
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

پژوهشی در مورد کشور چین و  ،  علمی ، مقاالت تحلیلی ، وقایع روزانه ، رویدادها ، اخبار

  این خبرنامه جمـع آوری و از طریق،  ایران انتشار یافته یدر رسانه ها که  روابط دو جانبه

 اطـالع رسـانی میـگردد.دان بصورت محدود به عالقمن

های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه

 .شودای بازنشر مینیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه

 

 مــهدازودسال 

   به ـن شسه 

25/60/9139 

 



 
 

 بسـمه تعـالی 

 ی ایرانزاریهاخبر و مقاله در مورد چین در جراید و خبرگنج و پ بیسـت

 25/60/9139شـنبه     سه 

 

 آله فرمودند: و عليه اهلل صلی  اکرم پيامبر

 .الحاَللِ طَلَبِ فی  أجزاءٍ  تِسعَةُ أجزاءٍ عَشَرَةُ   العِبادَةُ

 .است حالل  کسب  آن  جزء  نُه که  دارد  جزء ده   عبادت

 7406ح -444ص  -4ج:  الحکمة  ميزان .  9 ص  - 103 ج  - بحاراألنوار

 

------- 

 در آزمــون  خبــرـد جـز اش ب جـان ن

 خبــر جانـش فـزون هر که را افـزون 

 آگهیـست اقتـضای جـان تـو، ای دل 

 جانـش قویـست بود آگـه تر هـر کـه 

 )حضرت مـوالنـا( 



 

 :1399/ یورــرشه /25 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 اه؟یس  یدر نقش قو ی نیشرکت چ توفان /  یبرا یآمادگ .1

 تاکک یت یبا فروش اجبار ن ینکرد / مخالفت چ دی ترامپ مهلت فروش را تمد .2

  ل یراهکار تسه  ۷داد /  شنهادیتجارب کشورها پ ی با بررس  یو بانک یپژوهشکده پول  .3

 ی پول یهامان یپ

 ایرنا(: ) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 عمده  یارزها یرسم یبها  ریی؛ عدم تغ1399 وریشهر 23 .4

 کوچک تفاهم نامه امضا کردند  عیصنا نهیدر زم نیو چ رانیا .5

 ی کرونا بر اقتصاد جهان اهیس هیسا .6

 خواست مردم افغانستان است  نی : توقف خشونت بزرگترنیخارجه چ ریوز .7

 دهد  انیپا کایو آمر  ن یچ نیمجمع » آسه آن« نتوانست به تنش ب .8

 ن یبه چ کایچرخش آرام اروپا از روابط با آمر  .9

 وان« یشدن » یجهان یبرا یفرصت  پکن و واشنگتن، نی تنش ب .10

 آماده سفر به قطب جنوب شد  یبرف یاژدها .11

 :صدا و سیما یخبرگزار -

 بدن  یمنیا ستم یس تی تقو یغذاها برا نی درمان و سالمت بهتر یتازه ها .12

 نیاز چ ایآس  ک یالمپ یشورا یقدردان .13

 ز یتبر  دره بهشت  قوان، یل  یبه روستا یسفر .14

 ن یدر چ ی زییبارش برف پا  /به همراه کاهش دما به حدود صفر درجه  .15

 فارس:  یخبرگزار -

 هستند   ییایآس ل یدو قدرت اص نیو چ رانی: اکیاسپوتن .16

 



 

 

 برنا:  یخبرگزار -

 کرد داری وزارت امور خارجه د یبا سخنگو نیچ ریسف .17

  توانندی م  دیکشور بدون رواد ۷: شهروندان  یگردشگر غات یو تبل ی ابیدفتر بازار رکل ی مد .18

 کشور سفر کنند  4به   توانندی م دیبدون اخذ رواد یرانی اشوند/ شهروندان  رانیوارد ا

 : نیآنال 55 -

 نیساله با چ 25با قرارداد  کای آمر یشکست راهبرد فشار حداکثر | یل یجل دیسع .19

 : کیاسپتن -

 کرد  یرا معرف هیروس ییایدر ناوگان در نتظرهرمی برگ برنده غ نیچ .20

 : وزیپدال ن -

 ن یدست دوم در چ یفروش خودروها شیافزا .21

 :لنایا -

 ن یو چ رانیدرباره توافق ا رهی الجز گزارش .22

 : وزیشهرآران -

 ! یاست نه روس ینیجنگنده چ ران یا نهیگز احتماال .23

 : ستنایا -

 را کرد یاز رکورد جهان ترعیبار سر  ونیل یم کی  یوتریساخت ابرکامپ یادعا نیچ .24

 : نیخبرآنال -

  پوریبر ش   دنی دم/گذرد؟ی چه م نیو چ  رانیا دی جد یدرباره همکار هایی پس بزرگنما در .25

 اریتمام ع یجنگ

 : خبرنامه

   (:26)هفته  حدیث -

   آن حضرت(شهادت  امی)بمناسبت ا«   و سعادت مدام ر يخ» : سالم لا علیه سجادامام  از -

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 شرکت چینی در نقش قوی سیاه؟  /  وفان مادگی برای تآ

»روزگار باال و پایین دارد.« گاهی در یک  اند:  فته از قدیم گ : European Business Review :منبعمترجم: مهدی نیکوئی

کار هم وضعیت همین است. یک روز همه چیز مثل گذشته، وشود. در کسب چشم به هم زدن، همه چیز عوض می

های خود  ت ها و اولویشوید در استراتژیکند که مجبور میدیگر، اوضاع به حدی تغییر میرود و روز  عالی پیش می

ستند؟  هایی آگاه هوکارها از احتمال چنین توفان افتد؟ نه واقعا. آیا کسب ن می آیا چنین اتفاقی، فراوا  بازنگری کنید.

بر بازار در حوزه اقتصادی شما توجهی به دهند چندان در موردش صحبت نکنند. تصور کنید که رهبله، اما ترجیح می

لی خیلی غیرمحتمل به ا گرفته است. چنین احتماکه شرکتی دیگر جای او ر  شودروز متوجه می  محیط ندارد و یک 

در صنعت فنظر می  اتفاق  این حال، همین  با  نه؟  درباره کدام شرکت صحبت میرسد.  داد.  رخ  برای   کنیم؟ ناوری 

بازا از ناظران  تد بسیاری  به  بود که هوآوی  بازار صنایع مخابراتیر، عجیب  به رهبر  تبدیل  و  باال کشید  را   ریج خود 

(telecom) جنبه از  را  بازی  نظم  تنها  نه  تصاحب،  این  در  هوآوی  آشوبگر  شد.  بلکه  ریخت،  هم  به  مختلف  های 

آوی یا جنگ تجاری آمریکا  راوانی که در مورد تحریم هوها و مشاجرات فسیاسی جهان هم لقب گرفت. به ویژه بحث 

ش از این ماجراها، هوآوی توانسته بود  انداز کرد. اما پیچین درگرفت، نام این شرکت را بارها در گوش مردم طنینو  

می باقی بماند. حتی وارد شدن فرضی هوآوی به سطح جهانی در این مقیاس، عموهای فراوانی دور از انظارسال

نبوغ  به این دلیل سال   .سیاه« است  آمیز »قویدلیل سیاست  به  از نشان این شرکت  بود که اغلب  ناشناخته  ها 

تحت نام آنها به    عنوان یک شریک تجاری برای اپراتورهای تلفن و اینترنت، و فقط به   کرد تجاری خود استفاده نمی

به یت قدرتش می تثب از طرف دیگر، هوآوی  در مرزهای    ت چینی بیشتر مراحل رشدش راعنوان یک شرکپرداخت. 

هبر جهان  عنوان ربود که این شرکت جای اریکسون را به   ۲۰۱۲خود پشت سر گذاشت. سال  شده کشور  حفاظت

های این کشور بود که نام هوآوی  لص(، اما با شروع اتهامات آمریکا و تحریمگرفت )از نظر میزان درآمد و سود خا

 .ق و غرب جهان شدتبدیل به نامی آشنا در شر

 Ren) توسط رن ژنگفی  ۱۹۸۷هوآوی یک شرکت مخابرات چینی است که در سال  //    انیعرصه جه  هوآوی در 

Zhengfei) های ارتباطات راه  های جهان در فناوری نژن تاسیس شد. این شرکت همچنین یکی از غول هر شدر ش

دستگاه زیرساخت  دور،  و  مخابرات  از  های  بیش  آنها  است.  هوشمند  به  ۱۹۴های  را  نفر  خود   هزار  استخدام 

از  آورده در بیش  در  از    ۱۷۰اند،  بیشتر  به  و  دارند  فعالیت  )به   ۳کشور  نفر  بمیلیارد  خدمت جز  آمریکا(  نی رساازار 

  ۹میلیارد دالر رسید که    ۱۲۳درآمد هوآوی به حدود    ها،ها و تحریمو در اوج کشمکش   ۲۰۱۹کنند. در سال مالی  می

درصدی سود خالص نسبت به سال    ۵درصدی درآمدها و    ۱۴  ارقام با افزایشمیلیارد دالر آن سود خالص بود )این  

به  ۲۰۱۸ شد(.  بثبت  شاهدی  موفقیت  عنوان  سطح  و  جهانی  حضور  می ر  سلطه آنها  به  صنعت  توان  بر  شان 

بهترین    ۴۹های هوشمند و قرار گرفتن در رتبه  ارتباطات راه دور جهان، حضور در رتبه دوم جهان در فروش گوشی

شدن آن  توان نادیده گرفت، تبدیل  با آنکه این دستاوردها را نمی   .گاه مجله فوربس اشاره کرداز نهای جهان  تشرک

ی از مردم فکر کنند این غول فناوری یکباره ظهور کرده است. های اخیر باعث شد بسیاربه یک رهبر بازار در سال 

تا حد زیادی مورد توجه قرار  است، این شرکت    هر چند روند رشد هوآوی طی سه دهه و به آرامی صورت گرفته

شدن به چشم آمد. بدون شک یکی از اتفاقاتی که  ی  گرفت و شاید به باور عمومی در ترقی دوم پس از جهاننمی

گذار شرکت( بود. او که مدیر مالی  ، دستگیر شدن دختر رن ژنگفی )بنیان نقشی پررنگ در دیده شدن هوآوی داشت

المللی آمریکا، در کانادا بازداشت های ایران در یکی از احکام بین ور زدن تحریمهای بانکی و دفبود، به اتهام تخل

با هوآوی، پس  شد. اخبار مرتبط  بیشترین  که  باعث شد  آمریکا  توطئه  توهم  زمان،  آن  و زمیناز  آقای رن  نظامی  ه 

حوزه به  شرکت  این  ورود  بحثادعای  این  باشد.  جاسوسی  شدندهای  باعث  است  ها  آمریکا،  و    رالیا، که  نیوزیلند 



 
شرکت برای  ممنوعیت  وضع  به  اقدام  استبریتانیا  در  خود  داخلی  فناوریهای  از  نصب فاده  در  هوآوری  های 

 .موبایل کنند ۵Gهای شبکه

یکباره؟   به خود خیره کند. در حقیقت  //    ظهور  را  نکرد که در یک آن چشم جهانیان  یکباره ظهور  به  قطعا هوآوی 

ترین پروژه اقتصادی چین )معروف به  ها پیش از شروع معروفالمللی این شرکت، مدتهای بینرش فعالیت گست

آغاز شده بود. حتی باید جهانی شدن هوآوی را هم در دوره   ۲۰۱۳ابریشم جدید یا یک کمربند، یک راه( در سال اده ج

از   توسجست   ۱۹۹۶پیش  دوم  مرحله  وارد  چینی  شرکت  این  که  کرد  مشا وجو  با  و  شد  خود  شرکت عه  با  رکت 

های رشد در . پیش از آن، بررسی فرصتدنبال معرفی یک ساختار مدیریتی برآمدبه (IBM) امبیافزاری آیسخت

بودند.   یل، برز هم  قراردادهایی  بستن  برای  مذاکره  حال  در  هوآوی  مدیران  و  بود  شده  شروع  آفریقا  و  روسیه 

ایجاد کرد.    ۱۹۹۸ی خود را در نایروبی )پایتخت کنیا( در سال  دفتر فروش آفریقای  عنوان مثال، این شرکت نخستینبه 

با فعالیت کنونی خود در  آفریقا تا به امروز هم متوقف نش  های هوآوی درفعالیت  کشور این   ۵۴کشور از    ۴۰ده و 

  یکا، کاهش کلی فروش قاره، آن را به سومین بازار فروش بزرگ خود تبدیل کرده است. حتی با وجود فشارهای آمر

کوویدگوشی بحران  البته  و  توانسته    ۱۹-های هوشمند  دنیا، هوآوی همچنان  به  در سراسر  نسبت  را  درآمد خود 

قب نخست سال  بوده است  ۱۳/  ۱ل،  نیمه  آفریقا  بازار  آن  اصلی  دلیل  که  دهد  افزایش  رقم خوردن   .درصد  چطور 

اب است« و همواره باید آنها را در  ه شعارش »مشتری ارب عنوان شرکتی کچنین اتفاقاتی ممکن است؟ هوآوی به 

تمرکز کرد. این سخن   (tier ۳ marketing) سومبازاریابی رده   هایی بود که برذهن داشت، یکی از نخستین شرکت

ای( اقدام به تامین تجهیزات و خدمات اول و دوم )ملی و منطقهبه معنای آن است که به جای مشتریان بزرگ رده  

لل رایج المهای رقابت بین سوم( آفریقا کردند. چنین رویکردی با استراتژی )بازارهای رده   نواحی روستایی کوچکدر  

شاید استراتژی متمایزکننده هوآوی را بتوان در امتداد داستان    .در تناقض بود و البته نتایج گواه موفقیت آن هستند

با موش  آنها  روزهمواجهه  این  که  دانست  دهای صحرایی  معروف شده است.  روستایی چین،  ا  نواحی  و  ر صحرا 

خواستند  المللی نمیهای بین تی مشتریان بودند. شرکت های صحرایی مانند طاعونی برای ارتباطات مخابراموش

م موضوع  این  به  را  خود  می توجه  مشتریان  مشکل  را  آن  و  کنند  فناوری عطوف  تامین  آنها  وظیفه  و دانستند.  ها 

بود و   راتجهیزات  باید آن  نگاه متفاوتی به موضوع داشته باشد و  حفظ می   مشتریان  کردند. هوآوی تصمیم گرفت 

آن با جوامع    پذیرانه هوآوی و جلسات پیرامونهای صحرایی را مشکل خود بداند. استراتژی مسوولیت حضور موش

دهد. با  و آفریقا را شکست    محلی باعث شد که این شرکت بتواند چندین رقیب بزرگ خود در بازارهای خاورمیانه

به  هوآوی  اقدامات،  تامین این  کمعنوان  تجهیزات  ارائه کننده  و  زیرساختکنندمصرف  از شبکه ه  حفاظتی  های های 

ش این  یافت.  شهرت  دورافتاده  نواحی  در  به مخابرات  نهایت  در  اقتصادی  رکت  ساختارهای  تغییر  متخصص  عنوان 

اینترنت و مخابرات روستایی اعت پیداپوشش  آنجا   .کرد  بار و محبوبیت  این استراتژی،  نبوغ ژنگفی در پیش گرفتن 

  کنند.های انگیزشی بر اهمیت تعیین اهدافی واال برای کارکنان تاکید می وهش شود که بسیاری از پژمشخص می

زیست  یا  فرهنگی  یا  )اجتماعی  واال  که هدفی  تعیین میزمانی  برای شرکت  انگمحیطی(  با  کارکنان  و  شود،  یزه 

تری تبدیل خواهند  های خود جهان را هم به مکان زیبادانند که با فعالیتتالش خواهند کرد. آنها می  روحیه بیشتری

د؛ ضمن آنکه حفظ نیروهای انسانی کنونی و جذب ها را هم باالتر خواهد برکرد و این روحیه قدرت عبور از بحران

ایرن ژنگفی    .شودتر میبهترین متخصصان هم راحت بر  نهایی  دمتن اساس، خنیز  را هدف  به مشتریان  رسانی 

هایی که برای عبور از یک بحران نیاز است، ریشه در  و فداکاری  هاهوآوی تعیین کرد. او باور داشت تحمل سختی

ک دارد  واقعیت  بهترین این  ارائه  باشند:  گذاشته  شرکت  اصلی  هدف  روی  را  خود  تمرکز  تمام  شرکت  کارکنان  ه 

ر کردن به این شیوه، هوآوی به سرعت بر سهم بازار خود افزود و همچنان تا حد با کا  .کن به مشتریخدمات مم

رقیب را داشتند، به رشد ادامه ی از رادارها به دور ماند. آنها در بازار داخلی و جوامع محلی آفریقا که کمترین  زیاد 

های آنها برای ورود به اروپا پس  ش ار اروپا کردند. تالدادند. در همین مدت، زمان و انرژی زیادی را صرف نفوذ به باز



 
قاره   در  همتایانشان  که  رسید  نتیجه  به  آن  فعالیت از  مجوز  صدور  برای  اروپا  اتحادیه  با  نوکیا(  و  )اریکسون  سبز 

دند. هوآوی توانست با بسیاری از کشورهای اروپایی به همکاری نزدیک برای تامین تجهیزات و هوآوی موافقت کر

در  رساختزی توجه  سیستمهای الزم  باعث جلب  اروپا  در  آنها  که حضور  واضح است  برسد.  مخابرات محلی  های 

دنبال تشدید  و اکنون، هوآوی بهشتری شد، اما همچنان تا دیده شدن اثر واقعی آنها بر این بازار زمان مانده بود.  بی

گویند در رفتار آمریکا با  قدان میمریکا شده است. منتهای آترین طعمههای آمریکا و چین تبدیل به یکی از مهم تنش

شود. از آنجا که هوآوی های زیادی دیده میاسوسی، تناقض هوآوی و تحقیقات گسترده روی احتمال اقدامات ج

ام، بیهای خارجی )که البته بسیاری از آنها مانند آی را براساس سبک و نظر شرکتهای خود  ها است طرح سال

ش گروپ،  و  هی  مرسر  مشاوره  می پی رکت  پیش  هستند(  آمریکایی  شرکتدبلیوسی  این  حوزه برد.  در  های ها 

در مواجهه   .اندسیستم توسعه محصول، ساختار سازمانی و سیستم مالی شرکت نقش داشتهمختلف طراحی،  

ینی به چنین  عنوان یک شرکت چگیرد که هوآوی چگونه توانست به با این واقعیت، چنین سوالی در ذهن شکل می

اش را گسترش  للیالمهای بینز بازارهای جهانی نفوذ کند و بدون آنکه حضورش به چشم بیاید، همکاری سطحی ا

جمهور فقید چین در دنگ شیائوپینگ، رئیس دهد. شاید این شرکت را بتوان مصداقی کامل از الگوی مورد توصیه  

گاه پیشگام  ه خود معطوف نسازید. هیچها را بنید و توجهدانست: »به دور از تنش کار ک  ۱۹۸۹تا    ۱۹۷۸های  سال

این استراتژی، واقعا به دستاوردی بزرگ برای هوآوی انجامید. شرکتی نباشید اما اهدافی بزرگ در سر بپرورانید.«  

اری  لطف  به  حساکه  به  جهانی  بازار  رهبر  اکنون  کند،  پیدا  دست  اروپا  اتحادیه  بازار  به  توانست  نوکیا  و  ب  کسون 

 .برابر همان همتایان اروپایی خود شده است  ۵یش آید و درآمدهامی

در نقش قوی سیاه  ب//    هوآوی  که  توان  اگر  دانست  زمانی  در  از عنصر غافلگیری  را استفاده  استراتژی هوآوی 

طور  آن توان آن را مانند یک »قوی سیاه« دانست.انداختند، میهای مخابراتی چین پرده از چهره خود میسایر غول

یا از ناکجاآباد و  کند، قوی سیاه موجودی است که گوآمریکایی تعبیر می-س طالب، تحلیلگر لبنانی که نسیم نیکوال

کشد. به  ورد، نظم تجاری جهان( را به چالش می شود و وضع موجود )در این مناگهان روی صحنه نمایش ظاهر می

می  را  موجود  وضع  کشیدن  هچالش  هوآوی  رشد  در  یکبارهتوان  که  جایی  دید؛  خالف   م  بر  چینی  شرکتی 

برداری  اورنکردنی در بازار رسید. همزمان با پرده المللی به نفوذی بهای پیشین هموطنانش در عرصه بین شکست

صن در  دستاوردهایش  از  چالشهوآوی  با  جهان،  مخابرات  جنگ  عت  شد.  مواجه  ژئوپلیتیک  سطح  در  بزرگی  های 

طور خالصه، قوی به  .ی تاباند که قوی سیاه بر آن ظاهر شده بودبیشتری به صحنه نمایش  تجاری آمریکا و چین، نور

دون هیاهو خود را به قله برساند؛ اما این اتفاق درحالی رخ داد  رات بودن، هوآوی را قادر کرد تا بسیاه صنعت مخاب

تنش  بینکه  تجارت  و  سیاسی  میهای  آنچه  از  بیش  توجهی  کالملل  متوجهش  زمان  خواست  اکنون  آیا  رد. 

