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 ها در چین اکران فیلمباره به بازار بازگشت رونق دو

از   : خبرآنالین گیشه سینماهای چین  در  »ایثار«  فیلم چینی  فیلم جنگی   ۱۰۰فروش  رفت.  فراتر  دالر هم  میلیون 

اکرانش در سینماهای چین بیش از   این فیلم در دومین آخر   ۱۰۰»ایثار« در دومین هفته  میلیون دالر فروش کرد. 

میلیون دالر برساند. از این میزان    ۱۰۶روز را به    ۱۰ر فروخت تا مجموع فروشش در  ون دالمیلی  ۲۸/  ۶هفته اکرانش  

انیمیشن ژاپنی »ماجراهای دیجیمون: آخرین تکامل«    .پرده آیمکس بود  ۶۷۰میلیون دالر هم سهم فروش در    ۱/  ۶

و   در جایگاه دوم ایستاد  بود  تازه راهی سینماها شده  میلیون دالر در سه روز   ۹/  ۶۰هم که در همین آخر هفته 

میلیون دالر فروش کرد.    ۷/  ۸فیلم »کشور من، وطن من« هم در جایگاه سوم نشست و     .نخست اکرانش فروخت

میلیون دالر فروش داشته و   ۴۰۲مایش این فیلم در سینماهای چین بود. این فیلم در مجموع  این هفتمین هفته ن

پرفروش  از  فیلمیکی  سراسترین  در  سال  استهای  بوده  جهان  »عشق    .ر  عنوان  با  چینی  رمانتیک  کمدی  یک 

به که  زیاد است  وزن  با  زنی  درباره  که  معجزهسایزبزرگ« هم  کم میطرز  وزن  در جآسایی  قرار  کند  ایگاه چهارم 

د  وارد به سینماهای چین فیلم ترسناک »زنگ اینترنت پریلوسا« بو دیگر فیلم تازه   .میلیون دالر فروش کرد  ۳گرفت و  

دانش  یک  درباره  می که  تحقیق  اسرارآمیز  قتل  چند  پیرامون  که  است  کالج  نوریو  آموز  تسوروتا  را  فیلم  این  کند. 

با اقتباس از رمانی هزار   ۹۳۰چینی کارگردانی کرده است. این فیلم در سه روز نخست اکرانش    کارگردان ژاپنی 

تر از ارزش  درصد پایین   ۷۴میلیارد دالر بوده که    ۲  /۲۰های چین بیش از  تا اینجای سال فروش گیشه    .دالر فروخت

 .روس کروناستماه تعطیلی سینماها بر اثر وی  ۶آن در سال پیش در همین مقطع زمانی است. این نتیجه نزدیک به 

 

 الگوی اژدهای طالیی در شکست غول کرونا 

س کرونا شد با در پیش گرفتن یک کشور چین به عنوان اولین کشوری که به طور رسمی درگیر ویرو : خبر آنالین

توانست ا گیرانه  اکنوسیاست سخت  که  کند  را مهار  ویروس وحشی  از  ین  بسیاری  برای  الگویی  به  تواند  ن می 

شود تبدیل  کرونا  تب  فرونشاندن  و  کنترل  برای  چین،  .کشورها  المللی  بین  رادیو  سایت  از  نقل  سال   به  ماه  دی 

در شهر    ۱۹مه گیری نوع جدیدی از خانواده ویروس های کرونا با نام کویدگذشته بود که مقامات چینی رسما از ه

ووهان مطلع شدند. در شرایطی که قربانیان این ویروس در شهر ووهان مرز هزار نفر را رد کرده بود مقامات چینی 

کلیه رفت و آمدها  ژانویه به قرنطینه رفت و    ۲۳اذ تصمیمات جدی برای مهار این ویروس خبر دادند. ووهان در  از اتخ

در کنار اینها همکاری    .هر و همچنین دیگر شهرهای استان هوبئی که ووهان نیز جزو آنهاست ممنوع شدبه این ش

ور در مهار بیماری بود. نکته جالب توجه اینکه با  مردم با دولت در مهار بیماری نیز رکن دیگری در موفقیت این کش

ع دوباره آن در جهان که به دنبال آن، پای این ویروس منحوس دوباره به  وجود جهش چندباره بیماری کرونا و شیو

کشور به دلیل همان رویه ای که در موج نخست بیماری در پیش گرفته بود، توانست این بیماری  چین باز شد، این  

سرزمین   اما پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که اهالی  .ه به خوبی تحت کنترل درآوردرا دوبار

یابند؟ با طرح این سوال و با نگاهی به روند یک سال گذشته اژدهای طالیی چگونه توانستند به این موفقیت دست  

گوناگون با مدیریت چشم بادامی   و مقایسه روش مدیریت این بیماری در کشورهای  ۱۹شیوع جهانی ویروس کوید

کرونا در کره خاکی رسید. ما نیز در ادامه نگاهی به  ها می شود به راه حلی مناسب برای فروکش کردن تب باالی  

 .این راهبرد چینی می اندازیم



 
بدون تعارف باید گفت در چین، چندپاره گویی و آشفتگی مدیریتی در نقشه راه دولت  //    اعمال مقررات سختگیرانه 

مهار بیماری هر تصمیمی  برای مدیریت این بیماری وجود ندارد. متولی بهداشت این کشور به عنوان مسئول اصلی  

ه ظاهر توسعه یافته  را که صالح بداند گرفته و بالفاصله اجرا می شود. این در حالیست که حتی برخی کشورهای ب

در اجرای شیوه نامه های بهداشتی با سهل انگاری باعث شدند تا کنترل بیماری از دستشان خارج گردد. در ووهان  

