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 اندشکنی آمریکا داشتهابله با قانون یشترین نقش را در مق ظریف: روسیه و چین ب 

سوریه،  : فارس برجام،  درباره  سفر  این  در  اینکه  و  مسکو  به  سفرش  اهداف  تشریح  ضمن  خارجه  امور  وزیر 

روابط دوجانبه با مقامات روسیه گفت و گو می کند، گفت که روسیه و چین نقش رهبری را در برابر    افغانستان و 

المی ایران امشب )چهارشنبه( در  وزیر امور خارجه جمهوری اس محمدجواد ظریف  .نی آمریکا ایفا کردندقانون شک

نمایندگی   بدو ورود به مسکو در گفت و گو با خبرنگاران درباره این سفر عنوان کرد: در مورد برجام دولت روسیه و 

در کنار چین در شورای امنیت در این مراحل    این کشور در سازمان ملل و وزارت خارجه این کشور بهترین موضع را

رئیس دستگاه دیپلماسی    .داشتند و نقش رهبری را در برابر قانون شکنی آمریکا ایفا کردنددشوار چند ماه گذشته  

است که این امکان را   افزود:هماهنگی بسیار نزدیکی بین ما بوده و این سومین سفر من به مسکو در دورانکرونا

نز از  که  باشیمداده  هماهنگ  و  داشته  تماس  روس  همکاران  با  خارجه  .دیک  امور  در    وزیر  ما  کرد:  بیان  همچنین 

روسیه دارد    منطقه مشکالت جدی هم داریم، بحث سوریه کماکان به عنوان یک معضل نیاز به همکاری بین ایران و

کنیم و این یکی از دیگر موضوعات    و همینطور نیاز دارد با همسایگان خود از جمله ترکیه در قالب آستانه هماهنگ

با توجه به شروع مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان و گروه های نیز ظریف موضوع افغانستان را    .است

مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به سختی مواضع طالبان و موضع بسیار مضر آمریکایی ها در منطقه موضوع 

است، اما همواره   وی گفت: روابط دوجانبه نیز گرچه روابط بسیار خوبی   .ماهنگی دارددیگری است که نیاز به ه

نیاز داریم که آخرین تحوالت روابط دوجانبه را با دوستان روس بررسی کنیم، لذا این سه چهار موضوع، موضوعات  

 شر شده مبنی بر اینکه دولت وزیر خارجه درباره خبر منت   .اصلی خواهد بود که فردا بحث ما را در بر خواهد گرفت

با روسیه گفتگو کند، نیز اظهار داشت: بعضی خبرهایی که می   لبنان فرانسه از ظریف خواسته راجع به موضوع

با دوستان روس صحبت  لبنان شنوم برای خودم هم خنده دار است، نه چنین چیزی صحت ندارد. احتمال دارد درباره

ا امروز با  لویت در دستورکار ما نیست و فکر نمی کنم از زمان سفرم به بیروت تکنیم، ولی این از موضوعات دارای او

یک روزنامه لبنانی امروز نوشته بود که وزیر امور خارجه ایران    .گویی داشته باشمگفت و لبنان فرانسوی ها درباره

ور نیز با طرف روسی به درخواست فرانسه در سفر به روسیه درباره لبنان و موضوع تشکیل دولت جدید این کش

اجالس سیکا عنوان کرد: اجالس کنفرانس امنیت و اعتمادسازی    ظریف همچنین با اشاره به  .رایزنی خواهد داشت

به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود و قرار بود من از تهران در این نشست شرکت   در آسیا درباره ویروسکرونا

  .سکو در این نشست شرکت می کنمکنم با توجه به سفرم به مسکو فردا از م

 شروع پورعلی گنجی در چین با گلزنی 

آنالین کند : خبر  گلزنی  تیمش  برای  توانست  چین  شنزن  باشگاه  ایرانی  های    .مدافع  رقابت  سیزدهم  هفته  در 

ن دالیا  ۱-۳سوپرلیگ چین، تیم فوتبال شنزن که مرتضی پورعلی گنجی را در ترکیب خود دارد، موفق شد با نتیجه  

نخستین گل تیمش را به ثمر رساند تا نقشی کلیدی در    ۲۵بقه پورعلی گنجی در دقیقه  کست داد. در این مسا را ش

 .رقم خوردن این برد داشته باشد

 آنارشی کرونایی در شورای امنیت /   سابقه و خارج از عرف دیپلماتیک چین و آمریکانبرد بی

اقتصاد می : دنیای  ملل  سازمان  کرونا  میگوید،  دبیرکل  ویروس  مدیریت  موضعترسد  سرنوشت  به  دنیا  گیری در 

گزارش الجزیره روز پنجشنبه درگیری تلخی بین روسیه،   کشورها در خصوص تغییرات آب و هوایی دچار شود. به



 
این درگیری    .وجود آمدمتحده در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به دلیل بیماری ویروس پاندمی به چین و ایاالت 

آنتبه  که  بود  خوردهحدی  شکست  کرونا  ویروس  مدیریت  در  آنها  که  گفت  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،    اند.ونیو 

های بزرگ گفت که هیچ آمادگی و همکاری جهانی و اتحادی در این زمینه وجود ندارد و  با سرزنش قدرت گوترش  

در حال حاضر   کنترل خارج شده است.  از  ویروس کرونا  نف  ۳۲مهار  دنیا  میلیون  در  ویروس دچار شدهر  این  اند. به 

نزد   در  برای همکاری  ۱۵گوترش  بزرگ  آزمون  یک  »پاندمی  گفت:  بینکشور عضو  که  های  آزمونی  المللی است؛ 

خورده شکست  آن  در  رئیس تاکنون  ترامپ،  دونالد  ایاالت ایم.«  آمریکا  جمهوری  در  مجدد  انتخاب  برای  که  متحده 

سخنمی روز  نخستین  در  و  رانیجنگد،  خواند  بیماری  این  انتشار  مقصر  را  چین  ملل،  سازمان  در  عمومی  های 

هزار نفر را    ۲۰۰های بیش از  متحده تاکنون گزارش کشتهایاالت   چین شد.خواستار یک اقدام عملی جهانی علیه  

چین البته این  کند.  های ناشی از ویروس کرونا میداده است و پکن را متهم به عدم صداقت در ارائه میزان کشته 

 .کندادعا را رد می 

است بس  همان  //    دیگر  امنیت  شورای  مجازی  جلسه  در  مجددا  ملل  سازمان  در  آمریکا  نماینده  کرافت،  کلی 

میاتهام  چین  متوجه  را  گفت:  ها  چین  نماینده  شد.  مواجه  خود  چینی  همتای  جون«  »ژانگ  تند  پاسخ  با  که  کند 

م کافی  اندازه  به  شما  است.  بس  کرده»دیگر  ایجاد  که  شکالت  باشد  متوجه  باید  آمریکا  دیگران  اید.  سرزنش  با 

مینمی صحبت  انگلیسی  که  ژانگ  کند.«  حل  را  خود  داخلی  مشکالت  کشته تواند  تعداد  شمردن  بر  با  های کرد 

داد: »اگر  آمریکا گفت: »این کشور با بهترین و بیشترین تجهیزات چرا باید تعداد تلفاتش در این حد باشد؟« او ادامه  

باید تعدادی از مقامات آمریکا را مجبور به پاسخ کنید.« او تصریح قرار است کسی را مجبور به پاسخگویی کنید  ،

کرد که آمریکا خود را به شدت منزوی کرده است. این اظهارات از سوی روسیه نیز مورد تایید قرار گرفت. درگیری  

روز اما    در این  .پاندمی ویروس کرونا به نقطه جوش رسیده استطوالنی مدت چین و آمریکا حاال بر سر بیماری  

کرافت به چندین دیپلمات دیگر نیز حمله کرد. او گفت: »شرم بر همه شما.« او تصریح کرد: »من از مباحث امروز  

این شورا شرمنده شده با  این فرصت استفاده متحیر و منزجر شدم. من واقعا  از  اینکه  به جای   ام. اعضای شورا 

کینه  روی  کنند،  حل  را  مهم  مسائل  تا  سیاسکنند  دیپلمات های  کردند.«  تمرکز  خود  می ی  کلی ها  لحن  از  گویند 

اند. بنابه گفته شاهدان پس از جلسه  کرافت، در زمانی که سفیر چین در حال سخنرانی بود، به شدت تعجب کرده 

ا پیشین  نانسی سودربرگ، سفیر  است.  بوده  پرخاشگر  به شدت  الجزیره  یاالت کرافت  به  ملل  در سازمان  متحده 

دهد که دنیا از پیش در مبارزه با این  ین سازمان یک مدل کوچک از عالم هستی است و این نشان می گوید: »امی

 «.رویداد شکست خورده است

 چین به آمریکا: چرا به بدترین کشور از نظر مرگ و میر کرونا تبدیل شده اید؟ 

ز واشنگتن خواست به ادعاها درباره ویروس کرونا علیه پکن پایان دهد و در سازمان ملل ا نماینده دائم چین : فارس

برای جهان درست کرده زیادی  آمریکاییها مشکالت  در سازمان ملل  »  .اندتاکید کرد  نماینده دائم چین  ژانگ جون« 

نشان   واکنش  کرونا  ویروس  درباره شیوع  آمریکایی  ادعاهای مقامات  به  مجددا  ژاپن    .دادمتحد  گزارش  براساس 

جمهوری   رئیس  ترامپ«  »دونالد  به  خظاب  وی  کرونا  تایمز،  ویروس  بابت  را  پکن  باید  جهان  بود  گفته  که  آمریکا 

وی در یک نشست مجازی شورای امنیت خطاب به واشنگتن   .مسئول بشناسد گفت: به این اظهارات پایان دهید

باید بگویم که شما تا ژانگ   «.ایدهمین االن نیز مشکالت زیادی برای جهان درست کرده  افزود: »کافی است. من 

درمانی پیشرفته چرا ایاالت متحده آمریکا به بدترین کشور از نظر مرگ و میر کرونا    با این همه تکنولوژی  تاکید کرد،

ید در این  تبدیل شده است؟ اگر کسی باید مسئول این فاجعه شناخته شود، برخی مقامات آمریکایی هستند که با

یک کشور ابرقدرت باید مثل یک کشور بزرگ رفتار  این مقام چینی با طعنه افزود:    .زمینه )به مردم( جوابگو باشند



 
نماینده چین پیش از این نیز از ادعاهای ترامپ درباره چین انتقاد کرده بود و    .کند. آمریکا کامال منزوی شده است

مواجه است. همچنین چالشهای دیگری نظیر یکجانبه    ۱9-یروس کوویدگفته بود: جهان با چالشهای شدیدی مثل و

به  گرایی، حما نیاز  و  دارد  قرار  راه  چهار  یک  بر سر  اکنون  دنیا  دارد.  وجود  نیز  قلدرمآبانه  رویکردهای  و  گرایی  یت 

تقابل نه  بود:در حالیکه تر  .یکپارچگی و همکاری داریم  این زمینه نوشته  نیز در  امپ تالش  خبرگزرای رسمی چین 

ویروسمی شیوع  خاطر  به  را  چین  کند کرونا کند  رکورسرزنش  کشورش  و  ،  مرگ  و  تلفات  تعداد  در  دیگری  د 

در ایاالت متحده در روز سه شنبه   کرونا ثبت کرده است.طبق گزارش دانشگاه جانز هاپکینز، شمار تلفات کرونا میر

 .هزار نفر نیز عبور کرد ۲۰۰از 

 برای میلیاردر شدن هایی از دو کارآفرین درس

پوست در سراسر دنیا  سیاه  ۱۳مجله فوربس، فقط    ۲۰۱9در لیست میلیاردرهای  Forbes :مترجم: مریم رضاییمنبع

  ۱/  9کانادایی، یکی از آنها بود که ثروت  -، کارآفرین جامائیکایی(Michael Lee-Chin) وجود داشت. مایکل لی چین

  .دست آمده استجامائیکا به  NCB درصد سهامش در بانک  ۶۰ثروت او از    ای دارد.کامال خودساختهمیلیارد دالری  

لیست سال   (Joe Tsai) همچنین جو سای در  که  تایوان است  متولد  کانادایی  و    ۱۳۵رتبه    ۲۰۲۰میلیاردر  دارد  را 

بنیانم  ۱۳/  ۲ثروتش   از  یکی  و  ارشد  او معاون  زده شده است.  و دومین باب  گذاران گروه علییلیارد دالر تخمین  ا 

تیم از  یکی  مالک  جو همچنین  است.  ما  از جک  بعد  این شرکت  بزرگ  پای     است. NBA لیگهای  سهامدار  وقتی 

توان یی که از موفقیت آنها می هاکنید. برخی درس نشینید، نکات مشترکی بین آنها پیدا میهای این دو می صحبت

 :گرفت از این قرارند

باشید.  هدف بیهدف  گذارانبنیان  //محور  مدیریتمحور  مایکل  وقتی  دارند.  را  موفقیت  عهده  NCB شترین  بر  را 

ثروت  گرفت:  نظر  در  بانک  این  برای  را  واضحی  هدف  او  گرفت،  محروم.  جوامع  و  جامائیکا  کشورش  برای  سازی 

کارکنانشمی این   خواست  به  دارد.  اهمیت  فرزندانشان  برای  بلکه  کشور،  برای  فقط  نه  کارشان  که  کنند   درک 

افزایش یافت. مایکل   ۲۰۱۵میلیون دالر در سال    ۱۰۶به    ۲۰۰۲میلیون دالر در سال    ۶ترتیب، درآمد ساالنه بانک از  

یچ جایی برای عذر و بهانه  تر هستید که همحور بودن، یعنی شما بخشی از یک دلیل بزرگ دهد که هدفتوضیح می

کنید تا یک  شوید، زیر و روی آن را بررسی می جه میگذارد. در این صورت، وقتی با مشکلی مواآوردن باقی نمی 

ثابتراه  کنید.  پیدا  خوب  می قدحل  انتخاب م  شدن  تسلیم  چون  نیستمانید،  کارآفرینی   .تان  که  دارد  تاکید  جو 

؛ بلکه به معنی شناسایی یک مشکل و حل آن است و بیشتر مشکالت دنیا  وقت به معنی پول درآوردن نیستهیچ

وکارهای کوچک کمک بابا هم این بود که به موفق شدن کسب ماموریت علی. ۱9-ند؛ مثل کوویدهم اجتماعی هست

شرکت اینترنت،  از  قبل  عصر  در  نمیکند.  کوچک  شرکتهای  با  اما  توانستند  کنند،  رقابت  پیشکسوت  بزرگ  های 

می  تکرار  جو  داد.  تغییر  را  بازی  جریان  اجتاینترنت  مشکالت  که  کارآفرینانی  که  میکند  حل  را  ارزش  ماعی  کنند، 

