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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ره ایران موجب تضعیف واشنگتن شده است جی آمریکا درباچین: سیاست خار 

ای ایران ل مسئله هستههایش در قباسخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد که آمریکا به دلیل سیاست : ايسنا

منزوی شده است و  وزارت خارجه چین   .ضعیف  لیجیان، سخنگوی  که می ژائو  پمپئو  به سخنان  واکنش  گفت در 

باید شریک "کشورهای جهان خ پمپئو گفت تنها    و  واهند فهمید که  بمانند" بیان کرد: چیزی که  ایاالت متحده  متحد 

استمساله  متفاوت  طرفین  دیگر  نظر  و  موجود  حقایق  با  این  و  دارد  باور  خودش  که  است  گفتهای  طبق  های . 

های سیاسی طلبیجاه  واشنگتن پست، تمایل پمپئو برای دستکاری سیاست خارجی آمریکا در جهت دنبال کردن

آسیبخودش شد وارد کرده استیدترین  آمریکا  دیپلماسی  به  را  اخیر  از    .های چند دهه  بیش  داد:  ادامه    ۵۰وی 

های آمریکایی همانند هاروارد، جورج تاوت و تافتس  ها و دانشگاه الملل و سیاست خارجی از کالجمحقق روابط بین 

زدیک به شکست است. این کشور متحدان  ه سیاست خارجی دولت آمریکا ناند کای مشترک گفتهبا انتشار بیانیه 

کووید   همچون  مسائلی  درگیر  و  کرده  دور  خود  از  را  هسته۱۹مهمش  مسئله  هسته،  مسئله  و  ایران  ای ای 

 .ثباتی و رنجش انسانی شده استنتیجه آمریکا ضعیف و منزوی و باعث ناامنی، بی  جزیره شده است؛ درشبه

 گیری از جایگاه آکادمیکش در اروپا لیت یک جاسوس تایوانی با بهرهین از فعاافشاگری چ

اند تا یک  بر اساس یک گزارش "آژانسهای اطالعاتی" تایوان یک استاد دانشگاه تایوانی را به خدمت گرفته  : ايسنا

جاسو برای  آن  از  و  کرده  تاسیس  چک  جمهوری  در  کاندیشکده  در  چینی  پرسنل  جذب  و  چین  از  شورهای سی 

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در میان صدها پرونده مربوط به    .برای آنها استفاده کنداروپایی با هدف کار کردن  

شده علنی  چین  کشور  امنیت  آژانس  سوی  از  اخیرا  که  تایوانی  طلبان  جدایی  جاسوسی  پرونده  فعالیتهای  اند، 

جدایی طلب تایوانی از تبادالت آکادمیک به عنوان پوششی ای از استفاده یک مقام  چین نمونه  –مربوط به چنگ یو  

روزنامه گلوبال تایمز مطلبی درباره این پرونده نوشته است. منابع در آژانس امنیت    .ای اهداف جاسوسی است بر

کشور چین اخیرا جزئیاتی به گلوبال تایمز درباره این پرونده علیه یک جاسوس تایوانی که از جایگاه آکادمیکش در  

به خدمت گی آوری اطالعات،  برای جمع  به عنوان پوششی  به عنوان جاسوسان  اروپا  کار  برای  پرسنل چینی  ری 

مقامهای چینی     اند.کرده داده تایوان و پاشیدن بذر اختالف میان جمهوری خلق چین و کشورهای دیگر استفاده می 

ماه بازداشت   ۱۸ال تایمز دریافت که بعد از  به ظن جاسوسی بازداشت کردند. گلوب  ۲۰۱۹چنگ یو چین را در آوریل  

بر اساس این گزارش، چنگ که متولد    .هدف پیگرد قضایی و محاکمه به دادستانی منتقل شده است  پرونده چنگ با

تا در   ۱۹۷۷ تایوان استخدام شده  امنیت ملی  آژانسهای اطالعات نظامی و  از سوی  تایوان است،  در کائوسیونگ 

چ در  چینی  پرسنل  آسیمیان  ماموریت  و  کند  نفوذ  چک  جمهوری  جمله  از  خارجی  کشور  روابط  ند  به  رساندن  ب 

چنگ قبال دستیار چو جونگ تای، رئیس سابق حزب    .دیپلماتیک جمهوری خلق چین با کشورهای دیگر را اجرا کند

ه چارلز در پراگ  در جمهوری چک مستقر و در آنجا در دانشگا  ۲۰۰۴دموکراتیک مترقی تایوان بوده و نخستین بار در  

شد دانشگاه  سال    .استاد  در  چینانستی  ۲۰۱۵او  سیاسی  و  اقتصادی  مطالعات  چک -توی  جمهوری  در  را  اروپا 

هایی درباره سازمان و ساختار آژانسهای امنیتی چین در ضمن پیگیری  چنگ مقاله   .تاسیس کرده و رئیس آن شد

می تایوان  در  لیسانسش  فوق  چنگ،مدرک  اعتراف  طبق  می   نوشت.  تالش  عمدا  سرویس او  توجه  تا  های کرده 

با لی یون پنگ، نماینده دفتر اقتصادی و فرهنگی تایپه در    ۲۰۰۴چنگ در سال    .ن را به خود جلب کنداطالعاتی تایوا

زده  آن هیجان  از  بعد  تایوان گفت. چنگ  آژانس جاسوسی  در  درباره جایگاهش  به چنگ  لی  و  پراگ مالقات کرده 

چنگ که همچنین    .مایل کردری با این آژانس جاسوسی با هدف کسب سرمایه سیاسی اظهار تشده و برای همکا



 
دیدگاه  دارای  و  تایوان  مترقی  دموکراتیک  حزب  به عضو  شدن  تبدیل  دنبال  به  است،  شدید  طلبانه  جدایی  های 

در حوزهچهره چین     ای  کشور  امنیت  دفتر  ناشناس  مقام  یک  اعالم  طبق  بود.  تایوان  استان  اطالعاتی  ژانگژو،  در 

به دوستانش گفت: "یک   او زمانی  امنیت  فوجیان،  به تایوان برخواهم گشت و در سه ردیف اول نشست  روز من 

نشست خواهم  دارایی   .ملی  یک  به  تبدیل  تایوان،  اطالعاتی  آژانسهای  سوی  از  شدن  استخدام  از  بعد  چنگ 

فعالیتهای جاسوسی  زمینه  در  تایوانی  برای جاسوسان  آن    ارزشمند  از  پس  دیگر شد.  کشورهای  در  چین  علیه 

کردندآژانسهای اطالعا به وی  بیشتر  توجه  تایوان   ۲۰۰۸در سال    .تی شروع به معطوف کردن  به  زمانی که چنگ 

مالقات کرده و او از چنگ خواست به جمع آوری اطالعات درباره   FHBS برگشت، با لو جیا جیا، خبرنگار شبکه خبری 

بپر مهم  سیاسی  امسائل  میدانست  که  حالی  در  کرد  قبول  را  درخواست  این  چنگ  شاخه دازد.  شبکه  از  ین  ای 

لیو یک مهره اطالعاتی است.به گفته منابع در   بود که  تایوان است. چنگ همچنین معتقد  آژانس اطالعات نظامی 

برای سفر   لو از چنگ خواست فرصتهایی  .آژانس امنیت کشور چین لو جاسوس دفتر اطالعات نظامی تایوان است

تید آنجا درباره روابط چین و تایوان توجه کرده و به دنبال کسانی  های کارشناسان و اسابه دیدگاه   به چین یافته و

بین   باشند، باشد. چنگ  تایوان قابل استفاده  برای  به چین   ۲۰۱۳و    ۲۰۱۱که  آکادمیک  برای کنفرانسهای  بار  چهار 

کرد قرار    .سفر  نظر  تحت  عدم  منظور  به  اچنگ  بابت  از  چک  دولت  سوی  از  و  گرفتن  نامعمول  پولهای  نتقال 

یرقانونی، در حسابهایش در شبکه اجتماعی لو را به عنوان "مرکز بازپرداخت مالیات" معرفی کرده و لو این پول را  غ

چنگ گفت می تواند انستیتویی   .به حساب شرکتهای صوری که لی در جمهوری چک ثبت کرده بود منتقل می کرد

نسهای سازمان دهی شده از سوی اتحادیه هایی برای شرکت در کنفرامهوری چک تاسیس کند و با آن فرصتدر ج

اقتصادی و سیاسی چین انستیتوی مطالعات  پراگ  به  بازگشت  زمان  در  بعدا  و  آورد  به دست  تحت -اروپا  را  اروپا 

با موضع مانور روی "تهدید  قاله  سه م  ۲۰۱۹چنگ همچنین در ژانویه    .پوشش دانشگاه چارلز در پراگ تاسیس کرد

ک بنیاد ضد چین مستقر در امریکا نگارش شده بود دریافت کرد. او این مقاله ها را در  چین" که از سوی یک محقق ی 

چین همچنین به  .چندین گروه گفتگوی اینترنتی منتشر ساخته و یک سری روایتهای بی اساس دیگر هم اضافه کرد

های بین المللی  رانسهای و مراسمک چینی در جمهوری چک از طریق شرکت در کنفمحافل غیرنظامی و دیپلماتی 

و   کرده  جمع  اطالعات  تا  داشته  تالش  چنگ  منابع  گفته  به  کرد.  نفوذ  چین  از  اعزامی  هیاتهای  به  دهنده  خدمت 

اجاز کشوری  "هیچ  کرد  اعتراف  شدن  دستگیر  از  بعد  او  کند.  تایوان  جاسوسان  به  تبدیل  را  چینی  به  پرسنل  ه 

 .باعث آسیب به چین شد فعالیتهای جدایی طلبانه نمی دهد و کاری که من کردم  

 ام در چین بهبود بازار جی

این خودروساز کمک جنرال  : اقتصاددنیای  به  ویروس کرونا  بحران  از  بازار خودرو  بهبود  تداوم  اعالم کرد که  موتورز 

فروش محصوال تا  با رشد  کرده است  در چین  د  ۱۲تش  در  -الیر فصل جودرصدی  مدت  به همین  نسبت  سپتامبر 

شود. دومین ام در بازار چین پس از دو سال محسوب می سال گذشته مواجه شود. این نخستین رشد فروش جی

ی، جارواگن تایید کرد که توانسته است تا در فصل سوم سالخودروساز بزرگ خارجی در بازار چین پس از فولکس

ترین بازار خودرویی جهان به فروش برساند. این رشد از محصوالت خود را در بزرگگاه  دست  ۴۰۰هزار و    ۷۷۱تعداد  

هایی از چین در  ام در فصل دوم سال جاری حاصل شد. در آن مدت هنوز بخش درصدی فروش جی  ۵پس از افت  

کووید بیماری  دلیل شیوع  به  مقررات قرنطینه  گذراندن  در فصلام میند. جی بود  ۱۹-حال  فروش   گوید که  سوم، 

که فروش  رو شدند؛ درحالی درصدی روبه   ۲۸درصدی و محصوالت کادیالک با رشد    ۲۶ک با رشد  محصوالت برند بیو

 .درصدی را ثبت کرد  ۲۰برند شورولت افت 

 هشدار چین به آمریکا درباره فروش سالح به تایوان



 
صد این کشور برای فروش سالح به سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری به آمریکا درباره ق : فارس

سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه در نشست خبری نسبت به فروش تجهیزات جنگی    .تایوان هشدار داد

به مرزی  نقاط  در  استحکامات  ساخت  و  تایوان  به  داد آمریکا پیشرفته  هشدار  هند  هفته    .و  نوشته  به 

خارج »نیوزویک« نامه وزارت  سخنگوی  لیجان«  از  »ژائو  تایوان  به  سالح  نوع  سه  فروش  زمینه  در  چین  ه 

با انتقاد از آن گفت، این اقدام نقض توافقات دیرینه است و واشنگتن روابط با تایوان را مقدم بر روابط   آمریکا یسو

است برشمرده  چین  بیانیه    .با  سه  مفاد  و  واحد  چین  اصل  متحده  »ایاالت  گفت:  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

اس آمریکا وچین   مشترک   فروش  با  کرده است.  نقض  به طور جدی  تایوان،را  به  داخلی چین   آمریکا لحه  امور  در 

از اقدامات    این دیپلمات چینی  «.دخالت جدی کرده و به حاکمیت و منافع امنیتی چین آسیب جدی وارد کرده است

ری دوشنبه شب به وقت تهران از  ع خبمناب  .به تایوان خبر داد آمریکا قانونی و الزم در صورت فروش سالح از سوی

خبرگزاری »رویترز« به    .د از کنگره برای تصویب فروش سه بسته نظامی ویژه به تایوان خبر دادندتقاضای کاخ سفی

نظامی   بسته  سه  فروش  با  تا  خواسته  کنگره  از  گذشته  روزهای  در  سفید  کاخ  که  نوشت  مطلع  منابع  از  نقل 

زمینه فروش حسگرهای جنگنده نیز در   آمریکا به گفته منابع مطلع، وزارت خارجه  جداگانه به تایوان موافقت شود.

های »هیمراس« مکاتباتی با کنگره  های پیشرفته »اسلمر« ویژه حمله به اهداف دریایی و راکت ، موشک«۱۶-»اف

مطلع مقام  چهار  نیز  پیشتر  است.  داده  که   انجام  کردند  و  آمریکا فاش  سالح  نوع  هفت  دارد  های سامانه   قصد 

به نوشته نیوزویک، این دیپلمات چینی اقدام هند در    .به تایوان بفروشد   رنظامی از جمله مین، موشک کروز و رادا

افزایش  حال  در  »هند  گفت:  و  خواند  تخلف  را  اقدام  این  چین  با  مناقشه  مورد  منطقه  در  ویژه  پلهای  نصب 

که   خواهیمست و این دلیل اصلی تنش است. ما از هند می ها و استقرار قوای نظامی در مرزهای چین ازیرساخت

و  کند  خودداری  کند  می  تر  پیچیده  را  وضعیت  که  اقداماتی  از  بگیرند،  جدی  را  طرف  دو  توافق  از  حاصل  اجماع 

 «.اقدامات ویژه ای برای حفاظت از صلح و امنیت انجام دهد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروهخبرگزاری جم  -

 ارز در مسیر کاهشی  ۲۷نرخ رسمی  :بانک مرکزی اعالم کرد

ارز کاهش    ۲۷ش، نرخ  ارز افزای  ۱۳ارز را اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

ماند ثابت  نیز  ارز  هفت  نرخ  و  ایرنا به .داشته  امروز  گزارش  برای  آمریکا  دالر  هر  مرکزی،  بانک  اعالم  براساس  و 

هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با   ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹ مهر  ۲۳  -)چهارشنبه

ریال اعالم    ۳۳۱هزار و    ۴۹ریالی قیمت  ۲۰۲ریال و هر یورو نیز با کاهش  ۳۲۷هزار و    ۵۴ریال کاهش به قیمت  ۴۴۵

  ۵۴۹هزار و    ۴نروژ   کرون ریال،    ۷۵۹هزار و    ۴سوئد   کرون ریال،    ۹۰۱هزار و    ۴۵همچنین هر فرانک سوئیس   .شد

ریال، دینار    ۴۳۷و  هزار    ۱۱ی  ریال، درهم امارات متحده عرب  ۵۷۳ریال، روپیه هند  ۶۲۸هزار و    ۶دانمارک   کرون ریال،  

و    ۱۳۷کویت   پاکستان    ۱۸۳هزار  و    ۲۵ریال، یکصد روپیه  ژاپن    ۶۳۳هزار  و    ۳۹ریال، یکصد ین  ریال، دالر    ۸۴۴هزار 

نرخ  .ریال قیمت خورد  ۹۷۱هزار و    ۳۱ریال و دالر کانادا    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵هنگ کنگ  

نیوزیلند و  هزا  ۲۷ دالر  و    ال،ری  ۹۸۳ر  دو هزار  آفریقای جنوبی  ترکیه    ۵۵۳راند  لیر  و    ۵ریال،  روبل    ۲۹۶هزار  ریال، 

و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۵روسیه   و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار  لیر سوریه    ۵۲۵هزار  ریال، دالر    ۸۲ریال، 

  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۳هزار و  ۱۱۱بحرین  ریال، دینار ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۲۴هزار و  ۳۰استرالیا 

  ۳۳میانمار  کیات  ریال،  ۲۷۸هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۵۳۴هزار و  ۴۹بنگالدش  تاکای ریال، یکصد ۹۱۰هزار و 

دینار  ریال،  ۷۰۵هزار و  ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۶۰۹هزار و  ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال 

هزار    ۱۰مالزی   رینگیت ریال،  ۸۰۰هزار    ۱۳۴تایلند   بات ریال، یکصد۲۳۳هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۷۹۳هزار و    ۳۰  لیبی

https://www.irna.ir/news/84075235/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84075235/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84075235/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84075235/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C


 
  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۴۴هزار و    ۳۶کره جنوبی   وون ریال، یک هزار  ۱۳۰و  