قطارها   قرنطینه همه  اعمال  اتوبوسبه محض  مترو شهر،  و خطوط  پروازها متوقف شده  و کشتی و  تا  ها  نیز  ها 

جابج و  انتقال  حق  و  شدند  تعطیل  بعدی  حق اطالع  امکان  حد  تا  ووهان  مردم  همچنین  نداشتند.  را  مسافر  ایی 

مال  ماه کا  ۲داشت. و این شهر به مدت  نداشتند این شهر را ترک کنند مگر اینکه موردی بسیار اضطراری وجود می

را  طینه شد. از سویی هر دو روز یکبار تنها یک شخص از هر خانواده برای تهیه اقالم ضروری حق خروج از خانه  قرن

میلیون نفر تست کرونا انجام شد. این میزان تست، یک رکورد در    ۹داشت. و از سوی دیگر در استان ووهان برای  

موج نخست این بار اما درگیری عنوان پایتخت چین بر خالف  در موج دوم کرونا، پکن به    .نوع خود به حساب می آید

مل و اجرای قاطع شیوه نامه ها به همراه تدابیر پزشکی نسبتا جدی با این بیماری پیدا کرد. با این حال سرعت ع

منزل  تیرماه امسال به صورت تلفنی به خانمی از    ۱۲موثر، توانست این بیماری را به کنترل درآورد. به عنوان نمونه  

 ست کرونای وی مثبت است این خانم که در یکی از فروشگاه های بزرگ شهربیرون آمده بود خبر دادند که نتیجه ت

به نام "واندا" سرگرم خرید بود بالفاصله از فرط ناراحتی خود را به زمین زده و شروع به داد و بیداد و گریه می کند. 

بهداشتی موضو ماموران  به  دیدن صحنه  با  به  مردم  آمبوالنس  با  را  کرونایی  آن خانم  ابتدا  کنند،  گزارش می  را  ع 

وج کل فروشگاه و مجموعه های داخل آن را بستند و در همان بیمارستان منتقل کرده و سپس درب های ورود و خر

ادامه هم اینجا ختم نشده و در  به  البته موضوع  از همه مشتریان و کارکنان فروشگاه تست کرونا گرفتند.  ه محل 

افرادی که در محله مورد نظر که فروشگاه مذکور واقع شده زندگی می کنند و آن روز به این فروشگاه و رستوران  

ای اطراف مراجعه کرده بودند و با استفاده از گوشی ها و نرم افزارهای متداول در این کشور خرید کرده بودند  ه

 .ود را برای آزمایش کرونا به مراکز درمانی معرفی کننداطالع دادند که چنین موردی در فروشگاه مشاهده شده و خ

ال و جواب از آن خانم، فهرست تمام کسانی که او در  از سوی دیگر بازرسان گروه کنترل بیماری های پکن با سئو

دو هفته گذشته با آنها ارتباط گرفته بود یا وسایل نقلیه ای که سوار شده بود را شناسایی و برای تست کرونا به  

نه به  مراکز درمانی ارجاع دادند، با توجه به اینکه این خانم در قرنطینه خانگی بوده و تنها چند بار برای خرید از خا

به   بودند  گرفته  ارتباط  وی  با  که  کسانی  تمامی  مجموع  در  و  شده  خارج  غیرقانونی  امور    ۶صورت  دفتر  کارمند 

راننده تاکسی خالصه شده بود، همه آنها    ۱۵ر پزشکی و  ادک   ۶۶کارمند فروشگاه واندا،    ۴۷شهری، دو مغازه دار،  

 .تحت قرنطینه و کنترل درآمدند 

چینی ها در روش برخورد با کرونا شیوه های مراقبتی خود را چه از  //    ای بهداشتیتغییر شیوه های مراقبت ه

به مرحله اجرا گذاشتند ترکیبی  نوین و  به روشی  از دیدگاه اجرایی  با شبکه بعد حاکمیتی و چه  . گرچه محوریت 

برای مهار بیماری   بوده و هر تصمیمی که شبکه بهداشت و درمان صالح میدانست  بدون درنگ  بهداشت و درمان 

اجرا می شد، با این حال مردم بجای اینکه به بیمارستان بروند به صورت آنالین با پزشکان در ارتباط بودند. به مردم  

ایط به بیمارستان و کلینیک بروند. از سوی دیگر یا پزشکان به خانه هایشان  اعالم شد که نیازی نیست دراین شر

و   شدند  می  تجویز  آنالین  یا  و  رفتند  کمتر  می  آمد  و  رفت  و  پزشکی  مراکز  در  مردم  کمتر  حضور  معنی  به  این 

خیلی زود دو همزمان بسیاری از کلینیک هایی که در این ایام کار ویژه ای نداشتند، تعطیل شدند. دولت    .آنهاست

به آلودگی  تختخوابی در ووهان ایجاد کرد و اجازه نداد تا بیماران همه کشور را    ۳۰۰بیمارستان هزار و یک هزار و  

از    .بکشند از خدمات مراقبت های بهداشتی و پزشکی حضوری در   ۵۰برخی گزارشات حاکیست که بیش  درصد 



 
این به بیمارستان ها امکان می داد تا با راحتی بیشتری    چین پس از شیوع کرونا به صورت آنالین انجام می شد و

 .در خدمت بیماران کرونایی باشند

مردم کنا//    همراهی  در  آیند. مردم  به حساب می  بیماری  مهار  در  دوم سکه موفقیت چینی ها  روی  ر حاکمیت 