فرین بستگی دارد که چقدر و چگونه یک تکه از این ارزش را از  کنند، اما این به خود فرد کارآای ایجاد می العاده فوق

ا غیرانتفاعی داشته باشید تا یک مشکل بزرگ اجتماعی را حل  آن خودش کند. نیازی نیست حتما یک بنگاه خیریه ی

نه جو، هیچنند در هر جایی متواها میشاختک  .کنید نه مایکل و  را در سیلیکون ولی تولد شوند.  کدام ثروت خود 

نیاورد به  مهاجرت هدست  آنجا  به  خودشان  کوچک  کشورهای  از  دارند،  کانادایی  ملیت  آنها  دو  هر  و  اکرده  اند.  ند 

به توسعه  درحال  اقتصادهای  در  را  آورده ثروتشان  توضیح میدست  مایکل  منطقی است،   دهداند.  اتفاق  این  که 

 :دست آوردن ثروت به سه شرط نیاز داردچون به



 
فردی وجود بینید، دیگر هیچ دیدگاه منحصربه تفاوت بین ادراک و واقعیت. اگر همه آن چیزی را ببینند که شما می -۱

 .آفرینی شودکه باعث ثروت  ندارد

ثروت  د، دیگر فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده که منجر به  خوبی پیش بروهای بازار. اگر همه چیز بهناکارآمدی  -۲

 .ماندشود، باقی نمی

 .ایدوکار یا بخش خاص که شما بر آن متمرکز شدهکمبود سرمایه برای ورود به یک منطقه، کسب  -۳

یا، چهار نفر  نفر میلیاردر برتر دن  ۱۰ن تکنولوژی باشید، فقط روحیه کارآفرینی داشته باشید. از  نیازی نیست کارآفری

نفر دیگر ثروت    ۶آفرین عرصه تکنولوژی هستند )جف بزوس، بیل گیتس، لری الیسون و مارک زاکربرگ(. اما  آنها کار

گذاران کارآفرین هستند )برنارد آرنالت و  رمایه اند. دو نفر از آنها سدست آورده تر بهوکارهای سنتیخود را از کسب

هس کارآفرینانی  بقیه  و  بافت(  کسب وارن  از  که  خردهتند  کرده وکارهای  کسب  ثروت  آنالین  )اورتگا،  فروشی  اند 

گوید چه در  توان پول درآورد. جو می بدانید که در بخش شما چطور می   .گذار والمارت(زارا و وارثات بنیان   گذاربنیان 

می   بخش چطور  بدانند  باید  کارآفرینان  ورزش،  چه  و  باشد  الکترونیک  بخشتجارت  در  درآمدزایی   توانند  خودشان 

مدل کسب  او  باشند.  تیم داشته  مثال میوکار  را  ورزشی  کهای  بلیت   ۵۰ه  زند  از فروش  آنها  درآمد خالص  درصد 

میبه  و  دست  بازی   ۵۰آید  پخش  از  دیگر  بهدرصد  تها.  یک  مالک  میعنوان  او  راه یم،  با  کمپینتواند  های اندازی 

بگذارد، ام اثر  بر طرفداران  بازی بازاریابی،  برگزاری  از  به ا درآمدهایی که  او  دست میهای لیگ  از کنترل  آید، خارج 

و   بهاست   ... و  و مجوز پخش  تلویزیونی  این  دست میاز حق پخش  در  دارایی فکری  درآمد،  به مدل  با توجه  آید. 

اهمیت دانستن    بدانید چه زمانی ساکت باشید، گوش دهید و یاد بگیرید. هم مایکل و هم جو، بر  .است  زمینه مهم

ا معتقد  مایکل  دارند.  تاکید  ماند،  ساکت  باید  زمانی  چه  مشاهده، اینکه  توانایی  نیازمند  بودن  موفق  ست 

مدونفرضیه کردن،  آزمایش  درونی سازی،  سپس  و  نتایج  او  سازی  است.  آنها  ثروت سازی  اینراز  را  گونه  آفرینی 

طور مشابه  کند. جو هم بهینه برای مشتریان ایجاد میکشف کرده که باعث ایجاد تمایز شده و همیشه ارزش بیش

با اولین  وقتی  که  دارد  مهارتاشاره  مجموعه  تنوع  شاهد  رفت،  آسیا  در  عملیاتی  شرکت  یک  در  کار  برای  ها، ر 

اینه بود.  تجربیات  و  تحصیلی  بهسوابق  بود،  بزرگ  فرهنگی  یک شوک  او  برای  بزرگ ا  چین  در  اینکه خودش  ویژه 

او بود.  او    نشده  نهایت،  بود فروتن و ساکت باشد، گوش دهد و مشاهده کند. در  با گروهی برای موفقیت مجبور 

بنیانفوق از  بیفتدالعاده  اتفاق  چین  در  نداشت  انتظار  که  چیزی  شد؛  آشنا  مادام   .گذاران  هوش  الیادگیری  و  عمر 

اریخ است. او به دانشجوها توصیه  هیجانی بسیار مهم هستند. جو عاشق زمان گذراندن با فرزندانش و مطالعه ت

های  یا را تسخیر کرده و خواهد کرد. او همچنین تحصیل در رشتهافزار دنکند کدنویسی را یاد بگیرند، چون نرممی

باالیی داشته باشند،  IQ وکار نباید فقطگوید رهبران کسباو می  کند.آمار، علوم داده و روانشناسی را توصیه می

باال هم مهم است و این یعنی بدانند کی گوش دهند، کی حرف بزنند، کی یک   (EQ) یجانیبلکه داشتن هوش ه

 .قدم رو به جلو بردارند و کی به عقب برگردند و خودآگاهی داشته باشند

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهش یافت  ۲۸بهای رسمی   ؛۱۳99سوم مهرماه 

ارز با    ۲۸ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن، بهای    ۴۷بانک مرکزی امروز )پنجشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

را اعالم کرد که طبق این   هعمد   ارز  ۴۷مهر( نرخ رسمی   بانک مرکزی ایران، امروز )سوم   .کاهش قیمت همراه بود

بهای   و    ۸گزارش،  یافت  افزایش  نیز ثابت ماند  ۲۸ارز  بقیه  بهای  ایرنا،    .ارز با کاهش قیمت همراه شد.  به گزارش 

https://www.irna.ir/news/84052492/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84052492/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
ل قیمت خورد. هر پوند انگلیس  هزار ریا ۴۲براین اساس، هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و 

و    ۵۳ و    ۳۵۰هزار  یورو  ریال  و    ۴۸هر  شد  9۵۱هزار  اعالم  فرانک    .ریال  هر  مرکزی،  بانک  تابلوی  در  همچنین 

هزار   ۶ریال، کرون دانمارک    ۴۱۰هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۶۵۵هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۴۸۶هزار و    ۴۵ سوئیس

ریال،    ۷۶هزار و    ۱۳۷نار کویت  ریال، دی  ۴۳۷هزار و    ۱۱ال، درهم امارات متحده عربی  ری   ۵۶9ریال، روپیه هند    ۵۷۷و  

ریال،    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۸۳۴هزار و    ۳9ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۵۸هزار و    ۲۵یکصد روپیه پاکستان  

هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۳۲۵ر و  هزا  ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰9ریال عمان  

ریال، ریال قطر    ۵۴۷ریال، روبل روسیه    ۴۵۷هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۵۰هزار و    ۲قای جنوبی  اند آفریریال، ر  ۴۳۰

ریال،    ۵۷۵هزار و    ۲9ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۱هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳9هزار و    ۱۱

ریال، یکصد تاکای    ۵۳۲هزار و  ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۲و هزار  ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و  ۱۱ل سعودی ریا

  ۳۵یکصد روپیه نپال   ریال،    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۷۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۱۵هزار و    ۴9بنگالدش  

امروز نرخ   .ریال تعیین شد  ۷۳۱هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱  هزار و  ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۳۸۵هزار و  

ریال، یک هزار وون   ۸۵هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۸۱۶هزار    ۱۳۲ریال، یکصد بات تایلند    ۱۶۰هزار و    ۶یوان چین  

و    ۳۵کره جنوبی   اردن    ۸۴۴هزار  دینار  و    ۵9ریال،  قزاقستان    ۲۳۸هزار  تنگه  یکصد  و  9یال،  ریال، الری    ۸۵۴هزار 

ریال، روبل جدید بالروس     ۵۴۷ریال، افغانی    ۸۱9هزار و    ۲  روپیه اندونزی  ریال، یک هزار  9۱۲هزار و    ۱۲گرجستان  

آذربایجان    ۱۲۰هزار    ۱۶ منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۶ریال،  سامانی  ۵۳۷هزار  ریال، 

جدی  ۷۰و     هزار  ۴تاجیکستان   بولیوار  ونزوئال  ریال،  و    ۴د  ترکمنستان  ۲۰۶هزار  جدید  منات  و  ریال    ۱۲  ریال  هزار 

 .گذاری شدارزش 

 

 ارز   ۲۴کاهش بهای رسمی  ؛۱۳99مهر  ۵

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  )شنبه(  امروز  مرکزی  بهای    ۴۷بانک  آن  اساس  بر  که  کرد  اعالم  را  عمده  با    ۲۴ارز  ارز 

را اعالم  ارز عمده  ۴۷مهر( نرخ رسمی   ایران، امروز )پنجم  مهوری اسالمیبانک مرکزی ج  .بود  کاهش قیمت مواجه

بهای   گزارش  این  طبق  و    ۱۳کرد.  یافت  افزایش  بقیه  ۲۴ارز  بهای  شد.  روبرو  قیمت  کاهش  با  ماند ارز  به   .ثابت 

مت خورد. هر  هزار ریال قی  ۴۲و    گزارش ایرنا، براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت

انگلیس  پ و    ۵۳وند  یورو  ۵۳۰هزار  بانک مرکزی، هر    .ریال اعالم شد  ۸۵۷هزار و    ۴۸ ریال و هر  تابلوی  همچنین در 

  ۶ریال، کرون دانمارک  ۳9۰هزار و  ۴ریال، کرون نروژ  ۵99هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۲۱۴هزار و  ۴۵ فرانک سوئیس

  ۴۷هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ارات متحده عربی  درهم امریال،    ۵۷۰پیه هند  ریال، رو  ۵۶۳هزار و  

  ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۷۸۵هزار و    ۳9ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۷۳هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  

  ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۳۷۳هزار و    ۳۱کانادا    عالوه بر این، دالر  .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰9ریال، ریال عمان  

ریال، ریال   ۵۳۸ریال، روبل روسیه   ۴۸۰هزار و   ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۵۶هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۸۴هزار و  

 ۵۱۶  هزار و  ۲9ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲9هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳9هزار و    ۱۱قطر  

ریال، یکصد   ۴۷۵هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و   ۱۱ودی  ریال، ریال سع

یکصد روپیه نپال   ریال،  ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۶۷هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۳۰هزار و    ۴9تاکای بنگالدش  

امروز نرخ یوان    .ریال تعیین شد  ۶۳۴هزار و    ۳۰لیبی    دینار  ریال،  ۶۵۶هزار و    ۸ریال، درام ارمنستان    ۴۵۰هزار و    ۳۵

ریال، یک هزار وون کره    ۶9هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۸۴۸هزار    ۱۳۲ریال، یکصد بات تایلند    ۱۵۶هزار و    ۶چین  

و    ۳۵جنوبی   اردن    ۷۶۰هزار  دینار  و    ۵9ریال،  قزاقستان    ۲۳9هزار  تنگه  یکصد  و  9یال،  ال  ۸۲۳هزار  ری  ریال، 

ریال، روبل جدید    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۸۱۱هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۷۶۷هزار و    ۱۲تان  گرجس

ریال، سامانی   ۶۲۷هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    9۲هزار    ۱۶بالروس  

https://www.irna.ir/news/84054136/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84054136/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
جدید  ر  ۶۷و     هزار  ۴تاجیکستان   بولیوار  و    ۴ونزوئال  یال،  ترکمنستان   ریال،  ۲۰۶هزار  جدید  ریال    ۱۲منات  هزار 

 .گذاری شدارزش 

 

 نمایشگاه راه ابریشم دریایی با حضور ایران در چین گشایش یافت 

ابر  -ایرنا  -پکن راه  یکم چینمایشگاه  و  بیست  دریایی قرن  و    ۲۰۲۰ن  یشم  با حضور مقامات چینی  پنجشنبه  امروز 

به گزارش ایرنا از کنسولگری    .نمایندگانی از کشورهای مختلف در گوانجو واقع در استان گواندونگ گشایش یافت

دریایی قرن بیست و    تا کنون به عنوان نمایشگاه راه ابریشم  ۲۰۱۴در این نمایشگاه که از سال   ایران در گوانجو،  

برگزار می گردد ابتکار »یک کمربندیکم  از چین و کشورهای شریک در  و    -، صدها شرکت  یک جاده« حضور دارند 

نمایش   به  را  خود  های  اندتوانمندی  در   .گذاشته  ایران  سرکنسولگری  همت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  پاویون 

است فعال  نمایشگاه  این  در  گواندون  .گوانجو  حدود  استان  با  و    ۱۱۰گ  جمعیت  نفر  تراز    9۵۰میلیون  دالر  میلیارد 

شود می  محسوب  چین  جنوب  تجارت  محور  و  چین  استان  ثروتمندترین  خارجی،  ر     .تجارت  یا  ابریشم  اه  جاده 

به شمال آفریقا و   ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که شرق و غرب آسیا راپیوستههمهای به  ابریشم، شبکه راه 

 .ترین شبکه بازرگانی دنیا بودسال، بزرگ   ۱۷۰۰مدت    داد، مسیری که تا قرن پانزدهم میالدی به اروپا پیوند میخاور  

ابریشم« جاده  اقتصادی  »کمربند  »جاده   اما  برای  و  که  هستند  ابتکارهایی  یک«  و  بیست  قرن  دریایی  ابریشم 

تان و اندونزی  یب در جریان دیدارهایی از قزاقستوسط رییس جمهوری چین و به ترت  ۲۰۱۳نخستین بار در پاییز سال  

بعنوان شبکه ای طراحی   این کمربند  .یک جاده« به جهان معرفی شد   -ارائه شد که بعدها با عنوان »یک کمربند  

ده از جاده های فراسرزمینی و خطوط آهن، لوله های نفت و گاز و دیگر پروژه های زیرساختی است که از شهر ش

چین آغاز و سراسر آسیای میانه را در می نوردد و سرانجام به مناطق دور دستی چون مسکو،   »شی ان« در مرکز

یش از یک هزار میلیارد دالر توسط چین آغاز شد  یک راه« با سرمایه گذاری ب  -یک کمربند  »  .روتردام و ونیز می رسد