کار  نوشتسر و شیوه  باید استراتژی  و  فرا رسیده  برای شرکت چینی  تغییر دهاش رساله   ۳۰ساز  اگر چنین  ا  د؟ 

کرد همواره باید  های فعالیت شرکت هم تاکید میترین سالباشد، حق با رن ژنگفی بوده است که حتی در موفق

این شرکت،   ۲۰۱۹ه هوآوی در ابتدای گزارش  مدیرشو، رئیس هیات  یکار  .پذیری و تالش برای بقا بودآماده انطباق 

ندر جمله اولویت  »بقا  کرد:  بیان  »بهینهای  هوآوی،  بقای  بود.« شیوه  خواهد  هوآوی  فعالیت خست  و سازی«  ها 

کنان  مدیره واضح بود و از کار ایجاد نگرشی برای »مبارزه با رخوت و اجتناب از خودپسندی است«. پیام رئیس هیات 

ی، این  دهد در فرهنگ سازمانی هوآواره به سمت بهتر شدن پیش بروند. این پیام نشان میخواست هموخود می

نبرد ب آماده  باید هر زمان  بقای شرکت،  برای  افراد  یافته که  بهتفکر رواج  اگر  آمریکا و  رغم تحریم اشند؛ حتی  های 

گذار هوآوی با شهود خود به این  شاید بنیان   .نظر برسدالملل، وضعیت مالی شرکت عالی به های تجاری بینجنگ

ساز مانند امروز قرار خواهد گرفت. شاید او به این دلیل، وشتای سرننکته رسیده بود که شرکتش روزی در نقطه 

ای در دفتر مرکزی شرکت در شنژن وجود دارد. ممکن است این  دید که در دریاچه یک قوی سیاه میهوآوی را مانند 

ان توهای دیگر دارد؛ اینکه چگونه میهای بسیاری برای شرکت ما داستان هوآوی درس قت هرگز برمال نشود، احقی



 
ر به  متمایز  استراتژی  یک  با  و  رقیب  از  خالی  بازارهای  در  هیاهو،  از  دور  آخر به  پرده  در  یکباره  و  داد  ادامه  شد 

 .نمایش، حضار را غافلگیر کرد

 

 تاک مخالفت چین با فروش اجباری تیک/   کرد ترامپ مهلت فروش را تمدید ن

مهلت   : مهر تمدید  عدم  بر  مبنی  ترامپ  دونالد  اعالم  پی  تیکدر  مخالف  فروش  کردند  اعالم  چینی  مقامات  تاک، 

براساس اخبار    .تاک در آمریکا تعطیل شوددهی تیکدهند سرویساجباری این سرویس هستند و ترجیح می  فروش

اینسا بیزنس  در  شده  آمریکدرج  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  تیکیدر،  مهلت  سرویسا  فروش  برای  این تاک  های 

ر  آمریکا  در  نمیاپلیکیشن  تمدید  این شرا  کرد  اعالم  خبرنگاران  با  مصاحبه  در  او  تا  کند.  فقط    ۲۵سپتامبر)  ۱۵کت 

ترامپ   بیابد.  تا یک خریدار  ببینیم  شهریور( فرصت دارد  تا  باره گفت: منتظریم  این  اتفاقی میدر  تاک  افتد. تیکچه 

یا می   تعطیل  تیکفروخته  امنیتی  دالیل  به  بنابراین  این  شود.  در  را  میتاک  تعطیل  فروخته  کشور  آنکه  یا  کنیم 

اش  این درحالی است که بلومبرگ ف  .سپتامبر است  ۱۵کنم. پایان مهلت  مدید نمیشود. من مهلت فروش را تمی

تا بایت دنس )شرکت مادر این اپ(  تاک را تمدید کننارند مهلت فروش تیککرده بود مقامات کاخ سفید تصمیم د د 

آگوست   ۲۸ه در شده در چین داشته باشد. این قوانین کنین صادرات فناوری تصویب زمان بیشتری برای بررسی قوا

از تجارت با  های فناوری چینی باید قبل  ق آن شرکتتر کرده زیرا طبتاک را سختتصویب شده، مذاکرات فروش تیک

نبع آگاه فاش کرد از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از سه م  .صوص دریافت کنندهای خارجی اجازه مخ شرکت

دهد این اپ در کشور مذکور  تاک در آمریکا است و ترجیح میهای تیکسرویس    یدولت چین مخالف فروش اجبار

درح شود.  مذاکره  ال تعطیل  مشغول  دنس  بایت  شرکت  سرویس حاضر  فروش  گفته برای  خریهای  به  داران  شده 

شود بایت ها سبب مید فروش اجباری این سرویساحتمالی )مایکروسافت و اوراکل( است. مقامات چینی معتقدن

این خبرگزاری ادعا    ای بهنظر برسند. البته بایت دنس در بیانیهآمریکا ضعیف به    بل فشارهایدنس و چین در مقا

هیچ چین  دولت  تیک   کرد  تعطیلی  پیشنهاد  آمریگاه  در  وزرای  تاک  اما  است.  نکرده  مطرح  را  دیگر  بازارهای  یا  کا 

 .اندامورخارجه چین در این باره اظهارنظری نکرده  بازرگانی و

 های پولی راهکار تسهیل پیمان  ۷/  و بانکی با بررسی تجارب کشورها پیشنهاد داد  پژوهشکده پولی

ساتحریم  : اقتصاددنیای  الها  که  میهاست  تهدید  را  ایران  عبور  قتصاد  برای  مطرح  راهکارهای  از  یکی  کند. 

های  کارگیری پولو به های پولی  های پولی از جمله پیمان نامه ، استفاده از انواع موافقت کشورهای مواجه با تحریم

ای اقتصادی، کاهش  هدهد کاهش آثار تحریمملی کشورها در مبادالت تجاری میان آنهاست. مطالعات نشان می

اری و تسهیل واردات و  گذیه المللی و تقویت تجارت و سرماهای ارزی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین نوسان

از سوی دیگر براساس مطالعه انجام شده در    .آیدشمار میهای پولی به ترین مزایای پیمان عنوان مهمصادرات به 

میلیارد دالر واردات    ۴۳میلیارد دالر صادرات و حدود    ۴۴، بیش از  ۹۷در سال  پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ایران  

دیگر   سوی  از  است.  کشورهای داشته  و  ایران  بین  دوجانبه  پولی  پیمان  معاهده    ظرفیت  و    ۲مورد    ۳۰۰میلیارد 

نشده است.  های پولی در کشور به خوبی استفاده  میلیون دالر بوده است. این در حالی است که از ظرفیت پیمان

 .ه ارائه شده استستد ۷  های پولی درهای پیماندر این مقاله راهکارهای عملیاتی برای استفاده بهینه از ظرفیت

پولی چیست؟  پژ//    پیمان  پژوهشگران  از  با عنوان  گروهی  در گزارش سیاستی  بانکی کشور،  و  پولی  وهشکده 

اند. در های پولی پرداخته های الزم برای بهبود پیمانتها و راهکارها « به بررسی سیاسهای پولی، چالش »پیمان

به  پولی  پیمان  مطالعه  مطراین  توافقی  اسعنوان  شده  و  ح  تجارت  تسهیل  برای  کشورها  آن،  براساس  که  ت 



 
شوند به جای استفاده از ارزهای دیگری چون دالر و یورو، از پول ملی انع انتقال ارز بین خود متعهد میبرداشتن مو

در پیمان  خود  کنند.  استفاده  واردات طرفین  و  بهصادرات  پولی ممکن است  یا  های  دو کشور  بین  دوجانبه  صورت 

با یکدیگر توافق می های پولی، د د جانبه بین چند کشور منعقد شود. در پیمان صورت چنبه  با ایجاد  و طرف  تا  کنند 

تجاری   مراودات  برای  ملی  ارزهای  از  استفاده  امکان  خاص،  بانک ترتیبات  کانال  از  و  فراهم خود  را  مرکزی  های 

کره و  ایران  کشور  دو  بین  پولی  پیمان  در  مثال  برای  وسازند.  کاالی  جنوبی،  مبلغ  ریالی  معادل  ایرانی  اردکننده 

کند. جنوبی نزد بانک مرکزی ایران واریز میکانال بانک تجاری ایران به حساب ریالی بانک مرکزی کره  وارداتی را از

همین   کرهدر  مرکزی  بانک  نزد  ایران  مرکزی  بانک  وونی  حساب  از  وون  به  مبلغ  این  معادل  کسر حال،  جنوبی 

ومی کانا  شود  کره از  تجاری  بانک  کره ل  صادرکننده  دست  به  میجنوبی  مرکزی  جنوبی  بانک  دو  پایان  در  رسد. 

گوناگونی را مدنظر قرار داد. برای   کنند. البته در این رابطه باید مالحظاتهای یکدیگر نزد خود را تسویه میحساب 

های است تسویه ارزی بین بانک   یاه ممکناف و وارد شدن به فهرست س تیایمثال در صورت خروج ایران از اف

امکان نباشدمرکزی  پیمانپذیر  ظرفیت  از  که  باشد  این  راهکار  شاید  صورت،  این  در  چارچوب  .  در  پولی  های 

 .های مجاز استفاده کردصرافی

بازارهای    های پولی که در ابتدا با هدف تامین نقدینگی و محافظت از اقتصادها وپیمان//    های پولیمزیت پیمان  ۴

های مهم دیگری از قبیل طراحی  های اخیر ماموریتهای مالی گسترش یافته است، در سالمالی در مقابل بحران

بدون استفاده   و  ارزهای ملی  بر  مبتنی  کار معامالتی  و  دنبال می ساز  نیز  را  پژوهش  از دالر  این  در  مزیت    ۴کند. 

استپیمان شده  مطرح  پولی  تحریم  .های  آثار  با  کاهش  اقتصادی:  تجاری  های  مبادالت  بر  دالر  سیطره  به  توجه 

ایاالت کشورهای جها با تصویب قوانین یکمتحده می ن،  بانک تواند  های ذیل نظام پرداخت دالر را به محدود  جانبه، 

ن دارایی کردن  کردن  و حتی مسدود  آمریکا  مخالف  دالری کشورهای  انتقاالت  و  وادار  قل  این کشورها  دالری  های 

ها با خطر جریمه مالی مواجه خواهند  بانکهای آمریکا، این  ها با اعمال محدودیت صورت عدم همکاری بانک   د. درکن

لی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم  الملشد. به این ترتیب، کشوری که نتواند با استفاده از پول بین

فاده از ارزهای واسطی مانند دالر، یورو و پوند در  ه استتوان گفت کاهش نیاز باقتصادی شده است. بنابراین می

تواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود.  های پولی است که میالمللی از جمله مزایای استفاده از پیمان تجارت بین 

از مدل   البته ارز دالر برخی  بر  نیز منعقد شده، مبتنی  ترتیبات پولی که حتی میان کشورهای درحال توسعه    های 

مبنای ترتیبات پولی قرار گرفته است. گرچه تجربه  عنوان ارزهای  ها نیز دالر با سایر ارزها به در برخی از مدل  است.

از   یکی  دالر  که  پولی  ترتیبات  نوع  این  که  داده است  نمینشان  آن است،  اصالح  ارزهای محوری  به  کمکی  تواند 

بین  مالی  دالنظام  پولی  ترتیبات  در  زیرا  کند.  محالمللی  نیازهای  ر  با  مطابق  است،  اصلی  ارز  دالر  که  آنجا  از  ور، 

می  اقتصادی نوسان  آمریکا  ملی  منافع  بحرانو  که  شوککند  و  طرفی  ها  از  دارد.  دنبال  به  را  مداوم  های 

ثباتی در بازارهای مالی و تحرک نقدینگی را به همراه  لی آمریکا در دالر موثر است و این خود بیهای پوسیاست

نوسان   .دارد پیمان کاهش  از  استفاده  مزایای  جمله  از  ارزی:  پولیهای  نوسانهای  کاهش  است. ،  ارزی  های 

مرتبط  نوسان دالیل  این  از  بخشی  دارد.  اقتصادی  هر  در  مختلفی  دالیل  ارزی  ارزهای  های  برای  تقاضا  حجم  با 

پیمان جهان آنجا که در  از  ارزهاروا مانند دالر و یورو است.  از  پولی  تقاضا  ی استفاده میی محلهای  شود، سطح 

های پولی تقاضای این دسته از ارزها  د یافت. بنابراین چنانچه استفاده از پیمان روا کاهش خواهبرای ارزهای جهان

تاحدی کاهش دهد، می  نوسان تورا  تاحدی مدیریت  که  ان  در کشورهایی  نکته  این  اختیار گرفت.  در  را  ارزی  های 

ر مصداق دارد. از  محور هستند، بیشتهای مذکور واردات ز پایه است و به نوعی بخشآن اربیشتر صنایع و مصارف  

میت و تاثیر قابل توجهی  ها در کنترل تقاضای معامالتی ارز اه این رو در شرایط تحریمی استفاده از این نوع پیمان 

بازانه دارد  ای و سفته منشأ سرمایه   عالوه براین، بخشی از تقاضای ارز خارج از ماهیت ارزی آن تعریف شده و   .دارد



 
نو کامل  کنترل  حالت  این  در  پیمان که  از  استفاده  با  ولو  ارزی،  دشواریسانات  با  پولی،  موانعی همراه های  و  ها 

تواند مبنای  المللی: پیمان پولی دوجانبه زیرساختی است که می خدمات بانکداری بین   خواهد بود. تسهیل در ارائه

بانک خدمات  گشای بینداری  ارائه  حواله  ارسال  قبیل  از  خدماتی  بگیرد.  قرار  نیز  صدور  المللی  اسنادی  اعتبار  ش 

و  ضمانت فروشنده  اعتبار  خریدار،  اعتبار  یوزانس،  ریفاینانس،  فاینانس،  اجرای  مسیر نامه،  از  تسهیالت  پرداخت 

استپیمان ارائه  قابل  پولی  سرمایه   .های  و  تجارت  وارداتقویت  تسهیل  و  تحریمگذاری  صادرات:  و  اثر  ت  ها 

آثار تحریمگذاری در کشور تحریم شده برجا میر تجارت و سرمایه ای دمحدودکننده  با کاهش  این رو  از  ها، گذارد. 