فکر زیرپا گذاشتن گرچه اجرای قاطع و سختگیرانه مقررات به وسیله حاکمیت موجب می شود که کمتر کسی به  

ب نهادینه شده است.  امری  دنیا  ترین کشور  میان جامعه پرجمعیت  در  قانون مداری  این حال  با  بیفتد.  ه عنوان  آن 

مثال زدن ماسک به سرعت به یک هنجار عمومی در میان چشم بادامی های چینی جا افتاد. این در حالیست که  

گفت در کشور ما هنوز جا انداختن زدن ماسک به عنوان یک  در برخی کشورهای پیشرفت و حتی به صراحت باید  

مانن در کشوری  یا  روست.  روبه  با مشکل  االجرا هنوز  به  ضرورت الزم  و طرفدارانش  رییس جمهور  امریکا حتی  د 

راحتی موازین بهداشتی را به تمسخر می گیرند که بر خالف نمایه ایست که از خود به عنوان یک جامعه پیشرفته  

در مجموع باید گفت، در شرایط دنیاگیری یک ویروس وحشی مانند کرونا تنها روشی که می تواند    .دهندنشان می

 .هد، شیوه ایست که ساکنان سرزمین اژدهای طالیی آن را اجرا کردندغول کرونا را شکست د

 چین: آمریکا صالحیتی برای پند و اندرز دادن درباره حقوق بشر ندارد 

یبند  چین در کنفرانسی خبری گفت، پکن به مفهوم حقوق بشر مردم محور پاامور خارجه    سخنگوی وزارت : ايسنا

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور    .است و آمریکا حق یا صالحیتی برای پند و اندرز دادن در قبال حقوق بشر ندارد

خارجه آمریکا که در آن چین خارجه چین این اظهارات را در پاسخ به محتوای وب پیج جدید حقوق بشر وزارت امور  

سی قبل  وانگ گفت، هر ک   .احترامی به حقوق بشر در سین کیانگ، تبت و هنگ کنگ شده، مطرح کردمتهم به بی 

این   درباره  و جامع  باید درکی عینی  یا منطقه  در یک کشور  به وضعیت حقوق بشر  درباره مسائل مربوط  بحث  از 

به عنوان عضو شورای حقوق بشر   ۲۰۲۳-۲۰۲۱  ن کرد، چین برای دورهاو در ادامه خاطر نشا  .وضعیت داشته باشد

سختگیرانه و  شده  برایانتخاب  را  تدابیر  فراگیرترین  و  کووید    ترین  شیوع  قبال  در  کنترل  و  پیش    ۱۹پیشگیری  در 

است کش  .گرفته  این  که  کرده  ثابت  چین  مردم  روزانه  زندگی  جوانب  از  بسیاری  بهبود  میان  این  در  افزود،  ور  او 

کرده است بشر کسب  توسعه حقوق  در  بزرگی  آمریکایی همه   .دستاوردهای  این حال طرف  با  داد،  ادامه  وانگ 

وی افزود، چین   .کندگیرد و در امور داخلی کشورهای دیگر تحت لوای حقوق بشر مداخله میحقایق را نادیده می 

می  آمریکا  از  و  بوده  مخالف  رفتاری  چنین  با  مشکالقاطعانه  تبعیض خواهد  نظیر  را  بشری  حقوق  مسائل  با  تش 

از زندانی نژادی، اعمال قان آمیز، سوءاستفاده  ها در ها و جنگطور مساله تحریم ها و همینون به شکل خشونت 

 .کشورهای دیگر را اصالح کند

 ها و خبرنگاران آمریکایی نگرانی واشنگتن از اقدام متقابل چین علیه رسانه

آمریکاسفا : فارس غی  رتخانه  با  پکن  و  در  خبرنگاران  بر  محدودیت  اعمال  به  چین  تهدید  دانستن  قبول  رقابل 

هشدار .های آمریکایی، مدعی شد عدم تمدید روادید خبرنگاران چینی مستقر در ایاالت متحده قانونی استرسانه 

ور و تهدید به مقابله  های چینی در این کشهای آمریکا در مسیر فعالیت خبرنگاران و رسانه اندازیپکن درباره سنگ 

روبهه ب نگرانی واشنگتن  از  واکنش حاکی  با  پکن   .رو شدمثل،  در  آمریکا  وبگاه »بلومبرگ«، سفارتخانه  نوشته  به 

)سه بیانیه امروز  صدور  با  انتقامشنبه(  برای  چین  هشدارهای  گفت  روادید ای  تمدید  عدم  درخصوص  جویی 

در این بیانیه ادعا شده که گالیه چین از   .تحده، »غیرقابل قبول« اسخبرنگاران این کشور مستقر در خاک ایاالت مت

پایه و اساس« بوده و  تصمیم دولت آمریکا برای محدود کردن زمان مجوز حضور خبرنگاران چینی در این کشور »بی

نوعی »سیاسی  تهدیدات   .کاری« استبه  داد: »چنین  توضیح  باره  این  در  آمریکا  این اساس، سفارتخانه  هایی  بر 



 
نا  قبول،  گمراهغیرقابل  و  میمناسب  تالش  آنها  است.  قلدری  کننده  با  را  آمریکا  شفاف  و  قانونی  اقدام  تا  کنند 

اند که  های ایاالت متحده از پکن خواستهبه نوشته بلومبرگ، دیپلمات   .«سیاسی جمهوری خلق چین یکسان کنند

های آمریکایی  بازگردند و به رسانه د مجدداَََ به این کشور  اناجازه دهد خبرنگاران آمریکایی که از چین اخراج شده