 .ا چین به امضا رسانده استالمللی قرارداد همکاری بسازمان بین ۲9کشور دنیا و   ۱۲۳و اکنون بیش از 

 

 شینهوا: اقدامات آمریکا علیه ایران به منزله بی توجهی به جامعه جهانی است 

اقدامات  -ایرنا-پکن که  کرد  تاکید  گزارشی  در  چین  رسمی  بازگشت    خبرگزاری  ادعای  از جمله  ایران  علیه  آمریکا 

تحریم  به گزارش ایرنا، شینهوا روز پنجشنبه نوشت: ادعای  .نادیده گرفتن جامعه جهانی است  تحریم ها به معنای

های دولت ترامپ علیه ایران پس از آن صورت گرفت که اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت اظهار داشتند 

به دلیل   از برجام دیگرآمریکا  به مکانیسم ماشه خروج  ندارد  افزاید: ادعای ای  .متوسل شود حق  ن خبرگزاری می 

گزارش     .جامعه بین المللی ندارد معنایی جز نادیده گرفتن تحریم های یکجانبه علیه ایران آمریکا مبنی بر بازگشت

سوی از  تحرکاتی  چنین  با  دنیا  دیگر  کشورهای  از  بسیاری   : دهد  می  اقتدار    ادامه  کشیدن  چالش  به  و  آمریکا 

اند اما واشنگتن این موارد را مورد بی توجهی قرار  ریم ها علیه ایران مخالفت کردهسازمان ملل و بازگرداندن تح 

افزاید که  .می دهد اند که در همین حال حتی گزارش می  آمریکایی گزارش کرده  ایاالت   رسانه های  تحریم های 

و نیست  جدید  موضوعی  درآورد  متحده  زانو  به  را  ایران  است  نتوانسته  و  تواند  نمی  افزوده      .واشنگتن  شینهوا 

با یکجانبه   است: امروز همچنین شماری از سران کشورها در مجمع عمومی هفتاد و پنجم سازمان ملل بار دیگر 

ستار حراست از گرایی آمریکا و نادیده گرفتن خواست جامعه بین المللی از سوی این کشور مخالفت کرده و خوا

است: چین نیز اقدامات آمریکا را یکجانبه دانسته و با آن مخالفت    در پایان گزارش آمده  .اقتدار سازمان ملل شدند

میالدی نیست    ۲۰۱۵و افزوده است که تحریم ها دیگر بازنمی گردد و آمریکا عضوی از توافق هسته ای سال   کرده

   .ی علیه ایران نداردو وجهه مشروع و قانونی برای اقدام تحریم

 

https://www.irna.ir/news/84052798/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84050684/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87


 

درصد سفرهای   ۶۵شیوع کرونا سبب کاهش  : دستیفرهنگی،گردشگری و صنایعمعاون وزارت میراث 

 المللی شده است بین

دستی با بیان اهمیت حضور گرداشگران در فرهنگی، گردشگری و صنایع معاون گردشگری وزارت میراث   -نا  ایر  -بزد

نه    9۸ها در این حوزه، گفت: در مجموع صنعت گردشگری با شیوع ویروس کرونا در سال  رونق توسعه زیرساخت 

ایران تعداد مسافرت  تنها در  تهدید و ریزش  بلکه  با  بین   ۶۵ها روبرو شد،  پیدا کرددرصد سفرهای  ه المللی کاهش 

به گزارش ایرنا، ولی تیموری روز پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح همزمان چهار طرح گردشگری استان یزد    .است

افزود: ما با بحرانی در تاریخ صنعت گردشگری مواجه هستیم و با توجه به  در گفت وگو با خبرنگاران در شهر میبد

تجربه  و  جهانی  هسوابق  حوزه  در  گردشگری  صنعت  گذشته  پروتکلای  رعایت  با  صنعت  این  زود  خیلی  های  ، 

و حتی محرکی یابد  باز می  را  رونق گذشته خود  فعالیت  بهداشتی  دیگر  نیز می توسعه  اقتصادی  وی   .شودهای 

رای پروتکل آماده شده  اظهار کرد: با پیگیری انجام شده در عرصه جهانی از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا و با اج

ورود مشکل  بین  موضوع  قطب گردشگران  از  یکی  عنوان  به  یزد  در  ویژه  به  مشکالت  دیگر  و  مهم المللی  های 

می رفع  استان  مردم  سالمت  دادن  قرار  اولویت  با  هم   .شودگردشگری  و  محصوالت  هم  امروز  کرد:  اضافه  وی 

توجزیرساخت با  یزد  در  خصوصا  و  کشور  در  گردشگری  هوایی،های  و  آب  تنوع  به  ف ه  گردشگری  و  تنها  رهنگی 

    .ها و ضررهای حوزه های گردشگری را جبران می کند ها ،کاستیتاریخی مطرح نیست بلکه به دلیل تنوع جاذبه 

به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری تاریخی فرهنگی در کشور شناخته   تیموری اظهار کرد: یزد از گذشته تاکنون

شد اج   می  با  جشنواره و  روسرای  گردشگری  های  طرح  و  برنامه ها  دیگر  و  سالمت   ، کننده تایی  معرفی  های 

ها ، از حالت محدودیت تک محصولی تاریخی و فرهنگی بیرون آمده و به دلیل وجود عرصه های بیابانی خود  جاذبه 

گی در ادامه یادآور شد : فرهن معاون گردشگری وزارت میراث    .استای برای سفر به استان تبدیل شده  به جاذبه 

ت نیز با توجه به وجود پزشکان و تجهیزات و خدمات درمانی با کیفیت و دارای استاندارد باال و نیز  سالم  گردشگری

وی در همین حال     .یزد نسبت به دیگر کشورهای یکی از ظرفیت های ویژه استان است پایین بودن هزینه ها در  

القوه برای توسعه گردشگری صنعتی  مت استان یزد نیز یکی از ظرفیت های بتاکید کرد که ظرفیت گردشگری سال

های گردشگری جلوه دستی ادامه داد:فرهنگی، گردشگری و صنایع معاون گردشگری وزارت میراث    .استان است

سفره  پروژه خانه مانند  ساخت  و  سنتی  می های  نشان  یزد  در  شده  فراهم  امکانات  و  اقامتی  بزرگ  کهای  ه  دهد 

 .ر این منطقه نیز مقصد گردشگری استامروزه به جز شهر یزد ، شهرهای دیگ

تیموری با اشاره به اینکه امروز به نمایندگی از دولت تدبیر و امید در استان  //    شهر دارد ۲۴   شهرستان  ۱۰یزد با  

اح شده مکانی مجلل و  هستیم ، گفت: یکی از طرح های افتت   خوب در حوزه گردشگری  یزد شاهد افتتاح چند پروژه 

وی ادامه داد: همه اینها نشانه استقبال از سرمایه    .های چهار ستاره در میبد استداردهای هتلبا امکانات و استان

که به جز گردشگران ، شهروندان نیز می توانند از امکانات   گذاری در حوزه گردشگری در شهرهای استان یزد است

گذاری از  میلیارد تومان سرمایه   ۵۰ه با  واحد اقامتی و پذیرایی یادشد  .شوندمند  مهیا شده در چنین فضاهایی بهره

مترمربع در پنج طبقه    ۲۵۰مترمربع و زیربنای چهار هزار و    ۷۵۰محل کمک های بخش خصوصی در زمینی به متراژ  

ی خدمات گردشگری که شامل یک مجتمع گردشگری عمومی، یک مجتمع گردشگر   چهار طرح   .استشده    احداث

با افتتاح این طرح    .های یزد، میبد اشکذر و اردکان است امروز افتتاح شدستانهتل در شهر  ۲رفاهی بین راهی و  

کیلومتری   ۵۰در     هزار نفری میبد  ۱۰۵مرکز شهرستان    .نفر در استان یزد فراهم شده است  ۱۰۵ ها زمینه اشتغال

  .چین گزارش شد در شهر ووهان ۱۳9۸سال ده کرونا دی ماه نخستین مورد مشاه .شمال غربی شهر یزد قرار دارد

نفر    ۳۱9هزار و    ۴۳۶تاکنون    9۸سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از اوایل اسفند   همچنین

ساعت گذشته، تعداد افراد متوفی    ۲۴نفر در    ۱۷۵در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و با فوت  

و    ۲۵به   است  ۱۵هزار  رسیده  سادات    .نفر  افزود:سیما  پنجشنبه  روز  سوم    ۲۴از   الری  ظهر  تا  گذشته  ساعت 
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https://www.irna.ir/news/84052987/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84052987/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
در کشور    ۱9  -بیمار جدید مبتال به کووید  ۵۲۱و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و    ۱۳99مهرماه  

و   تعداد یک هزار  این  از  بیمار   ۱۷۵ساعت گذشته،    ۲۴  بستری شدند و در طول  نفرآنها  ۵۶9شناسایی شدند که 

دادندج  ۱9  -کووید دست  از  را  خود  افزود:   .ان  و    ۳۶۷تاکنون   وی  یافته  ۸۲9هزار  بهبود  بیماران،  از  از   نفر  یا 

شدهبیمارستان  ترخیص  و  ها  هزار  سه  و  دارند  9۵۷اند  قرار  مراقبت  تحت  بدحال  بیماران  از  وزارت    .نفر  معاون 

وی   .در کشور انجام شده است  ۱9  -آزمایش تشخیص کووید  ۸۲۷هزار و    ۸۵۴و  تاکنون سه میلیون   بهداشت گفت:

اردبیل،  استان اظهار کرد: لرستان،  آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین،  تهران، اصفهان، قم،  های 

غرب آذربایجان  البرز،  مازندران،  رضوی،  خراسان  ایالم،  زنجان،  بوشهر،  گیالن،  کرمانشاه،  مرکزی،  خوزستان،  ی، 

و یزد در وضعیت قرمز قرار دارد و شر ایط در کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و  کرمان، خراسان شمالی، همدان  

 .بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستاندر وضعیت هشدار است

 

مناسبات دیرینه ایران و چین ظرفیت بزرگی    خوان« چین در گفت و گو با ایرنا؛ معاون دانشگاه »دونگ 

 برای همکاری است 

همکاری    معاون دانشگاه »دونگ خوان« چین از روابط قدیمی ایران و چین به عنوان ظرفیت بزرگی برای  -ایرنا  -پکن

یاد ک توسعه  های جدید  باعث  آموزشی  و  دانشگاهی  زمینه های  در  پکن  و  تهران  میان  روابط  افزایش  رد و گفت: 

روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار   (Zhao sheng liang) "جائو شنگ لیانگ "  .همکاری های مختلف می شود

از موضوعات و عرصه ها وجود بسیاری  ی ایران نداریمداشت: ما در زمان حاضر شناخت خیلی زیادی از دانشگاه ها

وی اظهار    .دارد که دو طرف می توانند در آن با یکدیگر همکاری کنند از جمله آن ارتباطات علمی و دانشگاهی است

که خواستگاه راه ابریشم است سفر   امیدواری کرد گردشگران ایرانی به مناطق مختلف چین از جمله دونگ خوان

ا و  مناطقکرده  و  چین  با  نزدیک  باعث شناخت  ز  تا  آشنا شوند  یکدیگر شود آن  از  دو کشور  مردم  استاد    .بیشتر 

در بتوانند  کشور  دو  باید  کرد:  اظهار  چین  خوان  دونگ  اقتصادی،  دانشگاه  و  فرهنگی  از جمله  مختلف  زمینه های 

الیت های  نزدیک داشته باشند و فع مستقیم و   ارتباط گردشگری و همچنین پروژه های مسیر یک کمربند یک جاده 

جائو از ایران به عنوان یکی از کشورهای مسیر »راه ابریشم« نام برد    .مشترک آموزشی و دانشگاهی برگزار کنند

و تصریح کرد: چین و ایران اشتراکات فرهنگی زیادی با یکدیگر دارند و اکنون نیز ضروری است این همکاری ها در 

استاد دانشگاه چین ادامه داد: در حال حاضر، دانشگاه دونگ خوان این    .اده« افزایش یابدیک ج  -بستر »یک کمربند  

نزدیکی با دانشگاه های کشورهای آسیای مرکزی دارد و این عرصه های همکاری را می توان برای دانشگاه   ارتباط

اتی و آموزشی و اعزام  وی باال بردن شناخت دو کشور، گسترش همکاری های تحقیق  .های ایران هم تعریف کرد

مفید   انشجو،  د کشور  دو  میان  همکاری  تقویت  برای  که  دانست  اقداماتی  جمله  از  را  دانشگاه  استاد  و  محقق 

 .خواهد بود

 

 گنجی پیروزی تیم شنژن مقابل دالیان در روز گلزنی پورعلی

 .تیم فوتبال شنژن چین موفق شد در روز گلزنی مدافع ایرانی خود در سوپرلیگ چین به برتری برسد  -ایرنا  -تهران

ر از حضور مرتضی پورعلیبه گزارش  تیم فوتبال شنژن چین که  ایرنا،  بهره وز پنجشنبه  ایرانی خود  گنجی مدافع 

این کشور موفق شد تا تیم دالیان پروفشنال را با    های سوپرلیگبرد، امروز در هفته سیزدهم گروه اول رقابت می

گنجی امروز برای تیم شنژن بود. پورعلینکته ویژه بازی امروز گلزنی بازیکن ایرانی    .بر یک شکست دهد  ۳نتیجه  

گل اول شنژن را وارد دروازه دالیان    ۲۵موفق شد تا پایه گذار پیروزی تیمش باشد. این بازیکن موفق شد در دقیقه  

 ۱۷تیم شنژن در حال حاضر    .هارولد پرسیدو کلمبیایی و گائو لین به گل برسد پس از آن نیز شنژن دوبار توسط  .کند

 .امتیازی است و در رده پنجم جدول هشت تیمی گروه اول سوپرلیگ چین قرار دارد

https://www.irna.ir/news/84052355/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84052355/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84052355/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84052355/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84052355/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84053180/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%DA%98%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84053180/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%DA%98%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84053180/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%DA%98%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C


 
 

 کرایوف: گلزنی پاداش پورعلی گنجی است 

ر دالیان گفت: پورعلی گنجی با روحیه  سرمربی تیم شنژن چین با تمجید از گلزنی مدافع ایرانی در براب  -ایرنا  -تهران

در   میرهبری  بازی  دفاعی  بازی خط  پاداش  هم  گلزنی  و  است  کند  فوتبال  ئ.او  تیم  ایرنا  جمعه  روز  گزارش  به 

تیم   شنژن برابر  بر یک  برتری سه  به  ایرانی خود در سوپرلیگ چین  با گلزنی مدافع  چین موفق شد شب گذشته 