ریال، افغانی افغانستان    ۸۴۹هزار و    ۲ک هزار روپیه اندونزی  ل، یریا  ۳۶ر و  هزا  ۱۳ریال، الری گرجستان    ۸۰۴هزار و  

هزار    ۸۶فیلیپین   پزوی ریال، یکصد  ۷۲۰هزار و    ۲۴آذربایجان   منات ریال،    ۳۱۲هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶

تاجیکستان    ۴۲۳و   سامانی  و    ۴ریال،  ونزوئال   بولیوار ریال،    ۶۴هزار  و    ۴جدید  و  ۲۰۶هزار  دید  ج منات ریال 

 .گذاری شدریال ارزش ۹۶۶هزار و   ۱۱ترکمنستان 

 

 دالری سهامدار ایرانی و چینی در یزد مختومه شد  هزار  ۱۷پرونده اختالف 

ای حل اختالف یزد از صلح و سازش در پرونده موضوع اختالف بین سهامداران یک شرکت شوراه  رییس  -ایرنا  -یزد

شنبه ایرنا به نقل  به گزارش روز سه  .هزار دالر از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد  ۱۷در ایران و کشور چین به ارزش  

اختال پرونده  موضوع  افزود:  حداد  رضا  محمد  یزد،  دادگستری  عمومی  روابط  بین  از  در  ف  شرکت  یک  سهامداران 

وی ادامه   . شهرستان یزد و کشور چین بود که این اختالف قریب به چهار سال در مرجع قضایی مطرح شده بود

ویژه صنایع و معادن شوراهای حل اختالف و با فراهم شدن برقراری ارتباط از    ۲۵پس از ارجاع پرونده به شعبه   داد:

د اصحاب  با  ویدئوکنفرانس  درطریق  اختالف چند   عوی  این شعبه،  اعضاء  و تالش  با همت  نهایت  در   ، کشور چین 

این مسوول با اشاره به اینکه شوراهای حل اختالف ظرفیت بسیار خوبی برای  .ساله به صلح و سازش منتهی شد

با    معادن  شعبه ویژه صنایع و های تحولی بوده و خواهد بود اظهار کرد:کمک به دستگاه قضایی در اجرای برنامه 

تولیدی،معدنی صنایع  صاحبان  فیمابین  مالی  اختالفات  فصل  و  حل  تسهیل جهت  و     هدف  صلح  ایجاد  بازرگانی  و 

حداد اضافه کرد: این شورا توانسته با همت و جدیت خود در سالی که به فرمایش   . سازش تشکیل شده است

نامگذاری تولید  جهش  سال  نام  به  رهبری  معظم  اقدامات   مقام  رشده  و  خوبی  تولید  از  حمایت  جهت  در  ا 

 .تولیدکنندگان بردارد

 

 تالش چین برای توسعه گردشگری در عصر کرونا 

گسترش    -ایرنا    -تهران  /    سعید شبانی و آسن ولینوف"؛ دانش آموختگان حقوق اقتصاد از دانشگاه شانگهای چین

شورهای جهان دچار خسارت های  جهانی کرونا طی سال جاری موجب شد تا صنعت گردشگری در بسیاری از ک

به گزارش ایرنا از تحقیقی که    .ستثنی نبوده استاقتصادی فراوانی شود که در این میان چین نیز از این قاعده م

به "دکتر س که  دانشگاه شانگهای چین  از  اقتصاد  آموختگان حقوق  دانش  از  ولینوف"  آسن  "دکتر  و  عید شبانی" 

ک تاثیر  روی  بر  پژوهشگر  دو  این عنوان  نجات  برای  کشور  این  دولت  راهکارهای  و  چین  گردشگری  صنعت  بر  رونا 

ا های  داده  دادند،  انجام  بیماری  این  جدی  های  آسیب  از  اقتصادیصنعت  و  پر   جتماعی  این  در  اخیر  سال  چند 

االت  جمعیت ترین کشور جهان بیانگر آن است که چین چهارمین کشور پربازدید جهان )پس از فرانسه، اسپانیا و ای 

میلیون سفر تفریحی به چین انجام شده است.    ۱۴۰، حدود  ۲۰۱۹طبق داده های سال    .متحده آمریکا( بوده است

میلیون سفر از  ۱۳۴ین المللی خارج از کشور است و سال گذشته حدود  چین همچنین بزرگترین مسیر گردشگران ب

ه همان اندازه چشمگیر است و سال گذشته  این دست توسط مسافران چینی انجام شده است. بازار داخلی نیز ب

اما تازه ترین داده ها    .میلیارد سفر تفریحی در داخل چین توسط مقامات گردشگری گزارش شده است  ۵.۵حدود  

ان می دهد که گسترش بیماری مهلک کرونا در سراسر جهان و به تبع آن در چین موجب شده است که برخی  نش

این کشور   در  گردشگری  اقدامات  شرکت های  و  رویدادها  افتد،  تعویق  به  افتتاحیه ها  دچار ورشکستگی شوند، 

وارده از کرونا بر این بخش صنعت   م گیرد تا خساراتتبلیغاتی و فروش محصوالت، سوغاتی ها به صورت انالین انجا

گذشت چند گردشگری داخلی در چین در ابتدای ماه های اول همه گیری به بن بست رسید و با   .کشور کاهش یابد

اجازه سفره و  ها  هتل  بازگشایی  با  ابتدا  بازگشایی شد؛  تدریج  به  استان، سپس  ماه  هر  داخل  به  ای  جاده  ای 

https://www.irna.ir/news/84074299/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87
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برا استانی  مرزهای  از  عبور  بین  امکان  سفرهای  سازماندهی  اجازه  نهایت  در  و  خانوادگی  و  فردی  مسافران  ی 

شد داده  هتل  های  بسته  و  هواپیما  بلیط  فروش  و  ها  حوزه    ساسبرا  .استان  پژوهشگر  دو  این  که  تحقیقاتی 

گردشگری از کشورهای ایران و روسیه در این خصوص انجام داده اند، مسئوالن شهر "یانتای" چین در یک سال  

ادی راه خالقانه ای برای جذب و ارتقا گردشگر ارائه داده اند که مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و  غیرع

این خالقیت ها به گونه ای به مورد اجرا گذاشته شدند که هتل ها و   .ی قرار گرفته استاجتماعی و حتی فرهنگ

ر از رشد مثبتی در حوزه گردشگری برخوردار  اماکن گردشگری این شهر به عنوان پایلوت گردشگری در این کشو

کرونا  تی در دوره  درصدی را ح  ۱۶شدند و در میان گزارش های غیرمنتظره، صنعت غذا و نوشیدنی های چین رشد  

اند با پخش    .تجربه کرده  را  یانتای شهر ساحلی در استان شاندونگ چین، جشنواره ساالنه زندگی ساحلی خود 

های اصلی شهر و بهترین مناظری که می توان از طریق چشم در یک محیط واقعی دید را  ساعته از جاذبه    ۲۴زنده  

پایان رساند. این رویداد آنالین عالوه بر ر  ویداد حضوری است که مقامات این شهر برگزار کرده اند و این نشان  به 

نوآوری گردشگری در سال   اند  ۲۰۲۰دهنده  این شهر در نظر گرفته  اپیدمی    از  .است که مقامات  بسیاری جهات، 

در برخی اماکن ویروس کرونا ظاهر می شود،    به صورت پراکنده ویروس کرونا در چین تحت کنترل است و گاهی  

ا زندگی روزمره برای بسیاری از مردم این کشور عمدتا به حالت عادی برگشته است. این امر در مورد تجارت،  ام

با عنصر بین المللی آمیخته است و جواب     ، به ویژه برای هر کاری کهکندمالً صدق نمیبازرگانی و جهانگردی کا

مسافرت در چین   .ادی برگردد، هنوز مشخص نیستاینکه آیا بهبود کامل امکان پذیر است تا همه چیز به حالت ع

از ماسک ال استفاده  نقل عمومی  و  و حمل  پروازها  از  استفاده  ایمنی است. هنگام  اقدامات مختلف  به  زم  منوط 

ارائه کد  -است   پذیر است که تضمینی  QR در حالی که اعالم حضور در هتل فقط در صورت  سالمت سبز امکان 

آ صاحب  وضعیت سالمت  استبرای  باید    .ن  گردند  بازمی  چین  به  کشور  خارج  از  که  خارجی  و  چینی  شهروندان 

ادید دانشجویی، گردشگری و کسانی  آزمایش اجباری و قرنطینه انجام دهند، در حالی که اتباع خارجی دارای رو

این   به  بازگشت  به  قادر  نیست، هنوز  مقامات چینی ضروری  نظر  از  که  کنند  کار می  در شرکت هایی  کشور  که 

نیستند. اقدامات در استان ها و شهرهای مختلف چین متفاوت است، اما همه آنها در حالت آماده باش باقی مانده  

هستند   آماده  لزوم  و  صورت  در  کنندتا  تشدید  را  اقدامات  ایجاد    .این  به  شروع  مختلف  مقصدهای  و  ها  مکان 

برای بسیاری    -دشگران جدیدی را به خود جلب کند  محصوالت و پروژه های نوآورانه ای کردند که می توانستند گر

تمرکز   .دف قرار دهندالً مجبور نبودند انواع خاصی از مسافران را هاز آنها اندازه بازار داخلی به این معنی بود که قب

این فصل غیر معمول تابستان باعث جلب مسافران خانوادگی برای بازدید کوتاه، بازدیدکنندگان آخر هفته شد به 

در   در مورد سالمتی خود  نگرانی مسافران  به  توجه  با  برای تک تک گردشگران جذاب شوند.  بتوانند  که  ای  گونه 

هستند نیز بر این موضوع تمرکز می کنند و با آگاهی دادن به آنها در  ر، مقاصدی که مایل به جذب آنها  هنگام سف

سیار دقیق در مورد جذابیت و رویدادها این بازدید  مورد فاصله اجتماعی و سایر اقدامات ایمنی و دادن اطالعات ب

جمن روزنامه  ان  .آماده باشند  کنندگان می توانند به منظور جلوگیری از خطرات و سفرهای ناخواسته یا غیرضروری 

نگاران گردشگری چین از جشنواره ساالنه زندگی ساحلی در یانتای به عنوان یک پروژه آزمایشی برای جذب انواع 

یانتای شهری در ساحل دریای بوهای در استان شاندونگ با جمعیت   گردشگران جدید به این شهر استفاده کرد. 

جزیره و "زیباترین بزرگراه ساحلی چین" را دارد که جاذبه    ۶۳کیلومتری،    ۹۰۹میلیون نفر، یک خط ساحلی    ۷حدود  

ین امد و مانند هر جشنواره دیگر از ااین جشنواره سه ماه به طول می انج  .های اصلی آن را به هم متصل می کند

دست شامل ارائه سرگرمی، رویدادهای فرهنگی و ورزشی به مردم محلی و بازدید کنندگان است. برنامه اولیه  

آن( شبکه    ۲۰۲۰جشنواره  برای   از  فراتر  )اما  از شهرهای ساحلی،  "اتحادیه" جهانی  تأسیس  که جشن  بود  این 

شهر دیگر    ۱۵سن دیگو در آمریکا، والدی وستوک در روسیه، پوکت در تایلند و  که شامل    -شهرهای خواهر یانتای  

مسافران    -انش، بهترین شیوه های  هدف چنین رویدادی تقویت تبادل د  .ساحلی در چهار قاره است را شامل شود



 
جشن  - متقابل  تبلیغ  و  محتوایی  و  فرهنگی  تبادالت  زیست،  محیط  با  و سازگار  پایدار  گردشگری  و ترویج  ها  واره 

داشت   تعدیالتی  به  نیاز  جهانی  گیری  همه  متأسفانه،  که  است  آن  اعضای  بین  دوباره    -رویدادها  باید  جشنواره 

 -ا که سفرهای بین المللی امکان پذیر نیست، شرکت اعضای خارجی مجازی بود  ه می شد و از آنجطراحی و کوتا

ایده   این  با  یانتای همسو  از شهرهای خواهرخوانده  در برخی  که  این  از  فارغ  و شهر ساحلی  دریا  در  زندگی  که 

داده شدند رویداد برجسته نشان  این  در  که  دارد  کیفیت خاصی  باشد  دنیا  برت    .کجای  رویداد  بازار    مرکزاین  روی 

داخلی و نمایش تاریخ، فرهنگ، مکان های دیدنی شهر و سراسر چین با تمرکز بر استان زادگاه یانتای بود. استان 

 .درصد بینندگان این پخش زنده از استان شاندونگ بودند  ۸۰حدود     میلیون نفر جمعیت دارد و  ۱۰۰نگ حدود  شاندو

برنامه ریزی آن عناصر واقعی را نشان    -ک تور شهر مجازی باشد  ساعته قصد داشت فراتر از ی  ۲۴   این پخش زنده

کاوش می کردند و تشویق می شدند که در   میهمانان شهر مکان هایی را که خودشان انتخاب کرده اند  -می داد  

باشند کننده داشته  تولید  مانند  فعال  از ورزش   .بخش های خود یک نقش  نگاران گردشگری چین  روزنامه  انجمن 

های قایق سواری محبوب، مسافرت های جاده ای و تأثیرگذار در اردوگاه، افراد خوش غذا، دانشجویان، دوستداران 

انواده های بچه دار و یک مهمان خارجی برای چشیدن نوشیدنی های محلی دعوت کرد.  تاریخ، زوج های جوان، خ

این پروژه به یک تیم بزرگ و آماده   .ن سرنشین برای ارائه خدمات به میهمانان مهیا شده بودچندین هواپیمای بدو

و بیش از یک ماه برنامه  نفر در سمت تولید، چندین هماهنگ کننده و مشاور  ۵۰بیش از  -سازی طوالنی نیاز داشت 

ه حاضر بودند تا در صورت بروز مشکل  ژه انجام شد و چندین نیروی پشتیبانی در این پروژریزی برای انجام این پرو 

بعد از ظهر روز بعد با یک مراسم افتتاحیه و    ۸اوت تا    ۱۴عصر روز    ۸این پخش زنده از   .بتوانند آن را حل و فصل کنند

گذار   و  گشت  کنسرت،  گریک  دریایی،  و  محلی  غذاهای  محلی،  مسئوالن  با  شام  شهر،  مرکزتاریخی  در  در  دش 

گشت یک  و  ساحلی  بزرگراه    نوارهای  و  شهر  در  شد  ۱۰۰شبانه  انجام  آن  ساحلی  و   .مایلی  کوتاه  های  بخش 

شده  ساعته ایجاد    ۲۴"سالم" مجازی از شهرهای خواهرخوانده در این ایستگاه های مختلف با یک استودیوی زنده  

کنند. کارشناسان   ن ایستگاه های مختلف ارتباط برقرار می کردند تا میهمانان خارج از استودیو را معرفیبود که بی

یکی بخش   -در استودیو بی درنگ به سواالت بازدید کنندگان پاسخ می دادند. سه جریان در این پروژه دخیل بودند  

پخش فیلم و پوشش این رویداد را    iQiyi و Tencent  و اصلی  گردشگری محلی را راه اندازی کرد و دو شرکت بزرگ 

مشهورترین بخش    .میلیون بیننده منحصر به فرد را به خود جذب کرد  ۶.۵به عهده داشتند. این پخش زنده بیش از  

گ و  های مراسم، افتتاحیه و گشت شبانه در مرکز شهر، بازدید از یکی از جزایر برجسته شهر، بازدید از موزه فرهن

منتظره با توجه به طراحی، اما همچنین تا حدودی غیر .تست غذاهای محلی،سخنان پایانی و جشن مهمانی بود

بیش از پنج میلیون بیننده همزمان    -بخش بازدید از موزه فرهنگ نوشیدنی ها و تست غذا از بیشترین بازدیدها بود  

در   چینی  نگار  روزنامه  یک  و  خارجی  مهمان  یک  تماشای  تاریخ  برای  زمینه  در  جهان  موزه  چهارمین  کاوش  حال 

گرچه جمع آوری اطالعات جامع دشوار است اما سازمان   در مورد نتایج مربوط به جهانگردی، .نوشیدنی ها بودند

دهندگان این رویداد با هتل های مختلف، مکان های برجسته و جاذبه های مختلف ارتباط نزدیکی برقرار کردند و  

افزای آنها  افزایش  اکثر  را گزارش دادند که  به ماه  تعداد بازدید کنندگان ماه  برگزاری    ۳۰ش  از زمان  یا بیشتر  درصد 

بوده است یافته   .رویداد  افزایش  رویداد  این  برگزاری  زمان  از  اجتماعی  در شبکه های  یانتای  از هشتگ  استفاده 

ردشگری تحت ای توسعه استراتژیک گاین پروژه مدلی را بر .است و این محبوبیت همچنان در حال افزایش است

برای یادگیری در    ۲۰۲۰که مسافران در سال  محدودیت ها و در فضای عدم اطمینان فراهم می کند و تأیید می کند  

