جه جیانگ، روابط  اندیشی خدمات کنسولی  شب در نشست هم 

اراده  زمینه  از  و  کرد  عنوان  پیشرفت  به  رو  را  اها  دوره جدیدی  به  ورود  برای  کشور  دو  مدت  رهبران  بلند  روابط  ز 

https://www.irna.ir/news/83915355/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83916844/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
میلیارد دالر    ۴.۵افزون بر    ۲۰۱۹او اظهار کرد: حجم روابط تجاری استان جه جیانگ با ایران در سال    .راهبردی نام برد

بیش از   بههای مختلف همکاری، امکان افزایش حجم مبادالت دوجانهای موجود در حوزهکه با توجه به ظرفیت بود

ایران  .گذشته وجود دارد ایرانی در شهرهای   سرکنسول  با اشاره به حضور موثر دانشجویان و تجار  در شانگهای 

مختلف استان جه جیانگ، خواستار مساعدت دولت محلی این استان برای تسهیل بازگشت ایرانیان، رفع مشکالت  

های دهای خواهرخواندگی بین شهرهای ایران و شهرها در قالب قراردا بانکی و معیشتی آنان و توسعه همکاری

ایران در شانگهای، ویدئو  .این استان شد  از سخنرانی سرکنسول  تنها ویدئو پس  به عنوان  ایران  معرفی  معرفی 

گرفت قرار  کنندگان  شرکت  استقبال  مورد  که  درآمد  نمایش  به  جه   .کشورها  استان  کنسولی  خدمات  نشست 

های خارجی شانگهای و  ای نمایندگیاین استان و با حضور مقامات استانی و روس  جیانگ به ابتکار دولت محلی

   .شرق چین، در شهر هوجو برگزار شد

 

 یمنی بیماران بعد از درمان کرونا دیدگاه پزشک معروف چینی در مورد ا

در   -ایرنا-پکن پادتن  تولید  و  بیمار  ایمنی  درباره  ویروس کرونا  با  مبارزه  زمینه  در  ارشد دولت چین  پزشکی  مشاور 

یافتگان بهبود  به میان  توجه  با  مبتالیان  و  بیماران  برای  ویژگی  این  بیمار   گفت:  اگر  اما  است  متفاوت  آنها  شرایط 

به گزارش   .گیری از ابتالی مجدد در اختیار داشته باشدواند نشانه هایی از مصونیت را برای پیشدرمان شود می ت

کشور جهان با هدف تبادل    ۱۵۸ایرنا »جونگ نانشان« روز پنجشنبه در ویدیو کنفرانسی که در پکن با حضور سفرای 

کرد: نشان  خاطر  برگزار شد  کرونا  با  مبارزه  زمینه  در  چین  کسی تجربه  را    اگر  ویروس  این  و  مبتال شود  کرونا  به 

درباره   ماه در برابر آن ایمنی داشته باشد با این حال پزشکان و متخصصان  ۴ست دهد ممکن است حدود سه تا شک

را مطرح   ایجاد آنتی بادی و پادتن در بدن بیمار پس از بهبودی، اختالفات دیدگاه دارند و زمان بندی های متفاوتی

ماه پس  ۶بودند افراد مبتال به این ویروس ممکن است ی از محققان کشورهای دیگر گفته این برخپیش از  .کرده اند

 .از بهبودی در برابر این بیماری ایمنی داشته باشند اما این گونه نیست که خطر ابتال به کرونا دیگر آنها را تهدید نکند

که کارشناس مبارزه با ویروس بخصوص در    با این وصف این پزشک ارشد و مشاور بهداشتی و پزشکی دولت چین

میالدی است، در پاسخ به سوال »محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری   ۲۰۰۳دوران مهار بیماری سارس در سال  

تا    ۳مصونیت و ایمنی بیمار بعد از درمان گفت: این زمان بندی حداقل بین   اسالمی ایران در چین درباره زمان بندی،  

باور  ۴ اما  مم  ماه است  بیمار  که  تا  دارم  و حت  ۶کن است  باشدماه  داشته  ایمنی  ویروس  برابر  در  بیشتر  وی   .ی 

درباره تولید واکسن کرونا نیز تاکید کرد که کشورها از جمله چین به دنبال ساخت واکسن برای درمان کرونا هستند  

هم از سوی این ویروس مشاهده  و در ماه های آینده این واکسن ها وارد بازار می شوند با این حال جهش هایی  

ام است  تولید  شده  در  تاثیری  ویروس،  ژنتیکی  های  جهش  یا  و  ژنتیکی  تغییرات  این  که  رسد  می  نظر  به  بعید  ا 

تاثیر آن برای درمان داشته باشد یا  و  به   جونگ  .واکسن  بر روی واکسن کرونا  ادامه در مورد تحقیق و توسعه  در 

و نگرانی  از  یکی  ها عنوان  پینگ«  ماموریت  جین  »شی  که  همانطور  گفت:  چین  جمهوری ی  در  رئیس  چین 

داشت: اظهار  بهداشت  جهانی  مجمع  ویدئویی  کنفرانس  آغازین  ساخت   سخنرانی  واکسن  مراحل  اتمام  از  پس 

کشورهای در حال توسعه قرار می     چین، این دارو به عنوان یک محصول عمومی جهانی با قیمت مناسب در اختیار

این متخصص   .و توسعه واکسن با سایر کشورها است یقنین مایل به تقویت همکاری در زمینه تحقچین همچ گیرد

سخنانش،   از  دیگری  بخش  در  عفونی  های  آکادمیک،   بیماری  دقیق  های  داده  و  عملی  موارد  توضیح  براساس 

ی مهار بیشتر این بیماری  مفصلی در مورد تجربه چین در مبارزه با بیماری همه گیر کرونا و اقدامات این کشور برا 

وش های موثری از قبیل تشخیص زودرس، جداسازی و درمان زودهنگام را در مبارزه با بیماری کرونا  ارایه کرد و ر

دانست در    جونگ  .مهم  گفت:  و  پرداخت  کرونا  به  مبارزه  در  چین  استراتژی  تشریح  به  اولین    ۲۰همچنین  ژانویه 

اجتماعی و تدابیر پزشکی به عنوان وی از ایزوله سازی، فاصله    .هان ثبت شدگزارش ابتالی انسان به انسان در وو

https://www.irna.ir/news/83914886/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83914886/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83914886/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
تدابیر   بکارگیری  و  رسانی  اطالع  در  شفافیت  ووهان،  قرنطینه  گفت:  و  برد  نام  کرونا  با  مبارزه  مهم  راهکارهای 

انجام شده در ووهان بود اقدامات  از دیگر  موضوع مهم جونگ مهمترین چالش های شیوع کرونا را دو    .بهداشتی 

بر در  حفاظت  و  اقتصادی  اقتصادی  توسعه  بازگشایی  ویروس،  این  کنترل  هدف  با  گفت:  و  دانست  ویروس  ابر 

گیرد به مرحله صورت  باید مرحله  از ماسک و شستن دست ها سه    .کشورها  اجتماعی، استفاده  فاصله  رعایت 

بیماری   این  درمان  برای  در چین  افزود:  و  بود  دیگر  در کشورهای  کنترل کرونا  برای  پیشنهاد پزشک معروف چینی 

"آر. سی. اس. اف"، استنشاق گاز مخلوط  ع از داروهای سنتی چینی، پالسما درمانی،  بر داروی رمدسیور،  الوه 

 .اکسیژن و دگزامتازون استفاده می شود -دروژن شده هی

 

 آباد؛ سفر آتی »شی« به پاکستان محور مهم مذاکرات اسالم-نشست راهبردی پکن

ج  -ایرنا    -آباد  اسالم درحالی  پاکستان  خارجه  امور  پکنوزیر  راهبردی  وگوهای  گفت  دور  دومین  در  شرکت   -هت 