داده شود معمول  فعالیت  اجازه  نیز  چین  در  چنین    .مستقر  متحده  »ایاالت  افزود:  بیانیه  این  در  آمریکا  سفارتخانه 

به   از روی حسن   ۹۰اقداماتی را )محدود کردن روادید خبرنگاران چینی  اما دولت جمهوری خلنیت میروز(  ق داند 

را  ما  موضع  کامال  کشور    چین  این  در  خود  خبرنگاران  فعالیت  برای  آمریکا  معقول  درخواست  به  و  گرفته  نادیده 

وِن   .«کنداعتنایی می بی »وانگ  گذشته  پایان  روز  برای  آمریکا  از  درخواست  با  وزارت خارجه چین  بین« سخنگوی 

به محدودیت این کشور، هشدادادن  در  علیه خبرنگاران چینی  اقداما ها  این  با  که  داد  به مثل میر  مقابله  کند. ت 

بیشتر( اقدامات    )جزئیات  این  برای  واکنشی  عنوان  به  کنون  تا  جاری  سال  در  نیز  پکن  دولت  رویترز،  نوشته  به 

چین،  در  کشور  این  فعال  روزنامه  چند  در  شاغل  آمریکایی  خبرنگاران  از  تعدادی  اخراج  ضمن  واشنگتن، 

 .های ایاالت متحده وضع کرده های رسانیدی برای شرکتهای روادیدی جدمحدودیت 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۴افزایش نرخ رسمی 

ارز نسبت به    ۲۴ارز عمده را منتشر کرد که براساس آن نرخ    ۴۷نرخ  بانک مرکزی امروز )چهارشنبه(    -ایرنا  -نتهرا

براساس اعالم   ایرنا، به گزارش  .ارز کاهش داشت و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند  ۱۴روز دوشنبه افزایش یافت، قیمت  

هزار    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه،  (  ۹۹هم آبان  بانک مرکزی هر دالر آمریکا برای امروز )چهارشنبه ـچهارد

  .ریال اعالم شد۹۱۴هزار و    ۴۸ ریال و هر یورو نیز  ۵۶۶هزار و    ۵۴ ریال قیمت خورد. همچنین قیمت هر پوند انگلیس

ن  یال، کرو ۷۲۵هزار و   ۴ریال، کرون نروژ  ۷۲۵هزار و  ۴ریال، کرون سوئد   ۸۶۱هزار و  ۴۵هر فرانک سوئیس  همچنین

  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۵۶۹هزار و    ۶دانمارک  

و   پاکستان    ۱۳۷هزار    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ۹۸۰هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۴۰هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه 

و   ریال عمان    ۴۱۸هزار  و    ۱۰۹ریال،  و    ۳۱و دالر کانادا    ریال  ۲۳۲هزار  این    .ریال قیمت خورد  ۷۵۳هزار  بر اساس 

نیوزیلند   گزارش، و    ۲۷نرخ دالر  آفریقای جنوبی    ۹۶۰هزار  راند  و  ۲ریال،  ترکیه    ۵۸۸   هزار  لیر  و    ۴ریال،    ۹۹۳هزار 

ل  ۵۳۰هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۳۵ریال، روبل روسیه     ۸۲یر سوریه  ریال، 

ریال، دالر    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۸۷۲هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا  

و    ۳۰سنگاپور   تاکای بنگالدش    ۷۳۰هزار  و    ۴۹ریال، یکصد  ریال،    ۲۷۸و   هزار    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۴۹۳هزار 

هزار    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۸۹۶هزار و    ۳۴یه نپال  ریال و یکصد روپ  ۳۳کیات میانمار  

ریال،  ۹۲۸هزار و    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۲۵۲هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۷۹۷هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱و  

ریال،   ۲۳۹هزار و    ۵۹دینار اردن  ریال،    ۸۶۵هزار و    ۳۶ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۸۴هزار و    ۱۰رینگیت مالزی  

   ۸۸۶هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۶۹۰هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان  ۷۱۴هزار و  ۹یکصد تنگه قزاقستان 

افغانستان   افغانی  بالروس    ۵۴۷ریال،  جدید  روبل  آذربایجان    ۸۸۰هزار    ۱۵ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  ریال،   ۷۲۱هزار 

  ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۵۹و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۷۸۴هزار و    ۸۶ن  یکصد پزوی فیلیپی

 .گذاری شدریال ارزش   ۹۶۶هزارو ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان 

 

 سخنگوی وزارت خارجه: مذاکرات ایران و چین متوقف نشده است 

https://www.irna.ir/news/84098264/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84098113/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
انتخابات آمریکا را تکذیب    ان توقف مذاکرات ایران و چین تا اعالم نتیجهسخنگوی وزارت امورخارجه ایر  -ایرنا    -تهران  

و س  .کرد رسانی  اطالع  کل  اداره  گزارش  کشور  به  دو  افزود:  زاده«  »سعید خطیب  خارجه،  امور  وزارت  خنگویی 

اهبردی  برنامه جامع همکاری ر  .شودگو هستند و نتایج حاصل شده اعالم می درباره جزئیات قرارداد در حال گفت 

ساله ایران و چین یکی از تحوالت بسیار مهم در منطقه خاورمیانه است که ضمن تعمیق مناسبات دو کشور،    ۲۵

ی تواند تاثیر زیادی بر کمیت و کیفیت همکاری های اقتصادی دو کشور و همچنین بر ارتباطات تجاری کل منطقه  م

وز نگرانی های فزاینده ای  ه این برنامه راهبردی موجب براز طرفی انتشار اخبار مربوط ب   .خاور میانه داشته باشد