مزایای استفاده از   المللی و سایرل ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین کارگیری پوکاهش نوسانات ارزی، به 

واردات و صادرات کاال و خدمات امیدوار بود. گذاری و تسهیل  ن به گسترش تجارت و سرمایه تواهای پولی میپیمان

چین   دولت  با  آن  تمدید  سپس  و  پولی  پیمان  انعقاد  دالیل  از  یکی  تایلند  دولت  مثال  و برای  تجارت  تشویق  را 

چین و هندوستان نیز به    و چین عنوان کرده است. این موضوعی است که  گذاری بیشتر بین دو کشور تایلندسرمایه 

توان انتظار داشت های پولی بین کشورها، میاند. در واقع با تقویت پیمانهای پولی استفاده کرده دلیل آن از پیمان 

گذاری ور و سرمایه محمراودات تجاری خارجی شوند و به اتکای آن تولید صادرات که تجار با اطمینان بیشتری وارد  

 .بددر راستای آن افزایش یا

پیمان  زمینه  در  ایران  پولیتجربه  تحریم//    های  معرض  در  همواره  که  بوده  کشورهایی  جمله  از  های  ایران 

تواند به  ز ارزهای ملی در مبادالت خارجی میهای بانکی قرار داشته است و استفاده االمللی و به ویژه تحریمبین

تحریم  آثار  ککاهش  کمک  کشور  در  خارجی  تجارت  تقویت  و  پیمانها  انعقاد  چند.  و  دوجانبه  پولی  از  های  ندجانبه 

منظور افزایش نقش ارزهای ملی در مبادالت خارجی توسط کشورهای گوناگون جمله سازوکارهایی است که به 

های کلی برنامه  ارم سیاستهای گذشته مورد توجه بوده است. در بند چهایران نیز از سال  به کار گرفته شده و در

و    ۱۰،۱۱به با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای  »انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جان  ششم توسعه بر

ایران،  سیاست  ۱۲ در  بار  اولین  روش  این  است.  شده  تاکید  مقاومتی«  اقتصاد  کلی  سال  های  توسط    ۱۳۸۹در 

اون ارزی بانک مرکزی  ای، معشدن این پیشنهاد در فضای رسانه   کارشناسان به دولت پیشنهاد شد و پس از جدی

شور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است. اما در عرصه عمل، تغییری در روابط اعالم کرد با سه ک

می  صورت رس، ایران برای اولین بار توانست به ۱۳۹۶ه در مهر ماه  بانکی ایران و این سه کشور ایجاد نشد تا اینک

را ب پیمان دوجانبه پولی خود  این قراردادنخستین  و با عقد  ترکیه امضا کند  ترکیه که در  ا  ایران و  ، تجارت خارجی 

پس   .اری شدگذهدف  ۲۰۱۸میلیارد دالر برای سال    ۳۰میلیارد دالر گزارش شده بود، به رقم    ۶به میزان    ۲۰۱۷سال  

متحده قرار گرفتند، الت های ایاای در معرض تحریممتحدان منطقه عنوان  از آنکه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه به 

د جایگزینی  پول بحث  با  آمریکا  برنامه الر  به  بیشتری  اهتمام  با  کشورها  این  مقامات  و  مطرح شد  ملی  ریزی  های 

شرایط الزم  منظور ایجاد  به  ۲۰۱۷جمهور ترکیه در ایران در اکتبر  ر رئیسبرای این امر پرداختند. همچنین پس از حضو

کل بانک مرکزی ایران در ترکیه، رئیساقتصادی بین دو کشور و متعاقب آن حضور  برای توسعه تجارت و همکاری  

گرفت. براساس  های مرکزی دو کشور قرار  لیره مورد موافقت بانک  -نامه مربوط به پیمان پولی دوجانبه ریالتفاهم

منظور گشایش  ل دو کشور به های عامادل ریالی آن اعتبار برای بانک نامه، دو طرف پنج میلیارد لیره و معاین تفاهم

اسن به اعتبارات  دادند.  تخصیص  یکساله  بازپرداخت  دوره  با  بازرگانان  برای  مقامات  ادی  بین  از مذاکرات  عالوه پس 

ساعته    ۲۴صورت  منظور تسهیل تجارت دو جانبه، مرزهای دو کشور به ه بهعالی رتبه دو کشور تصمیم گرفته شد ک

 .باز باشد

تبار اسنادی را برای تامین مالی تجارت با ترکیه براساس این توافق نامه در  ملی ایران اولین اع  ایران و ترکیه: بانک

های قبلی ایران در این رابطه  نامه آمد زیرا تفاهم شمار می گشایش کرد. این اقدام گام مهمی به   ۱۳۹۷فروردین    ۲۷



 
بود. براساس  با دیگر کشورها، هرگز به   در  ترتیبات اجرایی این سازوکار، اعتبارات  مرحله عملیاتی شدن نرسیده 

نظر گرفته شده برای بازرگانان ایرانی، برحسب لیر ترکیه از محل پیمان پولی دوجانبه تامین خواهد شد. البته به 

آمده که موجب محتاط تر    ای اقتصادی علیه ایران و احیانا فشارها و مالحظات سیاسی پیش هدلیل تشدید تحریم

 .گیردحاضر این توافق نامه مورد استفاده قرار نمیروابط تجاری با ایران شده است، در حال شدن کشورها در 

ولی بین  قاد پیمان دوجانبه پ، مذاکراتی برای انع۹۳جمهور در بهمن  ایران و عراق: در جریان سفر معاون اول رئیس 

و عراق انجام شد. ولی این پیمان  رکزی و با حضور رئیس اتاق مشترک ایران  ایران و عراق توسط روسای بانک م

در    همچنان در عین حال  مانده است.  رئیس   ۹۷بهمن    ۱۷مسکوت  دیدار  با همتای نیز طی  ایران  بانک مرکزی  کل 

همتی در  اخت مالی بین ایران و عراق به امضای طرفین رسید. عبدالناصر  عراقی خود در این کشور، سازو کار پرد

ط پولی و بانکی ما و عراق در قالب یورو و  است: »بر اساس توافقات انجام شده، روابرابطه با این توافق نامه گفته  

یور و هم  داشت  در عراق خواهد  دیناری  ایران هم حساب  مرکزی  بانک  بنابراین  بود،  تعامالت  دینار خواهد  و  ویی 

شود ارتباط  بب میتوافقی که بین دو کشور امضا شده است س  دهیم.های عراقی انجام می بانکی از طریق بانک 

بانک  بین  ایخوبی  بانک های  با  بانکرانی مستقر در عراق  اینکه  برقرار شود و امکان  های عراقی هم های عراقی 

 «.بتوانند در ایران شعبه بزنند وجود دارد

پا  ایران نیز مذاکرو  پاکستان  و  ایران  بین  ذکر است  به  از سرکستان: الزم  و  پولی دوجانبه  پیمان  درباره  گیری اتی 

دکانال  انجام شده است.  بانکی  بانک۹۶ر سال  های  و  ،  بانکی  نظام  درباره  قراردادی  دو کشور طی  مرکزی  های 

ن پولی دوجانبه با ری کردند ولی تاکنون پیمامیلیارد دالری را هدفگذا  ۵پرداخت، رسیدن به سطح تجارت دوجانبه  

 .ی نشده استاین کشور عملیات

، قرارداد همکاری دوجانبه بین ایران و روسیه در ششمین نشست گروه بانکی و تامین  ۹۷ایران و روسیه: در تیرماه 

بط بانکی و افزایش  مالی ایران و روسیه به میزبانی بانک مرکزی ایران امضا شد. هدف از این قرارداد توسعه روا

تی روسیه گفته است: یه در ایران در مصاحبه با خبرگزاری دولسطح تجارت دو کشور ذکر شده است. سفیر روس

طور کامل، روابط مالی  اند و در نظر دارند تا به های پرداختی خود حذف کردهنامه را از موافقت  »مسکو و تهران دالر

ایران با  ای نباشد، براساس یورو انجام دهند.« بانک مرکزی  ی که گزینه های ملی و در صورتخود را براساس پول

تفاهم نیز  روسیه  و  اچین  دنامه  پولی  پیمان  تاکنون  ولی  است،  کرده  به  مضا  دو کشور  این  از  یک  هیچ  با  وجانبه 

نرسیده است اجرا  در سال     .مرحله  گزارش  این  آمارهای  از  ۹۷براساس  بیش  ایران،  دالر    ۴۴،  و  میلیارد  صادرات 

و کشورهای مورد   ر ظرفیت پیمان پولی دوجانبه بین ایرانمیلیارد دالر واردات داشته است. از سوی دیگ  ۴۳حدود  

و    ۲معاهده   به  ۳۰۰میلیارد  این در حالی است که  در مورد چین که بیشترین میلیون دالر بوده است.  عنوان مثال 

تنها   دارد،  ایران  با  را  تجاری  پیمانصد  در  ۰/  ۸۹مراودات  ظرفیت  تنها  از  امارات  است.  شده  استفاده  پولی  های 

های پولی بوده است. شده با این کشور از طریق پیمان  امالت انجامدرصد از مع  ۰/  ۹وری بوده است که حدود  کش

 .میلیارد دالر بوده است ۶این در حالی است که ظرفیت پیمان پولی با این کشور حدود 

اگونی برای استفاده  در اقتصاد ایران، گرچه در چند سال گذشته اقدامات گون//    ر ایرانهای پولی دچالش پیمان ۷

پیمان  برخاز ظرفیت  اما  پولی صورت گرفته است،  و چالش های  از  ی موانع  کافی  به حد  تا  ها موجب شده است 

کار در نظام اقتصادی    چالش پیش روی استفاده از این سازو  ۷ها استفاده نشود. در این مطالعه  ظرفیت این پیمان

استف با  و مصاحکشور  مطالعاتی  منابع  از  تحبه اده  و  بررسی  با خبرگان  احتمالی  های شفاهی  راهکارهای  و  لیل 

های های موجود در زمینه انعقاد و اجرای پیمانترین چالشآنها پیشنهاد شده است. بر این اساس، مهمبرای رفع  

رم در کشور  های اقتصادی و محدودیت در نقل و انتقال وجوه، باال بودن نرخ توپولی در ایران عبارتند از: وجود تحریم 



 
نوسان تنشو  ارزی،  پایداهای  روابط  وجود  لزوم  و  سیاسی  کالن  های  مشکالت  قرارداد،  طرف  کشورهای  با  ر 

نه تجاری با  اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود مواز

دستگاه بین  کافی  هماهنگی  نبود  کشورها،  مرتبرخی  پیمان های  با  نهایت،  بط  در  و  پولی  بهره نرخ های  های 

 .نامتناسب با یکدیگر

منظور رفع  های سیاستی به های تبیین شده، توصیهدر این پژوهش براساس چالش//    گروه توصیه سیاستی ۷

گذاری برای  در دسته اول به سیاست :دسته اول  .دسته ارائه شده است  ۷های پولی، در  ها در زمینه پیمان چالش 

راهکار در راستای   5لی پرداخته شده است.  های پوادی در استفاده از پیمانهای اقتصکاهش اثرات منفی تحریم

سیاست پیماناین  انعقاد  اول،  است.  شده  ارائه  کشورهاگذاری  مقابل  بلوک  در  که  کشورهایی  با  پولی  ی  های 

دوم، طراحی و    گیرند.ها قرار میر معرض تحریمویژه کشورهایی که خود نیز کم و بیش دکننده قرار دارند؛ به تحریم

های فناوری زنجیره  های غیر تحریمی جایگزین پرداخت برای انتقال پول. سوم، استفاده از ظرفیتاستفاده از کانال 

به  چهارم،بلوک  دیجیتال.  ارزهای  زمینه  در  سایر    ویژه  یا  ترکیه  و  روسیه  ایران،  توسط  ملیتی  چند  بانک  تاسیس 

گسترشکشورهای   راستای  در  منطقه  پیمان  د  هم  و  آنها.  بین  جانبه  از تجارت چند  استفاده  و  طراحی  نهایت،  ر 

در این گروه به  :دسته دوم  .های چند جانبه پولی جهت توزیع ریسک و کاهش قدرت اعمال تحریم هانامه موافقت

برای کاهش تورسیاست اگذاری  در  پرداخته شده است.  ارز  نرخ  نوسان شدید  و  ارائه شده  م  راهکار  دو  ین گروه 

های ملی با واحدهای های پولی و دوم، برابرسازی پولپایان دوره در پیمان   ت. اول، کاهش سطح نیاز به تسویهاس

گذاری  در این گروه سیاست  :ته سومسد  .پولی شاخص یا دارایی ثابت و استفاده از سیستم حسابداری یورویی

مطرح شده است. در این دسته نیز سه راهکار  برای ایجاد بهتر روابط پایدار با کشورهای طرف قراردادهای تجاری  

ی دولت و استفاده از ظرفیت معاونت دیپلماسی اقتصادی  ارائه شده است. اول، توسعه دیپلماسی فعال از سو

های پولی بر اثر  منظور کاهش تضعیف پیمان سیاسی راهبردی و بلندمدت به روابط    وزارت امور خارجه برای ایجاد 

و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی  های سیاسی. دوم شناساندن ظرفیتها و ریسک تغییر دولت  ها 

زه بیشتری برای  ن، انگیهای خارجی با آگاهی بهتر از بازار ایراها و بنگاه های پولی تا آنکه دولت یمان طرف قرارداد پ

یاپای آسیا با پیشنهاد بانک مرکزی  های پولی داشته باشند. و سوم، تقویت نقش اتحادیه پا انعقاد و استمرار پیمان

پیمان انعقاد  زمینه  در  آن  ظرفیت  از  بیشتر  استفاده  دوجانبههبرای  پولی  چهارم  .ای  به   :دسته  گروه  این  در 

ی نظام بانکی پرداخته شده است. در این گروه نیز دو راهکار ارتقای  نداردهاگذاری برای تقویت سطح استاسیاست

ها و ایفای  منظور تقویت بانک المللی بانکی به ی کشور و ارتقای استانداردهای بینهای سالمت نظام بانکشاخص

موثرتر پیمان   نقش  اجرای  به در  با  پولی  استانداردهایهای  ب  IFRS کارگیری  نظام  تعامل  ارتقای سطح  با  و  انکی 

بین مالینهادهای  بال، هیات خدمات  مانند کمیته  بانکی  در صنعت  ارائه شده    المللی استانداردگذار  و...  اسالمی 

گذاری برای بازبینی قوانین و نوسازی سازو کارهای اجرایی در امور  در این گروه، به سیاست :دسته پنجم  .است

ت پرداخته شده است. چهار راهکار عملیاتی در این بخش مطرح ل تنگناهای صادرات و واردا بازرگانی با تکیه بر ح

های جانبی و تسهیل امور منظور کاهش هزینهری در نظام گمرکی کشور به های اداشده است. اول، تسهیل رویه

دوم،   واردات،  و  پولصادرات  از  استفاده  برای  صادرکنندگان  انگیزه  باافزایش  ملی،  رویه   های  تسهیل  و الف(  ها 

با کمتریمرا و  انتقال وجوه در کمترین زمان  و  انجام دادن نقل  و  برای صدور مجوزها  اداری الزم  ن هزینه و ب(  حل 

مشوق  معافیت اعمال  همچون  تخفیفهایی  ارائه  مالیاتی،  تسهیالت  های  و  گمرکی  وهای  سوم،    ....بانکی 

محور. و در آخر،  تقویت تولید صادرات   های الزم جهت اعمال سیاست  های متولی درآفرینی موثر سایر دستگاه نقش 

های پولی جدید و استفاده  گری در زمینه انعقاد پیمان طالبهتوجیه فعاالن حوزه صادرات و واردات و ترغیب آنها به م 

پیمان  این  از  فعالیت بیشتر  در  ذی ها  نهادهای  توسط  خود  اقتصادی  بازرگانی  های  اتاق  مانند  دسته    .ایرانربط 



 
پیمان پرداخته شده است.  گذاری برای ایجاد موازنه تجاری با برخی کشورهای همسته به سیاستدر این د :ششم

پولی   هایاین دسته نیز دو راهکار سیاستی مطرح شده است. اول؛ تعیین سقف حجمی و زمانی برای پیمان  در

های ثابت یا متغیر با لحاظ  رخ کشور و دوم؛ استفاده از ن  سویه از جانب یکبرای ممانعت از ایجاد جریان تجاری یک

با یکدیگرهای بهره نامتناسکسر برای کاهش چالش نرخ    نرخ الیور به صرف/ در دسته  :دسته هفتم  .ب کشورها 

به سیاست توصیه  نیز  بین دستگاهآخر  و همکاری  افزایش سطح هماهنگی  برای  و  گذاری  اجرایی  های حقوقی، 

است در  پیمانقضایی  از  پولی شدفاده  اعطای های  اول،  ارائه شده است.  راهکار  نیز چهار  بخش  این  در  ه است. 

گذاری موثر این  آفرینی و سیاستک مرکزی از سوی قوه مقننه و مجریه با هدف نقش اختیارات قانونی جدید به بان 

به  پیمان  عنوانبانک  انعقاد  و  طراحی  در  مسوول  انواع  نهاد  نیز  و  پولی  دیگرنامه موافقتهای  پولی  دوم، های   .

سیاست همچون  باالدستی  اسناد  ایجاد تصویب  و  تدبیر  در  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  کلی  های زمینه   های 

اقتصادی سران قوا برای عالی هماهنگی  های پولی. سوم، تصویب مقررات الزم از سوی شورایاستفاده از پیمان 

های پولی. راهکار آخر نیز، تعامل  رد پیمانهای گوناگون کشور در پیشبایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه 

ایرا بازرگانی  اتاق  با  مرکزی  بانک  مستمر  و  رویه بیشتر  تسهیل  و  تقویت  زمینه  در  بوده  ن  بازرگانی  و  تجاری  های 

 .است

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 عدم تغییر بهای رسمی ارزهای عمده ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۲۳

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

 یور(شهر  ۲۳ز )به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امرو  .جهانی نسبت به روز گذشته ثابت ماند

براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری  المللی را اعالم کرد.  ارز عمده بین  ۴۷نرخ رسمی  

  ۷۴۰هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز    ۷۴۲هزار و    ۵۳ند انگلیس به قیمت  هزار ریال قیمت خورد. هر پو  ۴۲ نداشت و

  ۷۸۸هزار و   ۴ریال، کرون سوئد    ۲۰۷هزار و    ۴۶س  رانک سوئیکزی، هر فهمچنین در تابلوی بانک مر  .ریال اعالم شد

هم امارات متحده  ریال، در  ۵۷۲ریال، روپیه هند    ۶۸۸هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۴۹هزار و    ۴ریال، کرون نروژ  

کصد ین  ریال، ی  ۲۷۶هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۲۲هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱عربی  

عالوه بر    .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۵۶۲هزار و    ۳۹اپن  ژ

ریال، لیر    ۵۱۱هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۹۹۹هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۸۷۳هزار و    ۳۱این، دالر کانادا  

 ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۱ل روسیه  ریال، روب   ۶۱۹هزار و    ۵ترکیه  

  ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱دی  ریال، ریال سعو  ۵۹۱هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه  

  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۳۸و  ار  هز  ۴۹دش  ریال، یکصد تاکای بنگال   ۷۰۳هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۰هزار و  

  ۶۱۶هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۵۶۱هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۷۷هزار و  

هزار    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۱۴۶هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .ریال تعیین شد  ۷۶۰هزار و    ۳۰یال، دینار لیبی  ر

هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۴۹هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۱۰هزار و    ۱۰ل، رینگیت مالزی  یار   ۳۰۳

 ۲روپیه اندونزی  ریال، یک هزار    ۵۵۱هزار و    ۱۳ال، الری گرجستان  ری  ۸۳۷هزار و  ۹یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸

ریال،    ۷۰۷هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۱۸۵هزار    ۱۶  ریال، روبل جدید بالروس   ۵۴۸ریال، افغانی     ۸۰۱هزار و  

  ۲۰۶هزار و    ۴زوئال  ریال، بولیوار جدید ون  ۶۸و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۴۹۵هزار و    ۸۶یکصد پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲  منات جدید ترکمنستان ریال، 
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 ایران و چین در زمینه صنایع کوچک تفاهم نامه امضا کردند 

های صنعتی  ان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و تجاری بین سازم تفاهم نامه گسترش همکاری  -ایرنا  -تهران

بین  نمایشگاه  و  رسیدایران  امضا  به  چین  کوچک  صنایع  صنعت،    .المللی  وزارت  یکشنبه  روز  گزارش  آیین  به  در 

این ب   تفاهم  امضای  که  شیوهنامه  صالحی  ه  »محسن  شد،  برگزار  و   نیا«برخط  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 

  ۵۰ها بین صنایع کوچک دو کشور، گفت: تاکنون بیش از  توسعه همکاری   ضمن تأکید بر های صنعتی ایرانشهرک

و   نامه   همر چین، به عقد تفاه محصوالت در بازااند که ضمن عرضشرکت ایرانی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده 

برنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک  .شده است قراردادهای همکاری منجر با اشاره به  یران  های صنعتی اوی 

بین نمایشگاه  در  حضور  کرونا  برای  بحران  بروز  از  پیش  هرچند  کرد:  اضافه  چین،  کوچک  صنایع  المللی 

انجام شد، اما اکنون به ناچار به دنبال الگوهای   یرانی در نمایشگاههای ای حضور شرکتهای زیادی براریزیبرنامه 

هستیم نمایشگاه  در  حضور  و  همکاری  گزارش،  .جدید  این  فناوری   براساس  و  صنعت  سازمان  مدیرکل  معاون 

پکن تجاری مهم  اقتصادی و  ایران شریک  نیز گفت:  و اطالعات گوانگدونگ چین  اری بسیار  همک در غرب آسیاست 

در اقتصاد زمینه   خوبی  استهای  داشته  تجاری  و  هونگ«»  .ی  صنعت،  وو  وزارت  سازماندهی  و  حمایت  افزود: 

و   کوچک  صنایع  سازمان  تجارت،  و  از شهرکمعدن  ایران  گوانگجو،  در  ایران  کنسولگری  و  ایران  صنعتی  های 

پنج    ۲۰۱۵دوازدهمین نشست در سال   نمایبه مدت  این  در  متوالی  های  ت و شرکتشگاه شرکت کرده اسسال 

بوده استایرا مخاطبان چینی همراه  از سوی  استقبال خوبی  با  ایران  پاویون  و  این    .نی  امضای  کرد:  اضافه  وی 

ها و کمک به صنایع کوچک و متوسط مدت همکاریبرای توسعه بلند   های مشترک دو طرفمه نماد تالش تفاهم نا

ای و  بازارهای چین  در  توسعه  تفاه  .ران استبرای  تاین  نامه  و معاون  م  "اصغر مصاحب" عضو هیأت مدیره  وسط 

ریصنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک ژونگ جیان"  و "چن  ایران  بینهای صنعتی  نمایشگاه  المللی یس 

 .رسید صنایع کوچک چین به امضا

 

 سایه سیاه کرونا بر اقتصاد جهانی

ه نرم  در حالی که اکثر کشورهای جهان به سبب شیوع بیماری کرونا با بحران شدید مالی دست و پنج  -ایرنا  -تهران

جهان پس از   می کنند و رشد اقتصادی آنها با کاهش روبرو شده است، اما اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد

آمارها حاکی است رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال    .ار دیگر در مدار افزایشی قرار گرفته استچند ماه رکود، ب

درصد(، آلمان    -۱۷.۷درصد(, )ایتالیا    -۲۱.۷لستان )، انگدرصد(  -۲۳.۹در کشورهایی مانند هند )  ۲۰۲۰جاری میالدی  

(۱۱.۳-  ( ترکیه  آمریکا  -۹.۹درصد(،  )    -۹.۱)    درصد(،  گفتنی    .رصد( با کاهش روبرو شده استد  -۸درصد(، روسیه 

ها را بابت شیوع این بیماری در سه است چین به عنوان نخستین کشوری که کرونا را تجربه کرد بیشترین خسارت 

نخست سال جاری میالدی متحمل شده است، اما آمارهای سه ماهه دوم همین سال نشان می دهد که    ماهه

ک دوره رکود کوتاه مدت، بار دیگر در حال رشد است. آمارها حاکی است این کشور با پشت سر گذاشتن یاقتصاد  

اره  نتشر شده از سوی ادبر اساس داده های م  .درصدی را تجربه کرده است  ۳.۲چین در مدت زمان مشابه رشد  

ال جاری میالدی در مقایسه  ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی )جی دی پی( این کشور در سه ماهه نخست س

گذشته،    با سال  مشابه  بر    ۶.۸دوره  اندازه  چه  تا  کرونا  دهد  می  نشان  که  موضوعی  است  یافته  کاهش  درصد 

ویند این رقم غیرمنتظره نبوده است زیرا سه ماهه  ان می گکارشناس  .اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است

خاص محسوب می شود، چین در    و تعطیلی بازار چین، یک دوره به دلیل شیوع ویروس کرونا    ۲۰۲۰نخست سال  

این سه ماه با چالش جدی شیوع کرونا مواجه بود و نجات و درمان بیماران را در اولویت قرار داد و با بستن کارخانه  

دات  همچنین آمارهای گمرک چین نشان می دهد حجم وار  .تعطیلی واحدهای تولیدی، به دنبال مهار کرونا بود  ها و

یوان( بود که در مقایسه با    ۶.۷تریلیون یوان )هر دالر    ۲.۸۸شهریور(    ۱۰مرداد تا    ۱۰ست )و صادرات چین در ماه آگو
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گذشته   سال  مشابه  است  ۶دوره  یافته  افزایش  باور  .درصد  در  کارشنا  بر  چین  آور  شگفت  پذیری  انعطاف  سان، 

ات محافظت شخصی،  از جمله افزایش صادرات تجهیزصادرات در میان همه گیری کرونا به برخی از عوامل خاص  

گفتنی است    .محصوالت صنایع دستی و کاهش صادرات توسط برخی از رقبای این کشور در بازار ناشی می شود 

پیش  بهای صورت گرفبینیبراساس  تجارت جهانی  کارشناسان سازمان  توسط  ،     ه سبب شیوعته  کرونا  بیماری 

در سال  فعالیت  کاال  جهانی  تجارت  و  اقتصادی  کند  ۳۲تا    ۱۳افت    ۲۰۲۰های  می  تجربه  را  این سازمان    .درصدی 

در سال   که  باز  ۱۹۹۵تجاری  باور است سقوط  این  بر  در تاسیس شده،  مرگبار  بیماری  این  به سبب  مالی    ارهای 

نیز بیشتر خواهد شد و در صورت همکاری تمام کشورها بازگشت   ۲۰۰۸از بحران اقتصادی سال  ۲۰۲۰سال میالدی 

اس ممکن  عادی  از سال  به شرایط  ایران،   .آغاز شود  ۲۰۲۱ت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  است  ارزش   گفتنی 

  ۹۰۰میلیارد و    ۱۰ن دالر رسیده که  لیومی  ۶۰۰میلیارد و    ۲۴ماه نخست امسال به    تجارت خارجی این کشور در پنج

میلیون تن   ۵۲ز مجموع  به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ا  .میلیون دالر آن به صادرات اختصاص دارد

ارزش   به  و    ۲۴کاال  ام  ۶۰۰میلیارد  نخست  ماه  پنج  در  ایران  خارجی  تجارت  دالر  صادرات  میلیون  سهم    ۳۸سال، 

میلیون   ۷۰۰میلیارد و  ۱۳میلیون تن به ارزش  ۱۳.۸میلیون دالر و سهم واردات  ۹۰۰میلیارد و  ۱۰میلیون تن به ارزش 

هزار تن و ارزش پنج میلیارد و    ۸۲۲میلیون و   ۹ا کشورهای خارجی در مردادماه به  مبادالت تجاری ایران ب  .دالر است

میلیون دالر    ۱۶۲ه ارزش دو میلیارد و  تن ب  هزار  ۷۸۱سهم صادرات نیز هفت میلیون و    .میلیون دالر رسیده است  ۳۷

 .دالر بوده است میلیون  ۸۷۵میلیارد و   ۲هزار تن به ارزش  ۴۱میلیون و  ۲بوده و همچنین سهم واردات، 

 

 وقف خشونت بزرگترین خواست مردم افغانستان است وزیر خارجه چین: ت

اکید کرد که توقف خشونت ها  »وانگ یی« وزیر خارجه چین در جریان اجالس صلح افغانستان در قطر ت  -ایرنا  -پکن

طالبان، به   به گزارش ایرنا نمایندگان دولت افغانستان و  .بزرگترین خواست میلیون ها نفر از مردم افغانستان است

گوهای صلح تاریخی را با هدف پایان دادن به   دهم آمدند تا گفت وکشور روز شنبه در دوحه گر  ۳۰نمایندگان  همراه  

به   جنگ دهه ها منجر  مبارز که  دهها هزار  کنند کشته شدن  برگزار  افغانستان شده است،  در  غیرنظامی  وزیر   .و 

خشونت و صلح پایدار   بود گفت: توقف  امور خارجه چین در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس شرکت کرده

ترینبزر و جدی  از   گترین  بیش  و خواست ۳۷آرزوی  افغانستان  مردم  از  نفر  کشورها میلیون  و  مشترک  منطقه  ی 

حل برای ها و یافتن یک راه وگوها منجر به حل اختالفخواهد این گفتچین می وانگ یی گفت:  .جامعه جهانی است

رده اند که این مردم افغانستان هستند باید  ای چین پیش از این هم بارها اعالم کم همقا  .افغانستان شود  منازعه 

آنها همچ بگیرند،  تصمیم  تاکید  برای سرنوشت خودشان  کشور  این  در  خارجی  نیروهای  با حضور  مخالفت  بر  نین 

های متجاوز آمریکایی از  خروج نیرو مصالحه در افغانستان،  .و برای بازسازی این کشور اعالم آمادگی کرده اند کرده

کشور کاهشاین  خشخاش،    ،  و  کشت  مردم  سیاسی  اراده  حاکمیت  و  دولت  بازسازی   تقویت  و  توسعه  فرایند 

عبدهللا عبدهللا«  »  .، اصلی ترین موضوعاتی است که باید در تامین منافع افغانستان مورد توجه قرار گیرداقتصادی

افغانستان همزمان ارشد  کننده  آغ مذاکره  در دوحه گفت:از گفت با  تاریخی صلح  پایان    وگوهای  به خشونت  »باید 

مذاکرات نمایندگان دولت    .«خواهیم ه می بس بشردوستانما آتش  دهیم و در اسرع وقت با آتش بس موافقت کنیم

شود طرفین به دنبال گفت و گو و حل مسایل گیرد و پیش بینی مینفره طالبان صورت می   ۲۱افغانستان با هیات  

ها هزار جنگجوی طالبان است.  ها و خلع سالح دهزنان و اقلیتبس دائمی، حقوق  آتش همی هستند که شاملم

نشست اولیه برای آغاز      .هم ممکن است درباره تغییرات قانون اساسی انجام شودگفته می شود که مذاکراتی   

بین گفت پمپئو وزیر خارجه آوگوهای  با حضور مایک    های قطری و نمایندگان حدود مریکا، مقام افغانی امروز شنبه 

 .های جهانی به صورت حضوری و یا آنالین برگزار شدکشور و سازمان ۳۰
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https://www.irna.ir/news/84036440/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 مجمع » آسه آن« نتوانست به تنش بین چین و آمریکا پایان دهد 

به پایان رسید که این مجمع    /و اقیانوس آرام در حالی روز گذشته /شنبهکنفرانس امنیتی منطقه آسیا    -ایرنا  -پکن

تنش  نتوانستب این  و  پایان دهد  دریای چین جنوبی  بر سر  آمریکا  و  میان چین  روابط  در  فزاینده  تنش  و  ه خصومت 

جه شرکت  به گزارش ایرنا تلویزیون دولتی ژاپن روز یکشنبه گزارش کرد وزرای خار  .همچنان حل نشده باقی ماند 

مله مقاماتی از ژاپن، آمریکا و چین، آن( از ج  کننده در مجمع منطقه ای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه

طی    .روز شنبه به مجموعه کنفرانس های ویدئویی که طی این مجمع و به میزبانی ویتنام برگزار شد پایان دادند

شد، برگزار  ها  نشست  این  از  پس  که  خبری  کنفرانس  مین"  یک  بین  خارجه   "فام  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون 

درب  ویتنام کنندگان  شرکت  که  به  گفت  رو  چین  و  آمریکا  بین  آن  در  نظامی  های  تنش  که  جنوبی  چین  دریای  اره 

است بوده  کردند تشدید  برگزار  جلسه  مناقشه    .چند  این  گرفتار  خواهند  نمی  آن  آسه  عضو  کشورهای  گفت  او 

آن   کشور عضو آسه  ۱۰در آغاز این کنفرانس،    .ثبات این منطقه را با تهدید مواجه کندشوند که می تواند صلح و  

بیانیه مشترکی تنظیم کرده بودند که در آن از واشنگتن و پکن خواسته شده بود نسبت به آب های مورد مناقشه  

دهند خرج  به  آسیا  .خویشتنداری  شرق  سران  اجالس  خارجه  وزرای  نشست  طی  پمپئو اما  خارجه  "مایک  وزیر   "

به نظر می رسد که هر    .ز کشور مقابل تاکید کردندبر انتقادهای خود ا آمریکا و "وانگ یی" وزیر خارجه چین بار دیگر

دو طرف قصد خود را به طور یک جانبه بیان کرده باشند چرا که وانگ تنها از طریق یک ویدئوی از پیش ضبط شده در 

کرد  شرکت  گوها  و  گفت  جن  .این  چین  دریای  شمار  دریایی حاشیهوبی  به  آرام  اقیانوس  از  بخشی  که  است  ای 

گیرد این دریا پس از پنج  میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را دربر می  ۳.۵ای در حدود  آید و ناحیهمی

ریا، مورد ین خود دن و همچنهای واقع بر دریای جنوبی چیجزیره  .اقیانوس جهان بزرگترین ناحیه دریایی جهان است

نام به همین علت حتی  به کار می جدال کشورهای مختلف هستند  این دریا  به  رود که  های متفاوتی برای اشاره 

جمهوری   .های اروپایی استالمللی، حداقل در انگلیسی و زبانالبته »دریای جنوبی چین« نام پذیرفته شده بین

هایی از آن ادعای  ین، مالزی، برونئی و تایوان هریک بر بخشم، فیلیپای ویتنا خلق چین تقریبا بر کل دریا و کشوره

ایاالت متحده    .مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختالف دارند

د در این دریا  و آمفت  ایش در ره  ها و زیر دریایی داند و بر حق قانونی کشتیالمللی میهای بیناین دریا را از آب 

با واکنش  این آب راهه است موضوعی که همواره  در  تاکید دارد و مخالف ساخت تاسیسات دریایی توسط چین 

آمریکا در ماه های گذشته چندین رزمناو جنگی به این منطقه اعزام کرده بود که با    .منفی چین مواجه شده است 

شد مواجه  پکن  تند  وز  .واکنش  امورسخنگوی  چ  ارت  دریای  خارجه  در  آمریکا  دخالت  به  واکنش  ترین  تازه  در  ین 

 .جنوبی چین گفته بود که این دریا ایالت هاوایی آمریکا نیست که در آن دخالت می کند

 

 چرخش آرام اروپا از روابط با آمریکا به چین 

نین روابطی را برای کمک به  سی ان ان در گزارشی به روابط چین و اتحادیه اروپا پرداخته و تقویت چ  -ایرنا-تهران

به گزارش ایرنا، سی ان ان نوشت:   .ابله با نقش آمریکا در تخریب ثبات جهانی ضروری دانسته استدو طرف در مق

امسال اتحادیه اروپا با معمایی در روابط با چین مواجه بود. در آغاز سال دو طرف امیدوار بودند به پیشرفت روابط  

خود   استراتژیک  و  تاریخی  اقتصادی  اجالس  کمک در  آلمان  الیپزیک  کووید  شهر  بیماری  گیری  این    ۱۹-کنند. همه 

بروکسل و شی جین  ارشد  و مقامات  اروپا  اتحادیه  دیگر اعضای  آلمان،  در  به جای فرش قرمز  که  دارد  را  مفهوم 

با آنگال مرکل صدراعظم آلمان و روسای کمیسیون   پینگ رئیس جمهوری چین مجبور خواهند شد نشست خود را 

بیشتر ناظران روابط اتحادیه اروپا و چین درباره این موضوع  .یدئو کنفرانس برگزار کننداروپا و شورای اروپا از طریق و

میالدی بر روی روابط دو طرف تاثیر داشته است. یک منبع ۲۰۲۰سال   اتفاق نظر دارند که شیوع ویروس کرونا در  

دو   روابط  اروپا گفت:  اتحادیه  در  اآگاه  ویروس  نحوه مدیریت  تاثیر  آن کشور فقط تحت  آغاز شیوع  در  ز سوی چین 
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این عده از    .نیست بلکه بیشتر سیاستمداران ارشد اروپایی نگران نقش چین به عنوان کنشگر ژئوپلتیکی هستند

کرده است   به خود جلب  را  توجهات  ویروس  که  این حقیقت  از  استفاده  با  که چین  سیاستمداران مدعی هستند 

تحا و  ایغورها  را تشدید کرده استقداماتش در هنگ کنگ، سرکوب  المللی  بین  درباره    .رکاتش در سطح  نگرانی 

رفتارهای چین و این که تا چه اندازه می تواند شریک قابل اعتمادی برای اروپا باشد فقط به بروکسل محدود نمی 

ا دیلی  روزنامه چاین  .کاری واقعی با اروپا دارددر توسعه هم شود و به گفته کارشناسان، چین نیز نگرانی مشابهی  

ماه گذشته همزمان با دیدار وزیر امور خارجه چین از اروپا نوشت: چین و اتحادیه اروپا باید با همکاری یکدیگر اجازه  

شده مواضع جنگ طلبانه پمپئو علیه چین باعث    .ندهند ماپک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ثبات جهانی را نابود کند

ام وزیر  از  خوشی  دل  چینی  های  باشندورسانه  نداشته  آمریکا  برای    .رخارجه  اروپا  اتحادیه  با  همکاری  به  پکن 

جلوگیری از اقدامات تهاجمی فزاینده آمریکا نیاز دارد. یک تحلیلگر مسائل اروپا در چین در روزنامه گلوبال تایمز که  

ارو با ارتش چین دارد نوشت چین و  نزدیکی  نیاز دارندارتباط  به یکدیگر  به حمایت دوجانبه  وی افزود: دو    .پا  طرف 

برای حفظ حاکمیت جهانی و ادغام منطقه ای نیاز دارند. جامعه بین المللی بارها از دیدن تکه تکه شدن حاکمیت  

 جهانی و ادغام منطقه ای شوکه شده اند. نیروی مخرب ضد جهانی شدن و پوپولیسم رادیکال در غرب عامل چنین 

است بوده  ا  .اتفاقی  اتحادیه  که  سندی  سال  در  در  »شریک    ۲۰۱۹روپا  را  کشور  این  کرد  منتشر  چین  درباره 

راهبردی« و »رقیب نظام مند« توصیف کرد. این سند نشان می داد که اگر اتحادیه اروپا به دنبال روابطی عمیق و  

 ۲۰۲۰طرف باشد. رفتارهای چین در سال  رسمی با چین است باید مراقب واقعیت های ضد و نقیض در روابط دو  

گاه این کشور به عنوان رقیب نظام مند را تقویت کرده و در عین حال این باور را نزد اروپایی ها تقویت کرده که جای

