
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

 www.ircfa.ir   /   انجمن دوستی ایران و چین   ، بازرگانی   -کمیته اقتصادی   : نده گردآور 

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

بصورت  به عالقمندان  ن خبرنامهای جمـع آوری و از طریق ،  ایران انتشار یافته یدر رسانه ها که  جانبه

  اطـالع رسـانی میـگردد. محدود 

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

 .شودای بازنشر می صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه 

 مـشـشسال 

 شـنبه یک

27/70/9139 



 

 

 بسـمه تعـالی 

 

 جراید و خبرگزاریهای ایران در ینخبر و مقاله در مورد چار و چه ستبی

 27/70/9139شـنبه      یک 

 آله فرمودند:  و  عليه  اهلل صلی  اکرم   پيامبر

 مَن اَرادَ اللّه بِهِ خَيرا رَزَقَهُ اللّه خَليالً صالحِا؛

 دوستى شایسته نصيب وى خواهد نمودهر کس که خداوند براى او خير بخواهد، 

 3064نهج الفصاحه، ح 

------- 

 خبــر جانـش فـزون هر که را افـزون                     در آزمــون خبــرجـز شـد نبا جـان

 جانـش قویـست بود آگـه تر هـر کـه                           آگهیـستاقتـضای جـان تـو، ای دل 

  یمحمد بلخ ینجالل الدحضرت 

------- 

 هال دشمنی برکن که رنج بی شمار آردن                      وستی بنشان که کام دل به بار آرددرخت د

 یرازی محمد حافظ ش ینالدحضرت خواجه شمس

 



 

 :1399/ــرهم /27 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 کنم ی قضاوت نم م ی هالم ی: در فیاصغر فرهاد .1

 کند  یم م ی را تحر نیپرداخت محبوب چ شنیکیدو اپل کایآمر .2

 ایرنا(: ) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 است  یشتاب دهنده مشارکت جامع راهبرد نیبه چ ف یدر پکن: سفر ظر رانیا ریسف .3

 کند  یم  یدر حال رشد همکار یواکسن کرونا با کشورها نیتام یبرا نیچ .4

 روز انجام داد ۵کرونا در   شی آزما ونیلیم 10 نیچ .5

 سابقش  م یمقابل ت «یگنج  یشکست تلخ »پورعل .6

 کرونا در شرق کشور برکنار شدند  وعیپس از ش ینیچ دو مقام .7

 با مسکو است  یآماده همکار  کایمقابله با آمر   ی: پکن برانیچ ریسف .8

 شود یپکن و مسکو نم ن یب یموفق به اختالف افکن کای:آمرنیچ .9

 مسووالنه خواند  ریرا مزورانه و غ  کایآمر یها م یدولت هنگ کنگ تحر .10

 دهشدار دا کایبه آمر  نیارتش چ .11

 :صدا و سیما یخبرگزار -

 تر است کارم آسان سازمی م لم یکشورم ف یبرا  یوقت ؛یاصغر فرهاد .12

  شی عامل افزا ،کا ی/ سران آمر CGTN ونیزی در گفتگو با تلو یمجله پزشک کیکارشناس  .13

 ر ی مرگ و م

 خبر داد  نیمرکل از لغو نشست سران اروپا درباره چ /  19 دیکوو روسیو وع یبه علت ش .14

 پمپئو در مصاحبه با رادیو آمریکا / پمپئو : چین بزرگترین چالش آمریکاست  .15

 دائو  نگیفرودگاه چ یها درصد پرواز ۵0کرونا / لغو  د یجد وعیش یدرپ .16

 

 



 

 

 بهار: -

 ران ی ا یبرا تفاوتی دوست ب کی ن؛یچ .17

 : نیخبرآنال -

 یشد / شنزن نماد خودباور یبررس  نیدر چ رانیاسبق ا ر یمالئک سف نیگفت و گو با حس در .18

 ی در عرصه جهان  نیچ

 است  رانی ا یاقتصاد ژهیتوسعه مناطق و یشهر شن جن، الگو .19

 فارس:  یخبرگزار -

 نیجمهور چ س ی سفر رئ یتاشکند برا یآمادگ .20

 انتخاب: یل یتحل یخبر گاهیپا -

 است؟ یچگونه در حال جا گذاشتن کل دن نی چ تالیجی: ارز دوسیاکس .21

 در تابستان امسال با وجود کرونا نیاقتصاد چ یدرصد ۵.2رشد  .22

 : م یتسن یخبرگزار -

 در اقتصاد جهان  نیچ گاهیپول از جا یالمللن یصندوق ب یابیارز .23

 :سنایا -

شتاب دهنده در مشارکت جامع   دی را با نیبه چ ف یکشورمان در پکن: سفر ظر ریسف .24

 دانست  یراهبرد

   (:31)هفته حدیث -

 ( هجرت آنحضرتسالگرد )بمناسبت « جـرته» )ص(: اسالم    یامبرگرام ی پ از -
 

 

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 کنم یهایم قضاوت نمیلماصغر فرهادی: در ف 

بر   : ايسنا  تمرکز  با  ابریشم  راه  فیلم  جشنواره  در  چینی  سینماگران  برای  مجازی  سترکالس  یک  فرهادی  اصغر 

  ۲۵تا    ۲۰اکتبر )  ۱۶تا    ۱۱که از تاریخ   هفتمین جشنواره فیلم »راه ابریشم«  .آثارش برگزار کرد  گرا درسینمای واقع 

ادی کارگردان ایرانی برنده اسکار بود که با  شود، روز گذشته میزبان اصغر فرهمهر( در شهر شیآن چین برگزار می

تجربه اشترک فیلم هایگذاری  در عرصه  به پرسش او  پاسخ  و همچنین  با سینماگران جوان  های خبرنگاران سازی 

شد  فیلم   .همراه  بر  کرونا  ویروس  شیوع  تاثیر  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  دفرهادی  توضیح  معتقدم  سازان  اد: 

فیلم از  خواهبرخی  عمومی  سالمت  با  مربوط  موضوعات  به  آینده  در  بیماری  سازان  این  و  پرداخت  ند 

نه فقط فیلمجنبه تمامی گیرهمه تاثهای زندگی و  را تحت  از شیوع ویروس کرونا  سازی  یر قرار داده است. پیش 

ایم. فکر  پذیر شدهگیری آسیبدر برابر این همه  و اطرافیانم بسیار سالمت هستیم اما اکنون همه کردم منفکر می

این کارگردان ایرانی     .شیوع ویروس کرونا مقابله کنیمکنم با پیشرفت علم و فناوری بتوانیم به شکل بهتری با  می

کرد درباره نقش زندگی روزمره  طریق تماس ویدئویی در جشنواره فیلم راه ابریشم برای مخاطبان صحبت می  که از 

آوریم ممکن است برخی  ارش و ارتباط با نوع نگاهش به جهان نیز گفت: وقتی چیزهایی را در زندگی به یاد میدر آث

وتک باشند  آن راری  به  تاثیرگذار  پرداختن  خیلی  فیلم  یک  در  روی   نباشد،ها  کوچک  بحران  یک  مواقع  برخی  اما 

عنوان مثال، دو نفر مشغول شام خوردن در یک  شود. به دهد که پرداختن به آن در مضمون یک فیلم معنادار میمی

و   روزانه است  اتفاق بسیار  این  زدن هستند، مسلما  و گپ  اما رستوران  نیست؛  فیلم جالب  در یک  آن  دادن  قرار 

ها پیش از جدایی است. این موضوع  نفر در آستانه جدایی هستند و این آخرین شام مشترک آن تصور کنید این دو  

تواند  ماتیک است که بتوان آن را در یک فیلم قرار داد چون با یک شام معمولی تفاوت دارد و می به اندازه کافی درا 

تصویر و یا  فرهادی در ادامه افزود: معموال یک ایده در ذهن دارم که ممکن است یک  .ا منتقل کندمعنای خاصی ر

ها در ذهنم کنم که مدت چک شروع میکند. بیشتر اوقات با یک ایده بسیار کوای باشد که به ذهنم خطور میتکه 

ها برای  تیجه برسم که این ایدهها نیز مدام در حال تغییر و بالغ شدن هستند. اگر به این نماند و برخی ایده باقی می 

آن است  مناسب  سینمایی  میبیان  تبدیل  فیلم  به  و  غنی  را  ایده ها  مثال  عنوان  به  کهکنم.  را  درباره   هایی 

شناختی به درد نیازهای  کند و یا به سبب روانی است و برخی مشکالت اجتماعی را بازگو می های اجتماعدغدغه

کنم و به  نویسی ابتدا طرح کلی داستان را ترسیم مینامه کنم. در زمان فیلمبه فیلم تبدیل می خوردمخاطب می 

نامه زمان زیادی  یلم ندارم، نوشتن فیلمدهم. در ابتدا تصوری از پایان فتدریج و در جریان نوشتن به آن پر و بال می 

فیلممی که  آن  از  پیش  و  فیلمگیرد  برسد،  بلوغ  به  کنامه  نخواهم  شروع  را  سینمای    .رد برداری  تعریف  در  او 

نامند  گرایانه می را واقع  گرایانه خود دارای معانی بسیار غنی است. برخی آثارگرایانه نیز بیان کرد: واژه واقع واقع 

سازی کار کردم، درک من از سینمای  که مدتی در صنعت فیلمهستند. بعد از این  گراز نظر سطحی واقع که فقط ا

گرایانه است. من قبالً این موضوع را با کارگردانان  ندگی روزمره مردم است. این سینمای واقع گرایانه توجه به زواقع 

هاست شما را  مدت گویدبا شما تماس گرفته و میبه عنوان مثال، یکی از دوستان شما   در چین در میان گذاشتم.

خورید ا خوشحالی با هم چای میو ب خواهد با شما چای بخورد. شما از این خیلی خوشحال شدهندیده است و می

گپ گویددوست زنید.می   و  می  کند.می تان  شروع  را  سفری  و  خواهد  درگیری  هیچ  است،  روزمره  زندگی  این 

داستان فیلم نیست. اما به عنوان مثال، بگذارید بگوییم این دوست در طول سفر ناگهان در    تضادی وجود ندارد، این

ای از زندگی خود ما باید قطعات قابل استفاده آیند.د، عناصر یک فیلم به وجود میروییک تصادف رانندگی از دنیا م 

یایی های فرانسوی و اسپانم به زبان فرهادی همچنین درباره ساخت فیل   .های هنری بسازیمپیدا کنیم و خالقیت

فیلم  در  میگفت:  تالش  فیلمهایم  ساخت  دهم.  نشان  را  ایران  در  زندگی  ممکن  جای  تا  فارسی  کنم  زبان  و   به 



 
روم، عادات، زبان و محیط اجتماعی تر است، وقتی به کشور دیگری میپرداختن به مشکالت جامعه خودمان آسان

د فیلم  دو  تاکنون  است.  ساختهمتفاوت  ایران  از  خارج  فیلمر  کنم  می  احساس  هنوز  اما  رابطه ام  هنری  های 

برای کش وقتی  دارند.  اجتماع  و  فرهنگ  با  فیلم میتنگاتنگی  مخاطبانم  و  آسانورم  کارم  دیگر  سازم  در  تر است. 