ت هاست  مدت  که  شد  آمریکایی  سیاستمداران  از  برخی  میان  فشار  در  اعمال  اصطالح  به  با  تا  کنند  می  الش 

این در شرایطی است که    .حداکثری و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران مانع گسترش روابط ایران با چین شوند

تحول مهم در خاورمیانه قرار گرفته و اعتراف کرده   تحت تأثیر این دتاتاق های فکر اصلی در امریکا بش  رسانه ها و

که آید  توافق اند  نمی  خوش  آمریکا  مذاق  به  کشور  دو  اقتصادی  و  تجاری  روابط  توسعه  و  چین  و  ایران    .بین 

ار همکاری های ایران و چین در چارچوب  یوشیونگ« تحلیلگر مسایل خاورمیانه در پکن بر این باور است که استمر»

تواند   می  راهبردی  برنامه  شوداین  کشور  دو  میان  ارتباطی  قلمروهای  گسترش  اینکه   موجب  مهمتر  همه  از  و 

 .جایگاه ایران را در طرح "یک کمربند یک جاده" )راه ابریشم نوین( چین مستحکم تر خواهد کرد

 

هراسی  کارشناسان و اساتید مسلمان بر لزوم مقاومت در برابر اسالم/   ستیزی در غرب در وبینار اسالم

 تاکید کردند 

مسلمکارشنا  -ایرنا    -تهران   اساتید  و  دانشگاه سان  ایان  در  های  شرکت  ضمن  اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  ران، 

»اسالم آنالین(  )کنفرانس  سیاست»وبینار«  تشریح  به  غرب«  در  خواستار  ستیزی  و  پرداخته  مسلمانان  علیه  ها 

برابر جریان  به    .آنها شدندراندان  هراسی و عقبهای حامی اسالم نوعی مقاومت رهبران کشورهای اسالمی در 

ایرگزا رئیس  رش  شجره«  »مسعود  اسالمی«،  وحدت  »کنفرانس  چهارمین  و  سی  خبری  ستاد  از  نقل  به  نا 

»کمیسیون حقوق بشر اسالمی لندن« در سخنانی در این کنفرانس که عصر دیروز )یکشنبه( برگزار شد، ابتدا به  

درباره اسالم گفت: اسالموضوع سناریوی غرب  و  کرد  اشاره  نگرانی طمهراسی  درهراسی،  ولی  نیست،   بیعی 

هراسی را شجره افزود: در دنیای امروز هیچکس اسالم  .حال افزایش است و تردیدی در این خصوص وجود ندارد

کنند، نوعی »دیوسازی« را در مورد مسلمانان داشته باشند و  کند، برخی از کشورهای غربی تالش میانکار نمی 

بر طبل اسالم این وسیله  بکوبند. عدهبا  تا هر انگلستان هم هستند، تالش می  دیگری که در دولت  هراسی  کنند 

اسالم  مصداق  را  کندمسلمانی  معرفی  کرد:    .هراسی  اضافه  لندن  اسالمی  بشر  حقوق  کمیسیون  رئیس 

اه  هایی وجود دارد که تالش کرده این را در جوامع غربی بسط دهد و امثال »دونالد ترامپ« و اساتید دانشگ دست

بحث را  این  می ها  دامطرح  و  از سال  کنند  و  کنند  را مطرح  آن  تحصیالت  فاقد  افراد  فقط  که  نیست    ۲۰۱۲ستانی 

گرفته  قرار  حمالت  و  اذیت  و  آزار  مورد  که  هستیم  مسلمانانی  افزایش  برخی   .اندشاهد  کرد:  تصریح  وی 

آمریکایی را مطرح  کنند و اسالم  می  هراسی برای گسترش جریان مورد نظر خود استفادهسیاستمداران از اسالم

ارسالن افتخار« عضو هیئت مدیره  »  .خواهند بجای »اسالم ناب«، اسالم مدنظر خود را ترویج دهندکنند و میمی

درباره   مجازی  نشست  این  در  خود  سخنرانی  در  نیز  آمریکا  »واشنگتن«  دانشگاه  سیاست«  و  دین  »مرکز 

نیواسالم در  مسجدی  در  مسلمانان  کشتار  حادثه  به  نه هراسی  ناگوار  اتفاق  این  گفت:  و  کرد  اشاره  تنها    زیلند 

ترین اقدامات تروریستی علیه مسلمانان در  بود، بلکه یکی از وحشتناک بدترین حمله تروریستی در خاک این کشور  

هراسی منفرد نیستند و با فاصله چند هزار مایلی از غرب هم در  های اسالم وی تاکید کرد: جریان  .تاریخ معاصر بود

مین رخ  اتفاقی  چنین  مییوزیلند  اکنون  سیاستمداران  میدهد.  را  مهاجر  و  مسلمانان  که  دل خوگویند  در  اهیم 

گوید، مسلمانان و مهاجران جوامع غربی و اروپایی بگنجانیم و یکپارچه کنیم، ولی در عین حال یک جریان موازی می
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ه به مسلمانان و مساجد و زنان آنها که حجاب دارند،  اهریمن و علیه جامعه ما هستند. آنها از این حربه برای حمل

قدامات چین در مقابل مسلمانان این کشور و همچنین کشتار مسلمانان در  افتخار با اشاره به ا  .کننداستفاده می

به عقب  یا  باید نوعی مقاومت  این کشور گفت: ما  به  ترامپ  با سفر  این منطقه »کشمیر« در هند همزمان  راندن 

نبود همین مقاومهجریان دلیل  به  و درست  باشیم  را داشته  و رهبران کشورهای اسالمی  از جانب کشورها  ت  ا 