منافع بروکسل در روابط با چین تنها اقتصادی نیست. سرمایه گذاری    .روابط استراتژیک با این کشور ضروری است

ری از اقتصادهای متزلزل اروپایی است اما روابط  دسترسی به بازار موضوع جذابی برای بسیا   مستقیم خارجی و

قوی با چین همچنین به این اتحادیه برای ایفای نقش مهم ژئوپلتیک خود در حوزه دیپلماسی و تغییرات آب و هوایی 

ی نمی توانند چین را در میز مذاکره  مقامات اتحادیه اروپا بر این باورند که بدون سیاست های تشویق  .کمک می کند

از   نند. آنها در عین حال بتاکید دارند که اهرم اقتصادی اتحادیه اروپا به آن کمک می کند درباره مسائل دیگری  بنشا 

منتقدان روابط چین و اتحادیه اروپا    .جمله مسائل حقوق بشر در سطح باالترین مقامات با چین به مذاکره بپردازند

ا گویند  اتحادیهمی  این  اعضای  بین  در  این ختالفات سیاسی  اقتصادی  و شکنندگی  ژئوپلتیکی  های  طلبی  جاه   ،

با چین همواره پیچیده بوده    روابط چند دهه ای اروپا  .اتحادیه باعث می شود که در مذاکره با چین ضعیف عمل کند

آمر فزاینده  خصومت  به  توجه  با  که  رسیده  درک  این  به  اروپا  اتحادیه  روابط  است.  ایجاد  با  تواند  می  چین  با  یکا 

و چین راه آمریکا  بین  روابط  توازن  برای  را  راهی  نتواند  اروپا  اتحادیه  اگر  کند.  جلوگیری  بیشتر چین  نفوذ  از  بردی 

برقرار کند به سختی می تواند در برابر خواسته های شریک آتالنتیک خود در عرصه جهانی مقاومت کند. در غیر این  

 .شدادیه زیر بار فشار دو ابرقدرت له خواهد صورت این اتح

 

 «تنش بین پکن و واشنگتن، فرصتی برای جهانی شدن »یوان 

فنی،    -ایرنا  -پکن تجاری،  زمینه های  در  این کشور  بر  تحریم  تحمیل  و  آمریکا  از سوی  بر چین  افزایش فشارها  با 

بانک فزاینده  نگرانی  و  کشور   اقتصادی  این  ملی  پول  یوان  کردن  جهان  برای  پکن  های  تالش  روز  هر  چین،  های 

گیرد می  آمریکا  .سرعت  فشارهای  چقدر  هر  واقع  در  ایرنا  گزارش  و   به  ها  شرکت  یابد  می  افزایش  چین  بر 

ستند  موسسات بیشتری در چین به این اندیشه فرو می روند که خود را از دالر جدا کنند و به دنبال راهکارهایی ه

سرعت جهانی شدن یوان به   .که یوان جایگزین دالر شود و معامالت بین المللی آنها نیز با این ارز چین انجام شود 

ه است که طبیعتا باید آن را معلول برتری جویی و سلطه طلبی آمریکا و فشارهای بی امان مراتب بیش از گذشت

سبد ارزی دنیا برای معامالت تجاری بین المللی است و    یوان هم اکنون پنجمین ارز در  این کشور بر چین دانست
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انجام می شود یوان  با  مرز  مناطق هم  و  با کشورهای همسایه  معامالت چین  از  کنار    .بسیاری  در  این  بر  افزون 

دونالد   دولت  تدابیر  اند  رسیده  نتیجه  این  به  که  هستند  دنیا  سراسر  در  مختلفی  موسسات  چینی،  های  شرکت 

هوری آمریکا می تواند تجارت آنها را مختل کند و برای همین گرایش آنها نیز به استفاده از ارز چین ترامپ رییس جم

کل پرداختی و دریافتی بانک هایی که درگیر معامالت مناطق همسایه و    میالدی  ۲۰۱۹در سال    .بیشتر شده است

یارد یوان رسید که نشان می دهد نرخ  میل  ۶۷۰هزار و    ۱۹میلیارد دالر معادل    ۸۳۰مرزی چین بودند به دو هزار و  

الت ارزی خارجی به  اکنون سهم یوان در تباد  .درصد بوده است  ۲۴استفاده از این ارز در تبادالت تجاری آنها فراتر از  

با همین ارقام می توان دریافت که یوان جایگاه   میالدی است  ۲۰۱۶درصد بیشتر از سال    ۰.۳درصد رسیده که    ۴.۳

جو یو" از آکادمی علوم اجتماعی  "  .بین المللی را در سبد ارزهای مهم دنیا به خود اختصاص داده است  پنجمین ارز

این فرایند تسریع در دنیا بخوبی به   شدن یوان سرعت گرفته است  شرق چین می گوید: بدیهی است که جهانی

چین کار می کنند بسرعت در  وی می افزاید: شرکت های خارجی که با  .چشم می خورد و از کسی پوشیده نیست

ت  این ناشی از اقدامات دول حال فاصله گرفتن از دالر هستند و به همان نسبت استفاده از یوان را افزایش داده اند

شی جون یانگ" از دانشگاه اقتصاد در شهر شانگهای چین می گوید: شرکت های زیادی هستندکه  "  .آمریکا است

بنی بر فشار فزاینده بر چین نگران هستند و همین باعث فاصله گرفتن آنها  بشدت از سیاست های دولت آمریکا م

شود می  دالر  با  تجارت  در    .از  نظرسنجی  چین  مرکزی  های  شرکت    ۵۰۰بانک  فعالیت  کار  اندر  دست  تجاری 

از   بیش  نشان می دهد  داده است که  انجام  با همسایگان چین  و  به    ۸۴اقتصادی مرزی  مند  آنها عالقه  از  درصد 

کارشناسان چینی می گویند که این شرکت ها نشانه های انزوای آمریکا را مشاهده می    .بادله با یوان هستندم

ه این کشور آشنا هستند و معامالتشان با چالش مواجه شده است و در واقع  کنند و با سیاست های برتری جویان

و سلطه جویی   آمریکا  فشارهای  نتیجه همین  دالر  از  آنها  استرویگردانی  ها  زورگویی  و  به    .ها  اشاره  با  شی 

بیشتر ش کشند  می  دست  دالر  با  مبادالت  از  که  هایی  افزاید: شمار شرکت  آمریکا می  فزاینده  ده  منزوی شدن 

است آمریکا  های  سیاست  هم  آن  علت  و  شود است  بیشتر  چین  ضد  آمریکا  های  تحریم  های   هرچقدر  شرکت 

دیگر خواس این کشور و کشورهای  در  با پکن خواهند شدبیشتری  برای معامله  یوان  از  نظر می    .تار استفاده  به 

جویی   برتری  و  چین  اقتصادی  سریع  توسعه  نظرداشت  با  و  توصیفات  این  با  فزاینده  رسد  فشارهای  و  آمریکا 

واشنگتن بر پکن و افزایش تنش ها میان طرفین، زمان برای جهانی شدن یوان فرا رسیده است و این فرایند اجتناب  

عالوه بر این اقتصاد آمریکا ضعیف تر از گذشته است و این بر روی نرخ تسعیر دالر تاثیر    .اپذیر تر از هر زمانی استن

شرایط بی ثبات تری قرار می دهد و همین باعث می شود تا شرکت ها و بازرگانان بتدریج به  می گذارد و آن را در  

ن المللی پول نشان می دهد که میزان ذخایر ارزی به یوان چین داده های صندوق بی  .دنبال ارزهایی با ثبات باشند

زی خارجی بانک های مرکزی دنیا را  درصد از ذخایر ار  ۱.۹۵میلیارد دالر است که    ۶۷۰هزار و    ۲۱۷هم اکنون معادل  

در    درصد است و این نشانه پیشی گرفتن یوان از دالر کانادا   ۱.۸۸در صورتی که سهم دالر کانادا   شامل می شود

بانک مرکزی و موسسه بزرگ مالی در سراسر دنیا هم اکنون دارای ذخایر یوانی   ۷۰بیش از  .معامالت جهانی است

ینده تجارت چین با کشورهای دیگر بخصوص کشورهای همجوار و هم مرز برای تجارت  در این میان رشد فزا هستند

ن آنکه همکاری های چین و روسیه هم برای فاصله بین المللی این کشور با یوان اهمیت زیادی پیدا کرده است ضم

ر دالری بود اما در  درصد از تجارت دو کشو  ۷۵میالدی    ۲۰۱۸در سه ماهه اول سال   گرفتن از دالر نزدیکتر شده است

  ۳۰درصد بوده است نزدیک به  ۵۰درصد کاهش پیدا کرده و برای اولین بار زیر  ۴۶میالدی به  ۲۰۲۰مدت مشابه سال 

 .درصد اعالم شده که خبر مسرت بخشی برای دو کشور است ۱۷با یورو بوده و سهم یوان هم باالی  درصد هم

 

 ماده سفر به قطب جنوب شد اژدهای برفی آ 
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به    -ایرنا-تهران کشور  این  تحقیقاتی  شکن  یخ  کرد:  اعالم  چین  قطبی  تحقیقاتی  برفیموسسه  »اژدهای   «نام 

(Xuelong) تمین سفر اکتشافی به قطب جنوب آماده  پس از انجام تعمیرات و آزمایش دریانوردی برای سی و هف

در طی یک دوره سه ماهه تعمیر و نگهداری این یخ شکن تحقیقاتی که در گروه   به گزارش خبرگزاری شینهوا،    .شد

پروژه برای حفظ عرشه کشتی، توربین، آزمایشگاه و فضای    ۵۴در شانگهای انجام شده،   Jiangnan کشتی سازی

ساله   ۲۷انوردی انجام داد. یخ شکن  آزمایش در جریان آزمایش دری  ۳۲کن همچنین  این یخ ش  .زندگی عملیاتی شد

هزار   ۲۰علمی چین شناخته می شود،   اژدهای برفی که به عنوان نسل سوم یخ شکن قطبی و کشتی تحقیقات

  ۱.۵  متر را با سرعت  ۱.۲این یخ شکن می تواند یخ به ضخامت    .گره است  ۱۷.۹تن وزن دارد و حداکثر سرعت آن  

قطب شمال انجام داده و رکوردهای   سفر به  ۹قطب جنوب و   آزمایش در  ۲۳گره را بشکند. یخ شکن اژدهای برفی  

رسانده است  ثبت  به  دریایی چین  ناوبری  برای  را  به    .زیادی  زمان  با گذشت  مناطق قطبی  در  تحقیق  و  مطالعه 

تبدیل می شود، حتی کشورها از کشورها  بسیاری  مورد عالقه  و جنوب  موضوع  با قطب شمال  ارتباطی  که  یی 

. این تحقیقات برای علوم مختلف و مطالعه روی محیط زیست بسیار مفید هستند و می توانند سود اقتصادی  ندارند

  ۲خوبی به دنبال داشته باشند. چین در این حوزه کامال فعال است و چهار مرکز مطالعاتی در قطب جنوب دارد که  

 .ل استمرکز آن در طول سال فعا 

 

 :سیماخبرگزاری صدا و  -

 بهترین غذاها برای تقویت سیستم ایمنی بدن  تازه های درمان و سالمت

کند های بزرگ است. تقویت سیستم ایمنی کمک میها و مولکولها، بافتها، سلولسیستم ایمنی بدن شامل اندام

 بهخبرگزاری صداوسیما سرویس بین المللبه گزارش    .زا مقاومت بیشتری نشان دهد تا بدن در برابر عوامل بیماری 

یورنیوز؛ از  وظیفه شناسایی سلول   نقل  که  بدن است  از  بخشی  ایمنی  مولکولسیستم  و  مثل ها  های خارجی 

یستم ایمنی  س  .ها را بر عهده داردخطر کردن آنهای سرطانی و از بین بردن یا بی ها یا داخلی مثل سلولمیکروب 

کند تا بدن در برابر  قویت سیستم ایمنی کمک میهای بزرگ است. تها و مولکولها، بافتها، سلولبدن شامل اندام 

بیماری دهدعوامل  نشان  بیشتری  مقاومت  بیماری  .زا  عامل  با  این سیستم  که  می هنگامی  برخورد  پاسخ زا  کند 

می  آغاز  درایایمنی  پاد شود.  ایمنی  سیستم  حالت  می )آنتی  تن ن  آزاد  را  پادزا  بادی(هایی  با  مبارزه  به  که  کند 

  ۱۴تواند به تقویت سیستم ایمنی کمک کند. در اینجا به  استفاده از برخی مواد غذایی می  .پردازدیژن(ها م)آنتی

 اره خواهیم کرد:کنند اشزا کمک میهایی که بدن ما را در مبارزه با عوامل بیماری مورد از غذا 

آنتی //    تلخشکالت   تلخ حاوی  می شکالت  که  است  تئوبرومین  نام  به  ایمنی اکسیدانی  تقویت سیستم  به  تواند 

های اشباع است و به همین علت باید به  کمک کند. اما باید توجه کنید که این ماده غذایی دارای کالری زیاد و چربی 

 .مقدار متعادل مصرف شود

مرسوم  زردچ//    زردچوبه ادویه  یک  که  غذاهوبه  به  در  خود  ترکیبات  از  یکی  وجود  بخاطر  است  شرقی  ای 

و  می  کورکومین نام ضدالتهابی  ماده  یک  کورکومین  شود.  واقع  مفید  ایمنی  سیستم  مقاومت  افزایش  در  تواند 

استآنتی قوی  می   .اکسیدان  اطالق  داروهایی  یا  ترکیبات  به  میضدالتهاب  که  التهابشود  از    توانند  ناشی 

بیروآسیب یا دهای  را کم کنند.نی  درد  و  را کاهش دهند  در  شود که کورکومین میهمچنین گفته می  رونی  تواند 

 .درمان سندرم متابولیک، التهاب مفاصل، اضطراب و چربی خون باال نقش موثری ایفا کند 

چربماهی خال//    های  ماهی  و  تن  ماهی  )سمون(،  آزاد  چربی  ماهی  دارای  بافت خالی  در  خود خاصی  های 

های چرب  اسید طورها منبع خوبی از ویتامین اِی و دی و همینچربی این ماهی  .ستند که برای سالمت مفیدنده

های بدن نظیم فعالیت اند که برای تای از اسیدهای چرب اشباع نشده خانواده   ۳اسیدهای چرب اُمگا    .است ۳اُمگا  
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انسا بدن  نمیانسان ضروری هستند ولی در  و عروق مفیدند و  چربیاین    .شوندن ساخته  برای سالمت قلب  ها 

را کاهش  التهاب مفاصل تواندها می بخشند. همچنین مصرف مداوم این ماهیعملکرد دستگاه ایمنی را بهبود می

 .دهد

از//    بروکلی سرشار  است بروکلی  سی  آنتیویتامین  وجود  همچنین  سولفورفان  اکسیدان.  مانند  قوی  های 

 .م ایمنی اثر مثبتی داشته باشدتواند در تقویت سیستمی

ازسیب//    زمینی شیرینسیب زرد بتاکاروتن زمینی شیرین سرشار  گیاهی  رنگدانه  بتاکاروتن یک  نارنجی -است. 

این ترکیب پیش ساز   .شودتنبل یافت می  زمنی شیرین، هویج و کدوهایی چون سیباست که در گیاهان و میوه

ا آ  میویتامین  کمک  پوست  به  و  میکنست  ترکیب  این  بماند.  سالم  آسیبد  برابر  در  را  پوست  اشعه تواند  های 

 .ماوراء بنفش ساطع شده از نور خورشید محافظت کند

ت سیستم ایمنی بدن  های بسیاری است که به تقویاکسیداناسفناج حاوی مواد مغذی ضروری و آنتی//    اسفناج

های زرد و قرمز(، ویتامین ، کاروتنوئیدها )رنگدانه (های زرده رنگدان) اع فالونوئیدهاکند. اسفناج حاوی انوکمک می

 کنند. زا کمک میبدن را برای مقابله با عوامل بیماری  ایویتامین سی و .سی و ویتامین ای است

این گیاه آسیای  که خاصیت دارویی دارد. از آنجایی که خاستگاه  زنجبیل یک گیاه خوراکی و ادویه است  //    زنجبیل

شر ویژه جنوب  جایگاه  چین  سنتی  طب  در  است  دارد.قی  ژنگویر    ای  نام  با  را  گیاه  این  نیز  باستان  ایران  در 

 .برندهای گوناگون بهره میشناختند و از آن برای درمان بیماری می

از آن به عنوان   هاگاه گوارش است و به همین علت مردم هند قرنزنجبیل دارای اثرات تسکین بخش بر روی دست

 .کردنده شفابخش یاد می یک گیا

می//    سیر عفونت سیر  و  سرماخوردگی  از  حاوی  تواند  غذایی  ماده  این  کند.  پیشگیری  تنفسی  دستگاه  های 

 .دهدا تشکیل می آلیسین یک ترکیب ارگانوسولفور است که بخشی از سیستم دفاعی سیر در مقابله با آفات ر

ت، بنابراین مردم می توانند آن را به عنوان جایگزینی برای  مقدار کمی از کافئین اسچای سبز حاوی  //    چای سبز

چای یا قهوه سیاه استفاده کنند. نوشیدن آن همچنین ممکن است سیستم ایمنی را تقویت کند. چای سبز حاوی 

ور سرطان را کاهش ها و همینطمکن است خطر ابتال به عفونت های مختلف و فالونوئیدها است که ماکسیدان آنتی

 دهد. 