شود نهایی کردن سفر آتی رییس جمهوری آباد امروز پنجشنبه راهی استان هاینان چین شد که گفته می اسالم

به گزارش ایرنا و به نقل از بیانیه امروز وزارت    .خواهد بود  ترین محور مذاکرات دو کشورچین به پاکستان از اصلی 

ه پاکستان، »شاه محمود قریشی« وزیر امور خارجه این کشور در رای یک هیات عالی رتبه دیپلماتیک  امور خارج

در این بیانیه آمده است: سفر دو روزه قریشی با هدف شرکت در دور دوم گفت وگوهای    .راهی هاینان چین شد

دو   میان  می راهبردی  انجام  چین  خارجه  امور  وزیر  حضور  با  دوکشور  اولین  مارس  شود.  وگوها  گفت  این  ر 

بود( ۱۳۹۸)۲۰۱۹ شده  همکاری   .برگزار  تقویت  پاکستان  خارجه  امور  با  وزارت  مقابله  برای  چین  با  مشترک  های 

کووید منطقه ۱۹-ویروس  موضوعات  درخصوص  نظر  تبادل  دوجانبه،  مناسبات  م،  را  المللی  بین  و  مذاکرات  ای  حور 

الم کرد در عین حال منابع دیپلماتیک که از سفر آتی »شی جین  وزیر امور خارجه پاکستان با همتای چینی وی اع

دهند، گفتند که نهایی کردن این سفر محور اصلی گفت وگوهای پینگ« رییس جمهوری چین به پاکستان خبر می

پاکستان دو روز پیش گفته بود که »شی جین پینگ«    خان« نخست وزیرعمران»  .قریشی با وانگ یی خواهد بود

آباد سفر کند اما به دلیل پاندمی کرونا این سفر به تاخیر افتاد و امسال به اسالم   در ماه می)اردیبهشت(  قرار بود  

آباد اعالم کرد  مرکز دیپلماسی دولت اسالم   .های آینده انجام شوداکنون قرار است سفر رییس جمهوری چین ماه 

ها و تعامل سازنده راهبردی در همه زمینه ه سفر قریشی به چین نقش مهمی در تقویت بیش از پیش مشارکت  ک

با پکن در موضوعات مختلف خواهد داشت ارتباطات راهبردی و هماهنگی  پاکستان و چین و تعمیق  برخی    .میان 

پاکستان    .کنندپاکستان عنوان میشهریور( را تاریخ سفر رییس جمهوری چین به    ۱۶منابع آگاه ششم سپتامبر )

روژه کریدور مشترک اقتصادی با چین را آغاز کند و به همین دلیل منابع خبری سفر مصمم است تا مرحله جدید پ 

کارشناسان، یکی از اهداف مهم دومین سفر   .دانندآباد را بسیار حائز اهمیت میآتی رییس جمهوری چین به اسالم

ریکا در قاره آسیا  های توسعه طلبانه آمان را همراهی دو کشور در مقابل سیاسترییس جمهوری چین به پاکست

تنش  بحث  در  ویژه  مناقشه به  از جمله  با هند  روابط  قاره،  و اسالمهای شبه  پکن  با دهلیهای سرزمینی  نو آباد 

راردادهای زیادی  ، دو کشور ق۱۳۹۴در جریان نخستین سفر شی جین پینگ به پاکستان در سال    .کنندارزیابی می 

همزمان با انتقال یک    ۲۰۱۶نوامبر    ۱۳پک در  طرح سی  .پک امضا کردندیهای گوناگون به ویژه آغاز طرح سدر زمینه 

محموله چینی از طریق خشکی به بندر گوادر پاکستان برای ارسال از طریق دریا به آفریقا و غرب آسیا تا حدودی  

پروژه  مابقی  شد.  طرحعملیاتی  این  سال    های  شد  ۲۰۱۷نیز  آغاز  شبکه  .میالدی  ریاحداث  نقل  حمل  و های  لی 

همجاده  پاکستان،  شرق  شمال  از  طرحای  مهمترین  از  گوادر  بندر  در  کشور  این  غرب  جنوب  تا  چین  با  های  مرز 

 .رودپک است. همچنین توسعه بندر گوادر پاکستان نیز جزو آن به شمار میسی

ور همسایه، از  پاکستان و چین به عنوان دو کش//    پکن به رغم مالحظات واشنگتن  -آبادگسترش مناسبات اسالم 

این دو کشور از سطح دوستانه  روابطی دیرینه و ریشه دار برخوردارند و به ویژه در سال  های گذشته، مناسبات 

https://www.irna.ir/news/83915620/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85


 
آباد و پکن  احساس نیازهای راهبردی و متقابل اسالم   .دانندفراتر رفته و یکدیگر را متحدان آهنین و ناگسستنی می

زمینه  در  یکدیگر  اقتصادیبه  گوناگون  که   های  است  شده  سبب  امنیتی  و  دفاعی  نظامی،  سیاسی،  تجاری،  و 

تر از های بسیار در روابط پاکستان و آمریکا محکمل دو کشور در شرایط کنونی پس از فراز و نشیب های اتصاحلقه

 در نگاه نخست به وضع اقتصادی پاکستان و چین، شاید این گونه به نظر برسد که   .هر زمان دیگر در گذشته باشد

اقتصا رشد  به  شدید  نیازهای  دلیل  به  پاکستان  کشور،  دو  روابط  معادله  برداشتن در  نیازمند  انرژی،  تولید  و  دی 

تر به روابط این دو کشور همسایه و با در نظر گرفتن موقعیت های بیشتر به سوی چین است؛ اما با نگاه دقیقگام 

آباد که مناسبات اقتصادی با  پکن به همسایه خود، اسالمتوان به عمق نیاز  ژئوپلتیک و ژئواکونومیک پاکستان، می

   .ظن و انتقاد طرف آمریکایی بوده است، پی بردآن همواره مورد 

 

 م ماشه را ندارد انیسچین: آمریکا صالحیت دعوت شورای امنیت به مک

دگی چین در سازمان ملل اعالم کرد: از آنجایی که آمریکا از توافق برجام خارج شده است و دفتر نماین  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا    .عضو این توافق نیست لذا صالحیت دعوت شورای امنیت به استفاده از »مکانیسم ماشه« را ندارد

ایاالت متحده از شورای امنیت،    وز جمعه در پیامی در تویتر نوشت: درخواستدفتر نمایندگی چین در سازمان ملل ر

شورای امنیت را شامل نمی شود و نمی تواند مکانیسم فعال سازی    ۲۲۳۱»اعالن« مشخص شده در قطعنامه  

ن  دائم چی »جانگ جون« سفیر پیام دفتر نمایندگی چین در سازمان ملل در حالی است که  .ماشه را درخواست کند

در سازمان ملل متحد روز گذشته /پنجشنبه/ در واکنش به درخواست رسمی آمریکا برای به کارگیری مکانیسم 

ای به رئیس  نامه   در جانگ  .ماشه علیه ایران، گفت: آمریکا از برجام خارج شده و این درخواست، غیرقانونی است

تا ای شورای امنیت سازمان ملل متحددوره  های آمریکا برای  ها و تالش کید کنم درخواستافزود: مایل هستم که 

از زمانی که به طور یکجانبه در هجدهم اردیبهشت ماه از     های پیشین شورای امنیت علیه ایران،  بازگرداندن تحریم 

شورای امنیت را با    ۲۲۳۱دامه داد: آمریکا به طور مکرر برجام و قطعنامه  وی ا  .برجام خارج شد، غیرقانونی است

را    ۲۲۳۱های یکجانبه نقض کرده است و هرگونه حق استفاده از سازوکار فراهم شده در قطعنامه دن تحریمدایر کر

، مدعی شده دولت آمریکا پس از نزدیک به یک سال خروج از برجام  .این قطعنامه سلب کرده است  ۱۱اعم از بند  

مرتبط    ۲۲۳۱در این توافق و قطعنامه  تواند از سازوکارهای موجود  است همچنان عضوی از این توافق است و می 