دید میان مخاطب و    در انتها درباره تفاوت زاویه  این سینماگر   .های خالقانه وجود داردکشورها احتمال بروز دشواری

ه مخاطب توضیح داد: جدا کردن این دو نگاه از هم دشوار است، ما به عنوان کارگردان ب لمفیملساز نسبت به یک فی

می فیلمفکر  مخاطب  اولین  خودمان  واقع  در  و  فیلمکنیم  در  هستیم.  نمیمان  قضاوت  انتقال  هایم  تنها  و  کنم 

»گذشته«می فیلم  در  مثال  عنوان  به  من   دهم.  فرانسوی.  دیگری  و  ایرانی  یکی  داشتیم،  اصلی  نقش  دو  ما 

نزدیک ایرانی ایرانی  نقش  به  احساساتم  برخی  و  استام  می تر  میو  فکر  چطور  نقش  دانم  مورد  در  اما  کند، 

ار کنم هیچ یک را بر دیگری ارجح قرنویسی تالش مینامهفرانسوی این نزدیکی را ندارم. با این وجود در فرآیند فیلم

ندهم و رفتار دیگری را قضاوت نکنم و این مخاطب است که باید قضاوت کند. من قضاوت خودم را در طول فیلم به  

بازیگر چینی و شو ژنگ ماوگوژاتا  .دهممخاطب نمی ژیا  بازیگر،   شوموفسکا فیلمساز لهستانی، سانگ  کارگردان، 

فیلمتهیه و  چهرهنامه کننده  دیگر  چینی  هستند  نویس  چین هایی  ابریشم  راه  فیلم  جشنواره  هفتمین  در  که 

مهر( در شهر شیآن چین در حال    ۲۵تا    ۲۰اکتبر )  ۱۶تا    ۱۱از تاریخ   کنند. این رویداد سینماییمسترکالس برگزار می 

فیلمش را با عنوان »قهرمان« با بازی محسن تنابنده و امیر جدیدی و   اصغر فرهادی اخیرا جدیدترین  .برگزاری است

 .ازیگر بومی در شهر شیراز مقابل دوربین برده استچند ب

 آمریکا دو اپلیکیشن پرداخت محبوب چین را تحریم می کند 

برخی از منابع خبری از    .بلومبرگ از احتمال تحریم دو اپلیکیشن پرداخت محبوب چینی توسط آمریکا خبر داد : ايسنا 

چینی نظیر علی پی و وی چت پی خبر داده اند.   ختاحتمال اعمال ممنوعیت بر روی فعالیت اپلیکیشن های پردا

آمریکایی ها ادعا کرده اند این اپلیکیشن ها باعث نگرانی امنیتی هستند و آن ها اطالعات کاربران خود را در اختیار  

به گفته بلومبرگ، ممکن است این اپلیکیشن ها با ممنوعیت های مشابه وی چت و   .مقامات چینی قرار می دهند 

تا گیرندک  تیک  قرار  آمریکا  ثانویه  تحریم های  در فهرست  کامل  به طور  یا  پی     .مواجه شوند  و وی چت  علی پی 

به   تراکنش  چهار  چین،  در  موبایلی  تراکنش  پنج  هر  از  تقریبا  و  دارند  چین  داخلی  پرداخت  بازار  در  باالیی  سلطه 

ت برنامه  دو  این  که  دو صورتی  گیرد.  اپلیکیشن ها صورت می  این  پرداخت های وسوسیله  تحریم شوند  آمریکا  ط 

محقق مرکز مطالعات مالی دانشگاه رن    -لیو دیان   .دالری با استفاده از این دو برنامه دچار اختالالت جدی می شود

گسترش    -مین   از  که  است  این  چینی  پرداختی  های  برنامه  دادن  قرار  فشار  تحت  از  آمریکا  اصلی  هدف  گفت: 

در ها  برنامه  این  و س  روزافزون  اروپا  آسیا،  در شرق  چینی  گرشگران  افزایش شمار  با  کند.  جلوگیری  جهان  طح 

آمریکا، میزان استفاده از این برنامه ها در خارج از چین به سرعت رو به افزایش است و این برنامه ها می توانند به  

ران در خارج نیز در اختیار  ربطور مستقیم از جهانی شدن یوان حمایت کنند. مهم تر از همه اینکه اطالعات مالی کا 

در صورت تحریم علی پی، تکلیف سرمایه گذاران آمریکایی مشخص نخواهد    .علی پی و وی چت پی قرار می گیرد

صندوق ها سرمایه گذاری آمریکایی حدود نیم میلیارد دالر در سهام این شرکت در    ۲۰۱۸بود، چرا که تنها در سال  

آمریکا سرمایه گذاری کرده   روابط  بوبورس  این دو شرکت کالف  بود که تحریم  این خواهد  دند. یک مساله قطعی 

تجارت   چین  است  ممکن  و  کرد  خواهد  پیچیده  پیش  از  بیش  را  آمریکا  و  بزرگ    ۷۰چین  بانک  پنج  دالری  میلیارد 

 .آمریکایی در این کشور را هدف قرار دهد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -



 

 سفیر ایران در پکن: سفر ظریف به چین شتاب دهنده مشارکت جامع راهبردی است 

ای  -ایرنا  –تهران   به  سفیر  باید شتاب دهنده  را  از کرونا  بعد  به چین  دکتر ظریف  اولین سفر  توئیتی  در  پکن  در  ران 

نوشته است: سفر دکتر  به گزارش ایرنا، محمد کشاورز زاده در این توئیت    .موقع در مشارکت جامع راهبری دانست

افک  بازتاب میلیونی در  . برغم بعضی تحلیل هاظریف  آورده است:  کشاورز  .ار عمومی چین داشته  ادامه    9اده در 

اکتبر نه روز غافلگیری بود و نه دستور کار جدیدی مطرح بود. ره افسانه زدن در روابط ایران و چین اخیرا زیاد شده 

رایزنی  .است ادامه  نزدیکدر  ایران و چ جمهوری    های  با  اسالمی  ین، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور دیدار 

 .مهر عازم این کشور شد ۱۸ولتی و وزیر امور خارجه چین روز جمعه »وانگ ایی« عضو شورای د

 

 چین برای تامین واکسن کرونا با کشورهای در حال رشد همکاری می کند 

» وانگ یی « وزیر خارجه چین در گفت وگو با خبرگزاری رسمی این کشور گفت که پکن با کشورهای در  -ایرنا-پکن

ز شین هوا به گزارش ایرنا به نقل ا  .تولید و تامین واکسن کرونا و مهار همه گیری همکاری می کندحال رشد برای  

وی ک   ،  چیناعالم  که  کرده رد  تالش  واکسن  تولید  در  خود  توان  حد  در  است  حال   مایل  در  کشورهای  نیازهای  و 

زم دراین  نیز  را  آن(  )آسه  آسیا  جنوب شرقی  اتحادیه کشورهای  از جمله  درتوسعه  دهد ینه  قرار  عضو    .اولویت 

ا در  که  کرد  تصریح  چین  خارجه  وزیر  و  دولتی  شورای  باره  ارشد  جمهور   ین  رییس  فرستاده  با  گوهایی  و  گفت 

زیر خارجه فیلیپین داشته است و قصد دارد با دیگر کشورهای منطقه در راستای این همکاری رایزنی اندونزی و و

اینکه   .کند درباره  آن ب چین چطور وی  به  برای دستیابی  دیگر کشورها  به  و کمک  واکسن  در ساخت  تعهداتش  ه 

رزه  زمانی که همه کشورها از این اپیدمی خالص شوند ، مبا نمی شناسد و تا مرز ویروس گفت :عمل خواهد کرد ، 

" برای غلبه  واکسن ها "سالح نهایی وانگ یی یادآورشد که   .به منزله پیروزی نهایی خواهد بود  ۱9جهانی با کووید  

ای دنیا باید با یکدیگر همکاری کنند. ارتباط با مسایل بهداشتی و تندرستی بشر ، کشوره بر همه گیری هستند و در

اینکه چین یکی  وزیر خارجه چین درمورد  .ه به تنهایی به نتیجه نمی رسد زیرا منابع کشورها محدود استاین مبارز

، اولیه شیوع گفت:  از پیشتازان تولید واکسن در جهان است  را در مراحل  ژنتیکی ویروس  توالی  با   چین  به موقع 

وانگ   .نی به اشتراک گذاشته و شرایط الزم را برای تولید واکسن جهانی ایجاد کرده استسازمان بهداشت جها

و در زمینه   پایبند است ساخت واکسن به عنوان یک محصول عمومی برای کل جهان چین به تعهد خود برای گفت:

برای تامین است واکسن  آماده  توسعه  حال  در  شرق   .کشورهای  جنوب  کشورهای  داد:  ادامه  در  وی  آسیا  ی 

کسن چین بررسی های زیادی انجام داده و ابراز امیدواری کرده اند که در زمینه تحقیق و  تحقیق و توسعه وا بخش

چین نیز آماده   وانگ افزود:  .شته باشندتوسعه واکسن ، خرید ، تولید و استفاده از واکسن همکاری همه جانبه دا

بر   به کشورها برای غلیه و توانایی تهیه آنها است. پکن  هاکمک به کشورهای بیشتری برای دسترسی به واکسن  

 .همه گیری و حفاظت از سالمت جهانی کمک می کند

 

 روز انجام داد  ۵میلیون آزمایش کرونا در   ۱۰چین 

موفق شد رکورد  هزار آزمایش کرونا از روز دوشنبه تا جمعه این هفته ،    ۱۶۰میلیون و    ۱۰چین با انجام  -ایرنا-پکن

این ویروس مرگبار و مرم بگذارد تازه ای در مهار  ،    .وز برجای  از کمیسیون بهداشت محلی  نقل  به  ایرنا  به گزارش 

ن » شاندونگ « در شرق چین پس از مبتال شدن نزدیک به  ساکنان شهر » چینگ دایو « واقع در استا تقریبا تمامی

شهر ساحلی به  اولین موارد ابتال در این  .ته ، مورد آزمایش قرار گرفتندنفر در این منطقه در روز یکشنبه این هف  ۱۲

صورت خوشه ای از بیمارستان قفسه سینه که شماری از بیماران کرونایی بازگشتی به چین بستری شده بودند ،  

هردار معاون ش شویه چینگ گوا « »  .آزمایش اسید نوکلئیک در سطح شهر فورا آغاز شد زارش شد و کار گرفتنگ

هزار نمونه آزمایش    ۱۶۰میلیون و    ۱۰تاکنون بیش از    ر یک کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد کهد امروز چینگ دایو

https://www.irna.ir/news/84077951/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84077997/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84077841/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
عفونت هایی که سبب شد تا کرونا یک بار دیگر پس از    .جمع آوری شده که نتایج کرونا همه آنها منفی بوده است

به   شهر    ۲نزدیک  این  در  دلیل  ماه  به  ظاهرا   ، شود  ضدشایع  در  برخی ضعف  کردن  این    عفونی  های  اتاق  از 

این   ابتالی  باعث  این    ۱۲بیمارستان  رییس  جمله  از  بهداشتی  مسووالن  از  نفر  دو  آن  دنبال  به  و  است  شده  نفر 

برکنار شدند با  .بیمارستان  که  اعالم کرده است  به همه مردم  ای  بیانیه  در  بهداشت چین  نزدیک    کمیسیون ملی 

  .شتی بوده و همچنان تا حد امکان از ماسک استفاده کننداالمکان مراقب مسایل بهدا  شدن فصل زمستان حتی

دلیل  به  نیز  در جنوب چین  گوانگ دونگ  در استان  بیمارستانی  از خدمه بخش  یکی  اعالم شد که  امروز  همچنین 

به کرون  ، اند  بازگشته  به چین  از خارج  بیمارانی که  با  چین در    .رار گرفته استا مبتال شده و تحت درمان قارتباط 

به طور کلی در سطح کشور   به مهار ویروس  تدابیر سخت محدود کننده موفق  و  با قرنطینه  طول دو ماه گذشته 

شده است و موارد ابتال مربوط به کسانی است که از کشورهای دیگر به چین باز می گردند و عمده آنها شهروندان 

  ۱۴چین بازمی گردند باید دستکم دو تا سه بار در یک دوره ی که به همه کسان .رهای دیگر هستندچینی مقیم کشو

روز قرنطینه تحت آزمایش کرونا قرار بگیرند و در این مدت حتی حق خروج از اتاق هایی که عمدتا در برخی از هتل  

  .خصا متقبل می شوندها برای آنها اختصاص یافته است ، ندارند و هزینه های ذی ربط را نیز ش

 

 قابل تیم سابقش شکست تلخ »پورعلی گنجی« م

تدا شکست خورد  -ایرنا  -تهران تیانجین  برابر  ایرانی خود  بازیکن  ایرنا، تیم فوتبال    .تیم شنژن در حضور  به گزارش 

مرتضی   .بر صفر شکست خورد  ۲آف لیگ چین به مصاف تیانجین تدا رفت و با نتیجه  شنژن چین در مسابقات پلی

کرد در جدال با تیم سابقش یک کارت زرد گرفت. شنژن ین تدا بازی م برای تیانجی  ۲۰۱۵پور علی گنجی که در سال  

شکست دهد به جنگ با سه تیم دیگر برای کسب رتبه     حریف خود را با نتیجه الزمحاال در بازی برگشت اگر نتواند  

 سوپر A شنزن در مرحله اول و گروه    .های سیزدهم تا شانزدهم خواهد رفت و خطر سقوط را حس خواهد کرد