برسد پروفشنال  در  .دالیان  از  و  پس  گفت  در  کرایوف  یوردی  گنجی  پورعلی  مرتضی  باشگاه شنژن خشش  با  گو 

ایرانی چین مدافع  بازی  اولین  مدت درباره  گنجی  پورعلی  داشت:  اظهار  دالیان  برابر  او  گلزنی  رسمی و  بازی  ها 

در   و  بود  نداده  گرفتگی عضالنی شد،  ۱۰تا    ۵انجام  دچار  دالیان  برابر  بازی  پایانی  بازیکنی   دقیقه  و  وی  انگیزه  با 

است عنوان       .عالی  چین  شنژن  میسرمربی  بازی  دفاعی  خط  در  رهبری  روحیه  با  گنجی  پورعلی  و  کرد:  کند 

بازی  پاداش  هم  هستیم اوست،  گلزنی  راضی  خیلی  بازیکن  این  عمکرد  تا  پورعلی  .از  شد  موفق  دیروز  گنجی 

ژن  پس از آن نیز شن  .نژن را وارد دروازه دالیان کردگل اول ش  ۲۵این بازیکن در دقیقه   گذار پیروزی تیمش باشد،پایه 

امتیازی است و در رده    ۱۷تیم شنژن در حال حاضر    .دوبار توسط هارولد پرسید و کلمبیایی و گائو لین به گل رسید

 .پنجم جدول هشت تیمی گروه اول سوپرلیگ چین قرار دارد

 

 استاد دانشگاه چینگ خوا: راه ابریشم نوین مسیر بزرگ همکاری چین و ایران است 

های راه ابریشم چین اظهار کرد:  استاد دانشگاه »چینگ خوا« و دبیرکل موسسه بین المللی همکاری  -ایرنا  -پکن

کمربند   "یک  همان  یا  نوین  ابریشم  دیگر    -»راه  و  ایران  با  چین  همکاری  های  عرصه  مهمترین  از  یکی  جاده"  یک 

ینگ« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  به گزارش ایرنا، خانم »چویی یی ت  .«کشورهای جهان و منطقه است

ود دارد و  خاطر نشان کرد که در مسیر راه ابریشم، راه ها و فضای بازی برای همکاری بین دوکشور چین و ایران وج

جاده  .موسسات و شرکت های دو کشور می توانند همکاری های گسترده ای با یکدیگر در این چارچوب برقرار کنند

ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که شرق و غرب آسیا را به  پیوستههمهای به  اه ابریشم، شبکه راهابریشم یا ر 

ترین سال، بزرگ   ۱۷۰۰مدت    اد؛ مسیری که تا قرن پانزدهم میالدی به دهم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می 

بود دنیا  بازرگانی  ابریشم«    .شبکه  جاده  اقتصادی  »کمربند  یک«  اما  و  بیست  قرن  دریایی  ابریشم  »جاده  و 

سال   پاییز  در  بار  نخستین  برای  که  هستند  جریان    ۲۰۱۳ابتکارهایی  در  ترتیب  به  و  چین  جمهوری  رییس  توسط 

این    .یک جاده« به جهان معرفی شد   -رهایی از قزاقستان و اندونزی ارائه شد که بعدها با عنوان »یک کمربند  دیدا

طراحی شده از جاده های فراسرزمینی و خطوط آهن، لوله های نفت و گاز و دیگر پروژه    بعنوان شبکه ای کمربند

ر آسیای میانه را در می نوردد و سرانجام  های زیرساختی است که از شهر »شی ان« در مرکز چین آغاز و سراس

گذاری بیش از یک  یک راه« با سرمایه    -یک کمربند  »  .به مناطق دوردستی چون مسکو، روتردام و ونیز می رسد

المللی قرارداد همکاری با  سازمان بین  ۲9کشور دنیا و    ۱۲۳هزار میلیارد دالر توسط چین آغاز شد و اکنون بیش از  

به امضا رسا  اندچین  ابریشم   .نده  المللی همکاری های راه  استاد دانشگاه »چینگ خوا« و دبیرکل موسسه بین 

ادامه در  از   چین  بسیاری  و  مصنوعی  هوش  تجاری،  اقتصادی،  فنی،  و  علمی  قلمروهای  که  کرد  نشان  خاطر 

م مسیر انجاساختارهای زیربنایی و همچنین گردشگری، فرهنگی و تجارت گردشگری می تواند در چارچوب همین  

چویی از راه ابریشم به عنوان پل ارتباطی بین دو کشور یاد کرد که می تواند باعث توسعه دو کشور شود و    .شود

است بخشیده  بیشتری  آن سرعت  به  و  کرده  تر  را سهل  ایران  و  چین  بین  ابریشم همکاری  راه  مزایای   افزود:  و 

 .و دارای جاذبه های فرهنگی فراوان دارد  تاثیرگذار، قدیمیکشورهای مهم،   فراوانی برای ایران به عنوان یکی از

به   اقتصادی همواره  در مسیر توسعه  و گردشگری گفت:  در فرهنگ  تقویت همکاری های دو کشور  در مورد  وی 

است شده  داده  اولویت  و   فرهنگ  کشورها  بین  ارتباطات  و  مبادالت  زیربنایی  و  اساسی  های  راه  از  یکی  این  و 

https://www.irna.ir/news/84053526/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%81-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84052033/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
با یاداوری اینکه دو کشور   رکل موسسه بین المللی همکاری های راه ابریشم دبی  .ز فرهنگ استشناخت بیشتر ا

می توانند گفت و گوهای بیشتری داشته باشند، افزود: راه ابریشم چارچوب های فراوانی برای این همکاری ایجاد  

رتباط برقرار کنند  صادی با یکدیگر اکرده است. شهرهای ایران و چین می توانند در زمینه های فرهنگی، تجاری و اقت

وی گفت که شکل دادن به این    .و موسسات آنها باید برای رشد یکدیگر همکاری برنامه ریزی شده، داشته باشند

همکاری ها و افزایش تبادالت بین موسسات و انجام فعالیت های فرهنگی و تجاری با مساعدت یکدیگر، از جمله 

دانشگاه »چینگ خوا« ایده راه ابریشم را برای توسعه و آینده دو    استاد  .کشور است  برنامه های راهبردی میان دو

او به لغو   .کشور مهم توصیف کرد و گفت: در این مسیر چین و ایران می توانند دو مکمل و دو کشور همکار باشند

دانست که ای سفر به ایران روادید سفر به ایران برای گردشگران چینی اشاره کرد و آن را یک تسهیل کننده مهم بر

بخشد توسعه  را  ایران  گردشگری  صنعت  تواند  می  کرونا  کنترل  صورت  راستای    .در  در  را  اقدام  این  چویی  خانم 

باعث توسعه  تواند  راهبرد موثر و مهم می  این  اضافه کرد:  و  دانست  ایران هم مهم  اقتصادی  به رشد  مساعدت 

شود،   ایران  در  ش تجارت  را  ایران  کندتولیدات  تر  شده  های    ناخته  فرصت  و  بیانجامد  ایران  اقتصادی  رشد  به  و 

 . بیشتری در اختیار تهران قرار دهد

 

 واکسن ساخت چین در مرحله آزمایش بالینی هستند ۱۱

ضد کرونا ساخت نوع واکسن    ۱۱د وزارت علوم و فنون چین اعالم کرد که در حال حاضر  یک مقام ارش  -ایرنا-پکن

اند رسیده  بالینی  آزمایش  سوم  مرحله  به  نوع  چهار  آنها  میان  از  که  هستند  بالینی  آزمایش  مرحله  در  به    .چین 

د: نتایج خوبی در  گزارش ایرنا از سی سی تی وی، »وو یوان بین« روز شنبه در یک کنفرانس خبری در پکن افزو

لینی فاز یک و دو به ثبت رسانده است و چین در بین کشورهای  مورد ایمنی و کارایی واکسن ها در آزمایش های با

کووید   واکسن  توسعه  و  تحقیق  در  دارد۱9پیشرو  گفت:  .قرار  در   او  مرتبط  های  سازمان  با  چینی  های  شرکت 

این مقام وزارت    .وبی و آسیای جنوب شرقی همکاری می کنندکشورهای دیگر از جمله در خاورمیانه، آمریکای جن

چین   در  علوم  زمانی  چه  ها  واکسن  که  نیست  مشخص  هنوز  اما  رود  پیش می  به خوبی  آزمایشات  کرد:  اظهار 

شوند بازار می  است عرضه  شده  مشخص  سازی  آماده  زمان  در  ها  واکسن  توزیع  چگونگی  شنگ»  .اما  « یانگ 

مدیریت    رئیس و  ثبت  خبریبخش  این نشست  در  نیز  چین  دارویی  نظارت  ملی  زما اداره  به  اشاره  احتمالی با  ن 

ها باید تحت آزمایش ایمنی کامل قرار  اگرچه پس از تحقیقات، این واکسن   عرضه واکسن تولید چین به بازار گفت:

کرد خواهد  تالش  آنها  تر  عرضه هر چه سریع  برای  چین  اما  ا»  .گیرند،  پژوهشگر  گوانگ«  های  زنگ  بیماری  رشد 

ب اثر  و  اعتبار  اهمیت  به  اشاره  با  هم  چین  های واگیردار  آزمایش  و  تحقیقات  انجام  ضرورت  بر  واکسن  خشی 

آنان   دقیق به  واکسن  که  داوطلبان  گروه  نخستین  بدن  در  پادتن  میزان  آزمایش،  و  نظارت  نتیجه  اساس  بر  گفت: 

جنگ وی جونگ« رییس  »  .ربخشی درازمدت واکسن استاث تزریق شده، در سطح باالیی قرار دارد و این نشانگر

از یک    گروه تحقیقات علمی و به بیش  تولید واکسن چین  آینده، میزان  تا سال  تولید واکسن هم گفت:  فنی برای 

دز حاضر   میلیارد  حال  ر  مقدارد  این  رسید  است  ۶۰۰خواهد  دز  به    .میلیون  را  خود  تولید  واکسن  چین  افزود:  وی 

 .تعیین خواهد شدعمومی در اختیار مردم قرار خواهد داد و قیمت آن در حدی قابل قبول  محصول  عنوان یک

 

  چین الگوی بزرگ اقتصاد دنیا

ذشته که چین و سراسر جهان درگیر مبارزه با ویروس کرونا بود را کنار بگذاریم در می یابیم  ماه گ  ۱۰اگر    -ایرنا  -پکن

قرن   اواخر دهه هفتاد  از  فرودها  و  فراز  علیرغم  اقتصاد چین  به    ۲۰که  در حال رشد است  و  کرده  تغییر  تندی  به 

بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی   ین اقتصاد بزرگ جهان و یکطوری که بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دوم

هزار میلیارد دالر گذشته است و پس از اتحادیه اروپا و آمریکا در   ۱۲به گزارش ایرنا حجم اقتصاد چین از مرز    .است
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https://www.irna.ir/news/84052351/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84052351/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84052351/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7


 
تصادی،  چنانچه رشد کنونی اقتصاد چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اق مقام سوم در جهان قرار گرفته است و

آ  به  بزرگ در حال رسیدن  یعنی  و  مریکا  پیامدهای سیاسی  با  مقابله  برای  را  باید خود  و  اقتصاد جهان است  ترین 

نگرانی امر موجب  این  کند  آماده  این موضوع  به صورت  اقتصادی  این کشور  زیرا  های عمده سیاسی خواهد شد 

درصد  ۲۶رصد صنعتگر و د ۲۴صد مردم چین کشاورز، در ۵۰بیش از  .تری در منطقه در آمده استنیروی بمراتب قوی

حدود   کارمند وجود  این  با  هستند  بازرگان  زندگی    ۲۰و  دالر  یک  از  کمتر  روزانه  درآمد  با  چین  مردم  از  نفر  میلیون 

ادامه میلیون کنندمی در چین  نیز  زیربنایی  و مشکالت  از فقر هستند  برای رهایی  مبارزه  در حال  تن هم هنوز  ها 

است.  دی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کالن این کشور را با ثبات توصیف کرده بانک جهانی، وضعیت اقتصا  .دارد

است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده 

رسد هنوز راه  طح کشورهای توسعه یافته بسرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به س

کند طی  باید  را  سال    .زیادی  آغاز  سیاست  ۱9۷9از  چین  کمونیست  »دنگ   حزب  که  را  باز  درهای  و  اصالحات 

اجرای سیاست از  پس  گذاشت  اجرا  به  کرد  مطرح  توسعه  شیائوپنگ«  این طرف،  به  باز  درهای  و  اصالحات  های 

دستاو  به  چین  اجتماعی  و  ملی  آمده  اقتصاد  نائل  تکان   استردهای چشمگیری  تغییرات  دستخوش  کشور  چهره 

این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ   دهنده شد

به  آنان  منافع  میتامین  ویژگی   .رودشمار  از  یکی  اقتصادی  نظر  کشوراز  این  عمده  دولتی  های  بخش  یک  وجود 

ه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار  این بخش اکنون ن وسیع است

یک بخش دیگر اقتصاد چین بخش »تعاونی« است که ضعیف تر و چند   شوددارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می 

یت فعال شهری و ما بخش قابل توجهی از جمعا های اقتصادی مختلط و غیرهها، شرکتتعاونی  وجهی است مانند

داری هم که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی  یک بخش سرمایه   .کنندبه ویژه روستایی در این بخش کار می 

پیشرفت می می به  در همین مسیر  االن  از بخش ها  و بسیاری  یابد  آن بسرعت گسترش می  نقش  البته  و  کند 

، یک بخش اقتصادی دیگر که عمدتاً اقتصاد بدهکاری است که در کنار موارد باال  .ی کندرسند در چین خودنمایی م

بتازگی نیز اعالم شد که بانک های این   ها هم دولتی هستند وجود دارددر اختیار بانک ها است و تقریباً هم تمام آن 

ن« تغییر  ن را به »نظارت اقتصاد کالریزی که نام آسیستم برنامه   .کشور دارای میلیاردها دالر بدهی پنهان هستند

دهدداده  می  تشکیل  را  چین  اقتصاد  های  بخش  دیگ  از  ابزارهای   اند  به  متکی  کاالیی  بخش  در  سیستم  این 

اعطای   بر یک سیستم  و  غیره  و  اعتبار  و مصرف،  بر موسسات  مالیات  نرخ  گوناگون  انواع  بر  و  غیرمستقیم است 

کند یا در کنترل آن است دولت تأمین می که بودجه قسمت اعظم آن رابخش خدمات عمومی  .موافقت مبتنی است

است که از جمله از دیگر بخش های اقتصاد چین است دولت بدین منظور چندین بخش »استراتژیک« را تعیین کرده 

 .شودشامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می 

نمونه تاریخی آن را  بند اقتصاد اداری است  هدف سیاست اصالحات، خروج چین از سد و//    هدف اصالحات در چین