بندی به شورای امنیت ارائه   ۴ای  با آن، علیه ایران استفاده کند. به همین منظور ابتدا روز جمعه گذشته قطعنامه

تنها توانست یک رای مثبت جمهوری دومی به اعتراف کارشناسان و مقامات  داد که  را با خود داشته باشد و  نیکن 

آمریکا سابق  و  مفتضحانه فعلی  شکست  شد،  متحمل  را  روز    .ای  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  آن،  دنبال  به 

شنبه با حضور در سازمان ملل متحد به طور رسمی درخواست داد تا قطعنامه های لغو شده شورای امنیت، بر  پنج

 .مکانیسم ماشه علیه ایران بازگردانده شود اساس

 

 انجمن اسالمی چین درگذشت آیت هللا تسخیری را تسلیت گفت 

ارتحال »آیت هللا محمد علی    انجمن اسالمی چین، باالترین نهاد مسلمانان این کشور با ارسال پیامی  -ایرنا  -پکن

در این پیام که روز   ایرنا  به گزارش  .تسخیری«، رئیس شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی را تسلیت گفت

میان   روابط  در  شایانی  خدمات  منشا  خویش  حیات  زمان  در  تسخیری  هللا  آیت  که  است  آمده  شد  منتشر  جمعه 

بودند چین  و  ایران  محمآیت  .مسلمانان  تسخیریهللا  مذاهب  دعلی  تقریب  جهانی  مجمع  عالی  شورای  رییس 

سالگی در اثر عارضه قلبی    ۷۶مرداد در سن    ۲۸م روز  اسالمی و مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسال 

ای روحانی از خورشیدی در نجف اشرف در خانواده   ۱۳۲۳این شخصیت علمی و دینی کشور در سال    .درگذشت

به دن از چهرهآیت  .یا آمدخطه مازندران  بود که همواره هللا تسخیری  های شناخته علمی و فرهنگی جهان اسالم 

https://www.irna.ir/news/83916379/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83916683/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA


 
درست   معرفی  می برای  تالش  مسلمانان  میان  همدلی  و  تفاهم  ایجاد  و  فقه   .کردتشیع  مجمع  در  همچنین  وی 

رسمی تشیع امامی در  عنوان تنها نماینده  تاکنون به   ۱۳۶۲اسالمی در جده )وابسته سازمان کنفرانس اسالمی( از 

داشت عهده  بر  را  شایسته  نقشی  تشیع  اصولی  و  فقهی  مبانی  ترویج  و  در    .تثبیت  گذشته    ۲۰تسخیری  سال 

الملل دفتر مقام معظم رهبری و دبیر کل مجمع جهانی ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، معاونت بین 

ت و  مطالعات  مرکز  امنای  هیات  رییس  نیز  و  مذاهب  داشتتقریب  عهده  به  مذاهب  و  ادیان  اساس   .حقیقات  بر 

 .میلیون مسلمان است  ۳۰تا  ۲۰آمارهای رسمی چین دارای 

 

 واهد خورد چین: تالش مجدد آمریکا علیه ایران به در بسته خ

رت امور خارجه چین با یاداوری شکست آمریکا در ارایه پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم سخنگوی وزا  -ایرنا  -پکن

لذا ما از این کشور   م نمی رسدبه سرانجا تسلیاتی ایران هشدار داد: تالش دوباره این کشور برای تضعیف برجام

این صورت   غیر  در  نیاندازد  به خطر  را  و صلح جهانی  نکند  را طی  راه خود  بسته  می خواهیم  در  به  دوباره  ناگزیر 

به گزارش ایرنا »جائو لیجیان« روز جمعه در کنفرانس خبری در پکن اظهار کرد: اینکه ایاالت متحده به    .خواهد خورد

یا نامه ای به شورای امنیت ارسال کند هیچکدام قانونی نیستدنبال تصویب قطعنامه   وی    .ای علیه ایران باشد 

مرداد( شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه ای که ایاالت متحده برای تمدید تحریم   ۲۴آگوست )  ۱۴ادامه داد: در  

ایران که   تسلیحاتی  طوری  به  داد  منفی  رای  بود  کرده  وضوح  ۱۳پیشنهاد  به  شورا  آمریکا    عضو  نویس  پیش  از 

طعنامه را بیانگر آن  این مقام چین، رد شدن این ق  .حمایت نکردند و ایاالت متحده تنها یک رای موافق به دست آورد

دانست که موضع یکجانبه ایاالت متحده خالف اجماع گسترده جامعه بین المللی است و افزود: آمریکا هیچ حقی در 

باقی   ندارد و سایر اعضای  این  برجام  بر  امنیت  اتفاق اعضای شورای  اکثریت قریب به  مانده در برجام و همچنین 

فعال   برای  آمریکا  درخواست  که  نداردباورند  قانونی  مبنای  هیچ  ماشه  مکانیسم  تاکید   .سازی  بارها  افزود:  جائو 

امه را از دست داده و  خارج شده است و حق خود در این توافقن کرده ایم که ایاالت متحده به طور یک جانبه از برجام

ندارد ماشه  مکانیسم  اجرای  برای  صالحیتی  مرتبط  .هیچ  های  طرف  دانم  می  من  که  آنجا  تا  گفت:  جمله  او  از 

فرانسه، آلمان و ایران در سازمان ملل در این مورد به رئیس دوره ای شورای   نماینده های چین، روسیه، انگلیس،

گلیس، فرانسه و آلمان نیز بیانیه هایی در این مورد صادر کرده و مخالفت امنیت نامه نوشته و وزرای امور خارجه ان

اند ایاالت متحده اعالم کرده  اقدامات  با  را  از شورای  درخوا این مقام وزارت خارجه چین،    .خود  ایاالت متحده  ست 

و گفت: ایاالت متحده  امنیت برای از سرگیری تحریم ها علیه ایران را کامالً غیرقانونی و با اهداف سیاسی دانست  

را نقض کرده است چند جانبه گرایی و   از این قرارداد عقب نشینی و آن  را زیرپا گذاشته،  آمریکا وعده های خود 

را تضعیف کرده   پا گذاشته و سیستم بین المللی منع گسترش سالح های هسته ایاقتدار شورای امنیت را زیر  

گر یاداوری کرد که راه حل مساله هسته ای ایران متکی به گفت و  سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دی  .است

و است  صریح  های  رایزنی  و  برابر  زمین گوی  این  در  نظامی  تهدیدهای  حتی  و  فشارها  ها،  تحریم  موثر هرگز  ه 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین   چین با استقرار موشک های میان برد آمریکا در آسیا مخالف است  .نخواهد بود

در منطقه  دامه نشست امروز اعالم کرد کشورش کامالً با استقرار موشک های میان برد ایاالت متحده آمریکا  در ا

نارضایتی شدید خود  و  مخالف است  آرام  اقیانوس  و  و    آسیا  بر کشورهای همسایه چین  آمریکا  مکرر  از فشار  را 

از ایاالت متحده خواست با حرکت در مسیر  ان«  جائو لی جی»  .تحریک آشکار آنها برای مخالفت با چین ابراز می کند 

و   جهانی  ثبات  و  صلح  تضعیف  باعث  که  کارهای  انجام  از  و  دهد  نشان  خود  از  مسئوالنه  رفتار  یک  تاریخ،  درست 

وی با این حال تاکید کرد اگر ایاالت متحده اصرار دارد راه خود را در این مسیر    .ی می شود خودداری کندمنطقه ا

این   .دهد، چین هم اقدامات متقابل الزم را برای محافظت کامل از منافع امنیتی خود انجام خواهد داد  اشتباه ادامه

است تا درک درستی از هدف واقعی و پیامدهای  مقام چینی همچنین از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه خو

https://www.irna.ir/news/83916691/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83916691/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83916691/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 
بیان اینکه ایاالت متحده به دنبال استقرار جائو با    .جدی این اقدام آمریکا داشته باشند و فریب این کشور را نخورند