 .گیرندکند که مسلمانان هدف کشتار در این منطقه قرار می است که ترامپ سفر خود به هند را زمانی تعیین می

آمریکا ازوی تصریح کرد: ما اسالم  را در  یازدهم سپتام  هراسی  پیبر می زمان حمالت  دا کرده و  بینیم که گسترش 

ا ترکیب  که  هستیم  و شاهد  نهادینه شده  کشور  این  در  به  اکنون  و  داده شدند  تغییر  آمریکا  عالی  دادگاه  عضای 

روند و امیدواریم با نتیجه انتخابات »سه شنبه بزرگ« برنامه ترامپ در این مورد  کار میهای محافظه سمت جریان

نرود تاکید   .پیش  با  ج  وی  اینکه  هلند ریانبر  و  آلمان  فرانسه،  مثِل  در کشورهای  پوپولیستی«  »راستگرای  های 

پید جریان گسترش  این  گفت:  است،  کرده  می ا  تالش  افراطی  راستگرای  این  های  در  مختلف  انتخابات  در  کنند 

هراسی با الم عماد حمرونی« رئیس »موسسه اهل بیت« )ع( پاریس نیز با بیان اینکه اس»  .کشورها برنده شوند

دهه از    ۴است و پس از گذشت  های این انقالب  پس لرزه آغاز انقالب اسالمی ایران آغاز شد، گفت: اتفاقات غرب  

این انقالب، شاهد تغییرات بسیاری هستیم و التزام به اسالم و حضور زنان مسلمان در اروپا و موسسات اروپایی  

ر فرانسه بود که باعث شده این کشور نفوذ البی صهیونیستی د  حمرونی افزود: عامل دوم  .بسیار زیاد شده است

اسالم شود  پرچمدار  غرب  در  اسالمهراسی  اشاعه  برای  فرانسه  پنهان  دولت  از  البی  این  استفاده و  هراسی 

چون   .کندمی ولی  نیستند،  اسالم  ضد  فرانسه  مردم  عامه  اینکه  بیان  با  پاریس  )ع(  بیت  اهل  موسسه  رئیس 

تأث افتند، افزود: افکار عمومی فرانسه را به این سمت یر البی صهونیستی هست، این اتفاقات میحکومت تحت 

، وهابیت را ابزاری  وی ضمن تاکید بر اینکه صهیونیسم  .ند که اسالمی واقعی افراطی و جنگجو و خشن استبرد

تصادی فرانسه، این کشور  های سیاسی و اقبرای هدف قرار دادن وحدت مسلمانان کرده است، تصریح کرد: بحران

همچنین    .ین جهان اسالم و مسیحیت زنده کندها را بکند، فتنهکند و دشمن تالش می ها می را وادار به این واکنش

برکلی آمریکا در این کنفرانس آنالین گفت: ترامپ از ابراز    -»خالد بیدون« استاد دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا  

همواراسالم برای  و    هراسی  داد  جواب  کامالً  سیاست  این  و  کرد  استفاده  سفید  کاخ  سوی  به  خود  راه  کردن 

هراسی در جامعه آمریکا ظهور پیدا  ور شود و با روی کار آمدن ترامپ، وجهه جدیدی از اسالم توانست رییس جمه

دون ادامه داد: به  یب  .گرددها قبل برمیکرد که البته پدیده جدیدی در جامعه این کشور نیست و سابقه آن به سال 

می  مستمر  تازه صورت  مهاجران  مسلمانان،  جامعگویند،  وارد  که  هستند  شدهواردی  آمریکا  ولی  ه  درصد    ۳۰اند، 

خود را    بردگانی که از آفریقا به آمریکا منتقل شدند، مسلمان بودند و به همین خاطر اجازه نداشتند شعائر اسالمی 

وی با بیان اینکه کاری که ترامپ انجام    .وجه پدیده جدیدی نیستا به هیچ هراسی آمریکداشته باشند، پس اسالم 

کنند جریان ارتجاعی با نگاه تعصبی  خواهند، انجام دهند، این است که تالش می هراسی میداد و مروجان اسالم 

تا اهداف خود را در حوزه  یل کنند، اضافه  های سیاسی و اجتماعی به واقعیت تبد علیه مسلمانان را کانالیزه کنند 

تروریستی   از حمالت  پس  بی  ۱۱کرد:  »انجمن  نام  با  اطالعاتی  پایگاه  یک  دانشجویان مسلمان«  نسپتامبر  المللی 

توسط دولت آماریکا ایجاد شد و بر اساس اطالعات این پایگاه، صدها مسلمان دانشجو از ایران و دیگر کشورهای  

این استاد دانشگاه افزود: در ایاالت متحده و اروپا هر   .ر گرفتنداسالمی توسط پلیس کالیفرنیا تحت بازداشت قرا

و هویتشان از مسلمانان  تروریست صحبت می  گاه  به  را  آنها  تاثیر  ها وصل میشود،  زیانبارترین  این شاید  و  کنند 

ئر  هراسی باشد که متوجه جامعه مسلمانان شده و باعث شده مسلمانان در کشورهای غربی نتوانند شعااسالم

بر روی فقط مسلمانان این مسئله  تاثیر  اینکه  توجه  نکته جالب  باشند.  داشته  را  مناسک خود  و    و  نیست  مهاجر 

بیدون با بیان اینکه با    .اندهای امنیتی قرار گرفتهحتی مسلمانان که تابعیت آمریکا را دارند، در پوشش همین نگاه 