نپ در دهه  می با سیاست  آن و مشخص    ۲۰توان  روند تجربی  بودن،  لحاظ طوالنی  به  اما  شوروی مقایسه کرد، 

متمایز می از سیاست نپ  آن  نهایی  انداز  الگوی   .شودنبودن چشم  مانده  از کشورهای عقب  برای بسیاری  چین 

نسبتاً  راهی  آن  راه  و  آن موجب الگوی چین   هموار است  مناسب  گرفتن  بکار  که  بررسی است  قابل  آن جهت  از 

نمی ثروت  استقبال   شودنارضایتی صاحبان  کامل  با رضایت  الگو  این  از  ثروتمندان همه کشورهای جهان  برعکس 

می می بکار  چین  در  را  خود  سرمایه  و  می گیرندکنند  سود  کار  این  از  طرف  دو  هر  وسیله  ساختار    در   .برندبدین 

عدالتخو وجامعه  گرفت  پیش  در  را  دیگری  راه  اقتصاد، چین  پیمود اه  را  اقتصادی خاص خود  در   راه رشد  را  راهی 

بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و   پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود

، در  ۱9۸۷اکتبر سال    .شداعمال قهر امکان پذیر  چنانکه حل این مشکالت با   دولتی، با مشکالت تئوریک مواجه شد

مطرح ۱۳ روشنی  به  چین  مدرنیزاسیون  ساختار  گام"  " سه  راهبردی  برنامه  چین  کمونیست  حزب  نشست  مین 



 
، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مساله خوراک و پوشاک مردم ۱99۰تا سال    ۱9۸۱گام اول، از سال   شد

شده و زندگی    ۱99۰ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال    ۲۰تا پایان قرن    ۱99۱گام دوم، از سال   حل شود،

تولیدات داخلی ۲۱تا اواسط قرن   مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسد. گام سوم ، ارزش کل سرانه متوسط 

ا پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفه شده و مدرنیزاسیون  تحقق چین به سطح کشورهای نسبتاً  ساساً 

 .یابد

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان //    الگوی پیشرفتچین  

دارد قرار  زمینه  این  اقتصاد   در  رکود  در شرایط  در جلب سرمایه خارجی  قابل مالحظه چین  حصول دستاوردهای 

گذاری در  د و معقول سرمایه های مساعاری سیاستالمللی، منوط به صدور بسیگذاری بینجهان و کاهش سرمایه 

قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی    ۸۰از آغاز دهه    .این کشور است

گذاری و تأسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم زیادی احداث کرده و برای سرمایه 

ب کرد از  چین همچنین  و    ۵۰۰یش  قانونی  قانون  تضمین  و  و اساس  کرده  اقتصاد خارجی صادر  به  مقررات مربوط 

 .استگذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کردهبرای سرمایه 

اقتصادی چین و  توسعه فنی  به روی خارج  //    مناطق  باز چین  از مناطق  اقتصادی بخشی  فنون  توسعه  منطقه 

باز تعیین شده و به چکی است که در ش است. این مناطق، نواحی نسبتاً کو طور متمرکز در آن تاسیسات  هرهای 

این مناطق با جلب   المللی فراهم گشته استگذاری با استاندارد بین کامل زیربنایی ساخته شده و محیط سرمایه 

ه مناطق  و استفاده از سرمایه خارجی، ساختار صنعتی مدرن با محور صنایع فنون عالی و جدید را شکل داده و ب

اولین مناطق توسعه فنون   .استهای اقتصاد و تجارت خارجی شهرها و مناطق پیرامون مبدل شدهزمینه مهم در  

تعیین کرد شامل    ۱۴در    ۱9۸۸اقتصادی ملی که شورای دولتی در سال   این کشور  باز  منطقه    ۱۴شهر ساحلی 

ون گان"، "نان تون"، "مین شین"، دائو"، "لیان ی  توسعه "دالیان"، "چین هوان دائو"، "تیان جین"، "ین تای"، "چین

  ۴9اکنون، تعداد این مناطق به    ."هون چیائو"، "چائو هه تین"، "نین بو"، "فو جو"، "گوانگ جو" و "جان جیان"است

عالوه   مورد دیگر در مناطق مرکزی و غربی چین است  ۲۲مورد آن در مناطق ساحلی شرقی و    ۲۷مورد رسیده که  

دولتی چین همبراین، شور فراورده ای  تهیه  منطقه  که در شهرک صنعتی "سو جو"،  داده است  اجازه  های چنین 

گذاری "های چان" "شیا  صادراتی "جین چیائو"، منطقه توسعه فنون اقتصادی "داشه" "نین بو"، منطقه سرمایه

نان" و غیره سیاست پو" "های  "یانگ  توسعه  و منطقه  با منطقه توسعمن"  یکسانی  اقتصادی  های  فنون  اجرا ه 

شود، این مناطق اغلب مناطق توسعه فنون اقتصادی بخشی مهم از مناطق درهای باز چین محسوب می  .شود

استانها، مراکز  در   در  دیگر  باز  شهرهای  و  دریا  ساحلی  شهرهای  در  که  است  واقع  خودمختار  مناطق  و  شهرها 

گذاری با  ساخته شده و محیط سرمایه  زیربنایی در آن  طور متمرکز تأسیسات کاملنواحی کوچکی تعیین شده و به 

المللی در آن فراهم شده و از طریق جلب و استفاده از سرمایه خارجی ساختار صنایع مدرن با محور  استاندارد بین 

تجارت   و  اقتصاد  زمینه  در  پیرامون  مناطق  و  شهری  مهم  مناطق  به  و  گرفته  جدید شکل  و  عالی  فنون  با  صنایع 

 .استدل شدهخارجی مب

چین در زمینه های خدماتی، راهسازی، ایجاد و احداث خطوط ریلی، ساخت و توسعه قطارهای    //  و خدمات  چین

ترین  موفق  از  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  عرصه  در  جمله  از  و  هواپیما  ساخت  حتی  و  هواپیما  خرید  و  تندرو 

زمانی که دولت اراده    الگوی چین بر اساس قناعت مردمی شکل گرفت و هر  .کشورهای دنیا محسوب می شود

کرده و دستوری صادر می کند، مردم چین هم بخوبی از آن اطاعت می کنند و البته این یک همکاری دوجانبه است  

ی زندگی به  و مردم نیز به این پی برده اند که رهبران کشور در راستای الگوی مرفه شدن و باال بردن استانداردها

 .ندآنچه تاکنون گفته اند، عمل کرده ا

 



 

 کف بینی«، روش جدید چینی ها برای خریدهای روزانه »

بر  -ایرنا  -پکن و  این  از  پیش  چین  در  همراه،  اگرچه  تلفن  روی  از  کد  یک  اسکن  با  مردم  متمادی  های  سال  ای 

کف دست را برای  خریدهای روزانه خود را انجام می دادند اما این کشور در تازه ترین تحول، امکان خرید از طریق  

صورت به گزارش ایرنا در تازه ترین تحول در حوزه دولت الکترونیک در چین، این کشور به    .مردم فراهم کرده است

بین«   »کف  سامانه  به  مجهز  هوشمند  فروش  های  کیوسک  شانگهای،  شهر  هانگ«  »مین  منطقه  در  آزمایشی 

تگاه و تجهیزات نصب شده در آن کار خرید را سریع تر و این دس   .مبتنی بر فناوری بیومتریک راه اندازی کرده است

کل فرآیند خرید فقط  .و کاال را بردارد و برودراحت تر می کند به طوری که کافی است مشتری در کیوسک را باز کند 

ه  چند ثانیه طول می کشد و نیازی به تلفن همراه و اسکن رمز سه بعدی و یا پرداخت آنالین نیست بلکه با استفاد

از این روش، کف دست مشتری که قبال اسکن شده به حساب بانکی او وصل می شود و بهای کاال را پرداخت می  

مشتری قبل از باز کردن درب کیوسک، دست خود را بر روی شیشه آن که به شکل کف دست   در این روش  .کند

ساده، نظام   پشت این معامله  در  .طراحی شده می گذارد و اطالعات کف دست او به شبکه بانکی وصل می شود

نهفته است ن پشتیبانی قوی  را  به طور خودکار رفتار مشتری  و  این سامانه اسکن کف دست قادر است  یز ضبط 

تالش برای مجهز کردن اتوبوس ها به این فناوری در چین در جریان است و قرار   .نتیجه مصرف او را مشخص کند

حمل بزودی است خدمات  از  دست  کف  اسکن  بهای    با  پرداخت  حاضر  حال  در  کرد،  استفاده  هم  عمومی  نقل  و 

 .و اسکن رمز سه بعدی انجام می شوداتوبوس و مترو در چین نیز عالوه بر کارت، از طریق تلفن همراه 

 

 نماینده چین در سازمان ملل: آمریکا کامال منزوی است 

های دردسر ساز آمریکا برای جهان تاکید  بر توقف سیاستنماینده دائم چین در سازمان ملل متحد    -ایرنا  -نیویورک

به گزارش خبرنگار ایرنا،    .المللی ایستاده و کامال منزوی شده است : ایاالت متحده در برابر جامعه بینکرد و گفت

رتبه درباره جهان پس از کرونا و صلح و امنیت شنبه شاهد نشستی عالی شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج

به تنش میان سه قدرت جهانی و دارای حق وتو این نشست  اما  بود  آنجا آغاز شد که کلی    .انجامید  آن  از  ماجرا 

میلیون مبتالی شناسایی شده به کرونا    ۷کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل بدون در نظر گرفتن نزدیک به  

وی   .سعی کرد چین را مورد حمله کالمی خود قرار دهدهزار فوتی ناشی از این بیماری در آمریکا،    ۲۰۱و بیش از  

ود گفت: همانطور که پرزیدنت ترامپ روز سه شنبه در سخنرانی خود قبل از مجمع عمومی به وضوح  در اظهارات خ

را مسئول می  بیشتر کشوری  "ما   ، بهتر  آینده  ترسیم  برای  داشت،  انداخت:  اظهار  به جهان  را  آفت  این  که  دانیم 

افزود: تصمیم حزب کمونیست  نمای  ".چین در سازمان ملل متحد  آمریکا  دائم  این نده  پنهان کردن منشا  برای  چین 

گیر جهانی  ویروس، به حداقل رساندن خطر آن و سرکوب همکاری علمی، یک فراگیری محلی را به یک بیماری همه

کرافت   .نفر در سراسر جهان است تبدیل کرد. مهمتر از همه ، هزینه این تصمیمات از دست رفتن جان صدها هزار  

کمونیست   حزب  اقدامات  داد:  میادامه  ثابت  بهداشت چین  به  یکسان  طور  به  عضو  کشورهای  همه  که  کند 

بین با  عمومی، شفافیت و تعهدات  را که  این واقعیت عمیقا کشورهای مسئول جهان  المللی خود متعهد نیستند. 

کووید تالشند  در  نیت  و  ۱9-حسن  دهند  شکست  گیری  را  همه  بروز  دچار از  شدت  به  کنند،  جلوگیری  آینده  های 

باید به طور کامل و سریع داده   .کرده استدردسر   با یکدیگر به  وی اضافه کرد: همه ما  های بهداشت عمومی را 

لل  نماینده دائم آمریکا در سازمان م  .اشتراک بگذاریم، این از نظر مهار بیماری و از نظر اخالقی بسیار ضروری است

بینمتحد مدعی شد: خطری که سازمان  را تهای  نگران کننده هدید میالمللی فاسد، آن  اندازه  به همان  نیز  کنند 

را بر سیاست، داده بر جهتاست. سازمان جهانی بهداشت سالیان متمادی محوریت علم  را  گیری مورد توجه ها 

بزرگترین   ایاالت متحده همیشه  دلیل  به همین  داده است،  بودقرار  آن  این    .سرمایه گذار  امروز  داد:  ادامه  کرافت 

ای از  به جهان، کمک شهرت پس  و دروغ  از همکاری  برای جلوگیری  کارزار چینی  به  بهداشت  نکه سازمان جهانی 

https://www.irna.ir/news/83849445/%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.irna.ir/news/83849445/%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.irna.ir/news/83849445/%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.irna.ir/news/84053222/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
تا به امروز ، دانشمندان جهان هنوز درک کاملی از ریشه  ها، ویژگی ها و شیوع ویروس کرد، درهم ریخته است. 

 .تواند ارائه دهدفقط حزب کمونیست چین می ندارند؛ درکی که

این سخنان، واکنش ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد را //    پراکنی آمریکاس سیاسی و دروغ ویرو

برانگیخت که گفت: اکثریت اعضای شورای امنیت در اظهارات خود از همبستگی و همکاری سخن گفتند که بازتابی  

ک سروصدایی از آمریکا شنیدیم که مخالف  سفانه امروز یوی افزود: متا  .المللی است از نگرانی عمومی جامعه بین 

نماینده    .کنداساس آمریکا مخالف است و آن را رد می فضای این نشست بود. چین به طور کامل با این اتهامات بی

المللی ایستاده و کامال منزوی است. وقت چین در سازمان ملل متحد تاکید کرد: ایاالت متحده در برابر جامعه بین

است شدن  کنیدبیدار  مبارزه  آن  با  خانه  در  و  متوقف  را  ویروس  کردن  سیاسی  از    .؛  چین  کامل  حمایت  بر  جون 

نماینده چین در   .سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد و افزود: یک قدرت بزرگ باید همچون یک قدرت بزرگ رفتار کند

نهاد و  دیگر  کشورهای  به  حمله  را  آمریکا  سیاست  متحد  ملل  متحد  سازمان  ملل  سوء  های  با  گفت:  و  دانست 

و دروغ  آمریکا ویروس سیاسی  امنیت،  از سازمان ملل و شورای  را منتشر می استفاده  جون   .کرده استپراکنی 

المللی  های جامعه بین توان ویروس را شکست داد. آمریکا به طور جدی تمام تالشافزود: با اقدامات یکجانبه نمی

وی ادامه داد: من باید بگویم دیگر کافی است. شما بیش از این به   .ده استگیری برهم زهرا برای مبارزه با این هم

ساخته دردسر  جهان  برای  کافی  کوویداندازه  با  که  بود  کشوری  نخستین  چین  گرفت.    ۱9-اید.  قرار  اصابت  مورد 

ن ویروس  یکپارچه با ایبندی چین برای پاسخ به آن، روشن است. چین تحت رهبری حزب کمونیست آن به طور  زمان 

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد هم در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی   .مقابله کرد

 .گوید به یکپارچگی نیاز داریم اما اظهارات او با این خواسته، تطابق نداشتخود گفت: نماینده دائم آمریکا می

 