های کفیر است. منشاء این  های زنده مفید و حاصل از شیر و دانه کفیر یک نوشیدنی تخمیری حاوی باکتری //    کفیر

تحقیقات اولیه حاکی از آن است که نوشیدن کفیر ممکن است مقاومت سیستم ایمنی    .های قفقاز استماده کوه 

ها، کاهش التهاب و افزایش فعالیت  باکتری ارزه با  تواند برای مبغذایی میرا افزایش دهد. نشان داد که این ماده  

 .آنتی اکسیدانی مفید واقع شود

دلمه تندفلفل  فلفل  و  دلمه//    ای  فلفل  است.  سی  ویتامین  حاوی  نیز  گیاه  برای این  غذایی  خوب  جایگزین  ای 

 .نوع یا محدود استهایی چون قند ممافرادی است مصرف میوه برای آنها به دلیل بیماری 

اکسیدانی و ضدباکتریایی دارد و در تقویت و بهبود است که خاصیت آنتی ای به نامکپسایسیناده تند حاوی م   فلفل

 .کندسیستم ایمنی بدن نقش موثری ایفا می 

یبر است.  یکی دیگر از منبع عالی ویتامین ای است. این دانه گیاهی همچنین حاوی منگنز، منیزیم و ف بادام//  بادام

تواند سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشیده  ک چهارم فنجان بادام به عنوان یک میان وعده سالم میمصرف روزانه ی

 ها ایمن کند.و در مقابل بیماری 

تواند عالئم  شوند. ویتامین سی میشناخته می ترین منابع ویتامین سیاز غنی مرکبات به عنوان یکی    //  مرکبات 

 .تم ایمنی بدن را بهبود بخشدکاهش داده و مقاومت سیسسرماخوردگی را 



 
توانند ها است. این ترکیبات میاکسیدانیک منبع غنی از ویتامین ای و آنتی گرداندانه آفتاب//    گردانآفتاب   دانه 

 ایمنی بدن شوند.  سبب تقویت سیستم

 

 قدردانی شورای المپیک آسیا از چین 

المپیک آسیا روند (OCA) شورای  بازی   از  آآماده سازی  کرد  ۲۰۲۲سیایی  های  ابراز خرسندی  به    .در هانگژو چین 

خبرنگار سیما گزارش  و  صدا  کمیته خبرگزاری  اعضاء  با  خود  خط  بر  نشست  در  آسیا  المپیک  شورای  مسئوالن   ،

وص برگزاری این رویداد، از دست  آخرین همگام سازی در خصو دریافت    ۲۰۲۲های آسیایی هانگژو  برگزاری بازی 

بازی  میزبان  مسئولین  و  کردنداندرکاران  تقدیر  آسیایی  روند   .های  آسیا  المپیک  شورای  مدیرکل  المسلم،    حسین 

های آسیایی را پیشرفتی عالی توصیف کرد و چین را قادر به غلبه بر  آماده سازی و اقدامات چین در میزبانی بازی 

های آسیایی،  راجا راندیر سینگ، رئیس کمیته هماهنگی بازی   .های آسیایی دانستلش بزرگ سازماندهی بازیچا

محد اعمال  و  کرونا  پاندمی  وجود  با  چین حتی  و همکاری  نشانه ودیت تعامل  را  مسافرتی  آینده  های شدید  از  ای 

  ۷گزارشی را در    ه کمیته ملی المپیک چینبهمرا  ۲۰۲۲های آسیایی هانگژو  کمیته برگزاری بازی   .مثبت عنوان کرد

بازی مشعل  حمل  مارکتینگ،  اماکن،  ساز  و  ساخت  آن  در  که  کردند  ارائه  آسیا  المپیک  شورای  به  های  سرفصل 

 .های انجام شده مورد توجه قرار گرفته استزی آسیایی و برنامه ری

 

 دره بهشت تبریز سفری به روستای لیقوان، 

ترین های گردشگری و تاریخی بسیاری دارد و از دیدنی جاذبه   آذربایجان شرقی است که  هایلیقوان یکی از روستا 

های ؛ لیقوان یکی از روستا خبرگزاری صدا و سیما به گزارش گروه وب گردی  .های تبریز استترین روستا و زیباترین 

جاذبه آذربایجان   که  است  گشرقی  بسیاریهای  تاریخی  و  دیدنی  ردشگری  از  یکی  لیقوان  و  دارد، همچنین  ترین 

 .های تبریز استترین روستا زیباترین 

مطمئنآ همین که نام لیقوان به گوشتان میخورد یاد  //    های گردشگری اشهمه چیز درباره لیقوان تبریز و جاذبه 

های زیبای دیگری نیز دارد که ارزش  قوان به جز پنیر جاذبهو فراموش نکنید که لیافتید، اما باید بدانید  پنیرلیقوان می

تواند داشته باشد. در دامنه کوهستان سهند و در جنوب شرقی تبریز یک روستای کوهستانی  دیدن و تفریحی می 

رودخانه  که  دارد  قرار  روستا  این  در قسمت شرقی  دارد  نام  لیقوان  که  دارد  وجود  ییالقی  عبور  ی  و  آن  از  لیقوان 

های استان، دره لیقوان تنها جایی است بین تمام دره  .کندی حاشیه خود را تامین میهاکند و آب شرب روستامی

های قالبی ایرانی  که امکانات پذیرایی و ارائه خدمات به مسافران و گردشگران را دارد روستایی که هرچند با پنیر 

م ذهنیت تان تغییر پیدا میکند آن روستا وارد شوید تماعنوان یک گردشگر به    شناخته شده است، ولی اگر تنها به

می مجذوب خود  را  راحتی شما  به  که  دارد  قدری جاذبه  به  روستا  این  که  لیقوان    .کندچرا  انگیز  طبیعت شگفت 

کننده می  بگویید که خآنچنان غافلگیر  به خود  یکبار  دارد مجبور شوید هر چند دقیقه  امکان  نمی باشد  و  واب  بینید 

های سرسبز های میوه و کشتزار ناپذیر خداوند از سرزمین خودتان است! وجود باغ ای از خلقت وصف  ا گوشه اینج

این    .کنددر طول سال مخصوصآ در فصل تابستان هزاران گردشگر و طرفدار طبیعت را به سمت خود معطوف می

معرفی جاذ به  نمناک  گردشگری  بخش  در  که  بکر  پردابه روستای  آن  دیدنی  در  های  ایم  شرق   کیلومتری  ۳۶خته 

های بیرق و  کیلومتری جنوب شهرستان باسمنج در دامنه کوه سهند واقع است بعد از این که از روستا   ۲۴تبریز و  

گفته  طبق  رسید.  خواهید  زیبایی  سرسبز  و  هوا  و  آب  خوش  روستای  به  کردید  گذر  پژوهشگران  هروی  های 

آذر  تاریخی  و  لفرهنگی  روستای  شرقی  بزرگترین،بایجان  از  یکی  زیباترین پرجمعیت  یقوان  حال  عین  در  و  ترین 

های سهند قرار گرفته است و از آن به  رود که در دل یک دره زیبا و باصفا در دامنه کوه های تبریز به شمار میروستا 

 .شودعنوان یک روستای تاریخی یاد می
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های  لیوان« به معنی آب یخی لیقوان »لوان« یا »ه روستای تار در زبان محلی ب//    فلسفه گذاری روستای لیقوان

توان شود. بر اساس شواهد تاریخی که وجود دارد می گرم بازار آتشفشانی و دامنه سهند جاری هستند گفته می

روستا همیشه مجموعه این  در  بدانید  برد جالب است  پی  روستا  این  در  دیرینه سکونت  قدمت  دره به  از  های ای 

دارد دلیل اینکه این منطقه لقب دره بهشت خود گرفته است به خاطر  ها جاری بوده وجود  آن   که آب گرم ازسهند  

این روستا به دلیل موقعیت مکانی و بن   .های آب گرم آن استدارا بودن آب و هوای کوهستانی و خنک و چشمه

ها آن را ست که محلیی بزرگ شده اهاباشد و تبدیل به در بست بودن بستری مناسب برای چرای گوسفندان می

همانگونه که  .باشدترین محل برای زندگی عشایری میتوان گفت این روستا مناسبد دره نام دادند بنابراین می مم

های سربه فلک کشیده سهند رودخانه مهران رود جا خوش کرده  اشاره شد روستای لیقوان در تبریز در کنار کوه

رویی همچون قارچ، بابونه، پونه و ... در آن به یاهی دارد به گیاهان دالحاظ پوشش گ  است و شرایط بی نظیری از

خورد به همین خاطر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این  چشم می

بکنند که پنیر خوشمزه  است که چرای گوسفندان از این گیاهان باعث شده مردم محلی این روستا اقدام به تهیه  

ان گفت طعم این پنیر در خاورمیانه تک و بی نظیر است و به دلیل همین خاصیت و طعم بی نظیرش توبه جرأت می

باتوجه به محبوبیتی که این پنیر در روستای لیقوان تبریز کسب کرده است تقریباً به تعداد    .به شهرت رسیده است

این منطقه  ۱۰ پنیر سازی در  تولید  کفعالیت می   کارخانه  به  اقدام  از شیر خالص گوسفندان  صد نند که  پنیر  ها تن 

می  صادر  تهران  همچنین  و  شرقی  آذربایجان  استان  سرتاسر  به  و  کرده  لیقوان  روستای  اخیراً  محلی  و  کنند 

می برگزار  روستا  این  در  لیقوان  پنیر  نام  به  بزرگی  آنجشنواره  در  زیادی  بسیار  کنندگان  شرکت  که  حاضر    شود 

های سهند  های خاموش کوهدر روستای لیقوان وجود دارند از بقایای آتشفشان های آب گرمی که چشمه  .شودمی

ها از  روند باید بدانید این چشمههای این روستا به شمار می گیرند و از جذابیتو تغییرات زیرزمینی سرچشمه می

ر کنار همین  در  و  اند  تشکیل شده  رودخانه  آبها شاودخانه مجموعه چند  گواراییهد جوشش  زمین    های  دل  از 

 .توان یافتهای معدنی را در این منطقه میترین و بهترین آبهستیم به خاطر همین شرایط اقلیمی غنی

تبریزاصلی لیقوان  روستای  پلکانی میساخ//    ترین ساختار  به صورت  لیقوان  روستای  که تار  دلیل  این  به  باشد 

دار بودند و این موضوع باعث شده تمامی روستا بر روی  ای برخوراز اهمیت ویژههای کشاورزی در این روستا  زمین

 .های حاشیه زمین ساخته شود و در نهایت معماری روستا به صورت پلکانی در بیایدصخره

توان گفت که  چنانچه بخواهیم مروری بر تاریخ روستای لیوان داشته باشیم این گونه می //    تاریخ روستای لیقوان

  ۱۳۲۴ین روستا متعلق به دوره معاصر و حمله افراد حزب دموکرات آذربایجان در سال  ترین رخداد تاریخی در امهم

وستا و بزرگترین مالک آذربایجان در دوره فئودال به  باشد که در پی این حمله حاج احتشام لیقوانی ارباب این رمی

می دموکرات  قتل  فرقه  سران  سوی  از  بزرگ  تصمیمی  در  و  مباررسد  به  تصمیم  تبریز  فئودال در  علیه  های زه 

 .آذربایجان و ریشه کن کردن حاکمیت اربابی گرفته شد و مبارزه از لیقوان شروع شد

امه این مطلب شما را با محصوالت کشاورزی، محلی و همچنین  در اد//    محصوالت تولیدی روستای لیقوان تبریز

فراوانی است که منجر به اشتغال زایی    ا دارای محصوالت تولیدیکنیم این روستصنایع دستی این روستا آشنا می

 .باالیی شده است

ی، گالبی، جو، گندم، سیب، گردو، سیب زمینی، شیر، خامه، دوغ، کره، روغن حیوان//    محصوالت کشاورزی و لبنی

که می و کشاورزی هستند  لبنی  از محصوالت  لیقوان  پنیر  و  نخود  آنکشک،  تولید  به  دتوان  لیقوان ها  روستای  ر 

 .کرداشاره 

کنیم هر زمان که سفری به سمت روستای لیقوان در تبریز داشتید پیشنهاد می //    های محلی روستای لیقوانغذا

و  از غذا  نگذرید  این روستا راحت  لیقوان های محلی  آبگوشت مخصوص  یکبار هم که شده است طعم  برای  حتما 

 .یداسی و قورمای آن را بچش)پیتی( و دیزی، اوماج آشی، یارما شورب



 
لیقوان این منطقه یک روستا به شمار می //    صنایع دستی روستای  اینکه  به  بنابراین صنایع دستی با توجه  رود 

کنند عبارتند  ها میه زنان و مردان این روستا اقدام به تولید آنشغلی برای اهالی روستا به شمار رود محصوالتی ک

های محلی زنانه )کوینح(، ی )معروف به لیقوان قابی(، لباسشال پالتار(، ظروف سفالهای نمدی مردانه ) از لباس 

ه، جلیقه و های پشمی مردانه و زنانه، چاروق، قالی و قالیچهای مخمل و چین دار زنانه )یل تومان(، جورابلباس 

 .باشدهای نفیس میشال، کاله نمدی، جاجیم و گلیم و همچنین تابلو فرش

توان به قبرستان و خانه اربابی اشاره کرد تاریخ  جمله آثار تاریخی این روستا میاز  //    ی روستای لیقوانآثار تاریخ

ترین جاذبه گردشگری و باشد که پر اهمیتقدمت این قبرستان کهن و خانه اربابی متعلق به قرن هفتم هجری می

تاریخی گوناگونی  های قدیمی و  سنگ نوشتههای این قبرستان  شوند. بر روی قبروب میتاریخی این روستا محس

باید بدانید متاسفانه این   .ها حکاکی شده اندای جمالت متعددی روی سنگقرار دارند به طرز کامالً ماهرانه  البته 

و بعضی از آثار باستانی آن که    ها از دست سوداگران و سارقین در امان نبودهقبرستان نیز همانند سایر گورستان

ای برخوردار است تا جایی که نام آن در  این قبرستان از اهمیت بسیار ویژه   ی داشتند غارت شده است.ارزش زیاد

های اخیر از سوی سازمان میراث فرهنگی در راستای  آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و خوشبختانه در سال 

بس اقدامات  آن  بازسازی  و  است مرمت  شده  انجام  خوبی  جاذبه  .یار  تاریخی   هایمعرفی  و   گردشگری 

کورپوسی(پل  • ساالر  )حاج  لیقوان  ساالر   حاج 

عمارت( • )داش  لیقوان  سنگی   عمارت 

لیقوان چشمه• معدنی   های 

لیقوان• طبیعی  گرم   آب 

لیقوانزاغه • بزرگ  سردخانه  در  موجود  طبیعی   های 

لیقوان • گردشگری  و  جنگلی   دره 

لیقوان• تاریخی   قبرستان 

 رودخانه لیقوان •

تبریز از مسیر »دروازه تهران« شهر تبریز شروع شده و پس از گذر  -اطی لیقوانجاده ارتب //      ی لیقوانآدرس روستا

روستای و  باسمنج  لیقوان میاز شهر  روستای  به  )بره(  بیروق  )هربی(  بیروق   .رسدهای هروی  )هربی(  هروی 

 .رسد)بره( به روستای لیقوان می 

 

 بارش برف پاییزی در چین /  به همراه کاهش دما به حدود صفر درجه

به گزارش   .های تیانشان تا شهرستان بالیکون در منطقه سین کیانگ چین را پوشاندبرف مناطق شهر حامی و کوه

الملل بین  و سیما سرویس  منطق خبرگزاری صدا  در  ترافیک  مدیریت  ادارات محلی  پکن،  در  از  واقع  کیانگ  ه سین 

راه ال غربی چینشم ایمنی  از  اطمینان  برای  در برخی جاده ،  را  ترافیک  کنترل  تجهیزات ها،  و  اجرا گذاشتند  به  ها 

بارش برف که بیش از پنج ساعت ادامه داشت بر   .ها مستقر شدندفنی و نیروی انسانی برای امدادرسانی در راه 

روز شنبه، چندین شهرستان کمترین دما را    ست.زی محلی تأثیر گذاشته امرحله برداشت پاییزه محصوالت کشاور 

 در حدود صفر درجه سانتیگراد مشاهده کردند.

 

 : فارس  یخبرگزار -

 اسپوتنیک: ایران و چین دو قدرت اصیل آسیایی هستند
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بین روابط  یادداشتتحلیلگر  در  روس  خبرنگار  و  استراتژیک الملل  »مشارکت  که  نوشت  اسپوتنیک  در خبرگزاری  ی 

خبرگزاری فارس:    .تواند آخرین میخ بر تابوت سیاست »فشار حداکثری« آمریکا علیه ایران باشدایران و چین« می

ساله ایران و چین« و همچنین    ۲۵ها درباره »توافق  های غربییک تحلیلگر روس در یادداشتی به چرایی جنجال

یادداشتی با این   اسپوتنیک اکاترینا بلیُنوا« در  .این توافق بر شکست مواضع ضد ایرانی واشنگتن پرداختتاثیرات  

چین شاید آخرین میخ را بر تابوت سیاست فشار حداکثری    -یک ایرانعنوان منتشر کرد: »چگونه مشارکت استراتژ

کرده و نظرات او را جویا    سائل ایران هم مصاحبهایاالت متحده وارد کند«. بلیُنوا در یادداشت خود با یک تحلیلگر م

جمهوری   این خبرنگار روس در ابتدای یادداشت نوشت: »پیش نویس یک توافق اقتصادی و امنیتی بین  .شده است

المللی بازتاب  های بینخلق چین و جمهوری اسالمی ایران که توسط نیویورک تایمز منتشر شد، همچنان در رسانه 

بدین تحلیلگر سیاسی ایران درباره جنجالها درباره این توافق توضیح داده و تغییر استراتژیک ایران به  دارد. ماهان عا

است داده  توضیح  روشنی  به  را  شرق  سند  .«سمت  این  »طبق  داد:  ادامه  فارسی،  ۱۸ بلیُنوا  زبان  به  صفحه 

تخفگذاریسرمایه  همچنین  و  ایران  اقتصاد  در  چین  دالری  میلیارد  چندین  برای یفهای  نفتی  توجه  قابل  های 

پی )چین(  خلق  میشجمهوری  و  بینی  اطالعاتی  تبادل  امنیتی،  همکاری  شامل  همچنین  توافق  این  شود. 

شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اظهارنظر درباره انتشار این گزارش  های نظامی مشترک میرزمایش 

فقی هنوز به  ساله است اما چنین توا ۲۵ باره مشارکت استراتژیکتایید کرد که کشورش در حال مذاکره با چین در 

تایید  تصویب پارلمان ایران نرسیده است. تهران هنوز صحت )گزارش نیویورک تایمز درباره توافق ایران و چین( را 

 .«نکرده است

اری بلندمدت  در یادداشت آمده است: »چشم انداز یک همک//    چرا کشورهای غربی در حال دادن هشدار هستند؟ 

المللی شده است. بر همین اساس )نشریه متنوع ناظران مسائل بین  هایایرانی باعث برانگیختن واکنش  -چینی

برای غرب" است و پیش توافق "خبر بدی  این  پالیسی ادعا کرد که  تغییر سازماندهی آمریکایی( فارین  بینی یک 

بر   که  کرد  را  آسیا  و  در خاورمیانه  ژئوپلیتیکی  استراتژیک مجدد  مهم  مناطق  در  را  پای خود  آن چین جای    اساس 

)  .«کندتقویت می  آگوست  »دوم  او  نوشته  این دسته   ۱۲به  به  متحده هم  ایاالت  وزیر خارجه  پامپئو  مایک  مرداد( 

هشداردهندگان )درباره توافق ایران و چین( وارد شد و در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد که ورود چین به ایران  

عودی و امارات عربی متحده را "در معرض خطر" قرار  رمیانه را بی ثبات خواهد کرد" و اسرائیل، عربستان س"خاو

درباره مخالفت رسانهمی اوری  دولتدهد. هیچ موضوع شگفت  و  اصلی  و  های جریان  توافق چین  با  های غربی 

شر سمت  به  ایران  قاطعانه  تغییر  از  نمادی  که  توافقی  ندارد؛  وجود  استایران  نوشت:    .«ق  روس  خبرنگار  این 

می»ما توضیح  اینطور  باره  این  در  خاورمیانه  و  ایران  امور  تحلیلگر  و  کارکشته  نگار  روزنامه  عابدین،  که  هان  دهد 

سال به غرب و به طور ویژه   ۱۵۰ گذاری، آموزش و به طور کلی تعامل به مدت بیش از"ایران برای تجارت، سرمایه 

ا کرده  نگاه  اروپا  این  به  هم  ایران  اسالمی  جمهوری  حتی  دهه ست  چهار  از  بیش  طی  و  نکرد  متوقف  را  فرایند 

های سیاست در ایران درباره مفید بودن) یا نبودن( تعمیق تعامل با غرب در  های داغی در درون حلقهگذشته بحث

با قلدری ایاالت متحده به  ای )برجام( به همراه ناتوانی اروپا در مواجهه  جریان بوده است اما شکست توافق هسته 

بلیُنوا، »این تحلیلگر خاطر نشان می  .«"تن اعتماد به غرب در ایران منجر شده استاز دست رف کند که  به روایت 

اگرچه توافق )ایران و چین( شاید هنوز امضا نشده باشد اما "هیچ تردیدی وجود ندارد که هر دو طرف ایران و چین  

کردن   پایانی رسمی  مراحل  احتماالدر  و  بلندمدت  توافق  آمده است:    .«"هستند  ساله  ۲۵ یک  یادداشت  ادامه  در 

مند »عابدین معتقد است که هم تهران و هم پکن به نظر می رسد که به تقویت همکاری امنیتی بین یکدیگر عالقه 

در جرایز ایران های خبری غربی درباره استقرار نیروهای نظامی جمهوری خلق چین  باشند و البته فرضیات رسانه 

خواند. به گفته او "ایران هرگز حضور نیروهای خارجی در خاکش را به خاطر مجموعه ای  می  در خلیج فارس را پوچ

 .«"از دالیل مرتبط با قانون اساسی، تاریخی، سیاسی و ایدئولوژیکی نخواهد پذیرفت



 
نیم: »این کارشناس خاورمیانه )ماهان  خوادر ادامه یادداشت می//    ایران و چین دو قدرت اصیل آسیایی هستند

بدین( در پاسخ به بدبینانانی که درباره جدیت نیات تهران و پکن و همچنین نگرانی چین از دور کردن امارات عربی  عا

کنند، توجهات را به سمت متحده و عربستان سعودی از خود در نتیجه همکاری با جمهوری اسالمی ابراز تردید می

جاده ابریشم جدید( چین مهم است. ایران برای دسترسی  رد که "ایران برای طرح جاده و کمربند )این واقعیت می ب

به آسیای   به مجاورتش  توجه  )با  ایران  باالی  به طور کلی موقعیت استراتژیک  و  اروپا حیاتی است  به  سرزمینی 

کند". به اعتقاد  نی بسیار جذاب می گذاران چیمیانه، دریای مکران، اروپا و حتی روسیه( این کشور را برای سرمایه 

های ایاالت متحده یا ناخرسندی احتمالی ریاض و ابوظبی از  بعید است جمهوری خلق چین به خاطر تهدید تحریماو، 

 .«ایران پا پس بکشد-های چینهمکاری

سوی قاره آسیا  عابدین افزود: »ایران و چین، دو قدرت اصیل آسیایی و شاید مهمترین قدرتهایی هستند که در دو  

کشور، احترام متقابل عمیقی وجود دارد و برای آنها بجا و مناسب است که در سطوح غالب هستند. بین این دو  

همکاری  نظامی  بالقوه  طور  به  و  سیاسی  باشنداقتصادی،  داشته  نزدیکتری  فشار    .«های  سیاست  ناکامی 

یکجانبه واشنگتن  های  نگار ایرانی در موضوع رژیم تحریم  به نوشته اکاترینا بلیُنوا، »این روزنامه  حداکثری واشنگتن

  .«علیه جمهوری اسالمی تاکید کرد که سیاست "فشار حداکثری" دولت ترامپ مشخص است که موثر نبوده است

انعطاف کشوری  »ایران  گفت:  روس  خبرنگار  این  به  یافته  عابدین  توسعه  و  گسترده  خارجه  سیاست  یک  با  پذیر 

ها عادت کرده است در نتیجه به فوت و فن دور زدن و  یمین، ایران برای چهار دهه است که به تحراست. عالوه بر ا

ها دست یافته است. مضاف بر آن اینکه اقتصاد ایران پیچیده تر و خوداتکاتر از آن چیزی است شکست دادن تحریم

اکه بسیاری فکر می  ایران  اینکه  یعنی  اقتصادی  پذیری  انعطاف  این  و  و  کنند  امور خودش  بردن  پیش  تداوم  مکان 

بلیُنوا در ادامه یادداشت خود می افزاید: »تهران علنا از تهدیدها و   «کوفایی بدون فروش نفت خام را داردحتی ش

های یکجانبه ایاالت متحده را با کمک کردن به ونزوئال سرپیچی کرده است؛ کشوری در آمریکای التین که  محدودیت 

واشنگتن   محاصره  اسالماز  جمهوری  اخیر  تابستان  برد.  می  و رنج  پزشکی  تجهیزات  غذا،  حاوی  های  کشتی  ی 

داد قرار  کاراکاس  اختیار  در  نفت  صنعت  برای  یدکی  ماه    .«قطعات  گیری  رای  اینها،  از همه  »فراتر  او،  اعتقاد  به 

نامحدود محدودیتهای تسل تمدید  به منظور  کاخ سفید  رد قطعنامه  در  در سازمان ملل  بینی آگوست  ایران،  یحاتی 

شود.  مهر( منقضی می  ۲۷اکتبر )   ۱۸ای )برجام(  ین کرد ؛ محدودیتهایی که طبق توافق هستهایاالت متحده را خون

  ۱۱قطعنامه تنها مورد حمایت ایاالت متحده و جمهوری دومنیکن قرار گرفت و چین و روسیه با ان مخالفت کردند و  

بدین از تاثیرات توفق بلندمدت  ماهان عا    .«لل( به آن رای ممتنع دادندکشور دیگر )عضو شورای امنیت سازمان م

گوید که چنین توافقی )در صورت  کند و میایران و چین بر سیاست و خط مشی تهران در سطح جهان اشاره می 

ناحیه فش از  ایران  ایران خواهد داشت که  بزرگتری بر سیاست جهانی  تاثیر  آنجایی  ار  تصویب توسط طرفین( »تا 

وی افزود: »قطعا اگر توافق چین و    .«قرار گرفتن کمتری خواهد داشت  آمریکا احساس محدود شدن و تحت تهدید

ایران به شکل یک اتحاد رسمی انجام شود )و البته این یک اگر بزرگ است(، در آن صورت ایران اعتماد به نفس  

با   مثال  فعالتر احساس خواهد کرد  ایفای نقش جهانی  در  امریکای التینبیشتری  در  بیشتر  این    .«سرمایه گذاری 

اسپوت با  مصاحبه  در  توافقتحلیلگر  انعقاد  البته  کرد،  تاکید  سیاست  نیک  اصول  تغییر  سبب  که  است  بعید  ها 

ایدئولوژیکی است را در پیش   -عابدین گفت: »ایران محور مقاومت که یک مفهوم سیاسی   .ای ایران شود منطقه 

راق و لبنان ا در سراسر منطقه و به طور ویژه در مناطق درگیری از قبیل یمن، سوریه، عمی گیرد تا سیاستهایش ر

نمی تغییر  را  موضوع  این  ایران  و  چین  توافق  ببرد.  »این   .«دهدپیش  است:  آمده  اسپوتنیک  یادداشت  انتهای  در 

این است که مشارکت استر کالم  این جمعبندی می رسد، مخلص  به  پایان  در  نگار  با روزنامه  و چین  ایران  اتژیک 

 .«منیت ملی این کشور کمک خواهد کردمنافع ملی جمهوری اسالمی همخوانی دارد و به حفظ ا

 



 

 : برنا یخبرگزار -

 فیر چین با سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار کرد س

داد خبر  خارجه  امور  وزارت  با سخنگوی  خود  دیدار  از  توییتی  در  ایران  در  چین  الملل   .سفیر  بین  گروه  گزارش  به 

با آقای خطیب »  :ود نوشتچانگ هوا«، سفیر چین در ایران، در توییتر خ»،  برنا خبرگزاری امروز بسیار خوشحالم 

 «.زاده سخنگوی جدید وزارت امور خارجه مالقات کنم، مایلیم آشنایی بین مردم دو کشور را تقویت کنیم

 

وارد ایران   توانندکشور بدون روادید می ۷شهروندان   :مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 

 کشور سفر کنند   4توانند به شوند/ شهروندان ایرانی بدون اخذ روادید می

توانند بدون اخذ روادید وارد کشور شوند، خاطرنشان  کشور می  ۷محمد قاسمی با اشاره به اینکه امروز شهروندان  

 .بدون اخذ روادید وارد کشور شوندتوانند  ونزوئال، مصر، چین و عمان می  کرد: شهروندان سوریه، آذربایجان، لبنان،

برای ورود گردشگر به هر کشوری صدور ویزا یکی از مراحل مهم آن است   به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛

وزار روزه صادر شود.  ویزای گردشگران خارجی یک  ایران  در  بود  قرار  توسعه گردشگری  راستای  در  ت میراث  که 

مس  ورود هر  برای  ایران  اخذ  فرهنگی  برای  حقیقت  در  است،  کرده  فراهم  را  ویزا  دریافت  تسهیالت  به کشور  افر 

ویزای گردشگران دیگر نیاز به زمان نیست و ویزای گردشگری به صورت فرودگاهی برای مسافران خارجی صادر  

ی فراهم شده است تا گردشگر خارجی با  شود. در برخی کشورهای توسعه یافته جهت جذب گردشگر بستر  می

رود به آن کشور بتوانند ویزای فرودگاهی گیرد و یا با بارگزاری مدارک در سایت، ویزای الکترونیکی و دریافت کند  و

محمد قاسمی، مدیرکل    .کشور دنیا لغو شود  ۴۰روزه، تبادل روادید با  بنابراین تالش شد تا عالوه بر صدور ویزای یک 

بازا میراث  دفتر  وزارت  گردشگری  تبلیغات  و  بهریابی  این خصوص  در  اجتماعی خبرگزاری   فرهنگی،  گروه  خبرنگار 

در نشستی که با مسئولین کشور روسیه داشتیم، گزارشی از وضعیت گردشگری دو کشور، اشتراکات   :گفت برنا

دمی کرونا و پشتیبانی طرفین از  فرهنگی و روابط دو جانبه گردشگری کشور، اشتراک تجارب در زمینه مقابله با پان

و نیز بررسی کارشناسی برنامه اقدام مشترک جهت اجرای موافقتنامه لغو روادید   ردشگری کشور خود صنعت گ

موافقتنامه لغو روادید گروهی   :او افزود .مورد بررسی قرار گرفت ایران و روسیه به یکدیگر گروهی سفر شهروندان

ین موافقتنامه، ضرورت داشت تا برنامه  سکو به امضا طرفین رسید. برای اجرای ادر م  ۱۳۹6میان دو کشور در سال  

بازه سه   برای  اقدام مشترک دو کشور  برنامه  را مشخص سازد.  آن  اجرای  فرایند  تا  تنظیم شود  اقدام مشترکی 

گردشگری و    وزیر میراث فرهنگی، تنظیم شده است که امکان تمدید و بازنگری آن وجود دارد.  ۲۰۲۲ساله تا سال  

نزدیک به منظور امضای سند در راس هیاتی به روسیه سفر می کند و همچنین مورد    صنایع دستی ایران در آینده

میان بخش خصوصی دو کشور در جریان سفر  B2B  های الزم جهت برگزاری نشستتائید قرار گرفت تا هماهنگی

کشور    ۷هروندان  راث فرهنگی با اشاره به اینکه امروز شاین مقام مسئول در وزارت می  .وزیر به روسیه به عمل آید

شهروندان سوریه، آذربایجان، لبنان، ونزوئال، مصر،  :می توانند بدون اخذ روادید وارد کشور شوند، خاطرنشان کرد

ادید  توانند بدون اخذ روادید وارد کشور شوند اما شهروندان ایران برای سفر به این کشورها باید روچین و عمان می

امر سبب می این  کنند.  تجاخذ  ارزآوری  شود  در حوزه  و  وارد شوند  به کشور  بیشتری  با سهولت  و گردشگران  ار 

همچنین   :مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراث فرهنگی افزود  .رو شودکشور با توفیقاتی روبه 

رقم   مالزی  و  ایران  و  ارمنستان  و  ایران  گرجستان،  و  ایران  ترکیه،  و  ایران  میان  که  توافقی  است،  طی  خورده 

امید است بهشهروندان هر دو کشور می  نیز به  توانند بدون اخذ روادید وارد کشور مقابل شوند که  زودی روسیه 

 ۳انتهای پیام:  .تجار و گردشگران تسهیل شود جمع این کشورها اضافه شود و روند جا به جایی مسافرین,
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 ساله با چین ۲5سعید جلیلی | شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا با قرارداد 

شورای همکاری عضو  گسترش  اینکه  بیان  با  ملی  امنیت  فشار  عالی  راهبرد  شکست  یعنی  ایران  اقتصادی  های 

گ آمریکا،  همکاری حداکثری  این  از  مختلف  لحاظ  به  که  است  این  صحیح  تدبیر  دشمفت:  برابر  در  صیانت ها  ن 

شورای.شود عضو  جلیلی،  ملی عالیسعید  بسیج امنیت  مسئولین  از  جمعی  با  دیدار  دانشجویی در  های 

شجویی باید پیش از دیگران نسبت به موضوعات مهم کشور به  های تهران با بیان این نکته که جنبش داندانشگاه 

بزنگاه  در  بتواند  باید  دانشجویی  یابد، خاطرنشان کرد: حرکت  و  تحلیل صحیح دست  باشد  تحلیل صحیح داشته  ها 

ت آن  بر  دهدمبتنی  انجام  را  خودش  وظیفه  مصلحت مجمع عضو  .حلیل،  نشست نظام تشخیص  این  و   در  پرسش 

بین  پاسخ مسائل  پیرامون  دانشجویان  سواالت  درباره  انجامید،  طول  به  ساعت  دو  از  بیش  بیان المللکه  به  ی 

جلیلی تعامل گسترده و    .واحد سیاسی دیگر در دنیا پرداخت  ۲۰۰ی جایگاه تعامالت کشور با حدود  ای درباره مقدمه 

سیاست اصول  جزء  را  ایران خارجی  سازنده  اسالمی  کرد جمهوری  تاکید  و  صهیونیستیر خواند  از   ژیم  آمریکا  و 

ان اینکه سیاست خارجی وی با بی   .جمله استثنائاتی هستند که بر مبنای یک منطق صحیح از این دایره خارج شدند

گیرد، گفت: نقاط اشتراک و افتراق  آنها شکل می حقوق ها وتمامی کشورهای دنیا بر مبنای اهداف، اصول، ارزش

یا تهدید  کند و در نهای تعامل و تقابل را ایجاد می کشورها، زمینه سیاست خارجی میان یت منجر به ایجاد فرصت 

از   سیاست خارجی، خارجی کشورمان عنوان کرد: کارویژه مهمعضو شورای راهبردی روابط    .خواهد شد  صیانت 

ارزش فرصت حقوق،  از  موقع  به  و  صحیح  استفاده  در  کشور  یک  منافع  و  بین  ها  تعامالت  در  آمده  دست  به  های 

با تهدیدات است به موقع در مقابله  اقدام  ارائه مقدمه درباره عرصه تعامال  .المللی و همچنین  از  ت و  جلیلی پس 

ز سوی مقامات آمریکا، آن را تاکتیکی برای کسب منافع  های بین المللی ضمن اشاره به درخواست مذاکره اتقابل 

خواند ایران،  علیه  حداکثری  فشار  راهبرد  از  نمونه   .ناشی  را  آن  ایران،  علیه  ثانویه  های  تحریم  به  اشاره  با  وی 

اقتصادی   جنگ یک عیار  کردتمام  ناامید  را  دشمن  باید  آن  شکست  برای  که  تشخیص  عضو  .دانست  مجمع 

منو مصلحت را  دشمن  کردن  ناامید  تقویتنظام،  به  لوازم   اقتصاد ط  از  کرد:  تاکید  و  خواند  تولید  جهش  و  داخلی 

ی  ظایف مهم دستگاه سیاست خارجی در این حوزه، یافتن بازارهاجهش تولید، جهش در صادرات است و یکی از و

ی در پاسخ به پرسشی درباره  تشخیص مصلحت نظام عضو مجمع  .صادراتی برای تقویت تولید داخلی کشور است

راهبردی سفر ایران قرارداد  به  اشاره  ضمن  چین،  جمهور و  سال   رئیس  در  ایران  به  کشور  اعالم    ۹۴این  و 

همکاری  چین آمادگی کشورمان برای  با  راهبردی  تعهای  برخی  دلیل  به  داشت:  اظهار  تشخیص لل،  عدم  و  ها 

های صریح مقامات  نویس بوده و مخالفت ها، این طرح پس از گذشت چند سال هنوز در مرحله پیش ویت درست اول

راهبرد فشار حداکثری است از شکست  آنها  و احساس خطر  نگرانی  از  آن حاکی  درباره  تاکید   .آمریکایی  جلیلی 

عضو شورایعالی امنیت   .خواهد کردهای قانونی خود را طی  رچوب کرد: این قرارداد نیز همانند سایر قراردادها، چا

دلیل   درباره  کرد:  تصریح  مختلف،  موضوعات  به  نسبت  دشمنان  مواضع  کردن  رصد  به  دانشجویان  توصیه  با  ملی 

جلیلی در   .هایی تحلیل داشته باشیدعصبانیت آمریکا و اظهارات خصمانه مقامات این رژیم نسبت به چنین همکاری

های ثانویه علیه کشورهایی  باره تشریح کرد: آمریکا بر مبنای راهبرد فشار حداکثری علیه ایران و اعمال تحریماین

به تحریم  پای که  او  ایران اطالع داشته  بند نیستند، میهای  با  از کم و کیف روابط اقتصادی سایر کشورها  خواهد 

بر فشارها  آن کشورها،  تحریم  ضمن  تا  به    باشد  را  برساندایران  گسترش همکاری   .نتیجه  اینکه  بیان  با  های وی 

لحاظ مختلف از این  اقتصادی ایران یعنی شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا، گفت: تدبیر صحیح این است که به

 عصر ایران :منبع .ها در برابر دشمن صیانت شودهمکاری
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https://www.55online.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-66/160289-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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https://www.55online.news/fa/tags/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA
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https://www.55online.news/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86


 

 : اسپتنیک -

 را معرفی کرد چین برگ برنده غیرمنتظره در ناوگان دریایی روسیه  

© Sputnik / Aleksander Melnikov    پروژه را برگ    ۲۲۱۶۰کارشناسان نظامی از چین کشتی های جدید روسیه 

چینی در این خصوص   Sohuش اسپوتنیک، نشریه  به گزار  .برنده غیرمنتظره ناوگان نظامی دریایی روسیه نامیدند

تن، این کشتی توپ قوی و سیستم   ۱۸۰۰ه طور کلی  کارشناسان معتقدند: »علی رغم جابه جایی در آب ب  نوشت.