برنامه   باید تسهیل  آنها  نوآور باشند و هدف  از رویکردهای خود  باید  این مقاصد  اما  آزاد هستند  مورد مقاصد جدید 

انجام شده باشد.   ایمنی و فاصله  ریزی  اقدامات  به طور کامل در مورد  را  باید مسافران  این مقاصد  این،  بر  عالوه 

شرکت ها همچنین نباید فراموش کنند که حتی در این   .اعی که توسط دولت به اجرا در آمده آگاه کنندگذاری اجتم

فراتر از آن را متوقف کند و باید    مواقع روی آوردن به بازارهای داخلی و تمرکز بر سفرهای کوتاه مدت، نباید تفکر



 
ی برای گردشگری در چین و فراتر از آن، در سال مالحظات کلید .عناصر جهانی را در استراتژی های خود ادغام کنند

جاری و فراتر از آن، باید نوآوری منطقی، همکاری بین فعاالن صنعت، ترکیب منابع در حالت آفالین، استراتژی های  

و توسعه بسته های مسافرتی نوآورانه و محصوالت جذاب برای گردشگران در بازدید کوتاه مدت و   نوآورانه خدمتکار

 .دت باید از جمله برنامه های آنها باشدمیان م

 

 چین و مصر؛ در جستجوی روابط فرا اقتصادی 

مصر در تالش برای پویایی سیاسی و اقتصادی خود چندی است تالش می کند   -ایرنا  -نتهرا/    محمدرضا عرفانیان

ن را نیز در زاویه دید  متوازن با قدرتهای جهانی برقرار کند و در این جهت عالوه بر نگاه به غرب، روسیه و چی  روابطی

یک تمرین نظامی مشترک با نام   چندی پیش مسکو اعالم کرد که روسیه و مصر برای اولین بار .خود قرار داده است

به نظر می رسد در حالی که روسیه    .گزار می کننددر منطقه ژئو استراتژیک دریای سیاه بر"  ۲۰۲۰"پل دوستی  

صدد   در  نیز  قاهره  آورد،  بدست  خاورمیانه  عرب  کشورهای  میان  در  بهتری  جایگاه  مصر،  طریق  از  کند  می  تالش 

با تمامی کانون های قدرت و صاحب نزدیک داشته باشد  است  ارتباطی  نزدیکی روابط پکن و    .نفوذ  براین اساس 

اخیر که  را هم  راستا میقاهره  در همین  بیشتری گرفته است  ارزا شتاب  کردتوان  در    .یابی  کند  مصر تالش می 

ته خود روابط خارجی خود با تمامی کانون های دارای نفوذ رابطه ای متوازن برقرار کند و از این طریق جایگاه گذش

قاهره را باید روابطی    –پکن    را در معادالت بین الملل به عنوان قدرتی منطقه ای بدست آورد؛ براین اساس محور

دو کشور از چندی پیش قراردادهای متعددی را در زمینه های سیاسی، فرهنگی و  //    .فرااقتصادی در نظر گرفت

استراتژیک و نقش آفرینی هم سو    کن به تعمیق روابطپ  –محور قاره   اقتصادی امضا کرده اند که حاکی از تصمیم  

عرصه  فرامنطقدر  و  ای  منطقه  زبان های  تدریس  در خصوص  ای  توافقنامه  به  توان  می  آن جمله  از  است؛  ای  ه 

بین دو  .مصر اشاره کردچینی در مدارس   این توافقنامه که ماه میالدی گذشته  ،     براساس  کشور به امضا رسید 

شود می  تدریس  مصر  های  دبیرستان  در  دوم  زبان  عنوان  به  چینی  های   .زبان  جنبه  بر  عالوه  توافقنامه   این 

ب از  حاکی  تواند  می   ، آن  بینفرهنگی  همسویی  و  جانبه  همه  روابط  گسترش  در  وپکن  قاهره  مدت  بلند   رنامه 

باشد گزینه های سیاسی،   .المللی  در عرصه روابط خارجی  کند  نظر می رسد مصر تالش می  به  دیگر  از سوی 

در حالی    .زاویه دید خود داشته باشداقتصادی و فرهنگی خود را تنوع بخشد و عالوه بر غرب، بلوک شرق را نیز در  

پا کند، چین نیز در این ارتباط  که مصر مایل است جایگاهی در طرح "یک کمر بند، یک راه" برای خود دو     دست و 

آبراه کانال سوئز بدست  به  ایمن تری  و  تر  بلکه حداقل دسترسی آسان   ، نفوذ  نگوییم  اگر  سویه تالش می کند، 

اقتصادی بین آسیا، آفریقا و اروپا محسوب می شود و با توجه به سرمایه  مهمی در ارتباطات کانال سوئز آبراه  .آورد

به نظر می   .یم اقتصادی چین درآسیا و آفریقا، این آبراه از اهمیت بسزایی برای پکن برخوردار استگذاریهای عظ

گی خود را تنوع بخشد و  تالش می کند در عرصه روابط خارجی گزینه های سیاسی، اقتصادی و فرهن  رسد مصر

رح "یک کمر بند ، یک جاده" که از  از سوی دیگر ط   .د خود داشته باشدعالوه بر غرب، بلوک شرق را نیز در زاویه دی

اقتصادی است که   و مبادالت  ارتباطات  برای تسهیل  پروژه عظیم  تعبیر می شود، یک  نیز  ابریشم جدید  راه  به  آن 

کشور جهان را به یکدیگر مرتبط می کند و قاهره نیز مایل نیست از منافع    ۶۰  توسط چین ارائه شد و  ۲۰۱۳درسال  

مصر پرجمعیت ترین کشور جهان عرب محسوب می شود، بنابراین می تواند بازار    .بماندچند جانبه این طرح محروم  

رهای عربی نیز دارای  خوبی در اختیار چین قرار دهد، همچنین ریاست اتحادیه آفریقا را برعهده دارد و در میان کشو

به جهان عرب دروازه های ورود  از  یکی  به عنوان  به مصر  پکن  براین اساس  نگرد  نفوذ است.  آفریقا می  قاره   .و 

میلیارد دالر برآورد شده است و این عالوه بر    ۵بالغ بر    ۲۰۲۰اقتصادی پکن و قاهره در هفت ماه اول سال   مبادالت  

چین طرح های سرمایه گذاری بسیار بزرگی را در مصر   .ر محسوب می شود سرمایه گذاری های بزرگ چین در مص

از آن جمله می   پایتخت جدید در  در اختیار دارد که  ایجاد  این طرح    .کیلومتری شرق قاهره اشاره کرد  ۴۵تواند به 
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برای   مسکونی  منازل  احداث  صن  ۵شامل  مراکزی  ها،  سفارتخانه  اداری،  مراکز  ایجاد  کنار  در  تن  و  میلون  عتی 

ن دو کشور به  بی ۲۰۱۶همچنین براساس توافقنامه ای که در سال    .اقتصادی و نیز احداث بزرگترین برج آفریقا است

چین   رسید،  طی    ۲۰امضا  دالر  احداث    ۱۰میلیون  برای  که    ۲۰سال  کند  می  گذاری  سرمایه  مصر  در  بزرگ  برج 

برجها   این  ق  ۳۸۵بلندترین  برج  بزرگترین  و  دارد  ارتفاع  شودمتر  می  محسوب  آفریقا  منطقه   .اره  توسعه  طرح 

در گذاریهای عمده چین  دیگر سرمایه  از  کانال سوئز  چین طرح های سرمایه   .مصر محسوب می شود  اقتصادی 

کیلومتری شرق   ۴۵گذاری بسیار بزرگی را در مصر در اختیار دارد که از آن جمله می تواند به ایجاد پایتخت جدید در  

شرکت عظیم    ۱۵۰بنگاه و شرکت اقتصادی و در مرحله دوم    ۸۴براساس این طرح در مرحله اول    .قاهره اشاره کرد

کنا در  ایجاد می شوداقتصادی  کانال سوئز  ،    .ر  "فایبرگالس" چین  اقتصادی   JUSHIغول  از جمله شرکت های   ،

نمایندگی خواهد داشت این منطقه  در  که  اقتصادی کانال سو  . بزرگی است  توسعه منطقه  انتظار می رود  با  ئز 

این منطقه سرازیر شودسرمایه گذاریها به  از سراسرجهان  تالش می کند در به نظر می رسد مصر    .ی عظیمی 

روابط خارجی خود با تمامی کانون های دارای نفوذ رابطه ای متوازن برقرار کند و از این طریق جایگاه گذشته خود 

قاهره را باید روابطی    –قه ای بدست آورد؛ براین اساس محور پکن  را در معادالت بین الملل به عنوان قدرتی منط

   .فرااقتصادی در نظر گرفت

 

 عضو شورای حقوق بشر انتخاب شدند/سعودی ناکام ماند  ۱۵

متحد    -ایرنا  -نیویورک ملل  سازمان  عمومی  مجمع  پنجمین  و  را  ای حقوق  عضو شور  ۱۵هفتاد  این سازمان  بشر 

ماند محروم  شورا  این  به  راهیابی  از  سعودی  عربستان  اما  کردند  رای   .انتخاب  در  ایرنا،  گزارش  روز  به  گیری 

کرسی سه  ، بشر  حقوق  شورای  قوانین  طبق  مناطق  شنبه،  به  شورا  این  میهای  داده  تا  اختصاص  شوند 

چهار کرسی آفریقا شدند: ساحل عاج ، ماالوی ، وفق به کسب  چهار کشور م  .نمایندگی جغرافیایی را تضمین کنند

در گروه آمریکای التین و کارائیب هم   .روسیه و اوکراین دو کرسی اروپای شرقی را به دست آوردند  .گابن و سنگال

شدند خالی  کرسی  سه  کسب  به  موفق  بولیوی  و  کوبا  گروه   .مکزیک،  برای  را  کرسی  دو  فرانسه  و  انگلیس  و 

با    .ربی و دیگران در اختیار گرفتنداروپای غ عضو،   ۱۹۳در رای گیری مخفی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

اعضای   .رای کسب کردند  ۹۰و عربستان سعودی فقط    ۱۳۹، چین    ۱۵۰نپال    ،  ۱۶۴رای ، ازبکستان    ۱۶۹پاکستان  

سالهای   برای  عضویت    ۲۰۲۳تا    ۲۰۲۱جدید  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  داشت در  بان   .خواهند  دیده 

بودند و گفتند که ملت خاورمیانه و همچنین  این شورا  حقوق بشر و دیگران به شدت مخالف نامزدی سعودی در 

موضوع قتل جمال خاشقچی روزنامه    .عان حقوق بشر ، مخالفان و فعاالن حقوق زنان را هدف قرار می دهدمداف

قتل رسید، هم یکی از دالیل مخالفت  سعودی در استانبول به  سال پیش در کنسولگری    ۲نگار واشنگتن پست که  

پاکستان هم در سایه مخالفت  انتخاب چین، روسیه، کوبا و    .جدی با عضویت سعودی در شورای حقوق بشر بود

ندارند این شورا  را برای نشستن در  آنها صالحیت الزم  بودند  انجام شد که معتقد  آمریکایی و غربی   .شدید جبهه 

ای از آن دانست که قرار است کاری انجام  نیستی در سازمان ملل متحد هم انتخاب امروز را نشانه یم صهیوسفیر رژ

 .خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر خارج شدآمریکا پیش از این به  .ندهد

 

 تمند حاضر به بخشش بدهی کشورهای فقیر نشدند کشورهای ثرو 

منظور تمدید " تعلیق بدهی"  با برگزاری یک نشست ویدئویی به"  ۲۰کشورهای ثروتمند عضو "گروه  -ایرنا  -تهران 

ها نشده و بر سر این موضوع اختالف  کشورهای فقیر به توافق نرسیدند و با لجاجت، حاضر به بخشش این بدهی

روز سه شنبه در گزارشی با اشاره به اختالف این "  ۲۱به گزارش ایرنا، پایگاه اطالع رسانی "عربی  .دنظر پیدا کردن

وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی   عربستان ) واس ( از برگزاری نشست مجازی  کشورها به نقل از خبرگزاری 

https://www.irna.ir/news/84075114/%DB%B1%DB%B5-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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ر اقتصاد جهانی خبر داد و افزود: در  یابی به بهبود سریع و پایدابرای بررسی راهکارهای چگونگی دست  ۲۰گروه  

"ویروس کرونا" و    به منظور حمایت از اقتصاد جهانی در جریان شیوع  ۲۰ای کاری گروه  هاین نشست درباره برنامه 

بدهی پرداخت  تعلیق  تمدید  برای  گروه  این  ابتکارات  در  که  شدپیشرفتی  خواهد  بحث  است،  شده  بر    .ها حاصل 

دریافت کمک در چارچوب طرح تمدید تعلیق بدهی  کشور فقیر آفریقایی  ۳۰ز جمله  کشور ا  ۴۶ اساس این گزارش،

رئیس بانک   به گزارش رویترز " دیوید مالپس "   .اندار شدهرا خواست تصویب شد  ۲۰که در آوریل گذشته توسط گروه  

پرداخت بدهی به  مخالف گسترش و تمدید معافیت   ۲۰جهانی دیروز گفته بود که برخی از کشورهای طلبکار گروه  

یک   وی در عین حال افزود: بنابراین ممکن است   .ونا به مدت یکسال برای کشورهای فقیرتر هستنددلیل شیوع کر

ح بدهیراه  ماهه  تمدید شش  برای  مطرح شودل سازش  این هفته  در  کارگروه    .ها  که  کرد  اضافه  های مالپاس 

های کشورهای فقیر بدهیه هیچ توافقی برای تمدید تعلیق تالشهای دو نهاد مالی ب درباره ۲۰بدهی اعضای گروه 

تواند وجود داشته  ورد قبول و موفق میمعتقدم یک فرمول م  وی با بیان اینکه    .اندبه مدت یک سال دست نیافته

می که  باشد  ماهه  شش  تمدید  یک  است  ممکن  این  افزود:  شودباشد،  تمدید  بدهی  ادامه  با  متناسب    .تواند 

ج دربا مطالعه  بدهیدید  بدهیره  که  داد  نشان  شد،  منتشر  )دوشنبه(  دیروز  که  جهانی  بانک  خارجی های  های 

  ۷۴۴درصد افزایش به    ۵.  ۹و پیش از شیوع ویروس کرونا با    ۲۰۱۹در سال   ۲۰کشورهای واجد شرایط برنامه گروه  

بدهکار هستند    ۲۰رهای گروه  های دوجانبه رسمی کشورهای فقیرتر که به کشوبدهی   .میلیارد دالر رسیده است

در این مطالعه آمده   .درصد از این رقم مربوط به مطالبات چین است ۶۳میلیارد دالر رسید که  ۱۷۸به  ۲۰۱۹در سال 

یعنی سالی که پکن برنامه جهانی " کمربند و جاده ]    ۲۰۱۳ها در سال  است که سهم چین از ] دریافت [ این بدهی

فروردین امسال با    ۲۰شود که وزرای دارایی گروه  خاطرنشان می   .درصد بوده است  ۴۵  ابریشم [ " را آغاز کرده،

موافقت کردند، تا این کشورها بتوانند به   ( ۲۰۲۰پایان سال جاری میالدی )  تعویق بازپرداخت وام کشورهای فقیر تا

درصد اقتصاد جهان را در اختیار    ۸۵که    ۲۰گروه    .منابع الزم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا دسترسی پیدا کنند

اپن، روسیه، عربستان، اندونزی،  آمریکا، نماینده اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژ دارد، شامل

 ۱۹۹۹این گروه از سال    .استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک است

واکنش به بحران مالی جهانی اهمیت  باره با تشکیل جلسه اضطراری برای بحث در  ۲۰۰۸  و در سال   تشکیل شد

ریاست این    .شوداالنه نشست این گروه با حضور سران کشورهای عضو برگزار می خاصی پیدا کرد و از آن پس س

   .د واگذار شدگروه برای نخستین بار از ابتدای سالجاری میالدی به مدت یک سال به عربستان سعو

 

 اجبار در استفاده از ماسک و آداب بهداشتی برای مهار کرونا در آسیای شرقی 

سیای شرقی از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن و منطقه بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آ   -ایرنا    -پکن  

ماسک را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات و آداب بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به کرونا    کنگ استفاده از هنگ  

اند کرده  اجباری  بعضا  و  توصیه  گیری  مهار همه  نشریات    .و  در  که  عینی  و شواهد  بررسی ها   ، ایرنا  گزارش  به 

در کشورهاپزشکی   دهد  می  نشان  است  منتشر شده  نیز  آسیای شرقی  اکشورهای  که  ماسک  یی  از  ستفاده 

پزشکان و متخصصان هنگ کنگی    .بیشتر بوده و بر آن تاکید شده، شیوع ویروس کرونا بسیار خفیف تر بوده است

آسیایی مانند چین و    در بسیاری از کشورهای تحقیقات گسترده ای در این زمینه بر اساس اسناد و مدارک موجود

استفاده از ماسک های صورت در این کشورها بسیار فراگیر و   دژاپن و کره جنوبی انجام داده اند که ثابت می کن

بهداشتی مراعات شده است، به آداب  آن عنوان یک  از  از کشورهای غربی، استفاده  در بسیاری  در   در حالی که 

است میان رایج  کمتر  کنگ  .مردم  هنگ  بامحققان  و ی  موضوع   جستجوها  این  به  نیز  اینترنتی  های  نظرخواهی 

منطقه در شش قاره    ۴۲کمیت عالقه عمومی به استفاده از ماسک را بررسی کرده اند. آنها   و موضوع  پرداخته اند

آسیایی بسیار   را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که کمیت استفاده از ماسک در میان کشورهای
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رد نظرخواهی گفته اند که از ماسک  درصد از افراد مو  ۹۸چشمگیر بوده است و در برخی از کشورها مانند چین  

تایلند و مالزی هم دیده شده است  »   .استفاده می کنند و این الگوهای مشابه در برخی مناطق مانند تایوان و 

کنگ می گوید که اگرچه این منطقه بعضا  هنگ   سانی وونگ « دانشیار گروه پزشکی و درمانی دانشگاه چین در

همه گیری این   موفقیت هنگ کنگ در مهار شد، اما یکی از اصلی ترین راه های  ه گیریدرگیر موج های قوی از هم

اند بوده که مردم یا فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کرده  از پوشش ماسک استفاده کرده و  این در    .داوطلبانه 

در کشو امروز عشرایطی است که  مانند چین که حتی  تداری  تحت  و  ویروس کرونا است  از  بیر شدید  مدتا عاری 

دولت و کمیسیون های بهداشتی همه گیری به طور تقریبا کامل مهار شده است، مردم هنوز از ماسک استفاده  

ضمن انکه می کنند و ورود آنها بدون ماسک به فروشگاه ها، مدارس، مکان های عمومی و ادارات ممنوع است.  