پلی   لیگ دور  به  و  داده  اختصاص  به خود  تیم  بین هشت  را  پنجم  پایین جدولیچین جایگاه  بآف  رفته  بازی    .ودها 

شود که در صورت  گنجی برابر تیانجین تدا چهارشنبه هفته آینده به میزبانی شنزن برگزار میبرگشت یاران پورعلی

 .شوندط میهای سقوعدم صعود این تیم، آنها تبدیل به یکی از گزینه 

 

 چینی پس از شیوع کرونا در شرق کشور برکنار شدند   دو مقام

های گروهی چین حاکی است که به دنبال شیوع ویروس کرونا در یک شهر  گزارش روز پنجشنبه رسانه   -ایرنا  -پکن

واقع در دو مقام محلیاستان »شاندونگ  شرقی ساحلی  برکنار شدند  «،  به   .از سمت خود  بنا  ایرنا،  به گزارش 

رئیس بیمارستان و مدیر کمیسیون بهداشت محلی این شهر پس از شیوع ویروس  گزارش تارنمای دولت منطقه،

یر مد یی جانگ هوا«در بیانیه ای که امروز در این باره منتشر شد، آمده است: »سو   .کرونا از مقامشان عزل شدند

شت و »دنگ کای« رئیس بیمارستان قفسه سینه چینگدائو که موارد ابتال از آنجا به بیرون سرایت  کمیسیون بهدا

بازرسی های و  اما کرده، تحت تحقیقات  اند  از روز یکشنبه    .جزئیات دیگری منتشر نشده است بیشتر قرار گرفته 

به   نزدیک  با  ۱۲تاکنون  ارتباط  از طریق  که در  بیماران مبتال    نفر  به ویروس  به کرونا  بودند،  بیمارستان بستری  این 

میلیون نفر جمعیت کل شهر تحت آزمایش کرونا قرار گرفته اند. این نخستین    ۱۰آلوده شدند و به دنبال آن نزدیک به  

در در چین  به کرونا  ابتال  داد؛   .ماه گذشته است  ۲ مورد  نیز گزارش  بهداشت چینگدائو  که اداره  افرادی  با    تمامی 

ارتباط بودند، فوراً شناسایی و آزمایش شدند و سپس کل جمعیت شهر مورد آزمایش قرار گرفته که    مبتالیان در

روند پایان می رسد این  به  پایان هفته  تولید     .تا  به دلیل  که  و مرکز صنعتی است  بزرگ تجاری  بندر  یک  چینگدائو 

الکترونیکی و همچنین استقرار ن نیروسایل  چین موفق شده    .ناخته شده استوی دریایی چین شاوگان شمالی 

اما   کن کنداواخر سال گذشته شناسایی و تا حد زیادی در داخل کشور ریشه  ویروس کرونا را که برای نخستین بار

https://www.irna.ir/news/84077741/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84077741/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84077741/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84077324/%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
آماده است داخلی  انتقال  دوم  موج  و  وارداتی  موارد  برابر  در  از     .همچنان  این  ۸بیش  دوشنبه  روز  از  نفر  میلیون 

و منفی بوده   آنها احصا میلیون نفر  ۵اند که تاکنون نتیجه تست  آزمایش قرار گرفته   مروز در این شهر تحتهفته تا ا

نفر براثر ابتال به این ویروس فوت کرده    ۶۳۴هزار و    ۴نفر به کرونا مبتال شده و   ۶۲۲هزار و   ۸۵در چین تاکنون    .است

 .اند

 

 سفیر چین: پکن برای مقابله با آمریکا آماده همکاری با مسکو است 

پنجشنبه    -ایرنا  -پکن روز  پست  مورنینگ  چاینا  ساوت  روزنامه  که  مطبوعاتی  مصاحبه  در  روسیه  در  چین  سفیر 

از   به گزارش ایرنا به نقل  .منتشر کرد، گفت: پکن آماده همکاری با روسیه برای مقابله با سلطه جهانی آمریکاست

شور برای مقابله با برتری طلبی آمریکا و همچنین  گ هان خویی« در اظهاراتش تأکید کرد که دو کاین روزنامه، »جان

چندجانبه از  کنندحراست  می  همکاری  یکدیگر  با  کرد:   .گرایی  نشان  خاطر  که   وی  کرده  ثابت  عملکردها  و  تاریخ 

درستچندجانبه راه  گ  گرایی  جانبه  چند  از  حمایت  گزینه  است.  تنها  نه  الملل  بین  روابط  کردن  دموکراتیزه  و  رایی 

در ماه ژوئیه، »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین در گفت   پیش از این  .انتخاب اکثر کشورهای جهان است   چین، بلکه

خود گفت که ایاالت متحده، عقل، اخالق و اعتبار خود را از دست داده   »سرگئی الوروف« همتای روس وگویی با

جمه   .است رئیس  پینگ«  جین  »شی  اظهارات  به  اشاره  با  روسیه  در  چین  آمریکا  سفیر  درباره  چین  خلق  وری 

و  گفت: تجاری  همکاری  موجود،  شرایط  با  مقابله  در  اما  نیست  کشورها  با  روابط  در  مرزبندی  خواستار  چین 

وی گفت: چین      .کرده استاقتصادی با روسیه را افزایش داده و محصوالت کشاورزی بیشتری از روسیه خریداری  

از   بیش  امسال  نخست  ماه  ازمیلیارد    ۲در شش  که   دالر محصوالت کشاورزی  کرده است  وارد  درصد   ۲9روسیه 

سویا، گوشت منجمد و  دو کشور قول داده اند که تجارت خود را در زمینه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

و روبل روسیه را   د یوان) پول ملی چین(تالشند تا در معامالت خو  دو کشور در وی تصریح کرد:  .جو افزایش دهند

 .ایگزین دالر کنندج

 

 چین:آمریکا موفق به اختالف افکنی بین پکن و مسکو نمی شود 

گفت-ایرنا-پکن چین  خارجه  امور  وزارت  جیان« سخنگوی  لی  خود   »جایو  مذبوحانه  تالش های  رغم  به  آمریکا  که 

به گزارش ایرنا ، وی در گفت و گوی مطبوعاتی روزانه اش    .ف افکنی بین چین و روسیه نخواهد شد موفق به اختال

ایجاد برای  اقدامات آمریکا  از  انتقاد  با  ر در پکن  بین چین و  تاکید کرد که روابط پکناختالف   ، و   مسکو-وسیه  پایدار 

د و  استمحکم  مقاوم  مخاطراتی  و  تالش ها  چنین  و    .ربرابر  گفت  در  روسیه  امور خارجه  وزیر  الوروف«  سرگئی 

به  گویی توجهی  بی  با  آمریکا  که  کرد  اعالم  چهارشنبه  از  روز  کمک  دریافت  خواستار  آشکار  دیپلماتیک،  اصول 

سخنگوی وزارت خارجه چین با    .تحقیرآمیز و ننگ آور است با چین شده است. چنین اقداماتیروسیه برای مقابله  

برخی   تالش  با  را  خود  مخالفت  بارها  الوروف   : گفت   ، است  موافق  روسیه  موضع  با  کامالً  چین  اینکه  بر  تاکید 

با هنجارهای اساسی حاکم بر    کشورها برای ایجاد اختالف بین پکن و مسکو ابراز داشته و چنین تحریکاتی را مغایر

دیگر ثابت   بار وی توضیح داد که واقعیات  .به سختی سرزنش کرده است ین اقدامات راروابط بین الملل دانسته و ا

، مناسبات مشارکتی راهبردی جامع چین و روسیه به شکل  بر اساس رهنمودهای رهبران دو کشور کرده است

لی جیان     .ار استمقاومت باالیی دربرابر تالش های تفرقه افکنانه برخورد زپایدار و سالم و با ثبات حفظ شده و ا

اقدامات به  روسیه  با  مناسبات سیاسی  از  ضمن حراست  چین   : هر  افزود  با  مقابله  برای  کشور  این  با  مشترک 

کوششی هیچ  از  روابط  پیشبرد  برای  و  دهد  می  ادامه  دست  این  از  کرد تالشی  نخواهد  دربا   .فروگذار  ره  وی 

برنامه رادیویی اخیر برای بستن همه موسسات و کالس    وزیر امور خارجه آمریکا در یک پمپئو« تهدیدهای »مایک

آمریکا آموزشگاهیهای   در  در   گفت: کنفوسیوس  مردم  به  کمک  برای  پلی  عنوان  به  کنفوسیوس  موسسات 

https://www.irna.ir/news/84077312/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84077833/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
فرهنگی بین چین و سایر کشورها    سراسر جهان برای یادگیری زبان چینی ، درک چین و تقویت تبادالت مردمی و

کنند می  وزا  .عمل  چسخنگوی  خارجه  کهرت  کرد  تصریح  اساس   ین  بر  متحده  ایاالت  در  کنفوسیوس  موسسات 

درخواست های داوطلبانه از دانشگاه های آن کشور تحت اصول احترام متقابل ، مشاوره های دوستانه ، برابری و  

آنها دارا منافع الگوهای مدیریتی و عملکردیمتقابل تأسیس می شوند.  از قوانین   باز و شفاف هستند و کامالً  ی 

پیر دانشگاهها  مختلف  مقررات  و  قوانین  و  موسساتمحلی  این  کنند.  می  سطح   وی  ارتقای  در  بسزایی  سهم 

وی تاکید کرد که برخی از سیاستمداران آمریکایی مانند    .تبادالت مردمی و فرهنگی بین چین و آمریکا داشته اند

کشور این  خارجه  حصول   وزیر  و  ایدئولوژیک  تعصبات  دلیل  ،با  منافعبه  موسسات   سیاسی  کردن  اعتبار  بی 

و همکاری بین چین و ایاالت متحده    و دخالت در فعالیت های عادی آنها ، تعامالت فرهنگی و آموزشی کنفوسیوس

جایو گفت: سیاستمداران آمریکایی باید     .ار کرده اند. اقدامی که افکار عمومی با آن مخالف استرا عمداً خدشه د

ی کردن برنامه های مبادالتی آموزشی ا کنار گذاشته و اشتباهاتشان را اصالح کرده و از سیاسذهنیت جنگ سرد ر

 .ط دو کشور نشوندخودداری ورزند و بیش از این مانع تبادالت فرهنگی و مردمی و تضعیف رواب 

 

 دولت هنگ کنگ تحریم های آمریکا را مزورانه و غیر مسووالنه خواند 

داری ویژه هنگ کنگ روز جمعه با انتشار بیانیه ای تحریم های آمریکا علیه مسووالن این دولت منطقه ا-ایرنا-پکن

نتی دولت هنگ کنگ  به گزارش ایرنا، در این بیانیه که در پایگاه اینتر  .منطقه را مزورانه و غیرمسووالنه عنوان کرد

اتهام و انگ زنی به مسووالن این    می از سوی آمریکا علیه منطقه هنگ کنگ ومنتشر کرده، آمده است که هر اقدا

دهد تغییر   ، عالی است  دارای خودمختاری  کنگ  که هنگ  را  این حقیقت  تواند  نمی   ، تاکید    .منطقه  بیانیه  این  در 

مسایل غیرواقعی و ایرادگیری های بی اساس از وضعیت خودمختاری   که دولت آمریکا در تالش است تا با طرح شد

این منطقه را تحت فشار قرار دهد و قانون امنیت ملی مصوب کنگره ملی خلق    در منطقه هنگ کنگ ، مسووالن

کند این منطقه عنوان  برای توسعه  مانعی  را  بیانیه  .چین  این  در  اخیر     دولت هنگ کنگ  ادعاهای  بر خالف  افزود: 

ادن استقالل  ساسی در هنگ کنگ و به خطر افت مبنی بر تضعیف خودمختاری عالی و آزادی های ا گزارش آمریکا رد

این منطقه ، قانون امنیت ملی که چین در سال جاری میالدی تصویب کرده حافظ آزادی های اساسی و مردمی در  

بیانیه دولت هنگ کنگ ادامه    .ردار استمنطقه می باشد و هنگ کنگ از باالترین سطح آزادی و خودمختاری برخو

و گستاخانه آشکار  به مداخله  باید  ایاالت متحده  کنگ  داد:  که هنگ  بداند  و  دهد  پایان  منطقه  این  امور  دربرابر   در 