آنها و امکان   پنهان بودن  با برد کوتاه دریافت کرده است.« ویژگی اصلی کشتی های روسی جدید  پدافند هوایی 

بالدار ک این واحد های جنگی بخش    الیبر است.پرتاب موشک های  به واسطه قدرت نظامی و خصوصیت حرکتی 

را می کنند. این حقیقت نیز گویای موفقیت است که نظامیان روسی از ابتدا قصد ساخت وسعی از برنامه ها را اج

کشتی   به    ۲۲۱۶۰چهار  آنها  تعداد  بعدا  و  اند  داشته  است.  ۱۲را  رسیده  مه  عدد  ماه  دریایی   در  نظامی  ناوگان 

از   اطالع داد که برای دفاع از زیردریایی های استراتژیکی و پایگاه های دریایی مرتبط از زیردریایی دشمن روسیه

، کشتی های کوچک ضد زیردریایی  ۲۷»گردان شکارچی« استفاده می کند که شامل بالگردهای ضد زیردریایی کا

 است. ۲۲۱۶۰و همچنین کشتی های پروژه  

 

 : وزیپدال ن -

 افزایش فروش خودروهای دست دوم در چین 

بازار، فروش خودروهای دست    -نیوز  پدال با ادامه روند بهبود  داده های صنعت خودرو در چین نشان می دهد که 

به گزارش پدال نیوز به نقل از    .درصد افزایش یافته است  ۴دوم در این کشور طی ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته  

د بهبود بازار، فروش خودروهای دست دوم رون  تسنیم، داده های صنعت خودرو در چین نشان می دهد که با ادامه

گذشته   سال  به  نسبت  ژوئیه  ماه  طی  کشور  این  است  4در  یافته  افزایش  انجمن    .درصد  گزارش  براساس 

از   بیش  ژوئیه  ماه  در  چین،  حدود   ۱.۲6خودروهای سواری  ترکیبی  ارزش  به  دوم  دست  اتومبیل  دستگاه  میلیون 

)حدود    ۷۷.۹۸ یوان  اند  لیاردمی  ۱۱.4میلیارد  شده  معامله  آمریکا(  تعداد   .دالر  که  دهد  می  نشان  گزارش  این 

  6.۷۸درصد کاهش نسبت به سال گذشته به    ۱6.۰6خودروهای دست دوم معامله شده در دوره ژانویه تا ژوئیه با  

خود   این انجمن در گزارش  .درصدی نیمه اول سال نیز کمتر است  ۱۹.6۱میلیون دستگاه رسیده است که از افت  

پاندمی ویروس کرونا قرار  هم تأثیر  نیمه اول سال تحت  بازار خودروهای دست دوم در  چنین اعالم کرد که اگرچه 

تخمین زده می شود که تعداد خودروهای دست دوم معامله    .داشت اما عملکرد آن در ماه ژوئیه بهتر از انتظار بود

 .یون دستگاه برسدمیل ۱.۳5و   ۱.۳شده در ماه های آگوست و سپتامبر به ترتیب به 

 

 : لنایا -

 گزارش الجزیره درباره توافق ایران و چین 

ایران و چین پرداخت توافق  به  الجزیره، رسانه   .الجزیره در تحلیلی  از  نقل  به  ایلنا  با اغبه گزارش  آمریکا  راق های 

ور کردند. توافق ایران و چین در واقع در  و اهداف توافق ایران و چین یک بار دیگر آتش جنگ را شعله درباره وسعت

توانیویورک  .ها خلق شدرسانه  این  نوشت:  را گسترش میتایمز  در خاورمیانه  نفوذ چین  را  فق  راه نجاتی  و  دهد 

می باز  ایران  اقتصاد  بحث    .کندبرای  از  زیادی  رسانه مدت  در  موضوع  این  که  درباره  بود  نگذشته  آمریکا  های 

و سازی روابط دیپلماتیک اسرائیل و امارات به نشانه تشکیل ائتالفی به رهبری آمریکا در مقابل ایران، چین  عادی 

https://ir.sputniknews.com/opinion/202009026881211-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-/
https://ir.sputniknews.com/opinion/202009026881211-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-/
http://pedalnews.ir/fa/news/130088/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/967367-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
این هم کار رسانه  ترکیه مطرح شد.  ایران و چین، گفت:     .ها بودشاید  برتون، کارشناس رسانه در مورد همکاری 

سرمایهچ درباره  مقاالتی  مینین  اغراق  اسرائیل  و  ایران  در  چین  نفوذ  و  گفت   .کنند گذاری  در  با  پمپئو  وگویی 

ر اختیار نیروهای نظامی ایران قرار خواهد داد و ورود نیوز مدعی شد: توافق ایران و چین نقدینگی چین را دفاکس 

اسرائیل، عربستان سعودی و امارات را در خطر قرار خواهد چین به خاورمیانه ثبات این منطقه را بر هم خواهد زد و 

ترین موضوعات خبری چند ایران و چین یکی از مهم اسکیتا استاد دانشگاه درهام گفت: اخبار مربوط به توافق    .داد

 .های سیاسی زیادی را در پی داشته استگیریها و تفاسیری با جهتهفته اخیر بوده و اغراق

 

 : وزیشهرآران -

 !احتماال گزینه ایران جنگنده چینی است نه روسی

ساخت چین، نسبت  «  ۱۷-تر بودن جنگنده »جی شورای آتالنتیک مدعی شد که با توجه به ارزان /    ۴۲۷۵۹کد خبر:    :

»سوخو خ  ۳۰-به  چینی  جنگنده  این  ایران  گزینه  احتماال  روسیه  ساخت  ام«  بود.اس  گزارش  واهد    شهر  به 

پرداخت. انیوز،آر ایران  نظامی  توان  به  تحلیلی  در  آتالنتیک  نوشت:ایران    شورای  گزارشی  در  آتالنتیک  شورای 

از    های بومی خود است.های نظامی را ارتقا داده و به دنبال توسعه موشکهای خود برای توسعه سامانه توانایی 

ارزان به  توجه  با  دیگر  بودطرفی  »جیتر  جنگنده  چین،«  ۱۷-ن  »سوخو   ساخت  به  ساخت    ۳۰-نسبت  ام«  اس 

ایران    تر است.چنین نگهداری آن نیز برای ایران راحتروسیه احتماال گزینه ایران این جنگنده چینی خواهد بود. هم

 منبع: ایلنا .کیلومتر تجهیز کند  ۱۵۰۰هایی با برد ها به موشکرا ارتقا دهد و آن « ۲۲-های »سوخو تواند جنگندهمی

 

 : ستنایا -

 تر از رکورد جهانی را کرد ادعای ساخت ابرکامپیوتری یک میلیون بار سریعچین 

خود   غربی  رقیب  که  کامپیوتری  شد،  مطرح  چینی  دانشمند  یک  سوی  از  کوانتومی  کامپیوتر  یک  ساخت  ادعای 

انشگاه  دان دادعا از سوی چان ژیانوی فیزیک با مطرح شدن این    .زندیعنی ابرکامپیوتر سیکامور گوگل را کنار می 

علوم و تکنولوژی چین طی کنفرانسی در دانشگاه وستلک در هانگژو چین اعضای تیم وی اعالم کردند این گفته  

براساس مقاله  دارد.  بیشتری  بررسی  و  تایید  به  در  نیاز  کردند، سیکامور  پیش منتشر  ای که محققان گوگل سال 

  .هزار سال برای حل آن زمان نیاز دارد ۱۰ن کامپیوتر زمین  تریای را به پایان رساند که سریع ه ثانیه محاسب  ۲۰۰حدود  

بیانیه  پن  تیم  گفته البته  که  کردند  اعالم  آن  و طی  کردند  منتشر  بزرگ چین،  اجتماعی  ویبو ،شبکه  در  پن  ای  های 

تایید    نیه به نقل از پن گفته شده است که »تاخارج از مضمون بوده و آنها بسیار نگران این ادعا هستند. در این بیا

ندارد وجود  درصدی  صد  تضمین  هیچ  در   .«نهایی  زیراتمی  ذرات  یا  کوبیت  از  استفاده  با  کوانتومی  کامپیوتر  یک 

دهد. بسیاری از دانشمندان باور دارند های مختلف کوانتومی، تعداد زیادی محاسبات را در یک آن انجام می حالت

ها استفاده شود. با این وجود  و رمز عبور دیگر حساب لوژی ممکن است روزی برای هک حساب بانکی  که این تکنو

های فعلی ها سال فاصله داریم. اکثر ماشینهنوز با ساخت یک کامپیوتر کوانتومی قابل استفاده برای عموم ده

با کد شکنی ندارند ارتباطی  ک   .وظایف خاصی بر عهده دارند و هیچ  نور در  برای مثال  امپیوتر کوانتومی پن حرکت 

می محفظه  را شبیه سازی  کریستال  از  پر  ذره ای  وقتی  راست کند.  یا  به چپ  کند  برخورد  کریستال  به  نور  از  ای 

حتی    .خواهد رفت و به کریستال دیگری برخورد خواهد کرد. با افزایش ذرات نور، شرایط بسیار پیچیده خواهد شد

این فرایند به مشکلجهان هم در شبیه  قدرتمندترین کامپیوترهای این می  سازی  با کامپیوتر کوانتومی  اما  خورند 

ساده  بسیار  شبیهفرایند  این  برای  دستگاهی  ساخت  به  شروع  پن  تیم  که  زمانی  بود.  خواهد  همان تر  یا  سازی 

https://shahraranews.ir/fa/news/42759/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://shahraranews.ir/fa/news/42759/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://shahraranews.ir/fa/news/42759/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C


 
کوبیت    ۵۰ن حاال این رقم به  کوبیت را داشت. اما به گفته پ  ۱۰نمونه برداری بوزون کردند، این دستگاه قابلیت اداره  

کند، با اینکه این رقم بسیار قابل توجه است  کوبیت را پردازش می  ۵۳است. کامپیوتر سیکامور گوگل  افزایش یافته  

پن و تیمش توضیح ندادند که چطور    .اما این کامپیوتر با »مدار تصادفی« برای وظیفه متفاوتی طراحی شده است

را م ماشین  دو  این  کرده عملکرد  ماشینقایسه  این  با هدف  اند. هردوی  کوانتومی« ساخته شده ها  و  »برتری  اند 

کامپیتور  که  دهند  نشان  دارند  کردقصد  خواهند  عمل  خود  معمولی  همتایان  از  بهتر  بسیار  کوانتومی  اما   .های 

های خارج از رده  از الگوریتم کند که گوگل با استفاده  ادعا می IBM هایی نیز در این باره وجود دارد. برای مثالبحث

هزار سال افزایش داده است. پن ساخت اولین ماهواره   ۱۰کامپیوترهای معمولی را از دو روز به  زمان محاسبه ابر

ای کوانتومی جهان و راه اندازی بزرگترین شبکه ارتباطی کوانتومی از پکن تا شانگهای را رهبری کرده است، پروژه

غیرقاب نظری  لحاظ  از  تثبیکه  برای  گذشته  دهه  دو  در  پن  تیم  است.  نفوذ  کوانتوم  ل  تکنولوژی  در  چین  جایگاه  ت 

به گفته یکی از اعضای تیم آنها تحت فشار هستند تا میزان  .های زیادی از دولت این کشور دریافت کرده استکمک

خواسته است نامش فاش  گذاری دولت را گزارش دهند. یکی از فیزیکدانان که به دلیل حساسیت موضوع  سرمایه 
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 عیار   گذرد؟/دمیدن بر شیپور جنگی تمامها درباره همکاری جدید ایران و چین چه میدر پس بزرگنمایی

معقتد است که رسانه  رسانه قطری به جوسازی رسانه های خبری غرب نسبت به توافق ایران و چین پرداخته و  

بار دیگر مانند اند و در شیپور   ۲۰۰۳سال    های خبری غرب  امریکا به عراق بازیچه دست دولتمردان شده  و حمله 

در گزارشی تحلیلی به عنوان »در   وب سایت شبکه خبری الجزیره ،خبرآنالین به گزارش خبرگزاری  .جنگ می دمند

ایران و چین چه می گذرد؟« نوشت بزرگنمایی ها درباره همکاری جدید  با اغراق د  :پس  آمریکا  رباره  رسانه های 

ی روابط امارات  دامنه و اهداف توافق ایران و چین یک بار دیگر بر آتش جنگ دمیده اند. این تحول در کنار عادی ساز

 .و اسراییل دو مورد از تحوالت اخیر در خاورمیانه هستند که درگیری ژئوپلتیک میان آمریکا و ایران را تشدید می کنند

رسانه   در  واقع  در  و چین  ایران  آمیزخبر همکاری  توافق  تحریک  عنوان  با  که  بود  تایمز  نیویورک  این  ها خلق شد؛ 

منتشر کرد و درباره آن نوشت این توافق نفوذ چین در خاورمیانه را گسترش می ساله ایران و چین را    ۲5راهبردی  

ا  .دهد و راه نجاتی را برای اقتصاد ایران باز می کند ی به همکاری در پیش نویس منتشر شده این توافق اشاره 

می دهد از سوی   نظامی نشده بود؛ اما این گمانه زنی ها که ایران جزایر راهبردی خلیج فارس را به چین اجاره

مدت زیادی از بحث درباره این موضوع در رسانه های    .محمود احمدی نژاد و برخی نمایندگان مجلس منتشر شد

ا دیپلماتیک  روابط  سازی  عادی  که  بود  نگذشته  رهبری  آمریکا  به  ائتالفی  تشکیل  دهنده  نشان  امارات  و  سراییل 

این نیز کار رسانه ها بود. نه     ان، چین و شاید ترکیه است.آمریکا در مقابل »محور شرارت« جدیدی متشکل از ایر

که   است  میانه  خاور  در  قوا  توازن  تغییر  میانه  در  نیابتی  تنها جنگ  محور شرارتی.  نه  و  دارد  وجود  بزرگی  ائتالف 

پکن است به  واشنگتن  از  آرام قدرت  انتقال  و  منطقه  از  آمریکا  نیروهای  نتیجه خروج  آن  از  و  .بخشی   متخصصان 

اند.  نگرفته  قرار  خاورمیانه  در  آمریکا  و  چین  رقابت  درباره  ای  رسانه  های  پوشش  چنین  تأثیر  تحت  کارشناسان 

یک به  با اشاره  در خاورمیانه  نویسنده کتابی درباره چین  و  برتون،  ایران  درباره همکاری  روزنامه هیل  از مقاالت  ی 

ین در ایران و اسراییل اغراق می کنند. برتون این پرسش  درباره سرمایه گذاری و نفوذ چ   چین، گفت چنین مقاالتی

را مطرح کرد که » چه تعداد از این مقاالت خبری عمدی و با هدف اعمال نفوذ بر سیاست آمریکا یا به علت درک 

پمپئو در گفتگویی با فاکس نیوز مدعی شد توافق ایران و چین نقدینگی    «از منافع و ظرفیت چین است؟ نادرست  

در اختیار سپاه پاسداران قرار خواهد داد و ورود چین به خاورمیانه ثبات این منطقه را بر هم خواهد زد و   چین را
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داد قرار خواهد  در خطر  را  امارات  و  به  اس  .اسراییل، عربستان سعودی  اخبار مربوط  دانشگاه درهام گفت  از  کیتا 

د هفته اخیر بوده و گمانه زنی ها، اغراق ها و  ساله ایران و چین یکی از مهمترین موضوعات خبری چن  ۲5توافق  

تفاسیری با سوگیری های سیاسی زیادی را در پی داشته است. وی گفت به نظر نمی رسد این توافق از ظرفیت  

در مسیر انقالب  باشد  ایجاد  برخوردار  و چین  ایران  ای    .روابط  ارائه خالصه  با  المانیتور  در  ای  مقاله  در  یانگ  کارن 

ت دولت ترامپ، نوشت مقابله با چین در خاورمیانه چالش های حاصل از عدم ثبات در سیاست آمریکا  درباره شکس

رح ساختن مساله افزایش نقش  و پی بردن به افزایش جذابیت چین برای منطقه را نشان می دهد. به باور او مط

کا یا چین فقط به تقویت جایگاه چین  چین در خاورمیانه در قالب انتخابی همه یا هیچ میان حمایت و همکاری با آمری

ابتکار     برتون بر این باور است که هدف اصلی واشنگتن آسیب زدن به  .برای رهبران سیاسی منطقه می انجامد

ت که می تواند به رقابت میان کشورها برای جلب توجه و جذب سرمایه گذاری "یک کمربند و یک جاده" چین اس

عنوان روزنامه نگار، این پرسش مطرح است که چرا سردبیران و نویسندگان رسانه  برای من به    .های چین بیانجامد

توجیه حمله سال   در  آتش جنگ هستند. هنوز نقش رسانه ها  در  به دمیدن  از  به ع  ۲۰۰۳این چنین مشتاق  راق 

قدرت خود   ذهن ها پاک نشده است. رسانه ها یک بار دیگر به بلندگوی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده اند که

 .را در داخل با برافروختن جنگ در حیاط خلوت دیگران دوام می بخشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:26)هفته یثد ح  - خبرنامه:

 (ع) مام سجاد اشهادت ایام )بمناسبت  « داممو سعادت  ريخ » 
  :ودفرم ،دبا شنو خاندا او  رب اخد سالم که   سجادامام 

ما دامَ لَکَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ،  ریْابْنَ آدَم، إنَّکَ ال تَزالُ بَخَ ایَ»

 اسَبَهُ مِنْ هَمِّکَ، وَما کانَ الْخَوْفُ لَکَ شِعاراً«؛ وَما کانَتِ الْمُح

فرزند آدم، تا آن زمانى که در درون خود واعظ  اى

ام اشته باشى، و در تمکننده اى دلسوز د حتیو نص

دهى، و  تی  را اهم تیامور بررسى و محاسبه کارها

حاالت ـ از عذاب الهى ـ ترس و خوف   در تمام

 و سعادت خواهى بود.  ریدر خ  ;داشته باشى

 5، ح 64، ص 6۷، /بحاراألنوار، ج 246مشکاه األنوار، ص  

 