موشک های دارای برد متوسط در آسیا است گفت: واشنگتن با گسترش مداوم حضور نظامی خود در منطقه آسیا  

اقیانوسیه   استو  منطقه  این  در  خود  جایگاه  تقویت  دنبال  داد:  .به  ادامه  چین  خارجه  امور  وزارت  این   سخنگوی 

سخنان و کردارهای مقامات ایاالت متحده، صلح و   یبندی آن کشور به ذهنیت جنگ سرد استاقدام امریکا بیانگر پا 

تسلیحات و خلع سالح بین المللی  امنیت جهانی و منطقه ای را به شدت به خطر انداخته است و بر روند کنترل  

 .تأثیر گذاشته است

 

 شود اژدها وارد می

یادداشت  -ایرنا  -تهران در  اطالعات  نظام  روزنامه  در  ابرقدرت  یک  به  شدن  تبدیل  آنچه  از  بیش  شاید،  نوشت:  ی 

گر امنیت سیاسی و اقتصادی باشد، افول یک ابرقدرت و ظهور جهانی، امری امیدوارکننده، اطمینان بخش و تقویت 

و وحشت کننده  مایوس  دیگری،  به قلم علیرضا خانی، سردبیر    .آور استابرقدرت  یادداشتی  در  روزنامه اطالعات 

است آورده  قافله  :روزنامه،  و  عنوان سر سلسله  به  آمریکا،  متحده  )سرمایه ایاالت  کاپیتالیسم  نظام  داری( ساالر 

داری؛ یعنی آنچه  بازد. آن هم درست از منظر سرمایه و سرمایه گام قافیه را به چین کمونیست میبهاینک دارد گام 

قریب  .االصول در تقابل با آنی حاکم بر چین کمونیست، علیکه ایاالت متحده مدعی و سردمدار آن است و ایدئولوژ

تولیدات   یعنی  داخلی  ناخالص  تولید  است.  گرفته  آمریکا سبقت  از  چین  داخلی  ناخالص  تولید  که  است  دهه  یک 

اقتصادی و در یک کالم یعنی اقتصاد. رشد تولید ناخالص داخلی همان رشد اقتصادی است که آمار آن هر سال 

تریلیون دالر( رسید.    ۲۷ر۳میلیارد دالر )   ۲۷۳۰۸سال گذشته میالدی تولید ناخالص داخلی چین به    .ودشاعالم می 

هرچند سرانه تولید ناخالص داخلی که میزان   .تریلیون دالر بود  ۲۱ر۴همان سال تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها  

معیت زیاد، پایین است و در همین سال درآمد دهد هنوز در چین به خاطر جرفاه و برخورداری یک ملت را نشان نمی

اما بدون تردید بزرگی تولید   هزار دالر بود،    ۸هزار دالر و درآمد سرانه هر چینی حدود    ۶۰سرانه هر آمریکایی حدود  

ای است که هنوز مقامات  ناخالص داخلی چین نسبت به آمریکا به معنای بزرگتر بودن اقتصاد چین است و این نکته

را کماکان دومین اقتصاد بزرگ دنیا می ایی نمیآمریک به آن تن دهند و چین  به معنای    .نامندخواهند  اینک  آمریکا، 

واقعی کلمه به دست و پا زدن افتاده است. این نه یک شعار سیاسی، که برگرفته از آمارهای انکارناپذیر اقتصادی  

های تجاری بر اقتصاد چین یان اخیر، بارها تعرفههای دولت آمریکا نسبت به چین است. ترامپ طی سالو واکنش 

وضع کرد تنها با این بهانه که تراز تجاری چین با آمریکا به نفع چین است. یعنی چین در صادرات به آمریکا، دست  

افزون  شکوفایی  و  بیشتر  اقتصادی  رشد  جز  نیست  چیزی  این  و  دارد  را  آمریکا. برتر  به  نسبت  چین  اقتصاد  تر 

درصدی به    ۱۰میلیارد دالری بر کاالهای وارداتی از چین وضع کرد، امسال نیز تعرفه    ۲۰۰ترامپ تعرفه  مهرپارسال  

میلیارد دالر کاالی چین نهاد. آمریکا، برای جلوگیری از روند رشد اقتصادی چین، یا دست کم کاستن از سرعت    ۳۰۰

پیکر هواوی که رقیب جدی اپل آمریکا شده  غولکند. تحریم شرکت  آن، تقریباً از همه ابزارهای ممکن استفاده می

های موبایل و اینترنت و حتی دستگیری مدیرمالی این شرکت در کانادا  است به بهانه جاسوسی از طریق گوشی

تحریم  اتهام،  تیک نرم  با همین  ارتباط تصویری  ایالت افزار  بزرگ چین در شهر هوستون  و تعطیلی کنسولگری  تاک 

ها و نهادهای تحت حاکمیت آمریکا  منع به کارگیری تکنولوژی هواوی در دستگاه   .ابزارهاست  تگزاس از جمله این

چینی دارد.  هم  دیگری  نمیپیام  کپی  تکنولوژی  پیش  سالیان  مانند  دیگر،  ابداع ها  و  سازنده  خود  و  گر کنند 

ها، آمریکا در آن پیشتاز  همین سال  ای بود که طی سالیان دور تااند. این، تقریباً تنها عرصه های جدید شدهتکنولوژی 

موضوع ترس ایاالت متحده از ظهور غول آسیایی در جهان، دیگر چیزی نیست که در اسناد    .بود و دست برتر داشت

تماس  و  دیالوگمحرمانه  در  عیان  و  علنی  کامالً  موضوعی  به  بلکه  باشد،  آمده  سری  سخنرانیهای  و  های ها 

کریستوفر ری« رئیس سیا، همین یک ماه پیش گفت که چین بزرگترین تهدید  » .تمقامات کاخ سفید تبدیل شده اس
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که   گفت  چین،  اقتصاد  گذاشتن  فشار  تحت  برای  تالش  در  پیش  هفته  دو  همین  ترامپ  دونالد  آمریکاست.  برای 

او در همین سخنرانی    .دهدهای مالیاتی میهای آمریکایی که از چین خارج شوند، مشوقدولتش به همه شرکت

این تلویحی  تأیید  اقتصاد  با  بزرگترین  ما  گفت:  کرده است،  افول  دنیا  اقتصاد  بزرگترین  از جایگاه  آمریکا  اقتصاد  که 

شود. تحریم برخی  کارزار آمریکا با چین به همین جا ختم نمی  .کنیمجهان را ساختیم و دوباره این کار را تکرار می 

به بهانه همکاری با ایران، تصویب قانون علیه دولت چین به بهانه سرکوب مسلمانان  های چینی  ها و بانک شرکت

کنگ، اتهام جاسوسی علیه نهادهای مدنی و تکنولوژیک چینی و اخیراً اتهام  اویغور یا اتخاذ ترتیبات امنیتی در هنگ 

رسد، همه این به نظرنمی  به چین درباره عمدی یا شبه عمدی بودن شیوع ویروس کرونا از منشاء آن کشور. اما

تصور کنید کشوری به یک پایگاه آمریکا در    .راهکارها و تصمیمات بتواند اژدهای شرق آسیا را دوباره در شیشه کند

مثالً  نقطه  و  کند  از جهان حمله  که   ۱۰۰ای  اقناع شده است  افکار عمومی جهان  آمریکایی کشته شوند،  تفنگدار 

شو را توبره نکند دست بردار نخواهد بود. اما اینک شخص ترامپ و پمپئو تلویحاً و  دولت ایاالت متحده تا خاک آن ک

هزار شهروند آمریکایی را کشته است   ۱۸۰ای که تا امروز  دهند، حملهتصریحاً حمله ویروسی را به چین نسبت می