واشنگتن   به  مختلف  ابزارهای  به  توسل  با  مداخله جویانه  گرایی  یکجانبه  اجازه  و  کرد  دفاع خواهد  از خود  آمریکا 

در  بر اساس اعالم دولت هنگ کنگ ، آمریکا در ماه های گذشته پس از تصویب قانون امنیت هنگ کنگ     .نخواهد داد

کنگره ملی خلق چین در نیمه اول سال جاری میالدی با ابزارهای مختلف از جمله تصویب قوانین مختلف و اجرا و  

تا دولتمردان این منطقه و چین را  اعمال تحریم ها به بهانه حفاظت از حقوق بشر و دمکراسی ، تالش کرده است  

در بیانیه دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ آمده    .تحت فشار قرار دهد و این بخشی از برتری طلبی آمریکا است

ایاالت متحده بر موسسات مالی در هنگ کنگ ، نمی تواند مانع شکست مقاومت آنها   تحریم های ظالمانه است که

قام های هنگ کنگی نیز هرگز مرعوب تحریم های آمریکا نخواهند شد و بدون هراس و و توقف فعالیت آنان شود. م

 .ظیفه خود برای حفاظت از امنیت ملی هنگ کنگ ادامه خواهند داداضطراب به و

 

 ارتش چین به آمریکا هشدار داد 

ارتش چین به آمریکا هشدار داده که با اقدامات تحریک آمیز خود منطقه تنگه تایوان را به مخاطره می   -ایرنا    -پکن  

ب روابط  در  ها  تنش  تشدید  باعث  و  شوداندازد  می  پکن  ارش  .ا  سرهنگ   ، ایرنا  گزارش  »جانگچونو به  د 

قرارگاه خویی« فرماندهی  امروز سخنگوی  چین  خلق  آزادیبخش  ارتش  ایی   شرقی  مصاحبه  در  پنجشنبه 

https://www.irna.ir/news/84077822/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84077287/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
این اظهارات    .تنگه تایوان بردارد با ارتش چین از آمریکا می خواهد دست از اظهارات و اقدامات منفی مرتبط گفت:

ناوشکن با موشک های هدایت شونده » یو اس   نبه یک فروندا پس از آن است که روز چهارشهشداری به آمریک 

گفت، فرماندهی این منطقه به دنبال این  این سخنگوی ارتش چین  .کرد تایوان عبور از تنگه USS Barry « اس بری

اعزام   آمریکایی به این تنگه  عبور کشتی واحدهای دریایی و نیروی هوایی را برای نظارت بر مراحل تحرکات آمریکا،

نیروهای تجزیه طلب تایوان کرده و با   د: اخیراً ، ایاالت متحده شروع به ارسال پیام هایی نادرست برایوی افزو .کرد

انداخته به خطر  بشدت  را  منطقه  ثبات  و  صلح  کار  گفت:  .است این  با   وی  که  دهیم  می  آمریکا هشدار  به  رسماً 

در   ضمن آنکه این قرارگاه ارتش چین کماکانایجاد مشکالت در تنگه تایوان دست بردارد.  سخنان و اقدامات خود از  

حالت آماده باش قرار دارد و قاطعانه از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و همچنین صلح و ثبات در منطقه تنگه  

کند می  محافظت  آمریک   .تایوان  از  بیانیه  چندین  انتشار  با  چین  خارجه  وزارت  از  همزمان  دست  است  خواسته  ا 

به اصل اقدامات خطرناک در من  پایبندی  نباشد و ضمن  تایوان  به  اندیشه فروش های تسلیحاتی  بردارد و در  طقه 

نزند لطمه  این  از  بیش  روابط دوجانبه  به  واحد  ای    .چین  برنامه  آمریکا درحال بررسی  که  گزارش ها حاکی است 

یحات پیشرفته است فروش موشک و قطعات جنگنده و شماری از تسل  برای معامله تسلیحاتی جدید با تایوان برای

ارگان های حزب حاکم چین نوشته است که »    .که مورد مخالفت چین قرار گرفته است از  تایمز  روزنامه گلوبال 

ریاست   الوقوع  قریب  انتخابات  در  پیروزی  برای  بیشتری  بخت  از  اینکه  برای  آمریکا  جمهور  رییس   » ترامپ  دونالد 

  .مهوری برخوردار شود ، به اقدامات تحریک آمیز نظامی روی آورده استج

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 تر است سازم کارم آسان اصغر فرهادی؛ وقتی برای کشورم فیلم می

شود، روز مهر( در شهر شیآن چین برگزار می  ۲۵تا    ۲۰اکتبر )  ۱۶تا    ۱۱جشنواره فیلم »راه ابریشم« که از تاریخ  

م بوگذشته  اسکار  برنده  ایرانی  کارگردان  فرهادی  اصغر  گزارش  .دیزبان  صداوسیما به  اصغر  خبرگزاری  آقای  ؛ 

تازه  فیلم  تازگی  به  که  کارگردان سینما  فیلمفرهادی  درباره  زده  کلید  در شیراز  را  ایران  اش »قهرمان«  در  سازی 

فیلمگفت:   فاهایم تالش می»در  زبان  به  فیلم  را نشان دهم. ساخت  ایران  در  زندگی  تا جای ممکن  و کنم  رسی 

روم، عادات، زبان و محیط اجتماعی تر است، وقتی به کشور دیگری میپرداختن به مشکالت جامعه خودمان آسان

ساخته ایران  از  خارج  در  فیلم  دو  تاکنون  است.  احسامتفاوت  هنوز  اما  فیلمام  کنم  می  رابطه س  هنری  های 

مخاطب و  برای کشورم  وقتی  دارند.  اجتماع  و  فرهنگ  با  فیلم میتنگاتنگی  آسانانم  کارم  دیگر  سازم  در  تر است. 

دشواری بروز  احتمال  داردکشورها  وجود  خالقانه  شیوع   « .های  تاثیر  درباره  همچنین  ساز  فیلم  و  کارگردان  این 

بی فیلم گیر همه جنبهماری همهکرونا روی سینما گفت:»این  نه فقط  و  زندگی  داده  های  قرار  تاثیر  تحت  را  سازی 

کردم من و اطرافیانم بسیار سالمت هستیم اما اکنون همه در برابر این  شیوع ویروس کرونا فکر می ت. پیش از  اس

ی با شیوع ویروس کرونا  کنم با پیشرفت علم و فناوری بتوانیم به شکل بهترایم. فکر میپذیر شدهگیری آسیبهمه

 «.مقابله کنیم

 

 ، عامل افزایش مرگ و میر سران آمریکا/   CGTN کارشناس یک مجله پزشکی در گفتگو با تلویزیون 

کووید گیری  همه  با  برخورد  در  آمریکا  سران  مدیریت  سوء  گفت  نیوانگلند  پزشکی  مجله  شده    ۱9-سردبیر  سبب 

، سردبیر خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس بین الملل  .بدهندخود را از دست  شمار فراوانی از مردم جان  

نیوانگلند  پزشکی  سنت  مجله  مقام ساله   ۲۰۰،  عملکرد  از  شدید  انتقاد  ضمن  و  گذاشت  پا  زیر  را  مجله  های ی 

سبب شده شمار فراوانی از مردم    ۱9-ا در برخورد با همه گیری کوویدآمریکایی تاکید کرد سوء مدیریت سران آمریک

https://www.iribnews.ir/fa/science-culture
https://www.iribnews.ir/fa/international


 
بدهند. دست  از  را  خود  روبین  جان  یکی  اریک  سردبیر  مجله،  پرافتخارترین  دنیا از  پزشکی  سنت  های  تازگی  به   ،

، سوء  (  CGTNی دوری از سیاست را زیرپا گذاشت و در گفتگو با شبکه جهانی تلویزیون چین )ساله   ۲۰۰نزدیک به  

ای روبین در سرمقاله   مدیریت سران آمریکا را در برخورد با همه گیری ویروس کرونا به شدت هدف انتقاد قرار داد.

ی پزشکی نیوانگلند، آن را امضا کرده بودند فقدان مدیریت را در واکنش آمریکا  عضو اتاق خبر مجله  ۳۵ی  که همه

این سرم  محکوم کرد.  ۱9-به همه گیری کووید آزمایش ویروس کرونا در آمریکا بسیار کم بودقاله آمده  در  ، است: 

های پیشگیرانه همچون پوشیدن ماسک و رعایت اقدام تجهیزات محافظتی بسیار کمی در اختیار مردم قرار گرفت و

نشد.فاصله  اعمال  بدرستی  اجتماعی  نیوانگلند(    ی  پزشکی  )مجله  ما  بخواهید  را  »راستش  گفت:  روبین  اریک 

و بیطرف در علوم و پزشکی بالینی نام   خواهیم از ما به عنوان قاضی عادلدهیم. میال در این موارد نظر نمیمعمو

ما در این مورد )همه گیری ویروس کرونا در آمریکا( واقعا بحث دخالت در سیاست در میان نیست. این  برده شود. ا

توانیم با این همه گیری مبارزه کنیم. بسیاری  می های بسیاری هست که ی بهداشت عمومی دارد. راه موضوع جنبه

ی ویروس کرونا مقابله کرده اند و آمریکا  ی بهداشت عمومی با همه گیرهای ساده ها با استفاده از اقداماز کشور 

خیلی ساده از کنارش گذشته است؛ و در نهایت شاهد هستیم که شکست مدیریت و راهبری )در آمریکا( اتفاق  

نه   و  دانش.«افتاده  و  علم  مجلهدر سرمقاله   شکست  و  ی  مدیریت  در خالء  عنوان »مردن  با  نیوانگلند  پزشکی  ی 

با بحران روبرو شدند و آن را به ضایعه راهبری« آمده است: سران آم ای اسفناک تبدیل کردند. سردبیر مجله  ریکا 

آمریکایی اگر  کرد  نشان  اقدامخاطر  کشها  دیگر  که  را  کارآمدی  و  موثر  قرار  ور های  کار  دستور  در  دادند  انجام  ها 

روبین گفت: »این یک   زایش است.بسیار کمتر از رقمی بود که هم اکنون رو به اف ۱9-دادند شمار قربانیان کووید می

-ای به تمام معنای کلمه؛ در هر کشور دیگری اگر شمار تلفات به علت ابتالء به بیماری کوویدفاجعه است؛ فاجعه

هایی را در دستور کار قرار  یافت اجتناب ناپذیر بود. قطعا اگر آمریکا هم همان اقدام می  هم افزایشبیش از این    ۱9

ها در دستور کار قرار دادند باز هم شاهد باالرفتن شمار تلفات بودیم، اما  ها با بهترین واکنش داد که دیگر کشور می

کنونی آمریکا نیست. از این رو سوء مدیریت  به تلفات  ، شمار تلفات بیماری کووید حتی نزدیک  در هیچ کشور دیگری 

 ی سوء مدیریت در این مورد، از دست رفتن جان انسان هاست.«به شکلی باورنکردنی اتفاق افتاده و هزینه 

 

 مرکل از لغو نشست سران اروپا درباره چین خبر داد /  ۱9به علت شیوع ویروس کووید 

ا اعالم کردنشست سران  آلمان  اعظم  در  صدر  بود  قرار  که  درباره چین  به علت شدت    ۱۶روپا  برگزار شود  نوامبر 

به نقل از   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .های اروپایی لغو شدشیوع بیماری کرونا در کشور 

ره چین که قرار بود  آلمان، روز جمعه اعالم کرد نشست سران اروپا دربا  خبرگزاری فرانسه، آنگال مرکل، صدر اعظم

 .های اروپایی لغو شده استاری کرونا در کشور نوامبر برگزار شود به علت شدت شیوع بیم ۱۶در 

 

 پمپئو : چین بزرگترين چالش آمريکاست /  پمپئو در مصاحبه با راديو آمريکا

آمریکا برای  به فردی  پینگ چالش منحصر  تحت رهبری شی جین  آورده است  حزب کمونیست چین  به   .به وجود 

وزارت خارجه آمریکا در پایگاه اینترنتی خود مصاحبه مایک پمپئو،  خبرگزاری صداوسیما گزارش سرویس بین الملل

در بخشي از مصاحبه    .ور خارجه آمریکا، را با پل اسمیت، مجری رادیو دبلیو جی آر از دیترویت منتشر کردموزیر ا 

پمپئو آمده است حزب کمونیست چین چالش منحصر به فردی برای آمریکا به وجود آورده است. این کشوری است 

ا را از بین ببرد. و مدت هاست مکه تحت رهبری دبیرکل شی جین پینگ مایل است سبک زندگی ما، دموکراسی  

آنچه رئیس جمهور ترامپ سعی کرده    وي گفت  .که به آنها اجازه می دهیم رفتار ناعادالنه ای با ما داشته باشند

است انجام دهد و مرا در این کار راهنمایی کرده است، ایجاد مجموعه ای از تفاهمات متقابل است که در آن با ما  

ما شود،  رفتار  دهیم    عادالنه  نمی  اجازه  دیگر  ما  خورد،  نخواهیم  را  آنها  فریب  که  برسیم  اساسی  درک  این  به 
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مالکیت معنوی مورد نیاز صنعت خودروی ما را بدزدند. ما پیشرفت واقعی داشته ایم اما هنوز راه های طوالنی در 

باید به آمریکا  شپیش است. ما مصمم به انجام این کار هستیم. ما بار دیگر با چینی ها همراه خواهیم   د اما آنها 

رفتار   منطقی  و  عادالنه  کانزاس  من  زادگاه  ایالت  و  پنسیلوانیا  میشیگان،  ویسکانسین،  مردم  با  و  بگذارند  احترام 

پرسش: اجازه دهید واقعیت را بپذیریم ، ما به چین اجازه داده ایم همیشه از مالکیت معنوی ما دزدی کند. ما    .کنند

پمپئو گفت مطمئناً این مسئله از بسیاری از    .به طور علنی محصوالت را جعل می کند  نفراموش می کنیم که چی

جهات بد است، اما بدترین قسمت آن درباره میلیون ها شغل در آمریکا و کاهش حقوق و دستمزد است که بر مردم  

غیرقابل این  و  رفته است  به سرقت  فکر  و  ایده  دالر  میلیار  تحمیل شده است.صدها  نمی    آمریکا  ما  قبول است. 