خصوص بانک ها ادامه دارد و هنوز دستور کاری برای برنامه سنجش تب تقریبا در ورودی بیشتر ادارات و نهادها و ب

اقدامات صادر نشده است این  که     .توقف  اند  نتیجه رسیده  این  به  در تحقیقاتشان  پژوهشگران هنگ کنگی  البته 

کرو مهار  برای  تواند  می  بهداشتی  اقدامات  از  زدن،طیفی  ماسک  شامل  که  شود  واقع  موثر  فاصله   نا 

پذیری در اجرای فرامین دولت و کمیسیون های بهداشتی  اجتماعی، رعایت اصو گذاری ل بهداشتی و مسوولیت 

است محلی  و  ای  در    .منطقه  که  هایی  علت  از  یکی  و  دارد  اهمیت  بسیار  ماسک  زدن  که  گویند  می  پزشکان 

و   و چین  کره جنوبی  نظیر  دلیل کشورهایی  به همین  بوده  بیشتر  موفقیت ها  تایوان  و  کنگ  منطقه هنگ  و  ژاپن 

ناپذیر است، افراد باید حتما از ماسک استفاده کنندا   .ست و اینکه بخصوص در مواقعی که ارتباط نزدیک اجتناب 

جم محافل  یا  و  عمومی  مکان های  به  ورود  یا حتی  و  فروشگاهی  خریدهای  جریان  در  که  افزایند  می  و  آنها  عی 

توصی و حتی  توجه شود  بسیار  ماسک  زدن  به  که  است  الزم  ها،  در مهمانی  اینکه  بر  مبنی  است  شده  هایی  ه 

در چین هم اکنون این مسایل به طور   .صورت لزوم در برخی از این مکان ها باید ماسک در اختیار افراد قرار گیرد

فضای باز بعضا با نگاه های خاصی از سوی   کامل مراعات می شود و افرادی که ماسک برصورت ندارند حتی در

ساس خوبی برای آنها ندارد و باعث می شود تا آنان نیز از ماسک استفاده کنند.  دیگران مواجه می شوند که اح

این موضوع بویژه دربرخی از مکان ها شدت می گیرد و برای مثال در چین هیچکس بدون ماسک نمی تواند سوار  

اتوبوس شود یا  و  از ماسک صورت، شستن سانی وونگ اظهار می دارد:  .مترو  و    ما معتقدیم که استفاده  دست 

از اجزای مهم و اقدامات غیرپزشکی و با ویروس کووید   فاصله گذاری اجتماعی  برای مبارزه  در    .است ۱۹دارویی 

نیاز آزاد  در فضای  دیگر  مردم  که  بود  کرده  اعالم  دولت  قبل  از مدت ها  اگرچه  پایتخت چین  از  پکن  استفاده  به  ی 

از آن استفاد اما هنوز مردم داوطلبانه  ندارند،  تقریبا چهره شهر مانند شهری است که کرونا ماسک  ه می کنند و 

بتازگی در آن شیوع پیدا کرده است در شرایطی که از ماه مه به این طرف وضعیت در پکن جزو معدودی از روزها، 

در ژاپن هم شرایط مطابق با برخی از آداب و سنن بهداشتی خاص     .عادی و پایتخت عاری از ویروس بوده است

شکل گرفته است. اینکه ژاپنی ها به طور کلی و سنتی عالقه زیادی به استفاده از ماسک زدن دارند و    این کشور

عقیده  ژاپنی ها ماسک زدن را برای بهداشت مناسب می دانند. در واقع .البته برای این کار دالیلی هم ذکر کرده اند

بلکه برعکس هر بیمار است  این نیست که طرف مقابل  ژاپن  آلوده   مردم در  فردی می گوید ممکن است خودش 

به غیر از   .باشد و یا دستانی آلوده داشته باشد و برای جلوگیری از مبتال کردن دیگران از ماسک استفاده می کند

از برای پیشگیری  بهترین روش  ژاپنی ها ماسک زدن  برای  از    این  اینکه برخی  آلودگی است و دیگر  و  گرد و غبار 

ر جامعه احساس شرمندگی دارند و یا خجالت می کشند و یا عده ای دیگر که ماسک زدن را یک  افراد نیز که بعضا د

روش مدرن و جالب برای پوشش صورت می دانند ، از آن استفاده می کنند و در مجموع فرهنگ ماسک زدن در این  

 .نتی و در عین حال پربار و پرمعنا استکشور بسیار س

 

 مسوولیت گریزی آمریکا مانع پیوستن پکن به مذاکرات کنترل تسلیحاتی است   :مقام چینی
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ولیت گریزی واشنگتن به  »گنگ شوانگ«نماینده چین در سازمان ملل امروز گفت که پکن به علت مسو  -ایرنا  -پکن

ایرنا به نقل از تارنمای » یی سی « چین، وی   به گزارش  .مذاکرات کنترل تسلیحاتی سه جانبه ملحق نمی شود 

به مذاکرات تاکید کرد که آمریکا کنترل تسلیحاتی سه جانبه چین  زیرا  پیوندد،  ایاالت متحده و روسیه نمی  قصد   با 

این گزارش حاکی است که آمریکا ، چین را "سومین قدرت   .سته ای بگریزددارد از مسوولیت خود در خلع سالح ه

بزر ای  میان سه کشور  هسته  ای  بر سر مسابقات تسلیحاتی هسته  دنبال جنجال  به  و  نامد  گ روی زمین" می 

رای  است و به دنبال آن گفت و گوهای سه جانبه را پیشنهاد می کند اما به گفته این نماینده چین این یک ترفند ب

المللی است  بین  تمرکز جامعه  اول هفت    .انحراف  در جریان بحث عمومی کمیته  پنجمین نشست مجمع وی  و  اد 

و   ، مذاکرات کنترل تسلیحاتی سه جانبه را "زورگویی" و "باج خواهی" توصیف کرد (UNGA) عمومی سازمان ملل

ک استراتژی دفاعی در برنامه هسته ای  چین ی گنگ گفت:  .گفت چین هرگز بخشی از چنین مذاکراتی نخواهد بود

همیشه توانایی های هسته ای خود را در حداقل سطح الزم برای   خود دارد و همان را دنبال می کند. این کشور

امنیت ملی خود حفظ کرده و هرگز درگیر مسابقه تسلیحات هسته ای با هیچ کشور دیگری نشده است و نخواهد 

به  .شد توجه  با  داد:  ادامه  فدراسیون   وی  و  متحده  ایاالت  و  ای چین  زرادخانه های هسته  بین  که  زیادی  فاصله 

انتظار داشته باشیم چین در هر مذاکره   روسیه وجود دارد، غیرمنصفانه، غیر منطقی و غیرقابل تحقق است که 

البته تصریح کرد که کشورش  .کنترل تسلیحاتی سه جانبه شرکت کند را در نماینده چین  پیشبرد    مسوولیت خود 

را امضا   (ATT) ری سازمان مللچین پیمان تجارت تسلیحاتی اسلحه به رهب خلع سالح هسته ای دنبال می کند.

میلیارد دالری را دردنیا تنظیم و تعیین می کند تا این تسلیحات    ۷۰کرده است. پیمانی که تجارت تسلیحاتی متعارف  

پیمانی که دو اما با مخالفت سنا روبرو شداز دستان ناقضان حقوق بشر دور باشد.    .لت سابق آمریکا امضا کرد 

گ  این نشست  آورده و اقدامات یک جانبه گرایی و  مقام چینی در  به ذهنیت جنگ سرد روی  ایاالت متحده  فت که 

است.  کرده  آغاز  را  ثبات   تقابل  و  امنیت  برای  تهدید  بزرگترین  جویانه  برتری  جانبه  یک  اقدامات  این 

سته  . در حالی که چین متعهد شده است که هرگز اولین کشور استفاده کننده از تسلیحات هاست جهان راهبردی

  .ای نخواهد بود و به کشورهایی که فاقد این تسلیحات هستند ، زورگویی نخواهد کرد

 

 چین:آمریکا به فروش تسلیحاتی به تایوان پایان دهد

انه خود »جایو لی جیان« سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در گفت وگوی مطبوعاتی روز-ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا ، وی در گفت و    .در پکن از آمریکا خواست که فوری به فروش های تسلیحاتی به تایوان پایان دهد

ه باید  آمریکا  که  یادآورشد  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران  با  های  گویی  فروش  و  تایوان  با  نظامی  ارتباط  رگونه 

ماتی را نقض آشکار اصل چین واحد و بیانیه های دو کشور  چنین اقدا وی    .تسلیحاتی به این جزیره را متوقف کند

با تایوان مداخله گستاخانه در امور   آمریکا  ارتباطات نظامی  دانست و گفت که فروش های تسلیحاتی و استمرار 

چنین با  قاطعانه  طبیعتا  چین  است.  کشور  این  حاکمیت  حق  و  چین  امنیتی  منافع  به  ای  ضربه  و  چین    داخلی 

مخال ورزدتحرکاتی  وزارت خارجه چین   .فت می  :   سخنگوی  کامالً   گفت  ماهیت  ایاالت متحده می خواهد  از  چین 

تایوان به  تسلیحات  ریزی شده  برنامه  فروش  بیانیه   مخرب  و  یک چین  اصل  رعایت  بشناسد وضمن  به رسمیت  را 

پایان دهد نظامی  ارتباطات  و  فروش ها  به چنین  دو کشور  در چهارآ   .های مشترک  بزرگترین    مریکا  دهه گذشته 

و   و قطعات هواپیماها  برای فروش جنگنده  ریزی  برنامه  در حال  نیز  اکنون  و  تایوان بوده است  به  فروشنده سالح 

پمپئو وزیر امور خارجه   سخنگوی چین در ارتباط با اظهارات اخیر مایک  .تسلیحات پیشرفته دیگر به این جزیره است

این   گفته بود همه جهان معتقدند تهدیدهای چین باید جدی گرفته شود، گفت :  فاکس نیوز که  با   آمریکا در مصاحبه

چین و بدنام کردن  به دلیل تعصب ایدئولوژیک و در راستای کسب منافع سیاسی ، بارها اقدام به انگ زنی به فرد

از دروغ های سیاسی خارجه آمریکا  جایو تاکید کرد که وزیر    ."تهدید چین" نموده است این کشور با توسل به نظریه
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خالق  نادرست دست نمی کشد . او گسترش اخبار و اطالعات  و انتشار ویروس های سیاسی علیه چین و جعل و

سخنگوی چین   .دروغ و محرک نفرت است. اقدامات وی فقط به چهره ملی و منافع ایاالت متحده آسیب می رساند

یبند است و هرگز در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی سالمت آمیز پا پکن به پنج اصل همزیستی م تاکید کرد:

از کند کند.  گرایی پشتیبانی می  نظام چند جانبه  به حفظ یک  با محوریت و متعهد  المللی  و یک   بین  سازمان ملل 

های بین تقریباً به همه سازمان   وی تصریح کرد که کشورش  .نظم بین المللی مبتنی بر قوانین بین المللی است 

مخالفالملل و  است  پیوسته  المللی  بین  های  کنوانسیون  و  دولتی  بین  طرفدار ی  و  جای   قلدری  به  گو  و  گفت 

پشتیبان و  مخالف درگیری  و  ارعاب  جای  به  است. مشورت  صفر  مجموعه  سرسخت   بازی  حافظ  همیشه  چین 

فرقه می اندازد و  سراسر دنیا ت  چه کسی در جایو با طرح این پرسش که  .انصاف و عدالت بین المللی بوده است

تهدید واقعی جهان کیست؟ گفت :معتقدم که جامعه جهانی به یک نتیجه عادالنه خواهد رسید. وزیر خارجه آمریکا  

او مانند یک رکورد شکسته است و بارها و بارها همان آهنگ های "ضد چین"   "دروغگو و متقلب است.  هم فردی

دربا  هایش  گفته  کند.  می  پخش  مارا  های  کمک  دیگر  ره  کشورهای  در  کشور  این  گذاری  سرمایه  و  چین  لی 

است  هم آمریکا  دروغگوی"  "دیپلماسی  از  دیگری  مرزی    .نمونه  های  تنش  درباره  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

: کشورش گفت  نیز  هند  "آروناچال   و  یا  هند  توسط  غیرقانونی  طور  به  که  را  لداخ"  اتحادیه  "قلمرو  کل  در  چین 

اس  پرادش" شده  در  تاسیس  نظامی  منازعات  هدف  با  ها  زیرساخت  ساخت  با  و  شناسد  نمی  رسمیت  به   ، ت 

نباید اقدامی انجام   مناطق مرزی مورد مناقشه مخالف است. براساس توافق اخیر دو طرف ، هیچ یک از طرفین 

خدشه  کاهش تنش ها    تالش های دو جانبه برای دهند که وضعیت منطقه مرزی را پیچیده کند ، در غیر این صورت

طرف هندی در حال افزایش زیرساخت ها و استقرار نظامی در مرز با چین  وی افزود که برای مدتی  .دار نمی شود

طرفین را جدی رعایت  می خواهیم اجماع حاصل شده میان این دلیل اصلی تنش ها است. ما از دهلی نو   بوده و

د و برای حراست از صلح و آرامش و ثبات منطقه تالش  ، خودداری ورزاز اقداماتی که وضعیت را پیچیده تر می کند و

  .کند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 اثر کرد ها را بیاستفاده از ارز مشترک تحریم بانک

ون اقتصادی مجلس گفت: از آنجا که ایران رفتار جدیدی در ارتباط با چین و روسیه و رفتن به سمت رئیس کمیسی

 .آوردهای ایرانی به دست نمیی در پیش گرفته، آمریکا موفقیتی در تحریم بانک های پولهای مشترک و پیمانارز 

بانک    ۱۸به نقل از خانه ملت، اقای محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره تحریم   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش

تصریح ترامپ،  سوی  از  تحریم   ایرانی  اعمال  ابتدای  از  هرچند  فعالیتکرد:  مجموعه  ایران،  علیه  آمریکا  های های 

ها اقداماتی  وری اسالمی متناسب با این تحریمها قرار گرفت، اما جمهنظام بانکی به شکلی تحت تأثیر این تحریم

آن تأثیر  تا  داد  تحریمانجام  زدن  دور  جمله  از  برساند  حداقل  به  را  روش ها  و  به    هایها  بانکی  نظام  که  مختلفی 

رود جلو  تحریم  با  مواجهه  علیرغم  کشور  تا  کرد  مدیریت  شورای   .شکلی  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 

ها برای تحریم حوزه  تاکنون چه پیش از برجام و چه پس از برجام اهدافی که آمریکایی   ۹۱از سال  اسالمی افزود:  

و   نشد  کردند، عملیاتی  اعمال  فعالیت بانکی  که  این است  بیانگر  در چند سال گذشته عمال  ما  نظام  شرایط  های 

های مشترک و  وسیه و رفتن به سمت ارز بانکی تغییر چندانی نداشته، زیرا ایران رفتار جدیدی در ارتباط با چین و ر