 
هراسانه برجسته  های اسالم تهدید جدیدی است و دغدغه   هراسیهای ترامپ اینگونه القا شده که اسالم سیاست

 .ک سازه ذهنی نیست که فقط در آمریکا دنبال شودهراسی یبحث اسالمشده است، تصریح کرد: 

 

 رمزگشایی از یک »کد مهم« در توسعه چین 

انداز و اهداف بلندمدت کشور، اقتصادی، اجتماعی و چشمتدوین و اجرای برنامه ملی پنج ساله توسعه  /چانگ هوا

به ب کمونیست چین برای اداره و ساماندهی کشور و »کد« مهمی در مدیریت امور چین  های مهم حزیکی از روش

می  »در    .آیدحساب  پیشنهادات  چین  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  نوزدهمین  عمومی  مجمع  نشست  پنجمین 

برای    ۲۹تا    ۲۶روزهای   کمونیست چین  کمیته مرکزی حزب  این نشست  در  برگزار شد.  پکن  در  اکتبر سال جاری 

کشور تا سال  انداز و اهداف بلندمدت مورد« اقتصادی، اجتماعی و چشم  ۲۰۳۵ساله توسعه  چهاردهمین برنامه پنج

برای   تدوین و اجرای    .سال آینده ترسیم گشت  ۱۵تا    ۵تصویب قرار گرفت و به این ترتیب نقشه راه توسعه چین 

پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و چشم ابرنامه ملی  و  از روشانداز  بلندمدت کشور، یکی  های مهم  هداف 

آید. طی مهمی در مدیریت امور چین به حساب می دهی کشور و »کد«  حزب کمونیست چین برای اداره و سامان

هفتاد سال پس از تاسیس جمهوری خلق چین و به ویژه در ایام پس از اجرای سیاست اصالحات و درهای باز به  

ب بلندمدت  امور  در  چین  سو،  طرحاین  ارائه  به  مدت  میان  مسائل  درخصوص  راهبرد،  تدوین  مباحث ه  برای  و  ها 

طرح  به  بسالیانه  استرنامه ریزی  پرداخته  مدون  تکاملی، همراه   .هایی  روندی  در  حوزه  این سه  مسائل  همواره 

الم اقتصاد و  یکدیگر و به صورت متقابل و مکمل با هم در ارتباط بوده و در راستای تحقق توسعه پایدار، سریع و س

ان تاسیس جمهوری خلق چین ساله از زم اند. با مروری بر سیزده برنامه پنججامعه چین نقش بسزایی ایفا کرده 

های گرایی، تحلیل دقیق تحوالت داخلی و خارجی و تسلط بر قضاوت یابیم که مسیر فکری پایبندی به واقع درمی 

در شرایط   .ها بوده استتجربیات مهم در امر تدوین این برنامه   مربوط به شرایط و احتماالت آینده همواره یکی از

بین  متغیر  و  اقپیچیده  بهبود المللی،  خود هم  و ساختار  داشته  محفوظ  را  خود  استوار  عملکرد  چین همواره  تصاد 

خواهد    تریلیون یوآن فراتر  ۱۰۰میزان تولید ناخالص داخلی چین برای نخستین بار از رقم    ۲۰۲۰یافته است. در سال  

ده است، روندی که در  ن حال دستاوردهای عملی مبارزه چین با فقر توجه جهانیان را به خود جلب کررفت؛ و در عی

ای در  هزار فقیر ساکن درمناطق روستایی از دام فقر رها شده و به این ترتیب معجزه  ۷۵۰میلیون و    ۵۵نتیجه آن  

ای قابل  در ادامه همین روند، سطح زندگی مردم چین به گونه   .تاریخ جهانی مقابله با فقر به وقوع پیوسته است

میلیون نفر گذشته است؛ باز در ادامه همین    ۶۰ها از رقم  در شهرها و استانتوجه رشد کرده و میزان اشتغالزایی  

تحت    فرآیند، بزرگترین ساختار بیمه تامین اجتماعی در جهان ایجاد شده و بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر

ود یک میلیارد تن نیز  هایی اولیه درمانی قرار گرفته و در همین چارچوب در حدپوشش بیمه درمانی مرتبط با هزینه

کسب دستاوردی استراتژیک و عظیم در مبارزه با فراگیری ویروس کرونا و    .اندتحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته 

فراگیری ویروس د  کنترل و مدیریت  نمونه  از  تحقق نخستین  کارها  کامل کسب و  از سرگیری  و  از سویی  ر جهان 

ختار اقتصادی شاخص در جهان که پس از کرونا رشد اقتصادی  دیگر سو موجب شد تا چین به عنوان نخستین سا

در حال حاضر، حرکت چین به مرحله توسعه کیفی و با    .مثبت را در کارنامه خود ثبت کرده، به جهانیان معرفی شود

تغ باال  این فضا اموری چون مزیتکیفیت  در  و  داده  توجه ساختاییر جهت  قابل  ارتقای کارآیی حاکمیتی، های  ری، 

هبود بلندمدت شرایط اقتصادی، مواد اولیه سرشار، همچنین منابع انسانی غنی، فضای گسترده بازار، شاخصه  ب

آغاز دوران »چهاردهمین   .است پذیری در توسعه قدرتمند و ثباتی کالن در حوزه اجتماعی را محقق کرده  انعطاف 

مرفه چینی و عملی شدن اهداف تالشگرانه در واقع ایامی است که در پس تحقق ایده جامعه   برنامه پنج ساله«  

گیری از این فضا، روندی جدید در ایجاد یک کشور مدرن سوسیالیستی در  صدساله نخست کشور رخ داده و با بهره 