توانیم با این مسئله کنار بیاییم، آنها بسیاری از محصوالت ما را می خرند، یا بسیاری از محصوالت ارزان قیمت را به  

ما می دهند و به همین علت ما نمی توانیم با آن کنار بیاییم. رئیس جمهور ترامپ نیز با این کار مخالف است. می 

پمپئو در پاسخ    .. ما می خواهیم از آمریکا و شهروندان طبقه کارگر آمریکا محافظت کنیممخواهیم با آنها مقابله کنی

این نمونه دیگری از مواردی است که ما در   تلفن همراه "تمیز" گفت:  پنجم شبکه های  به پرسشی درباره نسل 

استفاده می  ZTE و  Huawei مورد آن صحبت کردیم. حزب کمونیست چین از شرکت هایی مانند هوآوی و زد تی ای

کند. مردم آمریکا وقتی درباره کلمه "شرکت" می شنوند فکر می کنند که خصوصی هستند اما آنها شرکت های  

و  آنها  چهره  شما،  فرزندان  اطالعات  به  توانند  می  ها  شبکه  این  بوسیله  چین  دولت  یا  آنها  هستند.  دولتی 

بنابراین آنچه که ما انجام داده ایم این است که گفته   .ت دوستانشان دسترسی پیدا کنند. این غیر قابل قبول اس

حزب  دست  به  و  بمانند  باقی  اعتماد  قابل  های  سیستم  در  باید  است  آمریکا  مردم  به  متعلق  که  اطالعاتی  ایم 

بنابراین ما به ارائه دهندگان شبکه های ارتباطات از راه دور، مانند آنهایی که در آمریکا و   کمونیست چین نرسند. 

راسر جهان فعالیت می کنند می گوییم لطفا فقط اطالعات را در شبکه هایی قرار دهند که می شناسند و به س

آمریکایی ها   به  آنها را "تمیز" می خوانیم و  بنابراین ما  با حزب کمونیست چین مرتبط نیستند.  و  آنها اعتماد دارند 

 .داجازه می دهیم اطالعات خود را در این سیستم ها قرار دهن

 

 های فرودگاه چینگ دائو درصد پرواز ۵۰لغو /   درپی شیوع جدید کرونا 

مورد جدید ابتال به کرونا، فرودگاه چینگ دائو به علت نگرانی از شیوع ویروس کرونا، بیش از نیمی  ۱۲در پی گزارش 

پرواز  خواز  استهای  کرده  متوقف  را  الملل   .د  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  از خبرگزاری  نقل  تلویزیون  به 

مورد جدید ابتال به کرونا، فرودگاه چینگ دائو به علت نگرانی از شیوع ویروس کرونا، بیش   ۱۲راپتلی، در پی گزارش  

دن مسافران را در فرودگاه  تصاویر ویدئویی منتشر شده کنترل کر   های خود را متوقف کرده است.از نیمی از پرواز 

می نشان  دائو  چینگ  خالی  از    طبق  دهد.تقریبا  فرودگاه،  مقامات  پکن،    ۱۲۳اعالم  از  شده  ریزی  برنامه  پرواز 

دائو،  شانگ به چینگ  گوانگژو  و  لغو شده است.  ۶۴های  به    ۲۷از    پرواز  نزدیک  اقدامات   ۲۰سپتامبر،  استان چین 

ت در  مقاما   ش دقیق و آزمایش مسافران وارد شده از چینگ دائو صادر کردند.کنترل اضطراری را برای انجام آزمای

های چین توصیه کردند که از بازدید از این شهر گردشگری محبوب خودداری شود و در پکن، هبی و سایر استان

پرواز  از شناسایی  نتیجه  دائو پس  لغو شدند. چینگ  زیادی  آزمایش گسترده    ۱۲های  ابتالی جدید،    9.۴همه  مورد 

مورد ابتالی    ۸۵۸،  9۰هاپکینز، چین تا روز چهارشنبه  میلیون شهروند خود را آغاز کرد. طبق اطالعات دانشگاه جان  

 مورد مرگ ناشی از ابتال به ویروس کرونا را ثبت کرده است.   ۷۳9، ۴تأیید شده و  

 

 : بهار -

 تفاوت برای ایرانچین؛ یك دوست بی
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میلیارد دالر منابع ارزی    ۴۰ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، حدود  لیه و ثانویه های اوگروه اقتصادی: با تحریم

جنوبی با شش میلیارد دالر، هند با هفت میلیارد دالر، کره  ۲۰ران در کشورهای دیگر مسدود شده است. چین با  ای

 آیند.ورهای بدهکار به ایران به حساب میمیلیارد دالر، عراق با دو میلیارد دالر و ژاپن با یک و نیم میلیارد دالر، کش

ایران خبرهایی درباره جنبش رهاسازی ارزهای بلوکه شده ایران    هایشده، رسانه سپریهای تازه در روزها و هفته 

در   یکی  دولت کشورهای دوست  مردان  که  بود  این  یک سوگیری  داشت؛  که دوسوگیری مشخص  کردند  منتشر 

ش را  دوردست  در  یکی  و  انتخاب همسایگی  همکاری ریک  برای  کردندشده  اعالم  آتی  راهبردی  عبدالناصر    .های 

مرکزی ایران به بغداد رفت و با همتای خود دیدار کرد. اگرچه مردان دولت و حتی برخی از   همتی رییس کل بانک

نابع ارزی ایران  های منتقد دولت امیدوارند رفتن رییس کل بانک مرکزی ایران به عراق راه را برای رهاسازی مرسانه 

ای که پیش از ه بیشتر بر سر توافقنامه دهد کشده نشان میکه در این کشور بلوکه شده باز کند اما خبرهای ارائه 

کنار   در  شاید  و  رفت  پکن  به  نیز  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  اما  است.  شده  بحث  بود،  شده  امضا  این 

بندان های چینی را متقاعد کند تا بخشی از منابع ارزی ایران را از راه ام وگوهای سیاسی درباره اینکه بتواند مقگفت

نیز صحبت کرده باشد. در ادامه به صورت کوتاه درباره هرکدام از کشورهایی که بخشی از منابع ارزی   بیرون بیاورند

داشته نگه  را  می ایران  یادآور  را  نکاتی   .شویماند 

بی دوست  حزب    //  تفاوتچین؛  ضرب  رهبران  زیر  شده  سپری  تازه  سال  سه  دو،  این  در  چین  کمونیست 

و گرفته  قرار  آمریکایی  تجاری  جمهوریخواهان  جنگ  برای    -شاهد  پکن  رهبران  هستند.  و  بوده  سختی  سیاسی 

اندازه تا  نیز  و  آمریکا  با  با غرب هستند. هماوردی  مخالف  نیز  و  موثر  از کشورهای  یارگیری  دنبال  اروپا  اتحادیه  ای 

برای آن به حساب مینظام   یار نیرومند  از هر جهت یک  ایران  با این همه دست کم در  سیاسی  اما  خبرهای آید، 

کرده   کاری  ایران  تحریم  تشدید  مسیر  در  آمریکا  اراده  برخالف  چین  که  نیست  این  از  نشانی  شده  منتشر  آشکار 

دسازی منابع ارزی نکرده باشند باید گفت این  ای با ایران برای آزاباشد. اگر در پنهان نیز رهبران چینی هیچ همکاری

و از این نظر باید نسبت به تعمیق دوستی با این کشور تفاوت و دوست روزهای خوب است  کشور یک دوست بی

خواهند به ایران کمک کنند.  توانند و میها با قطع نکردن خرید نفت از ایران نشان دادند میدقت کرد. البته چینی 

  ارزی قفل شده ایران در این کشور است و دوستی و تمنا برای همکاری راهبردی و نیز میزان قدرت نیمی از منابع  

دشمنی و  چین  سیاسی  و  میاقتصادی  حکم  آمریکا  با  کنداش  آزاد  را  ایران  منابع  کمتر  ترس  با  و  زودتر   .کند 

وستی با آمریکا و دور شدن از شده با شتاب بیشتری به سوی دسپریهند در دو دهه تازه //    هند آمریکایی شده 

گروه و  احزاب  رهبران  است.  برداشته  گام  دشرق  در  مستقر  سیاسی  نشان های  دولت  از  بیرون  در  نیز  و  ولت 

خواهند راهبرد خود را دگرگون کنند. این کشور بالفاصله پس از تحریم ایران از سوی آمریکا خرید نفت  اند مینداده 

ورو راه  و  کرد  قطع  را  ایران  نمیاز  داده  نشان  هند  کرد.  را مسدود  ایران  ارزی  منابع  نمید  و  این  خواهد  به  تواند 

ارزی ایران را آزاد کند و با توجه به اینکه نفت و گاز آمریکا را نیز جایگزین منابع خود کرده و نیز با ایران   ها منابعزودی 

از زودتر  است  بعید  ندارد،  دوستانه  مناسبات  چین  با  نزدیکی  دلیل  بدهد  به  پس  را  ایران  منابع   .موعد 

پیکر ایرانی که بیشتر طرف قرارداد با  ای کوههسهامداران و مالکان و مدیران شرکت//    جنوبی زیر فشار ایرانکره

کنند و سرانجام چون ایران بودند در آمریکا بازارهای بزرگی دارند به اضافه اینکه از بازار مالی آمریکا استفاده می 

 خواهند برخالف اراده آمریکا عمل کنند.دانند نمی شمالی مدیون چین میخود را به ویژه دربرابر کره امنیت خارجی  

ها در دادن منابع ارزی مسدودشده جنوبی نیز در همین مسیر گام برداشته و از بیم آمریکاییرهبران سیاسی کره

اند که باید  جنوبی را تهدید کرده دولت بارها کره   کنند. اما رهبران اقتصادی ایران و نیز حتی منتقدانایران درنگ می 

گویند  ای بسته شود، میاز اینکه باور دارند باید راه فروش کاالهای کره شده ایران را آزاد کنند و جدا منابع ارزی قفل

کره  دولت  از  بینباید  مراکز  نزد  چشمجنوبی  بنابراین  کرد.  شکایت  االمللی  ارزی  منابع  برگرداندن  از  انداز  یران 

نیستکره روشن  چندان  نیز   .جنوبی 



 
دولتی و  خصوصی  جالب  نمونه  سال //    عراق؛  تازه در  دشواریشسپریهای  همه  وجود  با  ایران  توانسته ده  ها 

میلیارد دالر به    ۱۰کم  سهم مناسبی از بازار عراق را به دست آورد و ساالنه کاالهای قابل اعتنایی به ارزش دست