 ماه راه را برای ورود خارجی ها باز کرد   ۸چین بعد از 

وزارت خارجه چین اعالم کرد خارجی هایی که اجازه اقامت معتبر در چین دارند می توانند بدون نیاز به    -ایرنا  -پکن

از   ویزا  مجدد  )  ۲۸درخواست  شوند  ۷سپتامبر  کشور  این  وارد  روز    .مهر(  که  مشترکی  بیانیه  در  ایرنا  گزارش  به 

وزارت توسط  تاریخ    چهارشنبه  از  است  آمده  شد  صادر  چین  گذرنامه  اداره  و  خارجه  )   ۲۸امور  مهر(    ۷سپتامبر 

خارجیانی که اجازه اقامت معتبر در چین دارند می توانند برای کار، امور شخصی و دیدار مجدد از چین، بدون نیاز به  

به عنوان اقدامی موقت در  (  ۱۳9۸اسفند  )  ۲۰۲۰چین در ماه مارس   .درخواست ویزای جدید به این کشور سفر کنند

تعلیق  حالت  به  را  اقامت  مجوزهای  و  چینی  معتبر  ویزای  دارای  خارجیان  ورود  کرونا،  ویروس  اپیدمی  به  پاسخ 

به پایان  (  ۱۳99مارس )فروردین    ۲۸بر اساس این گزارش خارجیانی هم که اجازه اقامت آنها پس از    .درآورده بود

در حال   .ه چین از سفارتخانه ها و کنسولگری های چین درخواست ویزا کنندرسیده است می توانند برای ورود ب 

باید   کنند  به چین سفر می  که  یا خارجی هایی  بمانند  ۱۴حاضر چینی ها  دستکم در سه هفته    .روز در قرنطینه 

 .گذشته هیچ موردی از ابتال به ویروس کرونا با منشا داخلی در خاک چین گزارش نشده است

 

 پاسخ چین به ترامپ، دروغ اگر هزار بار تکرار شود بازهم دروغ است 

رئیس    –ایرنا    –پکن   ترامپ«  دونالد   « زنی  اتهامی  به  پاسخ  در  متحد  ملل  در سازمان  دایم چین  نماینده و سفیر 

را در شیوع ویروس مرگبار کرونا) کووید   این سازمان، کشور متبوعش  آمریکا که در مجمع عمومی  (  ۱9جمهوری 

به گزارش ایرنا، » جانگ    .او گفت که دروغ اگر هزار بار تکرار شود بازهم دروغ است  مقصر خوانده است، خطاب به

جون« که روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای و با استفاده از این ضرب المثل تالش کرد تا دروغگوئی رئیس جمهوری 

کند، یادآوری  جهانی  جامعه  به  را  او آمریکا  به  و  دانست  مردود  را  ترامپ  های  »    اتهام  انتشار  از  که  داد  هشدار 

کند اساس«    .ویروس سیاسی« خودداری  بی  کامال   « چین  علیه  ترامپ  های  اتهام  که  است  آمده  بیانیه  این  در 
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جانگ جون ، ترامپ را به » سوء استفاده   .است و او دیگر نمی تواند با این رویکرد و سیاست دیگران را فریب بدهد

تقابل و تفرقه در جهان« متهم کرد و اظهارداشت که جامعه جهانی برای مبارزه با  از تریبون سازمان ملل برای ایجاد 

انتشار   درتکاپوی  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  اما  است  گرفته  بکار  را  خود  ظرفیت  و  تالش  همه  کرونا  ویروس 

دارد، خاطرنشان وی با بیان اینکه جهان امروز به یک سازمان ملل متحد قدرتمند و قوی نیاز    .ویروس سیاسی است

دیگر  و  بهداشت  جهانی  سازمان   ، ملل  سازمان  اثربخشی  کاهش  و  اقتدار  تضعیف  درصدد  سفید  کاخ  که  کرد 

در بیانیه سفیر چین در سازمان ملل با اشاره به سخنرانی های سران جهان و رئیس   .نهادهای بین المللی است

اتفاق سخنرانان خواستار تالش برای حمایت از    ممجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل تاکید شده است قریب به 

و مبارزه مشترک با چالش های جهانی هستند که بیانگر مخالفت   چندجانبه گرایی، تقویت همبستگی و همکاری

با اقدامات قلدرمابانه و سیاست های یکجانبه گرایانه است با    .صریح  جانگ جون به تالش های چین برای مبارزه 

کووی  ( کرونا  آشکار،  (  ۱9د  ویروس  رویکردی  با  گفت:چین  و  کرد  اشاره  هم  کوتاه«  زمانی  مدت  در  آن  کنترل   « و 

شفاف و مسئوالنه از همان ابتدا به اشتراک تجربیات خود با سازمان بهداشت جهانی و سایر کشورها پرداخت و به  

آمریکا کمک فعال کرد با برجسته سازی اقدامات چین  .بسیاری از کشورها از جمله  با کرونا افزود:    وی  در مبارزه 

است کامل  شکست  یک  ثبت  افتاده  اتفاق  آمریکا  در  آنچه  چین،  ترین   برعکس  پیشرفته  به  مجهز  کشور  این  و 

فناورهای پزشکی بیش ازهرکشور دیگری در جهان مبتالی به کرونا و یا جان باخته دارد و آینده این ویروس در این  

به اتهام های ترامپ علیه پکن  امور خارجه چین هم با صدور بیانیه ایهمزمان وزارت    .کشورهمچنان مبهم است 

برای شایعه پراکنی و وارد   واکنش نشان داد و رئیس جمهوری آمریکا را به سوء استفاده از تریبون سازمان ملل  

د در ترامپ شب گذشته در سخنان خو .علیه چین متهم کرد مبتنی برانگیزه های سیاسی کردن اتهامات بی اساس

ملل، سازمان  عمومی  جهان   مجمع  در  کرونا  ویروس  شیوع  اصلی  مقصران  را  جهانی  بهداشت  سازمان  و  چین 

 .معرفی کرد

 

 رئیس جمهوری چین بار دیگر بر حمایت از چندجانبه گرایی تاکید کرد 

به    -ایرنا  -پکن متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش«  »آنتونیو  با  دیدار  در  چین  جمهوری  رئیس  پینگ«  جین  »شی 

مناسبت هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد بار دیگر بر 

در این دیدار که چهارشنبه شب به صورت    به گزارش ایرنا از شینهوا، شی  .حمایت از چند جانبه گرایی تاکید کرد

برگزار شد به منشور سازمان   ویدیویی  پایبندی  از چند جانبه گرایی و  را  تا حمایت خود  از جامعه جهانی خواست 

کنند بیشتر  متحد  افزود:  .ملل  دائم وی  عضوی  عنوان  به  متحد چین  ملل  سازمان  امنیت  کار   شورای  از  قاطعانه 

رییس جمهوری چین    .حمایت می کند  ۱9آن در امور بین الملل از جمله مبارزه با کووید  سازمان ملل و نقش اصلی  

گفت: در جهان، فقط یک سیستم یعنی سیستم بین المللی سازمان ملل متحد و فقط یک مجموعه قوانین یعنی 

دارد وجود  ملل  منشور سازمان  اساس  بر  الملل  بین  روابط  اساسی  اینک  .هنجارهای  یاداوری  با  جانبه  وی  یک  ه 

شد خواهد  رد  مطمئناً  و  نیست  پسند  مورد  طلبی  سلطه  و  نقش   گفت: گرایی  باید  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

شی تصریح کرد: چین به    .و اعضای دائمی شورای امنیت هم نقشی مثال زدنی ایفا کنند سازوکار امنیت جمعی

با بیان اینکه   .توسعه کمک خواهد کرددسترسی و مقرون به صرفه بودن واکسن کرونا در کشورهای در حال   او 

گفت: است  کرده  بزرگتر  را  جهانی  حاکمیت  سیستم  در  تطابق  عدم  و  مشکالت  کرونا  گیر  همه  این  بیماری  با 

بیندیشند وجود بهبود آن  به چگونگی  تنظیم کنند،  را  را خراب کنند و یکی دیگر  اینکه آن  به جای  باید   .همه طرفها 

قاطعانه از سیستم سازمان ملل در تقویت همکاری های بین المللی در پیشگیری و مهار  شی افزود: چین به طور  

 .کرونا پشتیبانی می کند
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 چین به رغم تنش ها واردات از آمریکا را افزایش داد 

به رغم اوج گرفتن تنش ها در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی میان چین و آمریکا، پکن واردات    -ایرنا  -پکن

چین حاکی است که  به گزارش ایرنا، داده های وزارت بازرگانی و اداره کل گمرک .از واشنگتن را افزایش داده است

به رغم وجود آمریکا، واردات گوشت  این کشور  با  از   خوک، دانه های روغنی تنش های فزاینده  سویا و نفت خام 

این اقدام بخشی از توافق دو کشور در جریان مذاکرات مربوط به پایان جنگ تجاری    .آمریکا را افزایش داده است

از افزایش تقاضا در بازار    است قراردادی که فاز اول آن در ماه ژانویه امسال امضا شد و چنین اقدامی نشانه ای

است ماه    .چین  در  چین  به  آمریکا  از  گوشت  واردات  میزان  که  کرده  گزارش  چین  در  جهانی  بازار  تحقیقات  مرکز 

برزیل و آلمان چنین خریدهایی را  گذشته میالدی افزایش یافته است و این کشور هم اکنون از سه کشور آمریکا،  

البته این نهاد پژوهشی اعالم کرده است که با توجه     .رکنندگان به چین هستندانجام می دهد و آنها بزرگترین صاد

به نسبت اندک گوشت وارداتی به کل مصرف داخلی، حتی اگر تمام واردات گوشت متوقف شود، بازار چین تحت 

است که واردات    سویا و نفت خام دو مورد مهم دیگر معامالتی که در توافق به آن اشاره شده  .تأثیر قرار نمی گیرد

پیش بینی بازار چین این است که میزان واردات دانه های روغنی سویا از آمریکا      .آنها از آمریکا بیشتر شده است

بر اساس داده   .میالدی خواهد بود  ۲۰۱۷درصد بیش از سال    ۲۵میلیون تن برسد که    ۴۰میالدی به    ۲۰۲۰در سال  

بشکه در روز بود اما در ماه تیر   هزار  ۱۴۳ در ماه خرداد از آمریکا فقط  های آماری گمرک چین، واردات نفت خام چین

هزار بشکه در روز    9۰۰هزار بشکه در روز رسید و پیش بینی آن برای ماه سپتامبر    ۸۶۷با یک جهش کم سابقه به  

این کشور  دانشگاه نفت چین در مصاحبه با رسانه های   مرکز نفت و گاز چین از  « مدیردونگ شیوچنگ»    .است

نفت خام و فراورده های نفتی از  چین حتی اگر تنش ها افزایش یابد به دلیل تعهد به توافق اولیه به خرید گفت:

داد خواهد  ادامه  و      .آمریکا  چین  بین  تجاری  جنگ  اولیه،  توافق  این  امضای  دلیل  به  که  است  باور  این  بر  او 

دونگ درمورد مشکالت آتی احتمالی هم گفت که فعال کمبود نفتی وجود ندارد اما اگر از    .متوقف شده است آمریکا

میلیارد   ۳۵بر اساس این توافق چین نزدیک به  .آمریکا هم خریداری نشود می توان نفت را از جای دیگری تامین کرد

میالدی    ۲۰۱۷ا از آمریکا در سال  میزان خرید این فراورده ه دالر محصوالت کشاورزی از آمریکا خریداری خواهد کرد

   .میلیارد دالر بود ۲۴نزدیک به 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ورود احتمالی واکسن کرونا به بازار چین /  های داروسازی چینی اعالم کردندتشرک 

  رود با سرعت خوبی پیش می   ۱9-های داروسازی چینی اعالم کردند ساخت واکسن مقابله با بیماری کوویدشرکت

آن واکسن  جاری(  ماه  )دی  آینده  سال  شروع  تا  احتماال  شد و  خواهد  آماده  بین   .ها  سرویس  گزارش   به 

الجزیره  صداوسیما  خبرگزاری الملل تلویزیون  از  نقل  تالش شرکت ،به  کردند  اعالم  چینی  داروسازی  برای  های  ها 

بیماری کووید با  آینده )دی ماه  با سرعت خوبی پیش می  ۱9-ساخت واکسن مقابله  تا شروع سال  رود و احتماال 

را ساخته است کجاری( واکسن آن این واکسن  آماده خواهد شد. شرکت ساینوَوک  آزمایش خود ها  ه در مرحله 

دارد قرار  انسان  آزمایش   .روی  از مراحل  واکسن  این  اگر  این شرکت چین،  بالینی سربلند به گفته مسئوالن  های 

 کسن را تا ماه مارس تولید کند.ها میلیون ُدز از این وابیرون بیاید، این شرکت قادر خواهد بود صد

 

 واشنگتن مسئول ”فریب کاری“ درباره ویروس کرونا است /  نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت 

خبرگزاری صدا و  به گزارش سرویس بین الملل  .کافی است! شما به اندازه کافی مشکالت در جهان ایجاد کرده اید

ژانگ جون، نماینده چین در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در ویدیو   خبرگزاری فرانسه از نیویورک, به نقل از سیما

https://www.irna.ir/news/84051981/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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متهم کرده بود، به شدت    ۱9-کنفرانس شورای امنیت، به آمریکا که بار دیگر چین را به عنوان مسئول شیوع کووید

که رؤسای جمهور و وزیران زیادی در آن شرکت کرده    ره آینده زمامداری جهانیاین ویدیو کنفرانس دربا  .حمله کرد

ژان جون در پایان نشست خطاب به نماینده آمریکا اعالم کرد ”کافی است! شما به اندازه کافی   .بودند، برگزار شد

اید کرده  ایجاد  جهان  در  اطال  .“مشکالت  ”ویروس  گسترش  به  واشنگتن  کردن  متهم  ضمن  چین  غلط“,  سفیر  عات 

”فریب کاری“ پرسید: ”پیش از این که انگشت اتهام را به طرف دیگران بگیرید، علت هفت میلیون  ”دروغگویی“ و  

وی پیش از این که از حمایت واسیلی نبنزیا،    .“ هزار نفر در آمریکا چیست؟   ۲۰۰ابتال به بیماری و مرگ و میر بیش از  

تاکید کرد:   برخوردار شود،  روس خود  نخهمتای  را حل  را  ”این هیچ مشکلی  ویروس  کردن  کرد“, ”سیاسی  واهد 

در جریان این نشست که ریاست آن را ایسوفو    .“متوقف کنید“, ”یک قدرت بزرگ باید مانند یک قدرت بزرگ رفتار کند

  محمدو، رئیس جمهور نیجر به عهده داشت، کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اتهاماتی که دونالد 