روش پیمان و  پولی  آمریکایی های  برای  لذا  داشته،  انتقال جدید  و  نقل  نشهای  موفقیتی حاصل  نماینده    .دها  این 

های غیردولتی هستند، تصریح کرد: این  بانک تحریم شده اخیر، عموما بانک  ۱۸مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 

دهد آمریکا از  ای است که نشان می هم وجود داشته و اکنون بیشتر یک شوی سیاسی و رسانه ها از قبل  تحریم
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ها تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و نظام بانکی ما  ذا این تحریم ای نگرفته است؛ لهای اقتصادی نتیجهتحریم

میلیارد دالر مجموعه ارز   ۸۰شته حدود  وی با بیان اینکه نظام بانکی در سال گذ  .تواند مسیر خود را پیش ببردمی

خواسته  که آمریکا می   های آمریکا تبادل کرده است، ادامه داد: ایران از شرایطیتراز تجاری کشور را در اوج تحریم

تحریم این  و  عبور کرده  کند  ایجاد  این محدودیتبرایش  ندارد.  روند جاری کشور  در  تأثیری  از سال  ها  وجود   ۹۱ها 

هایی روبرو باشیم، اما تجربه ما هم بیشتر شده و   شاید شدت آن بیشتر شده باشد و ما با سختیداشته و حاال

های کارشناسی و منطقی جدید ایران برای تبادالت روش  .ران را متوقف کنندتوانند جمهوری اسالمی ایها نمیآن

برای تبادالت بانکی دارد، اضافه    های کارشناسی و منطقی جدیدیوی با بیان اینکه جمهوری اسالمی روش  بانکی

پیشنهاد  ما  میکرد:  که  داریم  اقتصادی  کمیسیون  در  آنهایی  تحریتوانیم  ضد  کمیته  قالب  در  را  و  ها  مجلس  م 

کنیم اقتصادی عملیاتی  تحریم  .کمیسیون  اضافه کرد: طراح  اقتصادی مجلس  به رئیس کمیسیون  در گزارشی  ها 

های جدید باعث شده ایران در نحوه رفتار متقابل شیوه جدیدی داشته  که تحریمدولت فعلی آمریکا رسما اعالم کرد 

 .را حل کند باشد و بتواند در مواجهه با نظام بانکی دنیا مشکالتش

 

 افزایش صادرات و واردات چین /   با از سرگیری تدریجی تجارت بین المللی 

بازگشایی می  اقتصاد جهانی  که  تولید روبرو هستند، شرکتدر حالی  توانایی  با کاهش  رقبای چین  و  های  شود 

از   خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس بین الملل  .چینی تالش دارند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند

نیز   کشور  این  صادرات  میزان  و  است  داشته  را  امسال  رشد  سریعترین  سپتامبر  در  چین  واردات  میزان  رويترز، 

روس کرونا را لغو کرده  ها برای مقابله با ویتعداد بیشتری از شرکای تجاری چین محدودیت  دهد.افزایش نشان می 

اطالعات گمرکی که    به شمار میرود بهبود یافته است.  اند و در نتیجه، اقتصاد چین که دومین اقتصاد قدرتمند جهان

دهم درصد افزایش    ۹/۹دهد میزان صادرات در ماه اوت نسبت به سال گذشته  روز سه شنبه ارائه شد، نشان می

ش بینی تحلیلگران در خصوص محقق شدن رشد اقتصادی ده درصدی مطابقت یافت. این رقم به میزان زیادی با پی

عملکر  دارد. میاین  نشان  تجاری  خوب  و  د  خود  شرایط  دادن  بهبود  حال  در  سرعت  به  چینی  صادرکنندگان  دهد 

  ها را تحت تاثیر قرار داده بود. در حالیهای خارجی بیشتر هستند که همه گیری ویروس کرونا آندریافت سفارش 

های چینی تالش د، شرکتشود و رقبای چین با کاهش توانایی تولید روبرو هستن که اقتصاد جهانی بازگشایی می

آورند. به دست  بازار  از  بیشتری  فعالیت  دارند سهم  المللی،  بین  تجارت  تدریجی  از سرگیری  کارخانه با  های های 

و دو دهم    ۱۳و و یک دهم درصد کاهش یافته بود،  میزان واردات چین که ماه اوت د  چینی نیز افزایش یافته است.

مازاد تجاری    یشتر از افزایش سه دهم درصدی است که پیش بینی شده بود.درصد افزایش یافت. این رقم بسیار ب

میلیارد دالر پیش بینی شده   ۵۸ها  میلیارد دالر بود. میزان مازاد تجاری چین در نظرسنجی  ۳۷چین در ماه سپتامبر  

این و  اوت،    بود  ماه  و    ۵۸رقم  بود.  ۹۳میلیارد  دالر  می   میلیون  بینی  تنشپیش  آمریکاشود  از    های  پیش  چین  و 

شود. تشدید  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  کاال   برگزاری  خرید  افزایش  بر  مبنی  خود  قول  به  هنوز  های چین 

است. نکرده  عمل  بود  کرده  مطرح  را  آن  فوریه  ماه  که  تجاری  آمریکایی  به    مازاد  سپتامبر  ماه  آمریکا  با    ۳۰چین 

مقامات ارشد تجاری چین و    میلیون دالر بود.  ۲۴۰میلیارد و    ۳۴ه اوت  میلیون دالر رسید که این رقم ما  ۷۵۰میلیارد و  

با    آمریکا در گفتگوی تلفنی در ماه اوت بار دیگر بر پایبندی خود به نخستین مرحله از یک توافق تجاری تاکید کردند

به تعهد خود   ، سونی پردیو وزیر کشاورزی آمریکا پیشتر در این ماه در خصوص احتمال عمل کردن چینوجود این

مبنی بر خرید مقادیر کافی از محصوالت کشاورزی آمریکا که در مرحله نخست توافق تجاری قول آن را داده بود،  

 ابراز تردید کرد.

 

 تنگه شیرز ، جاذبه ای دیدنی در دل زاگرس 
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شتنگه  نزدیک  ای  جایی  در  انگیز،  لرستان  گفت  و  ایالم  کرمانشاه،  استان  سه  تالقی  نقطه  در  و  کوهدشت  شهر 

می می خودنمایی  نامیده  شیرز  تنگه  که  گردی  .شودکند  وب  گروه  گزارش  سیما به  و  صدا  استان     ،خبرگزاری 

ا بهشت طبیعت  را  ایران  در غرب  متنوع، گونهیران میلرستان  و  معتدل  و هوای  آب  و جانوری  دانند.  گیاهی  های 

مختلف، طبیعت بکر و دست نخورده و هزاران منظره زیبای طبیعی که ممکن است در هیچ جای ایران نمونه آن را 

ه استان  جایی در نزدیکی شهر کوهدشت و در نقطه تالقی س  ای شگفت انگیز، دردر این سرزمین زیبا، تنگه  نبینید.

این تنگه یادگاری    شود.کند که تنگه شیرز نامیده میکرمانشاه، ایالم و لرستان و در کنار رود سیمره خودنمایی می

  هایی باستانی و آثاری از زندگی غارنشینی است.چند میلیون ساله در رشته کوه زاگرس است که شامل محوطه

شده که سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسالمی ایران گ در این دره سبب  های سنهای غنی دوره وجود سایت

ویژه  منحصرتوجه  منطقه  این  به  باشد.ای  داشته  فرد  فاصله    به  شده.  واقع  لرستان  کوهدشت  در  شیرز  تنگه 

کیلومتر است و در شرق کوه "وره    ۵کیلومتر است. طول این تنگه    ۸۶آباد مرکز استان لرستان  کوهدشت تا خرم

های مختلف با هم فرق دارد. این دره زیبا به گرند کانیون ایران  اش در جا های دره بلندی دیوارهزرد" است و شیب و  

مشه )نیز  کانیون  گرند  است.  دره Grand Canyonور  آن  (  میان  از  کلرادو  رود  که  آمریکاست  آریزونای  ایالت  در  ای 

به خا   گذرد.می اما  تنگه شیرز خیلی بیشتر است،  این دره از  این دو  طر ساختار زمینالبته طول  شناختی مشابه 

بی  شیرز  تنگه  به  ایران  کنیون  گرند  لقب  اعطای  نیست.دره،  عنوان س  دلیل  و  شیرز  دره  شناسی  زمین  اختار 

به آن  ثبت  بر  یونسکو  سازمان  جهانی  میراث  تا  شده  سبب  ایران  پدیدهگرندکانیون  ویژه عنوان  نظر  جهانی  ای ای 

شناسی یا مزوزوئیک در یک  های رسوبی دره شیرز در دوران سوم زمین اسان سنگشنبه گفته زمین  داشته باشد.

های آهکی  دیواره   وجود آمده است. تنان بهاِی ضخیم و فسیِل نرم های ماسهاز آهک  محیط دریایی، تشکیل شده و

ایر نزوالت جوی تبدیل های باران، باد و سر ضربه مرور در اثاست به خورده در دره شیرز که سر بر فلک گذاشتهچین

شیار  است.  شده  فردی  به  منحصر  و  جالب  اشکال  دیواره به  و  افقی  جا های  بعضی  در  تنگه  پلکانی  با  های  ها 

درختان   های درختانی پوشیده شده است که تالقی روی نرم و روی سخت طبیعت را به نمایش گذاشته است.تنه 

ا انجیر،  همچون  آسماوحشی  همراه  به  گالبی  و  رودخانه نگور  و  آبی  خیلی  است، ن  جاری  دره  کف  در  که  ای 

مجموعه بدیعی را بوجود آورده اند که که عالوه بر طبیعت دوستان ایرانی، گردشگران خارجی بسیاری را هم به  

ای در جریان متر وجود دارد که در داخل آن رودخانه   ۱۵۰در آخر تنگه غاری به طول     این تنگه زیبا جذب کرده است.

در  است.   و  است  سرد  بسیار  رودخانه  جاآب  میبعضی  زانو  باالی  تا  تماشای  ها  غار،  از  عبور  هنگام  رسد. 

پس از عبور از غار در میان این    سازد.ای آشکار می های غار، نمایی از رمز و راز آفرینش را بر هر بینندهاستاالگتیت

ثر باد و زلزله خلق  رسید که طی قرون و اعصار بر ا  متر خواهید  ۱۰متر و قطر    ۸۰ای سنگی به ارتفاع  دره به مناره 

راه عبور صخره ناهموارتر میشده و  از مناره سنگی مسیر کمی  را دشوار کرده است. پس  اگر نوردان  اما  شود، 

شود، رسید که چشم انداز بی نظیری از دره نمایان می ای میبتوانید از این راه باریک به سمت باال بروید، به نقطه 

به ره منظ قاب  یک  در  را  که شیرز  داد.  ای  خواهد  نشان  از صخره   شما  قسمتی  دره شیرز،  در  کننده  احاطه  های 

هایی در دل کوه بوجود آمده اند که محل زندگی پرندگان این دره زیبا است. به همین دلیل به آبشاری که بر  سوراخ

صخره از  قسمت  این  میروی  پرندگان  آبشار  است؛  آمده  بوجود  بر گها  عالوه  شیرز  تنگه  از  گذر  مسیر  در  ویند. 

های کوهی است. مجموع  های کوهی را نیز ببینید. این تنگه محل مناسبی برای زیست بز پرندگان ممکن است بز 

جاذبه  ویژگیاین  همراه  به  ژئوتوریستی  زیست  های  وسعت،  چون  چشم هایی،  و  جانوری  و  های  اندازگیاهی 

ژئوتوریسم امروزه مخاطبان بسیاری پیدا کرده    های جهانی قرار داده است.ژئوپارک طبیعی، دره شیرز را در ردیف  

ژئوتوریست پدیده است.  از  بازدید  ضمن  آنها  پیدایش  مبانی  با  شناختی،  زمین  ویژه  و  زیبا  و  های  شده  آشنا  ها 

های ژئوتوریسمی دیده های منحصر به فرد پکنند. در واقع یکی از ویژگی ها را درک میاهمیت و ضرورت وجودی آن

برتری نسبی آن  بر پدیده و  افراد عادی  ها  با زمین برای  پیچیده بودن مباحث مرتبط  آمیز و  های اکوتوریسم، اسرار 
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تنگه شیرز با مجموعه پیچیده و شگفت انگیزش مکانی مناسب برای اینگونه جهانگردان است و بهتربن زمان   است.

انگیز اعجاب  نقطه  این  به  رفتن  طوربرای  به  و  است  سردسیر  منطقه  این  زیرا  است،  تابستان  و  بهار  حتم    ، 

های ها و خانه ها، مهمانسرا توانید در هتل اگر به تنگه شیرز سفر کردید می   هایش آزاردهنده خواهد بود.زمستان

در کمپینگ  توانید  های اطراف اقامت کنید. البته اگر دوستدار طبیعت و ماندن در طبیعت هستید می محلی در شهر

 شب را به صبح پیوند بزنید.

 

 عضويت چین و روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل /   های غربی با وجود تبلیغات منفی کشور

چین و روسیه در انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل پیروز شدند؛ عربستان، شکست خورد و کرسی خود را 

داد الملل به گزارش  .از دست  بین  روز   اخبرگزاری صداوسیم سرویس  روسیه  و  رویترز، چین  از خبرگزاری  نقل  به 

رغم جنایاتش علیه  به   ملل انتخاب شدند، همچنین عربستانسه شنبه برای حضور در شورای حقوق بشر سازمان 

بات پیروز شود و در شورای حقوق بشر سازمان نتوانست در این انتخا ملت یمن، عضو اين نهاد سازمان ملل بود،

های ساحل عاج، گابون،  مجمع عمومی سازمان ملل در این انتخابات همچنین کشور  ملل، کرسی به دست نیاورد.

های  عضوی حقوق بشر انتخاب کرد. کشور   ۴۷کوبا، بولیوی، ازبکستان، فرانسه و انگلیس را برای شورای  ماالوی،  

پاکستا نپال،  اعضای سنگال،  شدند.  انتخاب  دیگر  سال  سه  مدت  به  و  بار  دومین  برای  نیز  مکزیک  و  اوکراین  ن، 

از دو دوره متوالی در این ششورای حقوق بشر سازمان ملل نمی باشند. اعضای  توانند بیش  ورا کرسی داشته 

رای موافق به    ۱۵۲،  ۲۰۱۶عربستان در پیروزی سال    کنند.آغاز می  ۲۰۲۱جدید، فعالیت خود را از اول ژانویه سال  

توانست عضوی از این شورا باشد، اما این کشور در انتخابات روز سه شنبه   ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۷دست آورد و از سال  

آورد که ک  ۹۰تنها   را نشان می  ۴۰اهش  رای به دست  با  درصدی  رای    ۱۳۹دهد. در حالی که چین روز سه شنبه 

و در میانه عضویتش از شورای حقوق بشر خارج   ۲۰۱۸کا در سال  دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمری  پیروز شد.

 شد و این شورا را به جانبداری علیه اسرائیل متهم کرد. 

 

 وقف کند اید فروش سالح به تایوان را متآمریکا ب /   وزارت خارجه چین اعالم کرد

داد خواهد  را  الزم«  و  حق  »به  پاسخ  تایوان،  به  بیشتر  تسلیحات  فروش  در  آمریکا  اقدام  به  کرد  اعالم  به    .چین 

الملل بین  و سیما گزارش سرویس  صدا  ب خبرگزاری  کرد  اعالم  خارجه چین سه شنبه  وزارت  در  ،  آمریکا  اقدام  ه 

به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن، وزارت    .فروش تسلیحات بیشتر به تایوان، پاسخ »به حق و الزم« را خواهد داد

حات  خارجه چین این اظهارات را در واکنش به اعالم منابع درباره اقدام آمریکا در پیشبرد فروش سه محموله تسلی

لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روزانه در پکن گفت آمریکا  ژائو    .پیشرفته به تایوان بیان کرد

 .باید فروش همه این تسلیحات را به تایوان فوراً متوقف کند

 

 :مشرق -

 هدف غرب از محاصره چین، به تعطیلی کشاندن این کشور است 

و ویرانی های همراه با خونریزی، چرا نخبگان مالی غربی برای حل بحران های جهانی فقر، آوارگان  به جای منازعه

محاصره فعلی چین از سوی جهان غرب که اکثر کشورهای  ،به گزارش مشرق  .و جنگ به چین ملحق نمی شوند

 :شکل کار می کندجهان سوم نیز به آن پیوسته اند، حمله به چین محسوب می شود. این راهبرد به این 

اقتصاد چین به شدت صادرات محور است. هفده درصد از کل تولید هنگفت  :کاستن از درآمدهای صادراتی چین .۱

چین به کشورهایی صادر می شود که اکنون یا فاقد توانایی مالی تداوم این صادرات هستند یا قدرت خرید آنها در  
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وخته می  که از صادرات چین باقی می ماند به بهای پایین تری فرنتیجه ماه ها بیکاری کاهش یافته است. آنچه  

شود. این اتفاق بعد از آن رخ می دهد که بازار صادرات چین به بزرگ ترین شریک تجاری اش یعنی ایاالت متحده در  

 .درصد تعرفه های وارداتی کاهش یافته است ۲۵درصد به   ۱۰آغاز شده، از  ۲۰۱۸روندی که از سال 

شود که صدور سرمایه چین )پروژه یک کمربند  برآورد می   :ته کردن پروژه های یک کمربند یک راه چینورشکس .۲

یک راه( با هدف ساخت خطوط ریلی، راه های آبی، سدها، بنادر، نیروگاه ها و نوسازی های زیرساختی دیگر در  

ها از طریق وجوهی بازپرداخت شود    کشور جهان سه تریلیون دالر باشد. انتظار می رود که هزینه این پروژه  ۱۳۸

یسات و امکانات خواهند پرداخت. از آنجا که بسیاری از کشورهای جهان سوم و سایر اقتصادها  که کاربران این تاس

 .ممکن است قادر به بازپرداخت این وام ها نباشند، زیان های چین می تواند سر به تریلیون ها دالر بزند

ع الکترونیکی، شرکت  برای جلوگیری از رقابت چین به خصوص در صنای :ح جهانیحمله به تجارت چین در سط .۳

هایی چون هوآوی و تیک تاک در آمریکا و انگلیس ممنوع شده است و مامور مالی ارشد هوآوی در زندان است.  