این ک به  ایران از سوی طور متوسط  و  بازار عراق فعالیت مناسبی دارد  ایران در  شور صادر کند. بخش خصوصی 

این کشور صادر می های دولتی گا شرکت به  ایران که در عراق مسدود شده و به  ز و برق  ارزی  کند. میزان منابع 

شناسد هایی که میه های دولتی تعلق دارد و بخش خصوصی از رارسد بیشتر به شرکتآید به نظر می ایران نمی

نک مرکزی از عراق در آزادسازی منابع  تواند منابع ارزی خود را به ایران برگرداند. آیا دیدار رییس کل با توانسته و می 

می واقع  موثر  ایران   شود؟ ارزی 

آرام کشور  و  وفادار  متحد  حزب//    ژاپن؛  داده رهبران  نشان  ژاپنی  خارجی  های  سیاست  به  وفاداری  در  اند 

کرده یکاییآمر قبول  را  این  و  ندارند  تردید  موضوعها  در  ویژه  به  را  آمریکا  راه  جز  راهی  که  به  اند  که  طور  هایی 

با ژاپن و شرکت با امنیت ملی آنها برخورد ندارد، نروند. هر کشوری هم که  کند های ژاپنی همکاری میمستقیم 

و اقتصادی ایران کمترین فشار را بر دولت ژاپن    های سیاسیاین را پذیرفته است. به همین دلیل است که مقام 

ه اینکه ژاپن نیز با شرایط تغییر ایران و فروش نفت به آن کشور  آورند تا بتوانند منابع خود را آزاد کنند. با توجه بمی

شود.  ی های آمریکایی دیده مرضایت چندانی ندارد دنبال بازارهای تازه برای خرید است و در اینجا نیز ردپای شرکت

خالف خواست و ها با ادامه وضعیت و مناسبات ایران با آمریکا بخواهند بربه این ترتیب دور از ذهن است که ژاپنی 

بدهند انتظار  زمان مورد  از هر  زودتر  را  ایران  ارز مسدودشده  منابع  و  کنند  کاخ سفید عمل   مرجع   .اراده رهبری 

 روزنامه جهان صنعت :

 

 :نیخبرآنال -

شنزن نماد خودباوری چین در  /   ک سفیر اسبق ایران در چین بررسی شدبا حسین مالئ در گفت و گو 

 عرصه جهانی 

چهلمین سالگرد تاسیس منطقه ویژه اقتصادی شنزن با حضورشی جین پینگ رئیس جمهوری چین در حالی جشن  

امروز  چین  که  است  گرفته شد  تبدیل شده  جهان  در  تجاری  و  تکنولوژیکی  فناوری،  قدرت  از  مهمی  به    .به قطب 

خب منطقه  گزارش  این  تاسیس  سالگرد  چهلمین  مراسم  در  چین  جمهوری  رئیس  رابطه  این  در  خبرآنالین  رگزاری 

پیشبرد   و  اقتصادی  ویژه  منطقه  ساخت  تجربیات  بندی  جمع  نشست  این  برگزاری  از  هدف  که  گفت  اقتصادی 

باالتراست. از نقطه شروع  باز  پینگ در سخنرا   سیاست اصالحات و درهای  صل سازندگی نی خود ده اشی جین 

وتوسعه مناطق ویژه اقتصادی در دوره جدید را مطرح و تاکید کرد که ساخت مناطق ویژه اقتصادی باید به رهبری  

های چین را حفظ و تکمیل کند؛ باید با  حزب کمونیست چین پایبند باشد؛ همچنین سیستم سوسیالیست با ویژگی 

با توجه به    حات را در جهت توسعه جدید هدایت کند.تئوری، اصال  بستشجاعت آزمون و خطا کند و باشکست بن

کشور   این  قدرت  و  توسعه  محور  کماکان  اقتصادی  ویژه  مناطق  رسد  می  نظر  به   ، پینگ  جین  شی  سخنان  این 

 -Highخواهد بود و رئیس جمهوری چین به دنبال تبدیل کردن این شهر به مرکز و قلب تکنولوژی و فناوری نوین)  

tech  )در این رابطه چین به دنبال ایفای نقشی برتر در صحنه سیاست جهانی است و مکانیسم این    در جهان است

در همین راستا، در خصوص اهمیت شهر شنزن در توسعه اقتصادی چین و   امر در تقویت اقتصادی و صنعتی است.

با حسین مالئک سفیر گفت و گویی  فناوری در این شهر،     راهبرد دولتمردان این کشور از افزایش سرمایه گذاری 

 آید:اسبق ایران در چین انجام داده ایم که مشروح آن در پی می

نظر شما  *** به  مالئک  مثل شهر شنزن چیست؟    اقای  اقتصادی  ویژه  مناطق  ایجاد  از  چین  دولت  در //    هدف 

جهانی را با    و تجارت  خصوص توسعه چین باید گفت که رشد و توسعه فزاینده چین در طی چهار دهه اخیر اقتصاد

https://www.khabaronline.ir/news/1443737/%D8%B4%D9%86%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1443737/%D8%B4%D9%86%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1443737/%D8%B4%D9%86%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
تحولی بنیادین مواجه ساخت. سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگ و اتخاذ گفتمان تعامل با اقتصاد جهانی؛ زمینه  

حضور سرمایه گذاران بین المللی به سوی سرزمین بزرگ چین را فراهم ساخت. البته دو عنصر نیروی کار ارزان و  

در معناداری توسعه چین    گذاران بین المللی در چین بود.  ر سرمایهوسعت سرزمینی چین؛ فاکتوراصلی در حضو

این نکته قابل اهمیت است که نظام سیاسی در چین بسته و از مدل کمونیستی است. اما در حوزه اقتصاد چین  

چین  دولت  کار  دستور  در  تولیدی  و  کوچک  صنایع  توسعه  کرد.  حرکت  باز  و  مردمی  اقتصاد  مدل  یک  سمت  به 

ا با این سیاست، نخبگان چین حدود چهل سال پیش به این جمع بندی رسیدند که باید مناطق . همراستقرارگرفت

ویژه اقتصادی وتجاری ایجاد کنند. فلسفه شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی درشنزن، زوهای و شانتو در استان 

مناطق قانون تجارت آزاد و  در این    گوانگ دونگ و شیامن در استانفوجیان و کل استان هاینان بر این اساس بود که

گردد. اجرایی  المللی  بین  های  سرمایه  جذب  هدف  با  داری  اقتصادی   سرمایه  ویژه  مناطق  در  چین  دولت 

وانعطاف سیاست اقتصادی  میهای  اجرا  آزاد(  بازار  به  گرایش  )بیشتر  این سیاستپذیر  اجازه میکند.  تا  ها  دهد 

های خارجی وداخلی به تصادی برخوردار باشند که برای شرکتدیریت اقاقتصادی از یک سیستم م   مناطق ویژه

منظور فعالیت اقتصادی نسبت به دیگر مناطق سرزمین اصلی چین جذاب تر است. حتی در این مناطق این اجازه  

سرمایه   سرمایه  به  و  تجارت  منطقه  دراین  چین  مرکزی  دولت  مجوز  بدون  که  بود  شده  داده  المللی  بین  گذاران 

با این رویکرد بود که شهر شنزن از یک روستایی ماهی گیری به شهری مدرن، توسعه یافته و نماد    د.ذاری کننگ

 قدرت و اقتدار چین در حوزه تکنولوژیهای نوین تبدیل شد.

نحوه اداره این مناطق چطور بود و اساسا این مناطق چه فرصتی را برای دولت چین برای توسعه اقتصادی فراهم  

های فناورانه و تکنولوژیک ایجاد شد. دولت  گذاری در حوزه ه ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه منطق//    ساخت؟ 

زمینه در  خارجی  گذاران  برای سرمایه  فراوان  امتیازات  اختیار  چین  در  ارزان  کارگران  گرفت.  نظر  در  مالیاتی  های 

این هر گونه ور بر  تولید کنندگان قرار گرفت. عالوه  و  و  کارآفرینان  بود و ود  را ممنوع کرده  این منطقه  به  را  خروج 

شهروندان داخل چین هم با پاسپورت حق ورود به این منطقه را داشتند. این موضوع باعث شد که فضای امنیت  

توانست  ایجادشود. دولت چین وقتی  این منطقه  در  برای سرمایه گذاری بیشتر  روانی خاصی در سرمایه گذران 

توسع و  گذاری  اقت سرمایه  برای  ه  منطقه  این  از  بعدی  گام  در  دهد؛  انجام  با هوشمندی  مناطق  این  در  را  صادی 

توسعه سایر کالن شهرهای چین الگو گرفت و به تدریج این مدل سرمایه گذاری را در مناطق دیگرشان هم به اجرا  

 گذاشت. 

نوینی در شهر   اهداف  دنبال چه  به  رئیس جمهوری چین  پینگ  رویکرد  //    است؟ شنزن  در حال حاضر شی جین 

امروز دولت چین بر این مبنا است که از شهر شنزن به عنوان موتور محرکه ای برای کل اقتصاد چین در سراسر 

خاک این کشور استفاده کند. جهت گیری جدید دولت چین پیشگامی درحوزه تکنولوژی و صنایع استراتژیک است. 

این موضوع به وضوح در    و در مرحله بعدی با ژاپن است.  کادر این خصوص چین به نوعی دنبال هماوردی با آمری

کنگ این شهر که در جنوب چین و در مجاروت هنگ   صحبت های رئیس جمهوری چین درشهر شنزن برجسته بود.

واقع شده برای دولت چین به عنوان نماد توسعه مطرح است و همان نقش را برای چین بازی می کند که منطقه  

در ولی  دارد.ا  سیلیکون  آمریکا  برای  کالیفرنیا  جمهوری    یالت  رئیس  سخنرانی  مراسم  در  که  اینجاست  جالب 

چین؛بنیانگذار تکنولوژی هواوی »رن زنگفای« و معاون وی » لی هیلوکینگ« حضور داشتند. از سوی دیگر مجاورت  

است. ش کرده  دوچندان  چین  دولت  نزد  را  این شهر  اهمیت  کنگ  با هنگ  اینشهر  به  نزجعرافیایی  کنگ  و هنگ  ن 

عنوان دو منطقه تجاری و تکنولوژیک در صورت همگرایی بیشتر، قدرت فناورانه خاصی به چین درصحنه جهانی و 

آمریکا می دهد. با  به نوعی دنبال    در رقابت  تقویت شنزن  با  باید مد نظر داشت که چین  این موضوع راهم  البته 

در سال   تولید  ۲۰۱9مهارهنگ کنگ هم است.  با  ن  رشد  داخلیشهر شنزن  میلیارد    ۳96میلیون جمعیت    ۱۳اخالص 

داخلی     دالر ناخالص  تولید  با  کنگ  هنگ  حوزه    ۳66از  در  چینی  بزرگ  شرکتهای  است.  کرده  عبور  دالر  میلیار 



 
( در شهر شنزن قرار دارد. برای همین این شهر به نماد Tencent( هلدینگ تنسنت)Huaweiتکنولوژی مثل هواوی)

است.و  خودباوری   شده  تبدیل  جهانی  تکنولوژی  لیدری  در  چین  دولت  نفس  به  کد   /45۲۲۳۲۳۱/    اعتماد 
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 شهر شن جن، الگوی توسعه مناطق ویژه اقتصادی ایران است 

مین سالگرد تاسیس منطقه ویژه اقتصادی  صبح روز گذشته و در شهر شن جن کشور چین، آیین گرامیداشت چهل

شد برگزار  چین  جمهور  رئیس  سخنرانی  و  حضور  با  جن  خبرگزاری  .شن  گزارش  امیرآبادی،  خبرآنالین به  احمد   ،

فارسی رادیو و تلویزیون  ی ایران و چین ، به همین مناسبت و در گفتگو با خبرنگار بخش  رئیس گروه دوستی پارلمان

مرکزی چین گفت: شهر شن جن و مناطق ویژه اقتصادی که در این کشور ایجاد شده، یکی از الگوهای خیلی خوب 

می نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  کشورهاست،  سایر  و  ایران  بومیبرای  با  ایتواند  از  نوعی  سازی،  به  الگوها  ن 

گر از نقاط مثبت در زمینه پیشرفت و توسعه شهر شن جن چین را ایجاد  امیرآبادی همچنین یکی دی  .برداری کندبهره