کا روز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه چین وارد کرده بود، را بار دیگر  ترامپ، رئیس جمهور آمری

این دیپلمات آمریکایی در آغاز سخنرانی خود اعالم کرد ”من دچار حیرت شده ام، من از این شورا شرم   .تکرار کرد

نه توزی سیاسی را برگزیده اند به  ن که ”بیشتر تمرکز بر کیدارم، از محتوای بحث امروز منزجر شدم“ و از اعضای آ

وی سپس در سخنرانی خود با محکوم کردن چین اعالم کرد ”تصمیم    .ای حیاتی“ مطرح شودجای این که مسئله 

ریشه  کردن  مخفی  برای  چین  کمونیست  از  حزب  داری  خود  و  آن  دادن خطر  نشان  اهمیت  کم  ویروس،  این  های 

ها به  تر از آن اینکه این تصمیمهمه گیری جهانی تبدیل کرد. مهمهمه گیری محلی را به یک  همکاری علمی، یک  

در هنگام حمله شدید متقابل سفیر چین به آمریکا، کلی   .“ها هزار نفربهای جان هزاران نفر در جهان منجر شد. صد

در سازمان آمریکا  دو هیئت  دیپلمات درجه  و یک  بود  از صفحه محو شده  را گرف  کرافت  او  بود ملل متحد جای    .ته 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع

 

 کشف عجیب دانشمندان درباره آلزایمر /  پنجمین بیماری مرگبار جهان

ک اند  کرده  کشف  را  مرگباری  ژن  را  دانشمندان  آلزایمر  بیماری  به  ابتال  خطر  میدهد  ۱۲ه  افزایش  به   .درصد 

، آلزایمر پنجمین بیماری مرگ بار جهان است و به گفته رییس انجمن آلزایمر ایران، خبرگزاری صدا و سیما ارشگز

کمبود یک ماده //    کشف عجیب دانشمندان درباره آلزایمر  شود.هر هفت دقیقه یک ایرانی به این بیماری مبتال می

کارشناسان بیمارستان    ر خون زنان ممکن است در آینده آنان را با خطر ابتال به آلزایمر رو به رو کند.بسیار حیاتی د

با تحقیق روی   تایپه،  تایپه، مرکز چین  به بیماری    ۱۶علوم پزشکی شهر  آنان  از  نیمی  هزار داوطلب مرد و زن که 

های قبل و در دوران جوانی مبتال به فقر آهن و کم  سالآلزایمر مبتال شده، دریافته اند بیشتر مبتالیان به آلزایمر در  

ه مهم در این تحقیق، تاثیر کمبود آهن و کم خونی در ابتالی زنان به بیماری آلزایمر است و  دیگر نکت  خونی بوده اند.

دانشمندان   دگیریاگر این ژن را دارید در آینده آلزایمر می  این رابطه در مردان مبتال به آلزایمر مشاهده نشده است.

را   آلزایمر  بیماری  به  ابتال  که خطر  اند  کرده  را کشف  مرگباری  میدهد.  ۱۲ژن  افزایش  اختالل   درصد  نوعی  آلزایمر 

های مغز به تدریج تخریب شده و  سازد. در این بیماری، سلولمغزی است که فرد مبتال را به فراموشی دچار می

های جدید را  ر نیست خاطرات گذشته را به یاد بیاورد و یا رویداد دشود، به طوریکه دیگر قافرد دچار فراموشی می 

ها های ترسناک، اما شایع در عصر مدرن است که براساس پژوهشآلزایمر یکی از بیماری   در مغز خود شکل دهد.

، اکارشناسان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن آمریک   شود.در چند سال آینده به یک اپیدمی جهانی تبدیل می

نام  به  ژنی  کشف  به  موفق  تازگی  او به  پی  )ای  چهار  فرد  (  ApoE۴ای  یک  بدن  در  وجود  صورت  در  که  اند  شده 

  ۱99۳این ژن جهش یافته اولین بار در سال    درصد افزایش دهد.  ۱۲تواند ضریب ابتالی او به بیماری آلزایمر را تا  می

های مغزی شده  های پروتئین در نورون مغزی به گرهب  ، باعث آسیApoE۴کشف شده و اکنون دانشمندان دریافتند  

 کند. و فرد را دچار بیماری آلزایمر می
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 حکم قضایی درباره تصمیم دولت ترامپ برای ممنوعیت تیک توک /  رویترز گزارش داد

  .حقوقی در دفاع از ممنوعیت فعالیت تیک توک، از سوی دولت ترامپ شد یک قاضی آمریکایی خواستار ارائه اوراق

الملل بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  از خبرگزاری  نقل  پنج   به  روز  آمریکایی  قاضی  یک  رویترز،  خبرگزاری 

زد یا  های برنامک در این کشور را به تاخیر بینداشنبه گفت دولت ترامپ یا باید منع بارگذاری تیک توک از فروشگاه 

مریکا که  دستور وزارت بازرگانی آ  .این که اوراق حقوقی در دفاع از این تصمیم را تا روز جمعه به دادگاه ارایه کند

کارل   .شوند، روز یکشنبه اجرایی خواهد شدطبق آن شرکت اپل و شرکت گوگل از ارایه این پیام رسان منع می 

رخواست تیک توک برای حکم مقدماتی ارایه کند، یا این که تا  نیکولز قاضی گفت: دولت این کشور باید پاسخی به د

ساعت   از  این  ۳۰و    ۲قبل  محلی  وقت  به  جمعه  بیندازد  بعدازظهر  تعویق  به  را  سان   .حکم  در  فدرال  قاضی  یک 

روز  که  را  چت  وی  رسان  پیام  علیه  آمریکا  بازرگانی  وزارت  دستور  مقدماتی،  حکمی  در  شنبه  روز  فرانسیسکو 

وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد، قصد دارد با این حکم مقابله کند، اما وکالی    .شد مسدود کردایی می یکشنبه اجر

آمر انددولت  نکرده  ثبت  را  فرجامی  درخواست  هیچ  هنوز  که    .یکا  اند  کرده  عمیق  نگرانی  ابراز  آمریکا  مقامات 

م  ۱۰۰های شخصی حدود  داده  استفاده  توک  تیک  از  که  آمریکایی  دولت چین یمیلیون  تحویل  کنند، ممکن است 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع .شود

 

 :دولت یاطالع رسان گاهیپا -

ساله ایران و چین   ۲۵سند همکاری راهبردی   :رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت

 در راستای منافع دو دولت و دو ملت است 

ساله ایران و چین را بسیار مهم و در راستای منافع دو دولت و    ۲۵رئیس دفتر رئیس جمهور سند همکاری راهبردی  

دو ملت ایران و چین و اثر گذار بر مسایل منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که این سند در دولت دوازدهم نهایی 

پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در  به گزارش    .شود

پاسخ به این پرسش که اهمیت این سند همکاری راهبردی ایران و چین در چه بخش هایی است و آیا در همین  

ی تبادل نظر پیرامون این دولت امضا و نهایی خواهد شد؟، گفت: دکتر ظریف وزیر امور خارجه در آینده نزدیک برا

کرد را همراهی خواهند  وی  نیز  اقتصادی  تیم  یک  و  پکن می شود  عازم  به همکاری های    .موضوع  اشاره  با  وی 

می  باعث  سند  این  افزود:  افزود:  چین  و  ایران  سیاسی  و  اقتصادی  برای گسترده  هدفمند  بتوانیم  که  شود 

مختلفدستگاه  برنامههای  می مان  فکر  کنیم.  با  ریزی  ارتباط  در  هم  و  چین  و  ایران  روابط  روی  هم  سند  این  کنم 

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی در باره تالش آمریکا برای بازگرداندن    .مسایل منطقه اثرگذار است

قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت و آیا اینکه به تنهایی قادر به این کار خواهد بود، گفت: دولت آمریکا طی 

ا  ۳۳ کاری  نظرم  به  و  کرد  تالش  این عرصه  در  و حقوقی  مبنای سیاسی  بدون هیچ  اگر  روز گذشته  که  داد  نجام 

دکتر   .کسی الفبای سیاست و اقتصاد را بداند وارد چنین قماری نمی شود که از همان ابتدا می داند بازنده است

گفته   نیز  آمریکایی  حقوقدانان  و  دیپلماتها  توسط  بلکه حتی  ها  ایرانی  توسط  بارها  تنها  نه  اظهارداشت:  واعظی 

توافق بد عنوان کرده و از خروج از این توافق، با افتخار یاد می کند، بر شده که دولت ترامپ که بارها برجام را یک  

کند اجرا  را  توافق  همین  بندهای  از  یکی  خواهد  می  استنادی  و  مبنا  بین  !چه  جامعه  از  قدردانی  با  المللی،  وی 

دو عنوان  به  روسیه  و  بویژه چین  و  اروپایی  اروپا، کشورهای  اتحادیه  امنیت،  دائم شورای  کشور دوست    اعضای 

گفت: انصافاً در این یک ماه گذشته این کشورها مواضع بسیار صریح و روشن گرفتند و حتی دیروز هم آقای مکرون 

هایشان در سازمان ملل، این اقدام آمریکا را که هیچ مبنایی ندارد، محکوم کرد و صریحا گفت آنچه که در  در صحبت
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معنایش برداشته شدن تحریمهای تسلیحاتی ایران از اواخر   است به قوت خودش باقی است که   ۲۲۳۱قطعنامه  

کرد اعالم  صراحت  به  را  نکته  همین  نیز  روسیه  خارجه  امور  وزیر  و  است  جمهور    .مهرماه  رئیس  دفتر  رئیس 

ای که آقای ترامپ و آقای پمپئو دنبالش  رسد که امروز همه چی مشخص است، آن ماشهاظهارداشت: به نظر می

و چقدر ه نه عملیاتی شدبودند  و  کرد  پیدا  نه طرفدار  وجه  به هیچ  کردند،  تبلیغ  آن هدف   .م  گفت:  واعظی  دکتر 

پنهانی هم که اینها با توجه به عقب افتادن ترامپ از رقابت انتخاباتی به دنبال تغییر فضای انتخابات بودند به نظر  

نداشته است می اثری  و هیچ  نبوده  کارساز  برایشان  ب  .رسد  توجه  با  و شورای  وی  کردن جامعه جهانی  ه پشت 

از برجام و قطعنامه   آمریکا و حمایت  به درخواست  برای دولت     گفت:  ۲۲۳۱امنیت  باید یک درس عبرتی  این روند 

نزند گره  با مسایل سیاسی  را  انتخاباتی  و  تبلیغاتی  که مسایل  باشد  ادامه   .آمریکا  در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 

ت برای صنوف پرخطر با توجه به مواجه شدن با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا  درخصوص احتمال اعمال محدودی

در فصل پاییز، با تاکید بر اینکه سالمتی مردم برای ما از چیز دیگری مهمتر است، گفت: با توجه به تجربیات بدست  

ر این است که شرایط را رصد و  ویروس کرونا در موج های اول و دوم این بیماری، بنای ما ب   آمده در ستاد مقابله با

برای آن مورد خاص تصمیم گیری و اعمال کنیم را دنبال کنیم و هر جا که الزم هست مقطعی  دکتر    .با دقت کار 

فعالیت   واعظی خاطرنشان کرد: از  باید دستورالعملبرخی  که  رعایت  ها هست  بیشتری  با دقت  آنها  در مورد  ها 

فعالیت از  دیگر  برخی  درمورد  و  میشود  کمی سخت  که شرایط  وقتی  عمال  نیز  تصمیمات ها  است  ممکن  شود 

اتخاذ کنیم را  با  .جدیدی  آمار فوتی  رئیس دفتر رئیس جمهور  این هستیم که متاسفانه  اینکه امروز شاهد  ها  بیان 

می اگر  گفت:  است،  افزایش  حال  در  کرونا  به  ابتال  فوتی بدلیل  کشور  در  امروز  می بینیم  پیدا  افزایش  این ها  کند 

وضعیت حاصل اقداماتی است که به علت عدم رعایت اصول بهداشتی در حدود یک ماه قبل انجام شده درحالی که 

است  شده  تاکید  و  صحبت  بهداشتی  های  پروتکل  کامل  رعایت  لزوم  درمورد  حال   .بارها  عین  در  واعظی  دکتر 

پنج شنبه کمیته های تخصصی ستاد مقاب با کرونا و همچنین جلسه روز شنبه  خاطرنشان کرد: در جلسه روز  له 

شد خواهد  اتخاذ  زمینه  این  در  الزم  تصمیمات  کرونا  ملی  وضعیت   .ستاد  درخصوص  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  از 

ایران از کره جنوبی سوال شد که در پاسخ گفت: پیگیری هایی در این زمینه انجام شده و    وصول مطالبات ارزی

دکتر واعظی درخصوص حضور رئیس جمهور در   .ی حقوقی هم آغاز شده استهامقدمات انجام یکسری فعالیت

جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسالمی به وزیر پیشنهادی صمت ، با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا برای  

حضور مقامات کشور در جلسات دستورالعمل هایی ابالغ کرده که براساس آن عمل می شود، گفت: سالمتی هر 

رئیس دفتر   .فرد ایرانی برای همه ما ارزش دارد، فرقی نمی کند که رئیس جمهور، وزیر و یا یک فرد معمولی باشد

رئیس جمهور با بیان اینکه ابتال شدن شخصی مانند رئیس جمهور و بستری شدن طوالنی مدت وی به روند جاری  

ور در جلسات به دستورالعمل های ستاد ملی  امور کشور لطمه وارد خواهد کرد، افزود: رئیس جمهور درمورد حض

دستورالعمل ملی،  ستاد  رئیس  عنوان  به  من  اگر  که  اند  کرده  اعالم  بارها  و  کنند  می  عمل  کرونا  با  های مقابله 

دکتر واعظی درخصوص احتمال حضور رئیس   .ابالغی را رعایت نکنم چگونه می توانم به دیگران بگویم رعایت کنند

عتماد مجلس به صورت ویدئو کنفرانس، گفت: این موضوع بستگی به سیاست هیات رئیسه  جمهور درجلسه رای ا

مجلس دارد، آقای رئیس جمهور به جد عالقمند هستند از وزیر پیشنهادی خود برای کسب رای اعتماد در مجلس  

 ۳۴۷۶۷۲کد خبر:  .حمایت کنند

 

 : میتسن یخبرگزار -

 ن است خریدهای نفتی بیش از نیاز چین رو به پایا 



 
داده های رسمی دولت چین حاکی است که این کشور در حال کاهش خرید نفت خام است و در ماه آگوست برای  

است یافته  کاهش  کشور  این  نفت  ذخیره  میزان  متوالی  ماه  گزارش  .دومین  تسنیم به  اویل   خبرگزاری  از  نقل  به 