ادامه خواهد داد و در همین    البته ایاالت متحده سیاست فشار بر چین را  تواند کرد؟ اما ایاالت متحده عمالً چه می

نیز سایر همکاری  و  ایران  با  بلندمدت  قرارداد همکاری  خاطر  به  را  چین  قرار  سیاست،  فشار  تحت  راهبردی  های 

هزار میلیارد دالر ذخیره ارزی شده است، اوراق قرضه دولت آمریکا را به    ۳چین تبدیل به ابرقدرتی با    .خواهد داد

های بزرگ و چند ملیتی دنیا سهام دارد، دامنه حضورش را از ایاالت   در همه شرکتطور وسیع خریده است، تقریباً 

متحده تا خاوردور و تا آفریقا و آمریکای التین گسترانیده است. باالترین رشد اقتصادی دنیا را به خود اختصاص داده  

نه مردمش نیز افزایش یابد و به  است و در آینده نزدیک میزان رشد جمعیتش را به صفر خواهد رساند تا درآمد سرا

ای است که دیگر متوقف نخواهد شد بینی شدهرفاه اجتماعی عمومی دست یابند. چین ابرقدرت نوظهور، اما پیش 

مشاور سابق وزیر دفاع   .ویژه آمریکا، نخواهد توانست مانعی در این مسیر ایجاد کند غرب و به   اندازی و همه سنگ

عوای با چین، دعوای ترامپ با چین نیست. دعوای ایاالت متحده با چین است و اگر یک  آمریکا به درستی گفت که د

کند. البته کیلمن تصریح کرده بود که این  کرد که ترامپ می دموکرات هم به کاخ سفید رفته بود، همان کاری را می 

قدرتمند و بزرگ، بزرگترین عامل  درس بزرگ اقتصاد چین این است: در دنیای امروز، اقتصاد    .دعوا نتیجه نخواهد داد

 .اقتدار است. چه در درون و چه در جهان

  

 :خبرگزاری صدا و سیما -

طور کامل   ها به درخواست آمریکا برای بازگشت تحریم  /ه پاکستان وزيرخارجه چین در ديدار با وزيرخارج 

 غیرمنطقی است 

ها علیه ایران را "به طور کامل وزير امور خارجه چین تقاضاي آمریکا از شورای امنیت براي بازگشت سازوکار تحریم 

به نقل از رويترز، وزير امور خارجه چین  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .غیر منطقی" دانست

ها علیه ایران را خواهد تا سازو کار بازگشت تحریمدر پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آمریکا از شورای امنیت می

یرد. اگر قانونی  گآمریکا فقط منافع خود را در نظر می ."به طور کامل غیر منطقی است" اجرا کند، گفت چنین تقاضا

وانگ یی وزیر امور خارجه چین با شاه محمود    .کندکند و اگر نباشد آن را رد میاشد از آن حمایت میبه نفعش ب

پاکستان   و  اقتصادی چین  داالن  دیدار گفت ساخت  این  در  وانگ یی  دیدار کرد.  پاکستان  وزیرامور خارجه  قریشی 

همچنان نقش مهمی در احیای اقتصادی یفیت باال برخوردار است و  وارد مرحله جدیدی شده است و از توسعه با ک

داشت. خواهد  استان   پاکستان  در  پاکستان  و  چین  بین  راهبردی  گفتگوی  نشست  دومین  برگزاری  هنگام  وانگ 

های وزیر خارجه چین گفت: هر دو طرف برای تکمیل به موقع پروژه   هاینان در جنوب چین این اظهارات را بیان کرد.
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ایجاد فرصتدر   تقویت همکاری در زمینه های  دست ساخت،  تقویت جدی معیشت مردم،  از  شغلی بیشتر،  هایی 

پارک  ساخت  مراقبت جمله  فقر،  کاهش  انسانی،  منابع  آموزش  صنعتی،  تالش  های  کشاورزی  و  پزشکی  های 

یماری همه گیر کرونا گفت،  وانگ با اشاره به وضعیت فعلی ب  کنند.ها کمک میکنند و همچنان به تبلور پتانسیل می

به   و همچنان  بگذارد  اشتراک  به  پاکستان  با  را  گیر  بیماری همه  منظم  کنترل  و  پیشگیری  تجربه  مایل است  چین 

همکاری در زمینه تهیه تجهیزات ضد همه گیری ادامه دهد و پاکستان را به عنوان شریک خود در رابطه با همکاری  

ه رابطه دو "دوست به روشی آهنین" تقویت شده وانگ با بیان اینک  کند.میبین المللی تحقیقات واکسن انتخاب  

و   شده  تثبیت  متقابل  اعتماد  است،  شده  آزمایش  گیر  همه  بیماری  این  با  پاکستان  و  چین  روابط  گفت:  است، 

است.همکاری یافته  تعمیق  نیز  گ  ها  همه  بیماری  این  با  مشترک  مبارزه  در  تا  کردند  توافق  همچنین  طرف  یر دو 

کند و مایل است با چین همکاری  گفت پاکستان از تمام منافع اصلی چین حمایت میقریشی هم    همکاری کنند.

تا به طور مشترک برای همکاری های مختلف از جمله هایی را در زمینه های آینده برنامه ریزی کند و همکاری کند 

داالن اقتصادی   ی با چین برای پیشبرد ساختقریشی گفت پاکستان مایل به همکار  تحقیقات واکسن انجام دهد.

المللی و منطقه بین  تبادل  پاکستان و چین است. دو طرف همچنین در مورد افغانستان و سایر موضوعات  به  ای 

پرداختند. متحد می  نظر  ملل  امنیت سازمان  از شورای  آمریکا  اینکه  بر  مبنی  به سؤالی  پاسخ  در  تا وانگ  خواهد 

تحر بازگشت  کار  اجرا  یم سازو  را  ایران  علیه  است".ها  منطقی  غیر  "کامالً  تقاضا  چنین  که  گفت  افزود:    کند،  وی 

را در نظر می از آن حمایت میآمریکا فقط منافع خود  به نفعش باشد  اگر قانونی  رد  گیرد.  را  نباشد آن  اگر  و  کند 

جهت   های ذی ربط ازوار است طرفوانگ در رابطه با مذاکرات بین افغانی در افغانستان، گفت چین امید  کند.می

اساسی دستیابی به یک توافق سیاسی پیروی کنند، به اصل اساسی پیشرفت صلح به رهبری افغانستان پایبند  

و   جهانی  جامعه  گفت  وی  دهند.  ادامه  خود  راه  به  و  کنند  تالش  فراگیر  و  گسترده  چارچوب  یک  برای  باشند، 

سخنگوی وزارت    تیابی به صلح سوق دهند.کرده و مذاکره را برای دس  های منطقه نیز باید از عدالت حمایتکشور 

چین: خارجه  تحریم   امور  بازگرداندن  آمریکابرای  نداردحرکت  حقوقی  پایه  ایران  جیان      های  لی    Zhao Lijianژائو 

د. لی جیان  های ایران پایه قانونی ندار یکا برای بازگرداندن تحریمسخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت تالش آمر 

گفت: ما در بسیاری از مواقع تأکید کرده ایم که آمریکا با عقب نشینی یک جانبه از برجام از حقوق خود به عنوان  

بازگش کار  و  آغاز ساز  ندارد که خواستار  داده است و صالحیت  انصراف  توافق  این  در  کننده  دوباره  یک شرکت  ت 

اتفاق ح به  قریب  اکثریت  مخالفت  وجود  با  تقاضای  تحریم  معتقدند  امنیت  اعضای شورای  باشد.  توافق  در  اضران 

دانم  وی افزود: تا آنجا که من می  ها آغاز نشده است.آمریکا هیچ مبنای قانونی ندارد و ساز و کار برگشت تحریم

روسیهکشور  چین،  جمله  از  برجام  در  باقیمانده  نامه های  ایران  و  آلمان  فرانسه،  انگلیس،  رئ،  برای  را  یس  هایی 

ای صادر کردند تا مخالفت خود شورای امنیت ارسال کرده اند. وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان نیز بیانیه 

برای اعمال مجدد تحریم آمریکا  تقاضای  ابراز کنند.  آمریکا  اقدام  با  ایران  را  چیزی جز یک  های شورای امنیت علیه 

نیست منافعش  جهت  در  خودخواهانه  سیاسی  از  اقدام  نشینی  عقب  تعهداتش،  از  نشینی  عقب  با  آمریکا   .