برا ونزوئال  و  ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم  همزمان  و  شوند  می  اخراج  چینی  دانشجویان  و  قطع  دانشمندان  ی 

ن آسیب بسیار بزرگ تری که به اقتصاد چین وارد شده از ناحیه  از این میا  .صادرات نفتی به چین طراحی می شوند

محاصره این کشور بوده و این زیان ها با افول اقتصادهای جهان افزایش پیدا خواهد کرد. این خال اقتصادی فشار  

 .انکی چین وارد خواهد آوردفوق العاده ای را بر صنایع صادراتی چین و سیستم ب

آمریکا ناوگان بزرگی شامل دو ناو هواپیمابر را به   :ارتش :دو حوزه بزرگ دیگر نیز وجود دارند که هدف قرار گرفته اند

آب های ساحلی چین اعزام کرده است. استرالیا اکنون در حال احداث پایگاهی در یکی از جزایر نزدیک به قلمرو 

پن و کره تقویت شده اند و ژاپن ممکن است اجازه استقرار سالح های اتمی را در خاک است، ارتش های ژاچین  

  .خود صادر کند. آمریکا هزینه های نظامی خود را به ویژه در زمینه تسلیحات پیشرفته و اتمی افزایش داده است

یا سیصد میلیارد دالر دیگر   در سال دویست دفاع چین در برابر این تهدیدات یک ترمیم و تدارک نظامی خواهد بود که

این کار به معنای چرخش سرمایه در زمان صلح و کاالهای مصرف کننده   .برای این کشور هزینه در برخواهد داشت

نظامی    بخش  می شود  –به سوی  محسوب  اقتصادی جدی  فاضالب  یک  تمهیدات خصمانه  :تبلیغات  .است  -که 

»دمکر برای  مبارزه  کسوت  چین،  علیه  شده  آزاد«،  اتخاذ  گذاری  »سرمایه  آزاد«،  »تجارت  بودن«،  »باز  اسی«، 

»حاکمیت قانون«، »قوانین بین المللی«، »حقوق بشر«، »مبارزه با تروریسم«، »اصالحات«، »مبارزه با  »عدالت«، 

انتظار داشته  باید  آمریکای شمالی  مردم  به خصوص  ما  گرفت.  به خود خواهند  کمونیسم«  با  »مبارزه  و  فساد« 

ژین جیانگ،  باشیم   و  در مورد هنگ کنگ  بیشتری  با گزارش های حقوق بشری  قتل عام  که  گرامیداشت ساالنه 

میدان تیان آن من، فیلم های مستند از آزار و اذیت مسیحیان، بوداییان و داالیی الما مواجه شویم و...تبت را هم  

زمین را نابود کند چیست؟ و در این باره که  فراموش نکنید. و نظرتان در مورد این که آلودگی چین می تواند سیاره  

انزج غرب  مردم  در  و  باید  ترین  خطرناک  ترین،  شنیع  این  چین،  کمونیست  حزب  به  نسبت  را  اورولی  جرج  اری 

در حال  چین   .این حمالت در زمانی نامناسب صورت می گیرند//    شیطانی ترین سازمان در جهان، به وجودآورد؟ 

مان از  و همز تداوم آن مستلزم مبالغ کالنی سرمایه است ار گسترده ای است که  اجرای خودکارسازی های بسی

بالیای طبیعی از جمله آنفلونزای قویی، جنگل زدایی گسترده توسط کرم مخوف پاییزی و سیل ها و خشکسالی 

ردن کشورهای  آمریکایی قدرت متقاعد ک  -آیا ممکن است که نخبگان مالی آنگلو  .های ویرانگر زیر فشار قرار دارد

کنترل س آنها  باشند؟ خب،  داشته  چین  محاصره  برای  را  ارگان های جهان  جهانی،  بهداشت  ملل، سازمان  ازمان 

پیچیده  های  شبکه  و  جهانی  فاینانس  جهان،  سراسر  در  نظامی  نیروهای  استقرار  جمعی،  های  رسانه  جهانی 

راتوری دالر را در کنترل خود دارند. الیگارش های  سیاسی، مواد مخدر، جرم و جنایت، مالی، تبلیغاتی و فرهنگی امپ

 .با این سیستم همکاری دارندیورو نیز )معموال( 



 
در پاسخ به این سئوال می توانیم جواب های ساده تری مثل »سلطه جهانی«، نظم نوین  //    هدف آنها چیست؟ 

به سبک   کنترل ذهن  مالی،  کنترل  و طمع شرکتی،  آز  نظار  ۱۹۸۴جهانی،  بگذاریم. مسئله   تی  و حاکمیت  کنار  را 

سال است که بر    ۴۰۰ت  به مد بسیار بنیادی تر از این است: امپراتوری جهانی دالر و سلف آن امپراتوری بریتانیا  

یافته   امپراتوری ظهور  این  عنوان قدرتمندترین چالشگر  به  اکنون چین  اند.  از جهان حکومت کرده  ای  بخش عمده 

از می را  نتوان چین  اگر  امپراتوری دالر است که مغلوب خواهد شداست.  این  برداشت،  بازرگانان  .ان  باور من   -به 

هدف مطلوب تر از همه: یک تغییر رژیم در چین که در قالب آن    :اف دست یابندبانکداران غربی امیدوارند به این اهد

توسط مردم چین علیه دولتی   دولت فعلی به نفع یک رژیم خراجگزار امپراتوری دالر سرنگون شود. راه اندازی قیام

نیروی نظامی جای  میلیون انسان را از فقر بیرون کشیده است محتمل نیست. با این حال عدم استفاده از    ۸۰۰که  

با به روزرسانی   ایاالت متحده و هم پیمانانش   »:نوشته است(  ۲۰۲۰اکتبر    -پرسش دارد. مجله فارن افرز )سپتامبر

جه خود در این عرصه )زیردریایی های بدون سرنشین(، احتمال یک محاصره دریایی  قابلیت های هم اکنون قابل تو

داد خواهند  قرار  نظر  مد  را  چین  بعدیه  «.علیه  مطلوب  با حرف  :دف  به سازگار شدن همراه  چین  کردن  متقاعد 

پی بانکدار  جونیور  پولسون  هنری  که  آنگونه  دالر.  امپراتوری  و سیاسی سلطه  مالی  موازین  با  گلدن شنوی  شین 

  ساکس و وزیر خزانه داری )به نقل از خبرنامه شورای روابط خارجی( می گوید: چین باید به سمت یک اقتصاد بازار 

محور حرکت کند، حاکمیت شرکتی را بهبود بخشد و بازارهای مالی به صرفه و کامال قانونمند شده ای را به وجود 

خود جلب کند، به این ترتیب چین می تواند کنترل ها بر سرمایه را از    آورد که احترام سرمایه داران بین المللی را به

به عبارت دیگر مقررات زدایی، برداشتن   «.زار تعیین کننده آن باشدبین ببرد و آربی ام را به پولی تبدیل کند که با

آر ام بی، به روی  المللی  بین  راه سفته بازی  و بانک ها، گشودن  آزاد«، »بازارهای    تجارت» کنترل ها بر سرمایه 

ین به  و شرط و شروط های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برای باز کردن اقتصاد عظیم چ «آزاد

رخ داد. اما    ۱۹۹۸تا    ۱۹۹۲روی تاراج امپراتوری دالر طراحی شده اند، همانگونه که در مورد روسیه در سال های  

حزب کمونیست    -ست )سرمایه داری صنعتی( و این اژدهای آتشین  برای توفیق ملی یافته ا چین نسخه دیگری  

هدفی که کمتر از دو   .امپریالیستی پاسداری می کنداز دروازه های این کشور در برابر از سر گیری چپاول    -چین

یعنی با ترکیبی از حمله   :هدف قبل مطلوب است: سیستم دالر می تواند به سطح سوم گزینه ها دست پیدا کند

)خرابکاری  نظا  و سیاسی  ناوگان هفتم(  آیز،  فایو  )ناتو،  مالی( سیاسی  و  تجاری  تحریم ها، جنگ  )محاصره،  می 

را  نژادی/جهادی، موا این کار رشد چین  به اقتصاد چین حمله کند.  تبلیغات(  اندازد و قدرت   د مخدر،  تاخیر می  به 

ا خونریزی، چرا نخبگان مالی غربی برای حل  به جای منازعه و ویرانی های همراه ب  .جهانی آن را کاهش می دهد 

پی اکتشاف مرزهای پزشکی،  م  چرا در کنار ه بحران های جهانی فقر، آوارگان و جنگ به چین ملحق نمی شوند؛

غرب   های  الیگارش  این  اما  باشد،  مطیع  غرب  با  همکاری  در  باید  چین  که  هرچند  روند؟  نمی  فضایی  و  علمی 

چرا که این آنها هستند که فقر، آوارگی و جنگ را پدید  .ا را به روی چین می بندندهستند که راه این همکاری ه 

صنایع سال های پس از جنگ جهانی دوم هزینه کرده اند و بخش عمده ای از آورده اند و همان ها هستند که روی  

اند فرستاده  چین  به  را  اقتصاد    .آن  یک  غرب  است:  توسعه  حال  در  و  قدرتمند  کشور  یک  که چین  است  ناموفق 

بر سرمایه داری   بنیان غرب  بر سرمایه داری صنعتی است؛  بنیان چین  رود.  به وخامت می  بیشتر رو  آن  وضعیت 

زیرساخت ها سرمایه گذاری    -بازرگانی و  تجهیرات  کارخانجات صنعتی،  را روی  بانکداری. چین سرمایه های خود 

چین در پی افزایش تولید صنعتی و    .یه گذاری می کندغرب سرمایه هایش را روی ابزارهای مالی سرما  می کند؛

ثروت دالر  امپراتوری  است.  خود  مردم  نیازهای  برآوردن  برای  سودهای    کشاورزی  زدن  جیب  به  برای  را  ها  ملت 

سفته بازانه به سرقت می برد. سیستم چینی سرمایه را خلق می کند. سیستم غربی سرمایه را نابود می کند. 

دچار فروپاشی های مالی نشده است؛ سیستم غربی از فروپاشی های ویرانگری رنج می سیستم چینی هرگز  

مردم بر  آن  های  هزینه  تحمیل  با  که  چین   برد  صنعتی  داری  سرمایه  کند.  می  پیدا  نجات  آنها  از  که  است  خود 



 
منبع:     .می بخشد  استانداردهای مردم را ارتقا می دهد، اما سرمایه داری مالی غرب استانداردهای زندگی را تنزل 

 فارس 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 قرارداد ایران و چین؛ فرصتی جدید برای ورود سرمایه وتکنولوژی خارجی دردوران تحریم 

که   ۲5قرارداد   است،  تحریم  دردوران  خارجی  وتکنولوژی  سرمایه  ورود  برای  جدید  فرصتی  چین  و  ایران  ساله 

برای سرمایه گذاری درمناطق محرو را  افق های روشنی  یافته کشور  خوشبختانه  توسعه  و کمتر  فراهم کرده  م 

د دانشگاه  فام پژوهشگر مرکز رشهای دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ میثم اقربایی به گزارش خبرنگار تشکل  .است

های قدرتمند جدید، جهان  ساله ایران و چین نوشت: با ظهوردولت  ۲5امام صادق)ع( طی یادداشتی درباره قراداد  

قطب  جهان  به  قطبی  بهتک  نزدیک  کنند.    های  می  خنثی  را  همدیگر  مختلف  درابعاد  که  گردد  می  تبدیل  هم 

ی را درپی دارد، چین قدرت نوظهوری است که از سال اتحادهای چندجانبه موازنه قدرت و مقابله با یک جانبه گرای 

با دنیا مطرح کرده است  ۲۰۱۳ روابط خود  توسعه  به عنوان استراتژی  را  ابریشم جدید  طرح   .ابتکار طراحی جاده 

که   است  ژئوپلیتیک  طرحی  اقتصادی،  صرفا  مسیری  ابعاد  از  فراتر  راه"  یک  و  کمربند  "یک  به  موسوم  چین  جدید 

چین و ایران براساس طرح کالن جاده     .استراتژی های توسعه کشورهای مسیررا منجرخواهد شد دورنمای ادغام  

قراردادی   تدوین  بزرگ  س  ۲5ابریشم  دوتمدن  این  مناسبات  جدید  فصل  کننده  ترسیم  که  اند،  آغازکرده  را  ای  اله 

  .ابعاد تمرکززدایی آن بپردازیمآسیایی است. که بناست درمقاله ذیل به بررسی 

افت//    چین * دور  و  نیافته  توسعه  مناطق  اتصال  جاده  و  کمربند  یک  طرح  مهم  اهداف  طاز  از  چین  ریق  اده 

ای ناشی از رشد جزیره مسیرزمینی آسیای میانه به اروپا است. در واقع چین که ازاختالف طبقاتی عمیق منطقه

زیرساخت ایجاد  روند  فراملی  برنامه  با  است  امیدوار  برد  می  کشوررنج  این  اقتصاد  سریع  مدرنیزاسیون  و  ها ای 

گذاری  خودوسرمایه  غربی  درمناطق  سرعت  ها  دراینرا  و  های   بخشد  زیرساخت  توسعه  روند  همزمان  راستا 

باعث   نهایت  در  پیگیری می شود.که  با جدیت  ها  فرودگاه  و  ریلی  بزرگراهی، خطوط  ازجمله شبکه های  مناطق 

گردد می  المللی  بین  آفرینی  نقش  سوی  و  سمت  به  متروکه  و  افتاده  دور  مناطق  رشد  شدت   .تحریک  به  چین 

دارای   و  نابرابر  اقتشکافکشوری  ایالت  های  ثروتمندترین  که  به طوری  درآمد    5صادی است  ایالت  فقیرترین  برابر 

اند، مناطق مرکزی را تجربه کرده  این کشور رشدی شارپی  و غربی    دارد و در حالیکه مناطق شرقی و ساحلی 

د پیشرفت  کند اما رون  استراتژی توسعه مناطق غربی را دنبال می  ۱۹۹۰بازمانده اند، دولت چین از     ازروند توسعه

که طوری  به  است  بوده  از   GDP کاراندک  غربی  مناطق  است.   ۲۰۱۰درسال    ۷/۱۸به    ۱۹۹۰در  ۱/۱۷کل  رسیده 

باعنوان طرحی  چین  دولت  درروندی  را  Go West همچنین  تا  کند  می  و   ۲۰دنبال  ازسرمایه  عظیمی  حجم  ساله 

کند گسیل  خود  غربی  مناطق  به  را  متخصص  انسانی  و     .نیروی  ابریشم  راه  ایده  کشوربا  این  گذاران  سیاست 

ب ازپیش سرعت  بیش  را  مناطق  این  توسعه  اند  برآمده  درصدد  مسیر  با کشورهای  اقتصادی  بخشند  قراردادهای 

وایاالت مختلف چین علی الخصوص مناطق غربی با برنامه ریزی دقیق هرکدام سعی دارند ازیکدیگردر کارزارنقش  

های چین دربندرگوادر پاکستان، کاشغر در غرب چین را به گوادر  سرمایه گذاری   .نمانندآفرینی جاده ابریشم عقب  

ت آسانتر و بدون دورزدن تنگه ماالکا بدست می آید. وصل می کند و با اتصال چین به شاهراه انرژی جهان سوخ

ک نفت ذخیره کوتاه مدت  چین برای تضمین باصرفه زنجیره انرژی خود و با توجه به چشم اندازهای ذخیره استراتژی 

همچنین با تکمیل مسیرهای زمینی وریلی غرب چین به آسیای   .میلیون بشکه نفت را برنامه ریزی کرده است  ۹۱