ه های رسمی دولت چین حاکی است که این کشور در حال کاهش خرید نفت خام است چرا که برای  پرایس، داد

امر نشان می دهد که  این  و  یافته است  این کشور کاهش  نفت  آگوست میزان ذخیره  ماه  در  ماه متوالی    دومین 

طبق برآوردهای کالید    .  رکوردشکنی چین در واردات نفت و پشتیبانی از بازار شکننده نفت جهان پایان یافته است

راسل، ستون نویس رویترز و بر اساس داده های رسمی دولت چین درباره واردات نفت و تولید داخلی و همچنین  

احتماالً   چین  ها،  پاالیشگاه  در  نفت  فرآوری  نرخ  ذخیره    ۱.۱کاهش  مخازن  در  خام  نفت  روز  در  بشکه  میلیون 

تخمین زده می شود که چین در ماه ژوئیه   ه آگوست ذخیره کرده است.استراتژیک خود و یا مخازن تجاری خود در ما

ته، مقدار ذخیره در  بر اساس تخمین راسل در ماه گذش  میلیون بشکه در روز به ذخایر خود اضافه کرده است.  ۱.9۲

که   ژوئن  ماه  در  به میزان ذخیره  ژوئیه نسبت  اما    ۲.۷۷ماه  یافته  بوده است، بسیار کاهش  روز  در  میلیون بشکه 

در حالی که چین تالش کرد از قیمت پایین    میلیون بشکه ای از ژانویه تا ژوئیه است.  ۱.95نزدیک به میانگین ذخیره  

این شکار نفت ارزان توسط    ر ماه مه و ژوئن حجم زیادی از نفت خام را وارد کرد.نفت در ماه آوریل بهره مند شود، د

چین منجر به ایجاد صف های طوالنی در بندرهای چین شد و نفتکش ها هفته ها منتظر تخلیه محموله های نفت  

بود. بارگیری شده  ماه پیش  تا چهار  احتماالً سه  نفتی که  بودند.  این گزارش،  خام خود  میزان    بر اساس  همیشه 

ذخایر تجاری و استراتژیک نفت چین در هاله ای از ابهام است چرا که دولت این کشور موجودی این کاال را گزارش  

 انتهای پیام/  نمی کند و تحلیلگران فقط حدس می زنند که نفت خام چین در ذخایر استراتژیک و تجاری چقدر است.

 

 : وزینآفتاب -

 یران بخاطراقدام روسیه و چین علیه ا/   های روسیه خبر دادند تجار ایرانی از قطع مبادالت روبلی بانک

FATF 

های ایرانی به دلیل ورود ایران به فهرست سیاه گروه های روسیه با طرفبرخی تجار ایرانی از توقف مراودات بانک 

پدرام    : یوزنآفتاب   .اندقدم بودههای چینی در آن پیشدهند؛ اقدامی که به گفته آنها بانکویژه اقدام مالی خبر می

اتاق  بازرگانی، روز سه سلطانی، عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی  انتشار توییتی اعالم کرد  های  با  شنبه 

بانک  می که  امتناع  نیز  روسیه  روبل  پایه  بر  حتی  ایرانی  تجار  با  بانکی  تبادل  انجام  از  روسی  آقای    .کنندهای 

های روسی را متاثر از ورود ایران به نیز بوده، این اقدام بانک سلطانی که پیشتر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران  

ماه پیش نیز از عدم تمایل بانک مرکزی روسیه به    9دانسته است. او   (FATF)فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی

این در حالی است که مطابق اعالم    .ادامه مراودات بین بانکی در صورت ورود ایران به این فهرست خبر داده بود

راتی ایران در اروپا هستند؛ ضمن این که بیشترین میزان واردات  ترین مقاصد صادگمرک ایران، ترکیه و روسیه اصلی

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و    .شودایران از اروپا نیز به ترتیب از ترکیه، آلمان و روسیه انجام می

چینی متوقف شده    هایچین نیز ماه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود که مبادله بانکی تجار ایرانی از طریق بانک

المللی  های بانکی آمریکا، امتناع ایران از پذیرش قوانین بین است. آقای حریری علت این رخداد را افزون بر تحریم

به   »مکرراً«  مالی  اقدام  ویژه  گروه  که  بود  کرده  تصریح  و  دانسته  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه 

است و باید مبادالت مالی آن به شدت   ه که »ایران یک کشور پرریسک های بانکی دنیا بخشنامه فرستادسیستم

تازه ترین شریک تجاری ایران به شمار می چین در حال حاضر بزرگ  «.کنترل شود ترین گزارش گمرک  رود. مطابق 

از    ۱۳99ماهه نخست سال    ۵ایران، چین در   ایران صادر کرده است. در همین    ۳.۵بیش  به  مدت  میلیارد دالر کاال 

نیز   است  ۳ایران  کرده  صادر  کاال  چین  به  دالر  جرائم    .میلیارد  با  مبارزه  معاهده  به  ایران  الحاق  مخالفان  البته 

https://www.tasnimnews.com/
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https://aftabnews.ir/fa/news/672504/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-fatf
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تی( معتقدند افیافته فراملی) معاهده پالرمو( و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم الحاق ایران)سیسازمان 

های مالی، تجاری و نفتی این  آمریکا از برجام و بازگشت تحریم   ها با خروجکه بخشی قابل توجهی از این محدودیت

ها توسط ایران را افشاء یا  ها تنها شگردهای دور زدن تحریمکشور علیه ایران وجود داشته و الحاق به این معاهده 

های عاهده با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از ارجاع لوایح اختالف برانگیز الحاق به م  .دشوارتر خواهد کرد

سی و  لوایح افپالرمو  این  بررسی  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  ایران  نگهبان  شورای  و  مجلس  میان  تی 

)اف  مالی  اقدام  ویژه  گروه  اساس،  همین  بر  است.  مانده  باقی  مسکوت  فوریه  تیایهمچنان  نشست  در  اف( 

با انتشار    ۲۰۱9اکتبر  ۱۸روه ویژه اقدام مالی،  گ  .گذشته خود در پاریس، ایران را بار دیگر در فهرست سیاه قرار داد

فوریه  بیانیه  از  پیش  تا  بود  خواسته  ایران  از  فراملی)معاهده    ۲۰۲۰ای  یافته  سازمان  جرائم  با  مبارزه  معاهده  به 

بین  معاهده  و  تروریسمپالرمو(  مالی  تامین  با  مقابله  توصیه  .بپیوندد (CFT)المللی  در  مالی  اقدام  ویژه  نامه  گروه 

خود اعالم کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای ُپرریسک )سیاه( و مشمول    ۱9اره  شم

مقابلهاقدام  تراکنشهای  جمله  از  بانکی  تجاری،  مالی،  روابط  تمامی  باید  کشورها  سایر  افراد  ای،  مالی  های 

خصوصی( کشور مشمول را مورد   ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی وها، بانک حقیقی و حقوقی )شامل شرکت

 یورونیوز :منبع .تر قرار دهندرصد و ارزیابی دقیق 

 

 :الف -

 ۲۰۲۰شهرهای علمی برتر در سال 

بندی سال  ای اطالعمؤسس مرکز منطقه رتبه  نیچر در  به   ۲۰۲۰رسانی علوم و فناوری شاخص  را تشریح کرد و 

رسانی علوم و  ای اطالعمؤسس مرکز منطقه  مهراد جعفر  .معرفی شهر های جهانی علم در این رتبه بندی پرداخت

، یک بار دیگر پکن پایتخت جمهوری خلق  ۲۰۲۰با فارس، گفت: شاخص نیچر در رتبه بندی سال   وگودر گفت  فناوری

شهر برتر دارای چند شهر جهانی علم است    ۲۰چین را به عنوان برترین شهر جهانی علم معرفی کرد. چین در بین  

، گوانگجو و  ووهان ،نانیانگ دی،وی ادامه داد: بر اساس این رتبه بن .که در باب تحقیقات علمی در جهان برجسته اند

گفت: شاخص نیچر برای  مهراد  .شهر برتر علم قرار دارند  ۲۰چهار شهر دیگر چین هستند که در بین   (Hefti )هفتی

در   که  ناحیه  شهر/  موسسه/  یک  مقاالت  نویسندگان  درصد  از  بندی  رتبه  مانند   ۸۲این  جهان  برتر  نشریه 

علو Cell و ساینس نیچر، های  حوزه  کنددر  می  استفاده  شوند  می  منتشر  طبیعی  منطقه   .م  مرکز  ای مؤسس 

و  اطالع تعداد موسسات پژوهشی  رسانی علوم و فناوری افزود: تمرکز استعداد های برتر و نخبه، میزان بودجه، 

سایر منابع از عوامل مهمی هستند که در تعیین شهر های جهانی علم مورد استفاده و محاسبه قرار می گیرند.  

و  شینهوا دانشگاه های بانفوذ جهانی مانند دانشگاه پکن، دانشگاه   ای مثال، پکن دارای گروهی از موسسات وبر

وی گفت: به    .آکادمی علوم چین است که در شاخص نیچر به عنوان موسسات پژوهشی برتر رتبه بندی شده اند

نوآوری  هاب شهر پکن به عنوان   ی برند.عالوه، این شهر ها از همکاری های علمی در یک سطح بسیار باال سود م

علوم و فناوری چین و کشورهای دیگر جهان است. شهر پکن از نظر همکاری های علمی و پژوهشی با سایر شهر 

بین   در  از نظر  ۱۰های جهان  و  برتر  با  برونداد کشور  که  رتبه   شانگهای های تحقیقات علمی  دارد در سطح جهان 

، دولت جمهوری خلق چین با صدور یک طرح  ۲۰۱۶ادامه داد: در سال   مهراد  .ه استنخست را به خود اختصاص داد

تا پکن با کوشش هایی که می آورد در ایجاد یک مرکز ملی نوآوری در حوزه علم و  به عمل جامع در صدد بر آمد 

بیشتری اکتبر سال   به خرج فناوری سرعت عمل  در  اجرایی سیاست ها۲۰۱9دهد.  با  پکن  و موازین   ، شهرداری 

خارق گانه سی شتاب  با  را  نوآوری  مرکز  این  بخشید العاده ساخت  سرعت  منطقه   .ای  مرکز  ای مؤسس 

های  اطالع فناوری  و  بنیادی  تحقیقات  در  ویژه  به  توسعه،  و  نوآوری  در  پکن،  کرد:  تصریح  فناوری  و  علوم  رسانی 
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فناوری مکانیک،  مواد،  الکترونیک،  و  برق  فناوری،  زیست  شامل  های  هسته  فناوری  نوری،  ساختاری)     های 

نایل آمده است به پیشرفت های قابل توجهی  وی    .ساختمان ها، پل ها و ماشین االت(، و فناوری های حرارتی 

 Huairou شهر علم  ,Zhongguancun گفت: سه شهر علم و یک ناحیه فناوری های پیشرفته پکن شامل شهر علم

و ناحیه توسعه اقتصادی و فناوری پکن ارکان عمده ای اند که می توان این ناحیه و شهر   پژوهی ، پارک علم آینده

همینطور، دانست.  پکن  ابتکارات  جزو  را  سال   شانگهای ها  و  ۲۰۱9در  بیست  موازین  و  ها  سیاست  صدور  با   ،

و   گانه پنج حقوق  ساختن  نیرومند  در  را  فناوری  و  علم  با  مرتبط  کارهای  و  ساز  و  ها  سیستم  تحوالت 

بخشید پژوهشگران توان جمله   شانگهای :گفت مهراد  .عمق  از  منابع  تخصیص  در  جوان  دانشمندان  نیازهای  به 

توجه خاصی را معمول ساخته و این شهر جهانی  پژوهشگران و معیشت  تامین منابع مالی برای حمایت از زندگی

 .علم را برای جوانان نخبه تمام کشورهای جهان به کعبه آمال علم و نوآوری تبدیل کرده است

بندی  سهم* رتبه  در  اسالمی  منطقه //    کشورهای  مرکز  اطالع مؤسس  طبق ای  افزود:  فناوری  و  علوم  رسانی 

مرکز آماری  فناوری نواوری گزارش  و  توسعه  ، سرمایه شانگهای علم  و  تحقیق  در  این شهر  ا   ۴/۱۶گذاری  ز  درصد 

  .درصد بیشتر از متوسط تولید ناخالص داخلی جمهوری خلق چین است   ۲است که   شانگهای تولید ناخالص داخلی

شهر جهانی علم تنها شهر جده در عربستان سعودی با    ۲۰۰وی اضافه کرد: در بین کشورهای اسالمی و در جمع  

م و حیفا در سرزمین های اشغالی با رتبه  ، اورشلیاویو قرار دارد. از کشورهای منطقه نیز شهرهای تل   ۱۲۰رتبه  

  ۱۳۲،  99،  9۷به ترتیب با رتبه های     ، بمبئی و دهلی در هندوستانکلکته ،بنگالور و شهر های  ۱۳۱و    ۱۱۰،  9۴های  

 .به عنوان شهر های جهانی علم معرفی شده است ۱۶۳و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: ۲۸) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 (ينیاربعين حس )بمناسبت  « درى از درهاى بهشت نيحس »

 :ودرمف ،دبا ش ن و خاندا او رب اخد سالمکه   اسالم یامبرگرامیپ

تَسعَدونَ وَ بِهِ   نِیاإلْحسانُ وَ بِالْحُسَ تُُمیوَ بِالْحَسَنِ اُعْط …تُم یاُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالِبِ اهْتَدَ بى

 الْجَنَّهِ؛ حَیر هِیعَلَ رَّمَ اللّهبابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّهِ مَن عاداهُ حَ نَیتَشقونَ أال وَ إنَّ الْحُسَ

و به    دی ابی مى  تیالسالم هدا هیعلى عل   لهیو به وس دیمن هشدار داده شد لهی وس  به

و بدون او   دیگرد خوشبخت مى نی حس لهی و به وس   دیشو حسن احسان مى لهی وس 

هاى بهشت است، هر کس با او دشمنى کند،  درى از در نی که حس  دی بدبخت. بدان

 .کندند بوى بهشت را بر او حرام مى خداو

 ۲3۲، ص 3القرآن ج ر یتفس یف البرهان

 (: ۲۸) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 ( اربعين حسينی)بمناسبت   «(ع)  نيحسجدش امام برای صاحب زوان  عزاداری  »

 :ودرمف ، دبا شن و خاندا او رب اخد  سالمکه (عج ) یامام مهد

 .بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً کَ ی عََل نََّیصَباحاً و مَساًء و ألَبکِ  ألَندُبَنَّکَ

 .میگر  تو به جاى اشک، خون مى بتیکنم و در مصمى  ونی و ش هیصبح و شام بر تو گرهر

 ۲3۸ ص  – 9۸( ج روتیب-األنوار)ط بحار



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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