های روز و مدرن دانست و گفت: در این زمینه نیز شهر شن جن چین الگوی ای از فناوری و تکنولوژیشبکه گسترده 

برداری کند، هتواند از آن بهرو جمهوری اسالمی ایران در این زمینه نیز میخوب، کارآمد و موفقی برای ایران است  

باز   منطقه  مردم  به خصوص  و  دو کشور  برای هر  آینده  در  را  پیشرفتی  به  رو  تکنولوژی، مسیر  و  دانش  انتقال  با 

که می  .شودمی مباحثی است  اینها  داد:  ادامه  در همکاری وی  قرشود  توجه  دو کشور مورد  بین  البته  ها  داد،  ار 

چینیسرمایه  میگذاری  نیز  ما  کشور  در  همکاریتوانها  گسترش  برای  را  زمینه  زمینهد  در  مطرح  های  که  هایی 

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین با اشاره به توسعه منطقه    .کردم، با سرعت و قوام بیشتری تداوم دهد

 ها در این مناطقهایی که چینیمقررات و قوانین و نیز پیشرفت ویژه اقتصادی شن جن، اظهار کرد: ما می توانیم  

توانیم در کشور خودمان  سازی کنیم و براساس فرهنگ و به اصطالح قوانینی که میویژه اقتصادی دارند را بومی 

ام  هایی که در این حوزه انجگذاریتصویب کنیم، آنها را در داخل کشور عملیاتی کنیم، به خصوص در بحث سرمایه 

نیز بوده استداده  با فعاالن صنعتی و تجاری  در مسائل مختلف می امیرآبادی تصریح کرد: ما    .اند و موفق  توانیم 

توانیم بخشی از نیازهای انرژی آنها را تأمین کنیم و در مقابل نیز، آنها  شهر شن جن ارتباط داشته باشیم، ما نیز می

یان  رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در پا  .ا داشته باشندهای خوبی در کشور م گذاری توانند سرمایه می

شان را به کشور ما منتقل کنند، ما در گروه دوستی پارلمانی  توانند بخشی از تکنوژیها میخاطرنشان کرد: چینی

مجلس شورای  ایم، قطعا از طریق  ایران و چین ارتباطاتی را در این حوزه برای گسترش روابط دوجانبه برقرار کرده 

منا با حفظ  روابط مشترک  بحث  نیز  آینده  در  رفع خالء اسالمی  در صدد  و  کرد  پیگیری خواهیم  را  های فع مشترک 

وی ادامه داد: بنده به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی    .قانونی احتمالی برای توسعه روابط با چین نیز هستیم

های های اقتصادی که در سال بایست از الگوی پیشرفت ران میایران و چین معتقدم که ما در جمهوری اسالمی ای

یر با سرعت، در کشور چین اتفاق افتاده، و شهر شن جن نمونه ای از آن است، استفاده کنیم، استفاده از این اخ

تر هر ها و پیشرفت هر چه بیشتر و سریع های پیشرفت در کشور چین، موجب ارتقاء سطح همکاریالگو و ظرفیت 

اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران   ران و چین  رئیس گروه دوستی پارلمانی ای  .کشور در آینده نزدیک خواهد شددو  

ظرفیت  و  تجربیات  از  استفاده  بنابراین  شده،  شناخته  دنیا  در  توسعه  حال  در  کشوری  عنوان  به  امروزه  های نیز 

ایجاد مناطق اقتصادی و   برای توسعه شهر شن جن در  و   های روز  همین طور پیشرفتکشور چین  افزون مردم 

این کش باز  تواند افقور میتولیدکنندگان  ایران و چین  برای هر دو کشور  را در مسیر رشد و توسعه  های جدیدی 

خبر/    ۴۵/۲۲۳۲۲۳/    .کند  1443790 کد 
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 : فارس  یخبرگزار -

 جمهور چین  آمادگی تاشکند برای سفر رئیس

 وع »شی جین الوقجمهور چین قصد دارد به ازبکستان سفر کند , هم اکنون تاشکند برای سفر رسمی قریب   رئیس 

می آماده  کشور  این  به  فارس  .شودپینگ«  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  جین به  »شی  تاشکند،  رئیس   در   پینگ« 

ی به این کشور  اکنون ازبکستان برای سفر رسمی قریب الوقوع وجمهور چین قصد دارد به ازبکستان سفر کند. هم

الدی دیدار مجازی »شوکت میرضیایف« با »مون جائه این«  برنامه ریزی شده تا پایان سال جاری می  .شودآماده می 

های جمهور ازبکستان نشستی را مبنی بر بررسی روند اجرایی طرح  رئیس  .رئیس جمهور کره جنوبی برگزار شود

گذا  سرمایه  و  بازرگانی  اقتصادی،  فرهنگی،  همکاری مشترک  جدید  نقاط  و  برگزار  جنوبی  کره  و  چین  با  های ری 

ماه گذشته سال جاری میالدی مبادالت بازرگانی ازبکستان با چین   ۸میرضیایف تاکید کرد طی    .یین کردمتقابل را تع

مدت وی خاطرنشان کرد: طی این    .میلیون دالر رسیده است   4۰۰میلیارد دالر و با کره جنوبی به یک میلیارد و    4به  

چین   به  نساجی  بخش  پتروشیمی    4۲.۳صادرات  و  شیمیایی  صنایع  کشاورزی    ۳۳.۱درصد،  درصد    ۱۸.۱درصد، 

دریا« به کره جنوبی کمتر  های »سرخان دریا«، »بخارا« و »قشقهکاهش یافته است. عالوه بر این، صادرات استان 

بوده است موجود  امکانات  اهمی  .از  بر  این نشست همچنین  در  از عوامل مساعد میرضیایف  موثر  برداری  بهره  ت 

و   چین  اقتصادی  باز  سیاست  با  مانند  کاالهای  صادرات  سازماندهی  ضرورت  ازبکستان،  جغرافیایی  ویژه  جایگاه 

تاکید کرد نقل هوایی  و  از طریق حمل  بازار کره جنوبی  به  افزوده  و کره جنوبی      .ارزش  اظهار داشت: چین  وی 

  9۰۰د و  میلیار   ۳سال اخیر به اقتصادی این کشور    ۳قتصاد ازبکستان هستند. طی  همچنین سرمایه گذاران بزرگ ا

و   دالر سرمایه چین  برخی طرح  ۸5۰میلیون  اما  کره جنوبی هزینه شده است  دالر سرمایه  های سرمایه میلیون 

کند. تغییر می   شوکت میرضیایف در پایان تاکید کرد: در طول زمان، شرایط و تقاضا   .شودگذاری به خوبی اجرا نمی

عرضه  تمام  می وضعیت  تحلیل  و  تجزیه  را  نتاها  و  افزایش  کنیم  با  اقتصادی  پایداری  باشند.  آن  باید مطابق  نیز  یج 

 انتهای پیام/ح  .شودهای صادراتی و سرمایه گذاری تضمین میشاخص

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 ارز دیجیتال چین چگونه در حال جا گذاشتن کل دنیاست؟  اکسیوس: 

شته مقامات چینی در شهرهایی مانند شنژن و چنگدو ارز جدید دیجیتال یوآن را عرضه کرده اند و  طی دو هفته گذ

انتشار سریعتر توکن در سراسر کشور هستند. انتخاب )  خواستار  :Entekhab.irپایگاه خبری تحلیلی  اکسیوس   ( 

بقیه جهان   ت که آینده امور مالی جهان را رقم می زند، آن هم در حالی کهنوشت: چین در حال آزمایش چیزی اس

به گزارش سرویس اقتصادی »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب    در تالش برای اخذ مجوز موقت در این باره هستند.

را عرضه  آمده است: طی دو هفته گذشته مقامات چینی در شهرهایی مانند شنژن و چنگدو ارز جدید دیجیتال یوآن  

هستند. کشور  سراسر  در  توکن  انتشار سریعتر  خواستار  و  اند  میان    کرده  در  را  ارز  این  کشور  این  مرکزی  بانک 

و  برندگان   از جمله سوپرمارکت ها  فروشی  در هزاران خرده  را  آن  گفته می شود  که  کرده است  توزیع  "التاری" 

چن یولو، معاون رئیس بانک مرکزی چین، در    ند.داروخانه های محلی و حتی فروشگاه های والمارت خرج می کن

( منتشر شد، گفت: "ما باید با  )تحت مدیریت بانک مرکزی چین  China Financeمقاله ای که روز یکشنبه در مجله  

باال  -نوآوری های فین کیفیت  با  و  مالی مستقل  باید یک زیرساخت  ما  ایده "گردش دوگانه" باشیم.  در خدمت  تک 

  ... کنیم  ]ارز  ایجاد  که  کنیم  اطمینان حاصل  و  افزایش دهیم  را  بانک مرکزی  دیجیتال  ارز  توسعه  و  تحقیق  سرعت 

از   و  است  کنترل  قابل  کند."دیجیتال[  می  محافظت  ها  پرداخت  برای    امنیت  دوگانه"  "گردش  استراتژی  از  چین 
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خود   مدت  طوالنی  توسعه  در  کشور  از  خارج  بازارهای  و  فناوری  به  خود  وابستگی  است، کاهش  کرده  رونمایی 

ا این  شی جین پینگ، رئیس جمهور چین ابتد  تغییری که در نتیجه اختالفات عمیق با ایاالت متحده ایجاد شده است. 

توضیح داد که چین برای توسعه خود به طور عمده به "گردش داخلی" یعنی  ایده را در ماه مه مطرح کرد و بعداً 

خواهد بود که نوآوری و پیشرفت در اقتصاد محرکه آن است. شی جین  چرخه داخلی تولید، توزیع و مصرف متکی  

"گردش خارجی" پشتیبان توسط  داخلی"  "گردش  این  پینگ همچنین گفت  در مورد  بیشتری  ی می شود. جزئیات 

از طرف دیگر، هفت بانک مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن و    استراتژی اعالم نشده است.

ک انگلیس هفته گذشته گزارشی منتشر کردند که در آن جزئیات "اصول بنیادی" و "ویژگی های اصلی" یک ارز بان

( به منظور "هدایت اکتشاف و پشتیبانی از اهداف سیاست عمومی" بیان شده  CBDCمرکزی )   دیجیتال بالقوه بانک

یک ارز دیجیتال صادرشده توسط    CBDC( معرف ارز سنتی یک کشور است.  CBDCارز دیجیتال بانک مرکزی )  است.

ترده است بسیار گس  CBDCاصطالح    دولت است که برای جایگزینی ارزهای سنتی و فیزیکی طراحی شده است.

سازی آن شامل چندین تصمیم مهم از جانب بانک مرکزی صادرکننده است. تصمیم اصلی این است که آیا زیرا پیاده 

CBDC    یا  باید یک هدف کلی باشد که طی ارز دیجیتال موردنظر توسط عموم مردم مورد استفاده قرار بگیرد  آن، 

های بزرگ استفاده  بگیرد که از این ارز دیجیتال برای تراکنشخیر. در غیر این صورت، نهاد صادرکننده باید تصمیم  

CBDاین صورت،  فقط برای انجام تراکنش بین بانکی استفاده شود. در    CBDCشود. این موضوع بدان معنا است که  

C   می بانک فقط  بین  بگیرد.تواند  قرار  استفاده  مورد  مرکزی  ویروس    های  گیری  همه  است؟  مهم  اتفاق  این  چرا 

نا، سرعت عبور جهان از پول کاغذی را افزایش داده و تولید اولین ارز دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی)  کرو

CBDCارز را هدایت کند.( در جهان می تواند چین را در جایگاهی قر در این   ار دهد که آینده پرداخت های پولی و 

(، طی یک میزگرد در نشست  Visaمات مالی ویز)میان، شارلوت مری هاگ، مدیر عامل عملیات اروپا در شرکت خد

ز  روز گذشته بنگرید خواهید دید که سرعت استفاده ا  ۲5۰( گفت: "اگر به  IIFساالنه انستیتوی دارایی بین المللی)

پرداخت   از  قبالً  كه  افرادی  كه  است  این  ببینیم  توانیم  آنچه می  است. همه  یافته  افزایش  دیجیتال  های  پرداخت 

این سبب  دیجیتال استف ادامه خواهند داد، و  این روش  از  به استفاده  آنها  اده نمی كردند حاال استفاده می كنند. 