ها و معاهدات بین المللی، به چند جانبه بودن و صالحیت شورای امنیت آسیب زده و از برجام فاصله گرفته  سازمان 

اقدام آمریکا برای فشار به قطعنامه یا ارسال    های بین المللی تضعیف شده است.است. رژیم منع گسترش سالح

نمیای  نامه  امنیت  کند.به شورای  توجیه  را  فوقش  اقدامات  برای حل مسئله هسته  تواند  گفت:  ای  این سخنگو 

 های نظامی موثر است. ها یا حتی تهدیدها، فشار های صادقانه به جای تحریمهای مساوی و مشورت ایران، گفتگو

مایل ملی شور  چین همیشه  امنیت  عالی  کمیته  اقتدار  و  برجام  از  حمایت  و همچنین به  ملل  امنیت سازمان  ای 

ای بین المللی است. حفظ رژیم منع گسترش تسلیحات اتمی و حفاظت از های هستهتقویت منع گسترش سالح

ی شایان توجه ها برای رسیدن به یک راه حل مناسب سبب پیشبردای و تعامل با سایر طرفصلح و ثبات منطقه 

 شود. ایران می ایبرای حل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته 



 
 

 نشست بررسی تجربه چین در مقابله با کرونا 

از پکن، مشاور پزشکی ارشد دولت چین در زمینه مبارزه   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل    

برای مویروس کرونا می این مدت  در  آنچه  دیگر کشور گوید هر  با  بیماری کسب کردیم  این  با  به اشتراک قابله  ها 

سفرای     گذاریم.می حضور  با  کنفرانس  ویدیو  صورت  به  که  نشستی  در  نانشان«  »جونگ  کشور   ۱۵۸پروفسور 

این   و  مبتال شود  کرونا  به  کسی  اگر  گفت:  برگزار شد،  کرونا  با  مبارزه  زمینه  در  چین  تجربه  تبادل  با هدف  جهان 

ر تا  ویروس  سه  حدود  است  ممکن  دهد  شکست  د  ۴ا  ایمنی  آن  برابر  در  و ماه  پزشکان  حال  این  با  باشد  اشته 

بندی  زمان  و  دارند  دیدگاه  اختالف  بهبودی،  از  پس  بیمار  بدن  در  پادتن  و  بادی  آنتی  ایجاد  درباره  های متخصصان 

از محققان کشور  برخی  این  از  پیش  اند.  کرده  را مطرح  دیگر گفمتفاوتی  ویروس  های  این  به  مبتال  افراد  بودند  ته 

ب  ۶ممکن است   از  به  ماه پس  ابتال  این گونه نیست که خطر  اما  باشند،  ایمنی داشته  بیماری  برابر این  هبودی در 

با این حال این پزشک ارشد و مشاور بهداشتی و پزشکی دولت چین که کارشناس   ها را تهدید نکند. کرونا دیگر آن

و  به  ویروس  با  بیماری سارس در سال  مبارزه  در دوران مهار  در  ۲۰۰۳یژه  به سوال »محمد   میالدی است،  پاسخ 

کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین درباره زمان بندی، مصونیت و ایمنی بیمار بعد از درمان گفت:  

بین   حداقل  بندی  زمان  تا    ۴تا    ۳این  است  ممکن  بیمار  که  دارم  باور  اما  است،  برابر م   ۶ماه  در  بیشتر  و حتی  اه 

 ویروس ایمنی داشته باشد. 

 

 سفر وزير امور خارجه پاکستان به چین 

از اسالم آباد؛ شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان   خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل

رسانه های پاکستان اعالم کردند "شاه محمود قریشی" در سفر رسمی   .پایه عازم چین شددر راس هیئتی بلند

چین" اسالم آباد را به مقصد "هاینان" چین    -دو روزه برای شرکت در دور دوم "گفت و گو های راهبردی پاکستان  

قاء همکاری های دوجانبه  وی قرار است در دیدار با "وانگ ئی" همتای چینی خود ضمن بررسی زمینه ارت  .ردترک ک

در بخش های مختلف درباره نحوه اجرا و بهره برداری از مرحله دوم کریدور اقتصادی پاکستان و چین نیز گفت و گو  

چ  .کند جمهور  رئیس  سفر  برنامه  کردن  نهایی  خبری  منابع  گفته  دیگر به  از  نیز  آتی  روزهای  در  پاکستان  به  ین 

قریشی پیش از عزیمت در پیامی ویدیویی این سفر را    .تان در این سفر استماموریت های وزیر امور خارجه پاکس

مهم توصیف و اعالم کرد من و همراهانم در این سفر منعکس کننده تفکر رهبری سیاسی و نظامی پاکستان برای  

گفت و گو    وی گفته است درباره این سفر با عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز  .واهیم بودتقویت روابط با چین خ

دور اول   .کردم و امیدوارم دیدار با همتای چینی موجب تعمیق ارتباطات راهبردی و هماهنگی میان دو کشور شود

نخستی این  و  برگزار شد  امسال  مارس  ماه  در  و چین  پاکستان  راهبردی  گو های  و  مقامات  گفت  ن سفر رسمی 

 ۴۶ چین -چین ابتدا برای کریدور اقتصادی پاکستان  .پاکستان به کشور همسایه بعد از بحران همه گیری کروناست

میلیارد دالر اعتبار در نظر گرفته بود اما با وجود کارشکنی های متعدد آمريکا در روابط تجاری این دو کشور، اسالم  

ک تحت  گذاری  پکن سرمایه  و  به  آباد  را  اقتصادی سیپک  اند  ۶۲ریدور  داده  توسعه  مرحله   .میلیارد دالر  اکنون  هم 

 .نخست این همکاری تکمیل شده است و وارد مرحله دوم این طرح راهبردی شده اند

 

الزم را  های چینی اقدامات پکن: برای حفظ منافع شرکت/   های آمریکا علیه هواویدرپی محدودیت

 دهیم انجام می

ای حفاظت از منافع  ها علیه شرکت هواوی، اعالم کرد: چین بروزارت بازرگانی چین در واکنش به تشدید محدودیت 

دادمشروع شرکت انجام خواهد  را  اقدامات الزم  این کشور، همه  الملل  .های  بین  خبرگزاری  به گزارش سرویس 
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ها علیه د محدودیتبه نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در واکنش به تشدی صدا و سیما

های این کشور، همه اقدامات الزم را انجام  شرکت هواوی، اعالم کرد: چین برای حفاظت از منافع مشروع شرکت

داد. انتشار   خواهد  با  وزارتخانه  رفتار بیانیه   این  فوراً  باید  آمریکایی  »طرف  کرد:  اعالم  خصوص  این  در  های ای 

کند.« اصالح  را  خود  حال  نادرست  این  تالفی    با  اقدامات  چه  آمریکا  است  ممکن  که  این  به  چین  بازرگانی  وزارت 

نکرد.جویانه  اشاره  دهد،  انجام  محدودیت   ای  دوشنبه  روز  ترامپ  عدولت  مه  ماه  در  شده  اعمال  شرکت  های  لیه 

 هواوی را افزایش داد. 