های د تحولی شگرف در حمل و نقل و ترانزیت دراین منطقه خواهیم بود. پکن با مدنظرقراردادن پیوستمیانه، شاه



 
فضا ایجاد  غربی،  درمناطق  توسعه  با فرهنگی  خصمانه  برخوردهای  و  ستیزی  دین  از  ممانعت  مذهبی،  آزاد  ی 

 .کندمردمان بومی خصوصا مسلمان اویغور، می تواند روند پیشرفت این مناطق را تضمین 

ساله ایران و چین فرصتی جدید برای ورود سرمایه وتکنولوژی خارجی دردوران تحریم است،    ۲5قرارداد  //    ایران *

شنی را برای سرمایه گذاری درمناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور فراهم کرده  که خوشبختانه افق های رو 

  :فته را بررسی وتحلیل کنیمبرخی بندهای مهم محتوای مرتبط با مناطق کمترتوسعه یا .است

مکران * در  //    سواحل  را  استراتژیکی  های  ظرفیت  تجارت  جنوبی  کریدور  اصلی  چهارراه  عنوان  به  منطقه  این 

مب کشورداردتوسعه  این   ۲5قرارداد     .ادالت  برای  را  آزاد  دریاهای  به  دسترسی  و  کشور  توسعه  دورنمای  ساله 

 .منطقه محروم تدارک دیده است

 بندرعباس -آسیای مرکزی و کریدور جنوب_غرب، چابهار -شمال چابهار -کریدورهای جنوب مشارکت در  -

                          ندر کاسپین به کشوهای آسیای میانهسرمایه گذاری در ترانزیت کاال از بندر چابهار و ب -

                                                                                                                    شهرک صنعتی تخصصی چین -

                                                                                    ایجاد صنایع پتروشیمی ،فوالد وآلومینویم درچابهار -

  سرمایه گذاری درپاالیشگاه ها وساخت بندرجاسک -

                                                                                                ..و  رهای بزرگ سبزدر مکراناحداث شه -

    هاعه زیرساختتوس *

      تامین مالی پروژه های زیربنایی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت اسیا وصندوق جاده ابریشم -

                                                                              روژه های خط آهن وبرزگراهی درایرانسرمایه گذاری پ -

    ویر و انرژی های تجدیدپذیرذخیره گاز در ک -

      تولید انرژی درایران با هدف صادرات برق به کشورهای منطقه -

 ......ی شوروقلیایی وانتقال فناوری کاشت با استفاده ازآبها -

تضمین زنجیره صادرات انرژی و جلوگیری ازخام فروشی نفت از راهبردهای اصلی قرارداد است و ساخت صنایع  

روشیمی در مکران و غرب کشور )خط لوله اتیلن غرب( و تولید برق درمناطق مرزی برای صادرات به  پاالیش و پت

اما ازیک      .های کمترتوسعه یافته جنوب شرق وغرب می گرددکشورهای منطقه ، موجب ایجاد اشتغال دراستان 

سیل مذکورموجب  درمناطق  متخصص  نیروی  فقدان  دیگر  ازسویی  و  مشاغل  بودن  های    سوتخصصی  مهاجرت 

مهاجرت میگردد،گستردگی  مناطق  این  ازسراسرکشوربه  برای گسترده  عاملی  به  تواند  می  خود  پروازی  های 

تضادهاییشکاف  و  فرهنگی  مرکز  های  ازاحساس -ازنوع  حاصل  امنیتی  مخاطرات  درآینده  گردد.و  تبدیل  پیرامون 

آورد به وجود  را  بهره مندی حداکثری مردم      .تبعیض  برای  ارزش    لذا  با  پهنه  این  مالکان اصلی  به عنوان  بومی، 

قه کرد و با  های تخصصی با محوریت قطب های علمی منطجعرافیایی،باید ازهمین اآلن مبادرت به تاسیس رشته 

ازسویی دیگر ایجاد شهرهای    .فرهنگ سازی جوانان بومی را به سمت وسوی تحصیل و مهارت آموزی سوق داد

جدید در مکران باید متناسب با پیوست های فرهنگی مناطق باشد تا تجربه های تلخ توسعه جزیره ای در برخی 

امیداست با مهیا شدن زیرساخت ها سیل سرمایه ی بخش خصوصی برای ایجاد     .مناطق آزاد دوباره سربرنیاورد

دد که با توجه به آمایش سرزمین وپیش بینی انتقال تکنولوژی ازطرف  صنایع پایین دستی به این مناطق روانه گر

 /انتهای پیام .قرارداد چینی می توان مناطق کمتر توسعه یافته را به قلب تپنده تولید مبدل کرد

 

 : وزیبولتن ن -

 چین رکورد زد صادرات ماه سپتامبر  

https://www.bultannews.com/fa/news/687753/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
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های تجاری در دومین اقتصاد  دهد اکثر فعالیتدر سپتامبر گزارش تجارت چین بسیار قدرتمند بود که این نشان می

بسیار   تجارت چین ، در ماه سپتامبر گزارشبولتن نیوز به گزارش .اندبزرگ جهان به دنبال بحران کرونا، ریکاوری شده

می نشان  این  که  بود  فعالیتقدرتمند  اکثر  دومیندهد  در  تجاری  جهان های  بزرگ  کرونا،   اقتصاد  بحران  دنبال  به 

درصد جهش    ۱۳.۲های رسمی اداره گمرک، در ماه سپتامبر ارزش دالری واردات چین  طبق داده   .اندریکاوری شده

از پیش   کرد. این کننده در نظرسنجی رویترز باالتر است. آنها انتظار داشتند بینی اقتصاددانان شرکتمیزان خیلی 

تنها   ماه  این  در  کند  ۰.۳واردات چین  ماه سپتامبر    .درصد رشد  در  تحلیل  ۹.۹صادرات چین  کرد.  گران  درصد جهش 

طبق گزارش رویترز ارزش یوآنی صادرات و    .درصدی را داشتند  ۱۰کننده در نظرسنجی رویترز انتظار رشدی  شرکت

است رسیده  خود  تاریخ  سطح  باالترین  به  سپتامبر  ماه  در  چین  در    .واردات  ترتیب  این  امسال    ۳به  سوم  ماهه 

میلیارد دالر( رسیده    ۷۴۲.۹تریلیون دالر )معادل    ۵درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد و به    ۱۰.۲صادرات چین  

 خبرگزاری مهر :منبع .تریلیون یوآن رسید ۳.۸۸صد در این بازه رشد کرد و به  در ۴.۳است. واردات چین 

 

 : نبض بازار -

 حضور رئیس جمهور چین بدون ماسک در بین مردم 

به گزارش نبض بازار؛همزمان با فراگیری شدید ویروس کرونا در جهان، شی جین پینگ رئیس جمهور چین با سفر  

مخابره به جهانیان  را  ایمنی کشورش  پیام  ماسک  بدون  مردم  بین  و حضور  دونگ  گوانگ  استان  برای       کرد.    به 

کنید. کلیک  بازار  نبض  تلگرام  کانال  در  :    عضویت  فراگیری شدید   ۸۸۰4۳کد خبر  با  بازار؛همزمان  نبض  گزارش  به 

ویروس کرونا در جهان، شی جین پینگ رئیس جمهور چین با سفر به استان گوانگ دونگ و حضور بین مردم بدون 

 .ماسک پیام ایمنی کشورش را به جهانیان مخابره کرد

  

 : بازار -

حواسمان باشد بازار یا پایگاه پکن نشویم/ بخش خصوصی    تجربه شرقی در گفتگو با دیپلمات سابق؛

 در سیستم دولتی چین جان گرفت 

ساداتیان« معتقد است ایران می تواند الگوی توسعه چین را مد نظر قرار دهد و در زمینه گذار از بخش دولتی به  »

محمدجواد ظریف« وزیر خارجه ایران پس از گفتگو با  » :بازار تهمینه غمخوار؛  .بخش خصوصی در اقتصاد الگو بگیرد

با یکجانبه  ایاالت متحده و تالش وزیر امور خارجه چین گفت:  ایجاد جهانی تک قطبی مخالفت  گرایی  برای  های آن 

ظ برجام و همکاری  ای، حفساله، همکاری منطقه  ۲۵با چین از جمله طرح  کردیم و در رابطه با تقویت روابط دوجانبه 

رسیدیم توافق  بع  واکسن  در    .درباره  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زاده  خطیب  سعید  سفر  این  از  پیش 

های نزدیک جمهوری اسالمی ایران و چین، وزیر امور خارجه خصوص سفر ظریف به چین گفته بود: در ادامه رایزنی 

وی    شود.ولتی و وزیر امور خارجه چین عازم این کشور میکشورمان به منظور دیدار با وانگ ایی عضو شورای د

ای و گسترش روابط دوجانبه ذکر کرده بود و  المللی، منطقهدستور کار این سفر را تبادل نظر در مورد تحوالت بین 

ا  های مهمی مانند مقابله با یکجانبه گرایی و مداخله آمریکا در امور داخلی کشوره گفته بود: دو کشور در عرصه 

این زمینه نوشته بود وزیر امور خارجه برای  سعید خطیب  اتفاق نظر دارند. توییتر خود در  زاده همچنین در صفحه 

سالگرد  پنجاهمین  در  رفت.  خواهد  کشور  این  به  چین  خارجه  وزیر  و  دولتی  شورای  عضو  یی  وانگ  با  مالقات 

گسترش   به  مصمم  کشور  دو  چین،  و  ایران  دیپلماتیک  روابط  یکدیگر  برقراری  با  راهبردی  مشارکت  پیش  از  بیش 

ایران است.« ایاالت متحده، چین شریک نخست اقتصادی  با وجود فشار حداکثری  این نیز محمد   هستند.  از  پیش 
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توافق   نهایی می شود.  ۲۵جواد ظریف اعالم کرده بود  با چین در دولت کنونی  به    ساله  با توجه  در همین راستا 

ه میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین و سفر محمد جواد ظریف به این  اهمیت موضوع روابط دو جانب 

خبرنگار اسبق  بازار کشور،  کل  مدیر  انگلیس،  در  ایران  اسبق  سفیر  ساداتیان«،  جالل  سید  »دکتر  با  گفتگویی 

نماینده سابق امور خارجه،  وزارت  ترتیب   مجلس شورای اسالمی  آسیای شرقی  کارشناس مسائل خاورمیانه  و 

 :داده که در ادامه می خوانید

به ذهنمان خطور کرده  معجزه شرق آسیا به گوشمان خورده و این موضوعات و سواالت   همه ما تاکنون عبارت *

تا شده  موجب  عواملی  چه  واقعا  ترین   که  سریع  از  که  ساالنه  های  گزارش  در  چین  خصوص  به  کشورها  این 

دهد اختصاص  به خود  را  نخست  ارائه می شود، جایگاه  به رشد جهان  رو  این   اقتصادهای  در  ای  فزاینده  و رشد 

در   پهناورترین کشور شرق آسیا ه ای و راز موفقیتاز دیدگاه شما اصول سیاستهای توسع کشور مشاهده شود.  

در سال  //     چیست؟  دهقانی چین  طی  ۱۹۴۹انقالب  در  ها  چینی  خود  ولی  رسید  نتیجه  به  راههای    ۲۰،  سال، 

سال   در  است.  بوده  اشتباه  راهها  آن  که  نمودند  اذعان  بعدا  البته  که  کردند  طی  را  »دنگ ۱۹۷۹مختلفی   ،

مس شیائو این  چین  رهبر  و پینگ«،  اقتصادی  توسعه  سیاست  ایجاد  سوی  به  را  درها  باید  که  کرد  مطرح  را  ئله 

که از جمله مشخصه های آن تدریجی  خود این مسئله یک اصول و چارچوبهایی را ایجاد کرد  .اقتصاد آزاد باز کنیم

و ها  چینی  کردن  عمل  و  دادن  سیاستهای   انجام  ها  چینی  بنابراین  است.  کشور  مرکزیت  ندادن  دست  کامال   از 

حتی زمانی که می خواستند    .سرمایه داری غربی را نپذیرفتند و به تدریج این سیاستهای اقتصاد باز را انجام دادند

سال مذاکراتشان طول کشید. زیرا هدفشان این بود که تمام جزئیات قضیه    ۱۰عضو سازمان تجارت جهانی شوند،  

به طور معمول، اگر کشوری قصد انجام کارهای      .ودشان باشدرا زیر نظر بگیرند و همه چیز تحت نظارت و کنترل خ

توسعه ای داشته باشد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توصیه هایی برای آن ها دارد تا برنامه های خود را  

نمایند تعدیل  ساختاری  صورت  باره    .به  این  در  هم  جدی  پذیرش  اما  نکرد،  جدی  مخالفت  آنها  با  اینکه  ضمن  چین 

چهار  که  بود  اقتصادی  ویژه  مناطق  ایجاد  آنها،  اقدامات  از  یکی  داد.  انجام  را  کار  این  حوصله  با  خیلی  و  نداشت 

شهر ساحلی توسعه دادند.   ۱۴پس از آن، این مناطق را به    .منطقه را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی مطرح کردند

از   بیش  چین  در  اکنون  د  ۲۰۰۰هم  وجود  اقتصادی  ویژه  سرمایه منطقه  جذب  هم  مکانیزم  این  اساس  بر  که  ارد 

خارجی کرده و هم به جذب تکنولوژی دست زده اند. عالوه بر آن، چینی ها اجازه سرمایه گذاری خارجی دادند و 

هم کنترل داخلی را از دست ندادند. یعنی یک نظارت و کنترل حساب شده که با محدودیت کامل برخورد نکرده، زیرا  

آنه های  اقتصاد  برنامه  عنوان  تحت  ولی  چین  کمونیست  حزب  مرکزیت  طریق  از  و  بوده  چارچوب  دارای  ا 

به طوری  اکنون شاهد هستیم که چین به یک کشور موفق تبدیل شده  .سوسیالیستی باز، این کار را انجام دادند

ود را مطرح کند، کما  که بازارهای دنیا را جلب و جذب کرده و تقریبا به دنبال آن است که به عنوان اقتصاد اول خ

توجه به مدیریت نوین، داشتن انعطاف در   .اینکه امروز به عنوان اقتصاد دوم دنیا به رسمیت شناخته شده است 

برابر ورود سرمایه و تکنیک، تعامل با بازارهای دنیا و یافتن بازارهای مناسب از عوامل اصلی توسعه چین بوده که 

دارد را  امریکا  با  مقابله  قدرت  اکنون  و     هم  بلندمدت  قراردادهای  و  جدید  ابریشم  جاده  توسعه  با  کشور،  این 

کش با  خواهد استراتژیک  یا  یافته  دست  جهان  ژئوپلیتیکی  های  سرپل  در  خود  نفوذ  گسترش  به  مختلف  های  ور 

به طور کلی، توجه به مدیریت نوین، داشتن انعطاف در برابر ورود سرمایه و تکنیک، تعامل با بازارهای دنیا و    .یافت

 .له با امریکا را داردیافتن بازارهای مناسب از عوامل اصلی توسعه چین بوده که هم اکنون قدرت مقاب

در رسانه های  اگر بخواهیم به موضوع مهمی که این روزها به خصوص در پی سفر وزیر امورخارجه ایران به چین*

  ۱۳۹۴ساله میان دو کشور مطرح است که از سال    ۲۵خارجی و داخلی مطرح می شود، بپردازیم، سند همکاری  

بری مطرح شده است. از نظر شما اهمیت این توافق چیست و  در دیدار رییس جمهور خلق چین و مقام معظم ره

چین به دنبال آن نیست   سال تنظیم شده است؟ و اینگونه به نظر می رسد که  ۲۵چرا به شکل طوالنی مدت یعنی  
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که   نیاز است  زمینه  این  را در  تجاربی  ایران چه  کند، جمهوری اسالمی  تحمیل  ایران  به  را  توسعه خود  الگوی  که 

را مصرف می  //    ؟ بیاموزد تنها آن  بار  نماییم، گاهی یک  را خریداری  هنگامی که می خواهیم یک کاالی مصرفی 

کنیم اما زمانی که می خواهیم برای کل سال یک کاالیی را بخریم، با دقت بیشتر و برای مدت زمان طوالنی تری 

اوده مقطعی با یک کشور همسایه در  روابط بلندمدت نیز همین است. گاهی مثال یک مر  .این کار را انجام می دهیم

یکدیگر می دهند و   به  را  را دارند که هر دو طرف امکاناتی  پایدار  میان است و زمانی دیگر، دو کشور قصد روابط 

االهای خود استفاده کرده و کشور طرف خود برای صادرات ک بازار یک کشور تصمیم می گیرد که از میگیرند. مثال،  

حال در این      .یا از تکنیک و سرمایه دیگر کشور بهره مند شود و متقابال روابط و داد و ستد پایاپای مطرح می شود

میان، چین در راستای توسعه خود به سمتی رفته تا یک مدل را طراحی کند تا از خام فروشی جلوگیری کرده و  

عه مناطق مختلف خود را در نظر گیرد و از کشاورزی سنتی خود فراتر رفته و به  ایجاد اشتغال کند. همچنین توس

را آموزش تکنیک های جذب شده  از آن،  بپردازد. پس  افزایش   و آن آموزش جذب فناوری و علم  را در سطح ملی 

این است    دهد. حال این سوال مطرح است که آیا این موضوعات می تواند برای ایران هم مورد توجه باشد، پاسخ

در این خصوص ما باید در زمینه تبادالتی که در رابطه با جذب سرمایه انجام می دهیم حواسمان جمع   !چرا که نه

ه  برای چین تبدیل نشویم. آن سرمایه ها باید به نوعی وارد ایران شود درست همانند روشی ک  بازار باشد و به یک

چین این کار را انجام داد، یعنی سرمایه ها را به تدریج وارد کشور کرد و مقررات و ضوابط این کار را به گونه ای  

فراهم کرد که هم تسهیالت برای ورود سرمایه و سرمایه گذار فراهم شود. ولی در عین حال دستشان باز نباشد  

را انجام نداد. بنابراین کنترل و مهار شده توانست یک میلیارد و  که همه قیمت ها و تعرفه ها را تغییر دهند و این کار  

در واقع چین با      .خورده ای از جمعیت خود را توسعه دهد و به اکثر شهرهای خود این توسعه یافتگی را برساند

  ۵۰هم    اتکا به فناوری های جدید به خوبی و در ابعاد مختلف در حال اداره کردن کشور است. کشاورزان چین هنوز

درصد جمعیت چین را تشکیل می دهند، اما کسانی که در سیاست و اقتصاد خارجی چین مشغول به کار هستند  

به   است؟   ۹۰نزدیک  داده  انجام  را  کار  این  چگونه  چین  است.  توجهی  قابل  جمعیت  که  هستند  نفر  //   میلیون 

ت و میدان داده اما در عین حال سیستم کامال دولتی، سوسیالیستی و اشتراکی به تدریج به بخش خصوصی فرص

قاطعیت و   با  کاران  با خالف  ببرد. مقامات  و  کند  درو  را  پولهای چینی  نیست که کسی  اینگونه  کنترل شده است. 