ند از اشکال مختلف پرداخت دیجیتال استفاده کنند اهمیت  می شود که بهبود همه جوامع تجاری ما برای اینکه بتوان

یتالی را تولید کند که در خارج از مرزها قابل الزم به ذکر است که فیس بوک تالش کرد ارز دیج  بیشتری پیدا کند. "

ک المللی  بین  رگوالتورهای  و  ایاالت متحده  اما  بدهد،  را  آن  مبادله  و  امکان خرج  کاربران  به  و  باشد  نگران  تبدیل  ه 

کردند. مخالفت  بوک  فیس  تصمیم  این  با  باشد،  داشته  پول  عرضه  در  زیادی  تأثیر  انتفاعی  یک شرکت  این   بودند 

و   ارزهای  نگرانی  توسط  آنها  خدمات  از  بسیاری  شدن  منسوخ  با  تجاری  های  بانک  اینکه  از  اطمینان  به  تمایل 

 هان برای تالش بیشتر در عرصه ارز دیجیتال است.دیجیتال، از رده خارج نشوند، نیروی محرک بانک های مرکزی ج

 

 درصدی اقتصاد چین در تابستان امسال با وجود کرونا  ۵.۲رشد 

 ۳.۲تر از نرخ  درصد در تابستان سال جاری نسبت به سال قبل رشد کرده که سریع  ۵.۲دومین اقتصاد بزرگ جهان  

آن در سه ماهه دوم   میالدی است.درصد رشد  )  سال جاری  انتخاب  تحلیلی  :Entekhab.irپایگاه خبری  دومین    ( 

درصد    ۳.۲تر از نرخ  درصد در تابستان سال جاری نسبت به سال قبل رشد کرده که سریع   ۵.۲اقتصاد بزرگ جهان  

زارش تسنیم به نقل از رویترز، بهبود اقتصاد چین در سه  به گ  رشد آن در سه ماهه دوم سال جاری میالدی است.

های  کنندگان به مراکز خرید بازگشته و شرکای تجاری کسب و کار ماهه سوم سال جاری تسریع شده، چون مصرف

درصد در تابستان سال جاری نسبت به سال قبل    ۵.۲رود دومین اقتصاد بزرگ جهان  انتظار می  اند.خود را آغاز کرده 

گذاران سیاست  درصد رشد آن در سه ماهه دوم سال جاری میالدی است.  ۳.۲تر از نرخ  کرده باشد که سریع رشد  

همه دوم  موج  بحبوحه  در  را  تقاضا  چین  اقتصاد  قدرتمند  بهبود  امیدوارند  جهان  و  سراسر  کرونا  ویروس  گیری 
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»چین اولین اقتصاد بزرگ دنیاست که به  گویند:  تحلیلگران کپیتال ایکانامیکس می  های جدید افزایش دهد.قرنطینه 

های اقتصادی های شدید و محرکمسیر رشد قبل از بحران کرونا بازگشته است. رشد اقتصاد چین نتیجه قرنطینه

با برداشته شدن این محرک های مالی، روند رشد اقتصاد از اواخر موثر بوده است«. این تحلیلگران هشدار دادند 

های خرده فروشی در چین هنوز هم به سطح قبل از بحران کرونا بازنگشته که  هزینه  شد.  دوباره کند خواهد  ۲۰۲۱

گیری ویروس کروناست. این نگرانی  ای و ادامه نگرانی در مورد همهنتیجه از دست رفتن مشاغل در بخش کارخانه 

فروش خودرو در   شته است.های کرونا در خانه نگه داها را با وجود برداشته شدن قرنطینهکنندههنوز هم مصرف

درصد رشد کرد. فروش شرکت فورد موتور در    ۱۲.۸چین در ماه سپتامبر برای ششمین ماه متوالی افزایش یافت و  

گیری ویروس کرونا که در سه ماه اول  همه  درصد در فصل تابستان نسبت به سال قبل افزایش داشت.  ۲۵چین  

انتظار    شده بود، تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است.  ۱99۲ین از  سال جاری میالدی باعث اولین رکود اقتصادی چ

درصد در سه ماهه سوم سال جاری میالدی افزایش یافته باشد. این رقم    ۳.۲رود تولید ناخالص داخلی در چین  می

با   ه سپتامبر  درصد در ما  ۵.۸تحلیلگران انتظار دارند تولید صنعتی در چین    درصد بود.  ۱۱.۵در سه ماهه دوم برابر 

درصد باال    ۱.۸درصد ماه اوت است. خرده فروشی در چین    ۵.۶نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد که باالتر از  

 درصد گزارش شده بود.  ۰.۵رفته در حالی که در ماه اوت  

 

 : میتسن یخبرگزار -

 المللی پول از جایگاه چین در اقتصاد جهانارزیابی صندوق بین

المللی پول اخیرا »چشم انداز اقتصادی جهان« را منتشر کرده که بر اساس آن اقتصاد چین در سال صندوق بین

داشت  ۱.9میالدی،    ۲۰۲۰ خواهد  رشد  الملل  .درصد  بین  گروه  گزارش  تسنیم به  بین   خبرگزاری  رادیو  از  نقل  به 

ین اقتصاد بزرگ  بر اساس داده های ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، چین به عنوان دوم المللی چین،  

 وه ای موثر و کارآمد می تواند روند رکود اقتصادی جهان را کند کند. جهان با روند احیای سریع اقتصادی اش، به شی

بینی  ابراز خوش  به داده های اقتصادی چین  المللی نیست که نسبت  بین  تنها سازمان  المللی پول  بین  صندوق 

تاریخ   در  است؛  بان  ۲۸کرده  که  بود  و  سپتامبر  آسیا  شرق  در  اقتصادی  وضعیت  محور  با  گزارشی  نیز  جهانی  ک 

  ۲قیانوسیه منتشر کرد که در آن نیز اینطور پیش بینی شده بود که نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری میالدی  ا

درصدی پیش بینی شده اقتصاد چین در    ۱درصد بیشتر از رشد اقتصادی    ۱درصد اافزایش دارد که این پیش بینی  

درصدی برسد؛   ۷.9سال آینده میالدی به رشدی  در عین حال انتظار می رود که اقتصاد چین    یل ماه ژوئن است.اوا

د که آژانس اعتبارسنجی بین المللی »مودی « گزارش مربوط به »چشم انداز کالن جهان« آگوست بو  ۲5در تاریخ  

تولید ناخالص داخلی چین   این گزارش رشد ساالنه  تنها   ۱.9را منتشر کرد؛ در  به عنوان  بینی و چین  درصد پیش 

اص برخالف روند فعلی در داده های اقتصاد چین در یک دوره خ د رو به رشد و پیشرفت ثبت شد.اقتصاد جهان با رون

شده   برنده  »چین  فریاد  غرب  اصلی  جریان  های  رسانه  که  شد  منجر  و  کرد  پیدا  افزایش  اقتصادی(  )رکود  جهان 

د که احیای اقتصاد چین اکتبر گزارش دا ۱۳شبکه تلویزیونی »سی ان بی سی« آمریکا در تاریخ  است« سر بدهند. 

ته، یکی از نیروهای محرکه تغییر روند پیش بینی صندوق بین المللی پول که در روندی فراتر از حد انتظارات پیش رف

درصدی اقتصاد جهان را به    4.9درباره وضعیت اقتصادی جهان شد به طوری که این صندوق پیش بینی رشد منفی  

ه است که  مجله »تایمز« انگلیس نیز تاکید کرد  درصدی تغییر داد.  4.4د منفی  دنبال احیای اقتصادی در چین، به رش

شبکه تلویزیونی »سی ان ان« نیز گزارش داده است   چین در حال هدایت مسیر به سمت احیای اقتصادی است؛

م های  که چین پیروز روند احیای اقتصاد جهان شده است؛ بر اساس این گزارش، اقتصاد چین در حال برداشتن گا

به همراه داشته است. تاثیرات بی سابقه ای  این است که اقتصاد سو  بلندی است که  آید  به وجود می  الی که 

https://www.tasnimnews.com/


 
رسانه های خارجی در جواب    چین چطور می تواند با وجود روند نامطلوبی که حاکم است، شرایط را مدیریت کند؟ 

کی« گزارش داده است که نتایج سیاست های دولت  روزنامه مالی ژاپنی »نی  به این سوال اینطور تحلیل کرده اند:

کنتر و  مهار  در  در چین شده است.پکن  و مصرف  تولید  و جهش  احیا  به  منجر  کرونا  ویروس  اپیدمی  خبرگزاری   ل 

تاریخ   در  از    ۲»بلومبرگ«  پیشگیری  و مهار  آمیز کنترل  اقدامات موفقیت  تاثیرات مفید  که  اینطور گزارش داد  اکتبر 

اکتبر در قالب    ۱۰ن« در تاریخ  شبکه تلویزیونی »سی ان ا  ممکن است تا چندین سال ادامه پیدا کند.کرونا در چین  

و مسافرت   داد که هفته طالیی چین،  ای گزارش  که زندگی    6۰۰مصاحبه  داد  از مردم چین، نشان  نفری  میلیون 

  مصرفی در چین کمک کند. مردم چین به وضعیت عادی برگشته است و این امر می تواند به جهش و رشد توان  

تاریخ   در  سی«  بی  »بی  تلویزیونی  با ا  ۱4شبکه  همچنان  دیگر  کشورهای  اینکه  رغم  علی  که  داد  گزارش  کتبر 

است. شده  احیا  شدت  به  چین  خارجی  تجارت  هستند،  درگیر  کرونا  برای    اپیدمی  جهانی  تقاضای  این،  بر  عالوه 

  منجر به رشد صادرات چین شده است.  می کرونا قرار گرفته بود، تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی که تحت تاثیر اپید 

ی که اپیدمی جهانی کرونا هنوز تمام نشده است، بسیاری از کشورها فعاالنه در  اگرچه در حال حاضر و در شرایط

ن  حال از سرگیری روند تولید و اشتغال خود هستند، اما مسیر احیای اقتصاد جهان پر از چالش است؛ اقتصاد جها

و سرعت کم    که به شدت آسیب دیده است احتماال برای مدت زمانی طوالنی همچنان در رکود به سر خواهد برد

آنچه حقیقت دارد این است که تحت شرایط رکود اقتصادی و    روند رشد آن احتماال به یک قاعده تبدیل خواهد شد.

ک مراقبت  خود  از  بتواند  کشوری  اینکه هر  کرونا،  جهانی  گیری  و  همه  صرفا همکاری  و  است  غیرممکن  کاری  ند، 

 انتهای پیام/  روی دهکده جهانی باشد. کمک به یکدیگر است که می تواند تنها گزینه صحیح پیش

 

 :ایسنا -

 سفر ظریف به چین را باید شتاب دهنده در مشارکت جامع راهبردی دانست   :سفیر کشورمان در پکن 

پکن در  ایران  اسالمی  جمهوری  در    سفیر  موقع  به  دهنده  شتاب  را  چین  به  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  سفر 

کرد عنوان  راهبردی  جامع  کشا  .مشارکت  محمد  ایسنا،  گزارش  پکن به  در  کشورمان  سفیر  زاده  توییتی   ورز  در 

بهنوشت:   ظریف  دکتر  سفر  از اولین  بعد  راهبردی     چین  جامع  مشارکت  در  موقع  به  دهنده  شتاب  باید  را  کرونا 

اکتبر نه روزغافلگیری بود    9ها  دانست که بازتاب میلیونی در افکار عمومی چین داشته است. به رغم بعضی تحلیل

 انتهای پیام  .جدیدی مطرح بود. ره افسانه زدن در روابط ایران و چین اخیرا زیاد شده استو نه دستور کار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : 31  هفته یثد ح

 هجرت آنحضرت( سالگرد  )بمناسبت  «هجرت»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که اسالم  یامامبرگریپ

الهِجرَةُ هِجرَتانِ : إحداهُما أن تَهُجرَ السَّیِّئاتِ و األخری أن 

 تُهاجِرَ إلَی اللَّهِ و رَسولِهِ و التَنقَطِعُ الهِجرَةُ ما تُقُبِّلَتِ التَّوبَةُ

کردن از است: هجرت و دوری هجرت دوگونه 

خدا و  سوی   است که به  دیگری آن گناهان، و

  پذیرفته  توبهکه و تا زمانی کنی،او هجرت رسول

 شودنمی  قطع  شود، هجرتمی

 . ۴۶2۶2کنزالعّمال ، ح 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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