 

 بازديد رئیس جمهور چین از مناطق سیل زده در شرق چین 

چی جمهور  رئیس  جینپینگ  کردشی  بازدید  کشور  این  زده  سیل  مناطق  از  بین    .ن  سرويس  گزارش  به 

به نقل از رويترز؛ شی جینپینگ رئیس جمهور چین از مناطق سیل زده این کشور بازدید   خبرگزاري صداوسیما الملل

سفر   .کرد این  سیل  در  مناطق  از  جمهور  عملیات   رئیس  جریان  در  و  کرد  بازدید  چین  شرق  در  آنهویی  زده 

 .امدادرسانی قرار گرفت

 

 : فارس  یخبرگزار -

FATF ه است تأثیر خاصی بر روابط بانکی و تجاری ایران با چین و روسیه نداشت 

لیست سیاه در  ایران  نام  گرفتن  نداشته  FATF قرار  روسیه  و  با چین  ایران  تجاری  و  بانکی  روابط  بر  تأثیر خاصی 

تحریم به خاطر  اخیر،  تجاری در سال های  روابط  و کاهش  بانکی  روابط  و قطع  آمریکاستاست  به گزارش    .های 

أکید بر اینکه ایران خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین با ت

اآلن ما دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی  » :اظهار داشت هیچ مبادله بانکی با چین و روسیه ندارد،

با ما را در تور تحریمتحریم  دهد. مشکل دوم؛ موضوعهای خود قرار میهای آمریکا است که هر کشور همکاری 

FATF  نهاد این  از سوی  به طوری که در هفته اخیر  این مشکل شده است.  نپذیرفتن شرایط آن موجب  است که 

است و باید مبادالت   های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پر ریسک یستم مالی مکرراً به س

 :مالی آن به شدت کنترل شود«. در ادامه به بررسی صحت و سقم این ادعا می پردازیم

است* احتیاط  افزایش  به  توصیه  صرفاً  کانادا  همکاری  //    دستورالعمل  قطع  مصاحبه،  این  از  بخشی  در  حریری 

می   FATF ای )لیست سیاه(بانکی چین و روسیه با ایران را ناشی از قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله 

فهرست  .داند در  ایران  نام  گرفتن  قرار  با  هرچند  فارس،  گزارش  همکار  به  غیر  از  FATF کشورهای  نهاد  این   ،

ریسک  برابر  در  جهان  مالی  سیستم  از  محافظت  به  مؤثر  اقدامات  انجام  با  تا  بود  خواسته  عضو  های کشورهای 

عنوان  ها به مبدأ یا مقصد ایران به دستور داده است که همه تراکنش وزیر دارایی کانادا موجود بپردازند، اما صرفا

 .دهی کانادا داده شودهای مالی و گزارشمرکز نظارت بر تراکنشتراکنش پر ریسک شناسایی و اطالعات آن به  

کند و این دستورالعمل صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطالعات به واحد اطالعات مالی کانادا را مطرح می 

ه قصد  دهد. همچنین باید خاطر نشان کرد، افراد با پاسپورت ایرانی کدستوری مبنی بر قطع ارائه خدمات را نمی 

 .اندهای بانکی غیر مرتبط با ایران انجام دهند، از این دستورالعمل مستثنی شدهدارند تراکنش

اندک* تحریم FATF تاثیرگذاری  با  مقایسه  آمریکادر  تجارت  //    های  سایت  با  دیگری  مصاحبه  در  حریری 

نداشت. » :گفت نیوز را هم  اروپا  اتحادیه  و  ملل  آمریکا، سازمان  تحریم  تحریم سوئیفت،  ایران حتی  برجام،  از  بعد 

رجام تحریمی نداشتیم اما با این حال باز هم امکان انتقال پول به سایر کشورها وجود نداشت؛ علت یعنی بعد از ب

این ادعا در حالی مطرح    .«نپذیرفته بودیم  FATF این موضوع عدم نقل و انتقال پول از شبکه بانکی بود که قواعد
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که است  دارایی شده  کنترل  دفتر  مدیر  سابق  مشاور  اوتل  خزانه برایان  وزارت  در  )اوفک(  خارجی  داری  های 

اهمیت چندانی ندارد. هرچند   FATF در یادداشتی برای اندیشکده شورای آتالنتیک نوشته است: »اقدامات آمریکا

های بانکی با ایران  های بزرگ را برای انجام همکاریای تمایل بانکر لیست اقدامات مقابله که قرار داشتن ایران د

های اصلی آمریکا حتی قبل از خروج ترامپ از برجام، مانع مهمی برای  کمرنگ کرده است، اما پابرجا بودن تحریم 

با ایران بوده است و با خروج آمریکا از برجام،  انجام معامالت بین ثانویه  تحریم ...وضعیت بدتر هم شدالمللی  های 

، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را به شدت محدود کرده است. به همین  FATF فوریه ۲۱آمریکا، قبل از تصمیم 

می  نظر  به  بعید  بانک دلیل  که  درخواسترسد  به  پاسخ  در  جهانی  مقابله  FATF های  اقدامات  کارهای  برای  ای، 

با اشاره به جزئیات قطع هم  .«جدیدی انجام دهند تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه  چنین هادی تیزهوش 

ایرانی برای تجار  بانکی روسیه  روابط  » :گفت روابط  ایران قطع است. علت قطع  با  تمام کشورها  بانکی  سیستم 

 .«گرددبانکی به موضوع تحریم باز می

اخیر* های  سال  در  ایران  و  چین  اقتصادی  تعامالت  کاهش  تحریم//    علل  دلیل  زیادی  به  بخش  آمریکا،  از  های 

و صرافی  بانکی  غیر  بسترهای  در  دیگر  با کشورهای  ایران  مالی  انجام میتعامالت  و عدم همکاریها  های شود 

می   ماه  اوایل  در  است.  داشته  وجود  هم  گذشته  در  بلکه  نیست،  جدیدی  چیز  اردیبهشت  )  ۲۰۲۰بانکی 

در گزارشی نوشت: روابط اقتصادی ایران و چین تقریباً از یک سال گذشته کاهش یافت. این امر   بلومبرگ ،(۱۳۹۹

گذاری بانک کونلون انعکاس یافته است. به طوری که بانک چینی در بازه  در تجارت دوجانبه و همچنین در سیاست 

تحریمروز  ۹۰زمانی   بازگشت  در سال  ه  آمریکا،  را محدود    ۱۳۹۷های  که خدماتش  کرد  اعالم  ایرانی  مشتریان  به 

کرد موضوع  .خواهد  این  درباره  تهران هم  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  مستوفی عضو  های بانک » :گفت فریال 

کنند و تنها »کونلون بانک« چین با ایران مراوده دارد که امروز خدمات این  ها کار نمیبا ایرانی   ۲۰۱۲چینی از سال  

دهد که )جدول زیر( نشان می  سایت ترید مپ آمارهای د.«های بشردوستانه معطوف شده استبانک هم به کمک

یعنی شش ماه قبل از قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدام  ) ۲۰۱۹تجارت فصلی چین با ایران از فصل سوم سال  

بیشتر هم شد. بخشی از این    ۲۰۲۰روند کاهشی داشته است و این روند در سه ماهه اول سال   (FATF ایمقابله 

به  تجاری  مراودات  تحریم  کاهش  آمریکاستخاطر  این  .های  درباره  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  شریعتی  علی 

شود، چین  بیشترین مشکل مربوط به کاالهای اساسی است که از چین و بعضاً روسیه وارد می» :گفت موضوع

بخش دیگری از کاهش تجارت چین و    .«کندل پول بهانه آورده و همکاری نمی بابت تحریم کشتیرانی و نقل و انتقا

بر می  با جهان  به کاهش مجموع تجارت چین  با جهان در سه ماهه نخست سال  ایران  گردد. مجموع تجارت چین 

ز  درصد کاهش داشته است و مجموع تجارت چین با ایران نی  ۲۳حدود   ۲۰۱۹در مقایسه با سه ماهه آخر سال    ۲۰۲۰

را نشان می دهد  ۱۹حدود   اقدام مقابله   .درصد کاهش  ایران در لیست  نام  تأثیر   FATF ایدر مجموع، قرار گرفتن 