شدت برخورد می کنند. بنابراین این وضعیت باعث شده که این توسعه به شهرهای داخلی هم راه یابد و آن تورم و  

ح اقتصادش  در  گسیختگی  ارزیافسار  ذخایر  و  مالی  قدرت  و  نشود  توسعه     اکم  که  حال  عین  در  یابد.  افزایش 

داخلی را شکل داده است. حال این مسائل می تواند برای ما درس باشد؟ آیا ما می توانیم الگوی داخلی خود و  

این   بخش خصوصی را به گونه ای پیش ببریم که بار بخش دولتی را کم کنیم و بخش خصوصی را افزایش دهیم؟ 

است؟  داده  انجام  چگونه  چین  را  بخش //      کار  به  تدریج  به  اشتراکی  و  سوسیالیستی  دولتی،  کامال  سیستم 

شده کنترل  اما  داده  میدان  و  فرصت  و    خصوصی  توسعه  سرعت  به  را  خانگی  و  متوسط  کوچک،  مشاغل  چین 

افزایش داد و همین مسئله موجب شد تا سرمایه گذاری در کارخانه های بیرون اتفاق نیفتد. در نتیجه تولید فراوان 

شد و قیمت پایین آمد و در عین حال قدرت صادراتی آنها باال رفت. هم مردم خود این کشور منتفع شدند و هم در  

حد عی در  مسائل  این  اگر  کجاست؟  کار  اشکال  نتوانستیم؟  چرا  ما  کند.  رقابت  دنیا  اقتصاد  با  توانست  حال  ن 

حاال اینکه ما بیاییم و  //    مطالعاتی بتواند کمک کند و ما بتوانیم کمکهایی را از چینی ها بگیریم، چه اشکالی دارد؟ 

 .از فواید آن بهره مند شود طبیعتاً نادرست است  ساله فقط یک پایگاهی باشیم که چین ۲۵غفلت کنیم و در روابط  

ساله فقط یک پایگاهی باشیم که چین از فواید آن بهره مند شود.  ۲۵حاال اینکه ما بیاییم و غفلت کنیم و در روابط  

اما در یک تعامل و روابط دو جانبه، آن کشور منافع خاص خود را دنیال می کند و ما هم   این مسئله نادرست است

اگر به این مسئله آگاهانه و    .د بتوانیم بهره مندی خود را داشته باشیم و به اصطالح تعامل برد_برد صورت گیردبای

را  الملل  بین  فضای  و  چین  و  باشند  قوی  نیز  می شوند،  فضا  این  وارد  که  کسانی  و  پرداخته شود  دار  چارچوب 
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د؟ این مسئله می تواند نقطه اتکایی برای کشور و  بشناسند و اگر اینها این مسئله را پیش ببرند، چه اشکالی دار

 .جذب سرمایه و تکنیک باشد و آینده روشنی را در مقابل زورگویی های امریکا فراهم کند

هنگامی که صحبت از  //    انجام داده است؟  ساله، وزارت خارجه ایران چه اقدامات عملی  ۲۵در رابطه با این سند   *

توافق   و  قرارداد  م  ۲۵یک  به  جلسات  ساله  و  مذاکرات  حاصل  شده،  انجام  آن  اولیه  چارچوبهای  که  آید  می  یان 

از   کشور  اقتصادی  دستگاههای  سایر  هم  و  کننده  هماهنگ  عنوان  به  خارجه  وزارت  میان  هم  که  است  متعددی 

ابعاد مختلف   جمله وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی به خاطر مسئله شیالت و صمت دخیل هستند. به علت داشتن

من در زمانی که مدیر کل آسیای شرقی وزارت امور   .عموال از سالهای دور کمیسیون های مشترکی داشته ایمما م

خارجه بودم، در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی، اقای میرزاده مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین بود.  

ی بین دو کشور صورت می گرفت. هر  یک سال چینی ها می آمدند و یک سال هم ما به آن جا می رفتیم و تبادالت

سالی که ما به چین می رفتیم از دستگاههای مختلف سوال می کردیم که در رابطه با توسعه روابط با چین چه  

ساله،    ۲۵جنبه های اجرایی ریزتر توافق  //    اقداماتی انجام داده اید؟ و با چه ایراد و مشکالتی مواجه بوده اید؟ 

بنابراین، حاصل   چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی و مراودات آنها با هم دارد بستگی به عملکرد دستگاهها،  

ساله هم در اثر و حاصل همان تجارب است و از دل و بطن این همکاری دستگاههای مختلف به    ۲۵کار این توافق  

و چه اقداماتی  سال یک چشم انداز داریم    ۲۵وجود آمده است. ابعاد مختلف کار نوشته شده و درآمده که ما در این  

در زمینه و حوزه انرژی هیدروکربنی و هسته ای، تبادالت نظامی و ساخت و    .باید انجام دهیم و هدفمان چیست

ساز، گردشگری و خدمات و مسائل دیگر این روابط و تبادالت تعریف شده هستند که جنبه های اجرایی ریزتر آن،  

 ۴۷٬۲۷۹ :کد خبر .خش دولتی و مراودات آنها با هم داردبستگی به عملکرد دستگاهها، چه بخش خصوصی و چه ب

 

 :گیتی آنالین -

 پینگ از نیروی تفنگداران دریایی و تاکید وی بر ایجاد نیروی نظامی قدرتمند دیدار شی جین

)  ۱۳شنبه  سه جین  ۲۲اکتبر  شی  کردمهر(  دیدار  دریایی  تفنگداران  نیروی  از  چین  رهبر  کرد  پینگ،  تاکید  وی   .

های حفظ امنیت، حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، حفظ حقوق ملی دریایی و منافع  تفنگداران دریایی در زمینه 

قابلیت   ارتقاء  روند  تسریع  و  اصالحات  به  بخشیدن  سرعت  با  باید  دارند.  عهده  بر  مهمی  وظایف  خارج،  در  کشور 

توانایی  با  جامع  قدرتمند  نیروی  فراوجنگی،  در همههای  گسترده  استفاده  و  واکنش سریع  ایجاد  زمینه  ان،  را  ها 

میالدی، طبق دستور کمیته نظامی مرکزی حزب کمونیست چین برای   ۲۰۱۷نیروی تفنگداران دریایی در سال    .کنند

شنبه در سخرانی خود تاکید کرد  پینگ سهشی جین .تعمیق اصالحات امور دفاعی ملی و ارتش تشکیل شده است

اید طراحی راهبردی نیروی ساختاری تفنگداران دریایی را تقویت کرده و تحقیقات نظری و عملی مهم و بزرگ را  ب

های چین کشف شود. رهبر چین اشاره کرد باید  گسترش دهند تا ساختاری برای نیروی تفنگداران دریایی با ویژگی

جانبه از حاکمیت حزب کمونیست ور جدی و همهبر رهبری مطلق حزب کمونیست چین بر ارتش پایبند باشند و به ط

 .و ارتش چین حمایت کنند

 

 : اسپتنیک -

 واکسن کرونا  افت ی در ت یدر اولو  ران یا

ایاالت متحده آمریکا اخیرا تحریم هایی را بر سیستم بانکداری ایران وضع کرد که همزمان با سفر دکتر ظریف وزیر  

امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران به چین وضع شد، در این میان دو کشور چین و ایران به تبادل نظر در این  

http://gitionline.ir/fa/news/36445/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF
http://gitionline.ir/fa/news/36445/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF
http://gitionline.ir/fa/news/36445/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF
http://gitionline.ir/fa/news/36445/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF


 
پردازند می  ا  .میان  آمریکا  متحده  با  ایاالت  همزمان  که  کرد  وضع  ایران  بانکداری  سیستم  بر  را  هایی  تحریم  خیرا 

وضع شد، آقای دکتر علی ربیعی سخنگوی     وزیر امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران به چین دکتر ظریف سفر

دولت جمهوری اسالمی ایران درباره سفر دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشور چین و اهمیت  

 :ران گفتاین سفر در مبارزه با تحریم های ایاالت متحده علیه ایران به خبرنگار اسپوتنیک ته

گفت داشتظریف:  چینی  همتای  با  پرباری  بر م  / /وگوهای  مبتني  چین  و  ايران  روابط  سفر  این  های  دستاورد 

موضوعات و حوزه هاي     مشاركت جامع راهبردي است در این مشارکت جامع راهبردی طیف وسیع و متنوعي از

دو جانبه بین دو كشور مهم در شرق و غرب و آسیا یعنی جمهوری اسالمی  همكاري وجود دارد كه مستلزم رايزني 

جناب آقای ظريف در سفر اخیر خود به کشور چین با همتاي چیني خود در    :وی در ادامه افزود  .ایران و چین است

خصوص همكاری هاي بین المللي، منطقه اي و دوجانبه و مقابله با رفتار هاي يكجانبه گرایانه در سطح نظام بین 

گفتگو کرد و  دیدار  تهديد صلح  .الملل  عنوان  به  آمريكا  رفتار هنجار شكنانه  با  رابطه  در  دو طرف  ثبات جهان   هر  و 

  .توافق دارند؛ راهكار های مقابله با اين رفتار در حوزه های مختلف بررسي و توافق هاي بسیار خوبي حاصل شد

در  :اظهار داشت  میان دو کشور ایران و چین  آقای دکتر علی ربیعی ضمن تاکید بر اهمیت مشارکت جامع راهبردی

شم انداز همكاري هاي بلند مدت در حوزه های سیاسي و به  اين سفر برای تعمیق مشاركت جامع راهبردي و چ

گرفت صورت  قوی  و  خوب  بسیار  های  رايزني  اقتصادي  غیر   .ويژه  های  فضا  علیرغم  كشور  دو  اقتصادی  روابط 

 .قانوني و غیر انسانی که رژيم آمريكا آنرا ایجاد کرده با قوت ادامه خواهد يافت

ما از رفتار سازنده چین و تالشهاي اين كشور  //    های ایرانیهای جدید آمریکا علیه بانک واکنش ظریف به تحریم 

میكند   تهديد  را  المللي  بین  های  هنجار  كه  آمريكا  متحده  اياالت  مآبانه  قلدر  رفتار  با  مخالفت  و  برجام  حفظ  برای 

گو هایی سازنده آخرين وضعیت برجام را مورد بحث و قدرداني مي كنیم، جناب آقاي ظريف و آقای وانگ ای در گفت

تبادل نظر قرار دادند، طرفین بر حفظ برجام به عنوان خواسته جامعه جهاني تاكید و در مورد راهكارهای آن توافق  

سخنگوی دولت جمهوری اسالمی ایران درباره تهیه واکسن کرونا از کشور چین و گفتگو های صورت گرفته    .كردند

این   کرددر  بیان  به شرکت   :زمینه  زیادی  بسیار  توجه  کرونا  واکسن  تهیه  زمینه  در  دانش   ما  و    های  داخلی  بنیان 

پیشرفت که  داریم  دانشمندان کشور خود  کرونا    پتانسیل های  واکسن  تهیه  زمینه  در  توجهی  بسیار شایان  های 

بهدا اختیار سازمان  در  را  پیشرفت ها  این  نیز اطالعات  ما  و  اند  داده داشته  قرار  البته که خرید     ایم،  شت جهانی 

دانش و علم را از جامعه جهانی در نظر داریم به دوستان چینی خود پیشنهاد دادیم که آماده مشارکت و همکاری  

برنامه سازمان   در  فعال  ابتدا مشارکت  از  ما  برنامه  واکسن  زمینه خرید  در  اما  کرونا هستیم،  واکسن  تولید  برای 

ه به منظور تهیه و توزیع واکسن کرونا تدارک دیده شده، بود و هست، پیش پرداخت خود را به  جهانی بهداشت ک

 .کواکس انجام دادیم و قطعا در اولویت دریافت واکسن هستیم

 

 

 

 

 

 

https://ir.sputniknews.com/iran/202010137027307-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/
https://ir.sputniknews.com/iran/202010107018936-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85/
https://ir.sputniknews.com/iran/202010087012781-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/


 

 

 (: 30)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ص"پيامبر اسالم ارتحال )بمناسبت  «هم نپسند گران ی د یبرا ی پسند یخود نم یهر چه برا»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم که  اسالم  یامگربرامیپ

 .لِنَفسِهِ کرَهُیلِنَفسِهِ، وکرِهَ لَهُم ما    یرضی لِلنّاسِ ما   یعدَلُ النّاسِ مَن رَضِ اللّه)ص( : أ رسول

 .خود خوش ندارد یآنچه را برا ارد،آنها خوش ند یپسندد، و برا یخود م  ی پسندد که برا یرا م یزیمردم، آن چ یاست که برا یمردم، کس  نِیعادل تر

 ۴۶صفحه:   ۸اعظم)ص(، جلد  امبری، حکمت نامه پ۵۸۴0ح   39۵ص  ۴: ج ه یالفق حضرهی من ال  کتاب

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ("ع"حسن امام ارتحال )بمناسبت  «»وقفوهم انهم مسئولون  فهیشر  هیآ ريتفس»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  سالم که  ابا محمد امام حسن مجتبی 

افناه، و عن   مایاباله و عمره ف مایعن اربع: عن شبابه ف سئلی یقدما عبد حت  جاوزی ولون « انه ال قوله »وقفوهم انهم مسئ ر یتفس یالسالم: انه قال ف هی قال عل

 .  تیانفقه، و عن حبنا اهل الب مای جمعه،و ف نیماله من ا

  زینسبت به چهار چ نکه یر ادارد مگ یقدم از قدم برنم یبنده ا چی« ه امت ی»روز ق ق یده اند: به تحقمو« فر »وقفوهم انهم مسئولون  فه یشر  هیآ ریدر تفس

و از   -3   .آنرا بکار گرفته ی و از عمرش که در چه کار -2      .مصرف نموده  یاش که در چه راه یاز جوان -1 :ردی گ یو پرسش قرار م یموردبازجوئ

 وآله وسلم.  هی اهلل عل یامبرصلیو خاندان پ تیما اهلب یو از دوست -۴   .نموده مصرف  یه راهثروتش که چگونه جمع و در چ

 ( 12-13، ص ۴۴)بحار، ج 

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ع" رضاامام ارتحال )بمناسبت   «صيه های امام رضا )ع(وت »

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم  که رضاامام  ،ابوالحسن

 « حَرُّزِ وَ الْعَامَّةَ بِالْبِْشِربِالتَّوَاضُعِ وَ الْعَدُوَّ بِالتَّ  قَی طَانَ بِالْحَذَرِ وَ الصَّدِسُّلْاصْحَبِ ال »

 .برابر قدرتمندان محتاط، در برابر دوستان فروتن، در برابر دشمنان مراقب و در برابر مردمان گشاده رو باش در

 1۶7ص/ 71ج/بحاراألنوار



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 
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