های جدیدی بر مراودات بانکی و تجاری ایران با چین و روسیه نداشته است. قطع مراودات بانکی و کاهش همکاری

 /انتهای پیام .گرددهای آمریکا بر میبه تحریم های اخیر، موضوع جدیدی نبوده و علت آنتجاری کشور در سال 

 

 :سنایا -

 فرار سرمایه از چین با ارز دیجیتالی 

اند  ۵۰ثروتمندان چینی حدود   کرده  این کشور خارج  از  دیجیتالی  ارز  به شکل  را  دالر سرمایه  به گزارش    .میلیارد 

ایسنا به نقل از سی ان بی سی، محدودیت های اعمال شده توسط دولت چین باعث شده است تا خروج سرمایه 

از این کشور در قالب جدیدی ادامه پیدا کند. در حال حاضر شهروندان چینی در هر سال مالی اجازه دارند تا سقف  

دان چینی از طریق خرید امالک و سایر دارایی ها در خارج، هزار دالر ارز خارجی خریداری کنند. در گذشته ثروتمن ۵۰

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/fatf-blacklists-iran-but-does-it-matter/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/fatf-blacklists-iran-but-does-it-matter/
https://tejaratnews.com/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://tejaratnews.com/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://tejaratnews.com/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-27/iran-can-no-longer-rely-on-trade-with-china
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-27/iran-can-no-longer-rely-on-trade-with-china
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-27/iran-can-no-longer-rely-on-trade-with-china
https://www.hamshahrionline.ir/news/536598
https://www.hamshahrionline.ir/news/536598
https://www.hamshahrionline.ir/news/536598
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-country-product/
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-949979
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-949979
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-949979


 
ثروتمندان چینی سراغ   اکنون  مرکزی،  دولت  توسط  مجاری  این  بسته شدن  با  اما  زدند  دور می  را  این محدودیت 

ماه اخیر شهروندان این کشور با استفاده از ارزهای    ۱۲طی     .ارزهای دیجیتالی برای خروج سرمایه خود رفته اند

با    ۵۰تالی حدود  دیجی میلیارد دالر سرمایه را از این کشور خارج کرده اند و به نظر می رسد اگر جنگ تجاری پکن 

برخالف سایر اقتصادهای بزرگ شرق آسیا نظیر     .واشنگتن ادامه داشته باشد شاهد تشدید این روند خواهیم بود

ارزهای دیجیتالی وجود ندارد اما تمایل معامله    کره جنوبی و ژاپن، در چین بازار رسمی بزرگی برای خرید و فروش

قابل  عدد  آسیا  شرق  منطقه  در  معامالت  کل  از  کشور  این  سهم  تا  است  شده  باعث  ارزها  این  به  چینی  گران 

دیجتالی   ارزهای  با  زیادی  فاصله  بازدهی  نظر  از  ارز  و  بورس  نظیر  بازارهای سنتی  دیگر  از طرف  باشد.  توجهی 

بانک مرکزی چین در ماه های     .له شمار بیشتری از معامله گران را به خود جلب کرده استداشته اند و همین مسا 

یوان  برای عرضه  تالش های خود  به  پرداخت جهان  و  مالی  نظام  اینده  در  دیجیتالی  ارزهای  اهمیت  درک  با  اخیر 

مقدماتی رسیده است. دیجیتالی شدت بخشیده و طبق برخی گزارش ها، راه اندازی این ارز به مرحله آزمایشی  

نظام کنترل بر سرمایه چین یکی از سختگیرانه ترین نظام ها در نوع خود در جهان است و این کشور تالش دارد تا  

 انتهای پیام  .استانداردهای الزم و کافی برای کنترل معامالت ارزهای دیجیتالی را نیز توسعه دهد

 

 : لنایا -

 میلیارد دالر رسید   ۷.۴تجارت ایران و چین به 

  ۷.۴میالدی،    ۲۰۲۰ماهه نخست سال    ۶دهد که حجم صادرات و واردات ایران و چین در  ترین آمارها نشان میتازه 

این رقم   از آن کاهش داشته است  ۴۱.۹میلیارد دالر بوده که  به گزارش   .درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

پرداخته و اعالم    ۲۰۲۰ماهه نخست سال    ۶ا چین در  ایلنا، اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تجارت کاالیی ایران ب

  ۲۰۱۹ماهه نخست سال    ۶میلیارد دالر کاال به چین صادر کرده که این رقم نسبت به    ۳.۱کرد: ایران در این مدت  

 ۴.۳با این حال حجم واردات ایران از چین طی مدت زمان مورد بررسی    دهد.درصد کاهش نشان می   ۴۱.۲میالدی،  

صادرات نفتی ایران به این کشور طی این    درصد کاهش را تجربه کرده است.  ۶.۵میلیارد دالر بوده که این رقم نیز  

از   دهد.درصدی را نشان می   ۸۸.۲کاهشی    ۲۰۱۹ماهه نخست    ۶میلیون دالر بوده که در مقایسه با    ۶۳۰مدت تنها  

میلیارد دالر بوده    ۲.۵درصد کاهش برابر با    ۱۱.۷با    ۲۰۲۰ماهه نخست    ۶سوی دیگر صادرات غیرنفتی ایران نیز در  

میلیارد دالر به نفع چین و برای ایران    ۱.۳براین اساس تراز تجاری ایران و چین طی مدت زمان مورد بررسی    است.

 منفی بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/957018-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 

 (:۲3) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 محرم، تاسوعا و عاشورا(  یسوگوار امی)بمناسبت ا «نجات نيسرزم»

  :ودفرم ،دبا ش و خاندان بر او اخد سالمکه  اسالمرسول بزرگ 

 .الطوفان یامنوا مع نوح ف  نیالذ نیالمؤمن  ها یعل یقبة االسالم نجا اهلل الت های کانت ف  یالبقعة الت  یلها کربال ه  قالیبأرض  یابن قبر ی

ره گنبد اسالم بوده است، که هموا  ی ممتاز نیزم ند،یبه آن کربال گو شود که یبه خاک سپرده م ینیدر سرزم نی پسرم حس 

 مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.  اران یچنانکه خدا، 

 8، ح 88، باب ۲69ص  ارات،یکامل الز

 محرم، تاسوعا و عاشورا(  یسوگوار امی)بمناسبت ا «مسلخ عشق»

  :ودفرم ،دبا شو خاندان بر او  اخد سالمکه  علیامام امیرالمومنین 

 .من کان بعدهم لحقهمیمن کان قبلهم و ال  سبقهمیاق شهداء ال ...مصارع عش هذا

که نه   یدانیاست شه دان ی قربانگاه عاشقان و مشهد شه نجایگذرش از کربال افتاد و فرمود: ا یالسالم روز  هیعل یعل  حضرت

 .رسند یآنها نم یبه پا ندهیآ یگذشته و نه شهدا  یشهدا

 116، ص 98و بحار، ج   ۷3، ص 6ج  ب،یتهذ

 (، تاسوعا و عاشوراایام سوگواری محرمت سبنابم)  «کربال، مطاف فرشتگان»

   :ودفرم ،دبا شو خاندان  بر او  اخد سالم که  امام صادق

 .عرجی و فوج  نزلیالسالم(، ففوج  هی )عل نیالحس ارةیز یلهم ف  ؤذنیأن  یاهلل تبارک و تعال سألونیالسموات و األرض اال  یمن ملک ف  سیل

  (ع) ن یامام حس  ارتیخواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به ز  یکه م نیمگر ا ست ین نی در آسمانها و زم یفرشته ا  چیه

   .رندی عروج کنند و از آنجا اوج گ گرید یو فوج ندیاز فرشتگان به کربال فرود آ یاست که همواره فوج نیمشرف شود، چن 

 11۴ص  تارای، به نقل از کامل الز۲۴۴، ص 10مستدرک الوسائل، ج 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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