ی نخستین دوره پنج ساله از اهداف تالشگرانه صدساله دوم بتازد و در این  پیش گرفته خواهد شد تا کشور به سو

https://www.irna.ir/news/84097149/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
ساله« ضمن چین در طول دوران »چهاردهمین برنامه پنج  .ان جدیدی از توسعه خود وارد شد فرآیند چین را به دور

م و فناوری  پایبندی جدی به جایگاه محوری نوآوری در مدرنیزاسیون، بر سرعت ساخت کشوری قدرتمند و دارای عل

بازار داخلی قوی این افزایش سرعت همچنین شامل تسریع توسعه ساختار صنعتی مدرن، ایجا خواهد افزود،   د 

نیز خواهد بود، ضمن آنکه تعمیق اصالحات، ایجاد یک ساختار پیشرفته اقتصادی سوسیالیستی، اولویت بخشی به 

ف احیای  جامع  ترویج  روستایی،  و  کشاورزی  مناطق  در  مشخصه توسعه  دیگر  از  نیز  روستایی  آن ضاهای  های 

سازی توسعه هماهنگ  کشوری، ترغیب و عملیاتی  دهی فضاها و اراضیدر عین حال، سامان   .شودمحسوب می 

توان منطقه  ارتقای  در عین حال  و  و محصوالت فرهنگی  امور  در  توسعه  و  رونق  پیگیری  ای و شهرنشینی جدید؛ 

ی؛ پیگیری و عملیاتی سازی توسعه سبز و ارتقای شرایط همزیستی هماهنگ کشور در حوزه قدرت نرم و فرهنگ

بهبود کیف این روند خواهد  انسان و طبیعت،  از دیگر اهداف  بهبود سطح ساختارهای اجتماعی  یت زندگی مردم و 

ورد نظر قرار  ریزی در راستای توسعه و امنیت و ایجاد چین با ضریب امنیت باالتر همواره ماز دیگر سو، برنامه   .بود

تجهیزات دفاعی و نظامی    سازی های مدرنخواهد داشت و در این چارچوب اقدامات الزم در راستای تسریع برنامه 

  .نیز در دستور کار خواهد بود تا از مجموع این فرآیند، ساختار یکپارچه کشوری مرفه با ارتشی قدرتمند محقق شود

مطرح شد. در    ۲۰۳۵بی مدرنیزاسیون سوسیالیستی تا سال  در این نشست همچنین اهداف بلندمدت تحقق نس

مد سرانه جمعیت شهری و روستایی به سطح جدیدی خواهد رسید و  آن زمان، حجم کلی اقتصاد چین و میزان درآ

سازی جدید،  بر پیشانی کشوری با خصیصه نوآوری در تمام و جوه ثبت خواهد گشت. در این دوران از قبل صنعتی

سازی در حوزه کشاورزی، موجبات ایجاد یک ساختار اقتصادی جدید  ، روندهای شهرنشینی و مدرنسازیاطالعاتی 

است  فراهم مدرن  .آمده  مسئله  همچنین  ایام  این  نسبی  در  صورت  به  ملی  حکمرانی  قابلیت  و  سیستم  سازی 

ته است؛ در این  محقق گشته، حقوق مردم برای مشارکت برابر در امور و توسعه برابر به طور کامل تضمین گش

ای قانونمدار در جریان خواهد  ایام در چین کشوری با حکمرانی کامل قانون ساخته شده و دولتی قانونمند و جامعه 

در این روزگار فرهنگ عامه ملت و سطح تمدن اجتماعی به بلندای جدیدی دست یافته و قدرت نرم فرهنگی    .بود

گونه  به  انیز  است.  یافته  افزایش  ملموس  به ای  سبز  تولید  و  زندگی  شیوه  آن  در  که  است  روزگاری  روزگار،  ین 

فته و شرایط زیست محیطی به طور بنیادین با بهبودی اصولی مواجه گشته؛ از  ای گسترده مورد توجه قرار گرگونه

در   و همسانی  رسیده  یافته  توسعه  متوسط کشورهای  مقدار  به  ناخالص کشور  تولید  میزان سرانه  دیگر،  جانب 

ت  در همین فرآیند است که شکاف و اختالفا   .گیری از خدمات عمومی نیز به صورتی نسبی محقق شده استهبهر

مربوط به ساکنان مناطق شهری و روستایی به میزان قابل توجه کاهش خواهد یافت. زندگی مردم زیباتر گشته و  

گونه  به  ملت  تمام  مشترک  رفاه  و  انسانی  جانبه  واضتوسعه همه  و  مشخص  مواجه ای  ملموس  پیشرفتی  با  ح 

ن خارج به طور ویژه مطرح گشت  در این نشست همچنین مسئله گشایش سطح باال در مواجه با جها  .گشته است

چین گشایشی   .های برد برد منجر خواهد شدکه این موضوع به ایجاد موقعیت و فرصتی جدید برای تحقق همکاری

در عرصه عمیق قبل  از  به مراتب فراختر  با حوزههایی  و  به مراتب گسترده تر  با جهایی  در مواجهه  را  تر  هان خارج 

سازی فضای  المللی و عملیاتی های بین با اتکا بر بازار گسترده داخلی خود، همکاری  پیگیری و اجرایی خواهد کرد.

ابلیت گشایشی  چین نسبت به ایجاد یک ساختار باز اقتصادی جدید با ق  .برد برد و منافع متقابل تحقق خواهد کرد

از قبل اقدام خواهد کرد   به گونه به مراتب بیش  این اساس  بر  ایش اقتصادی خود در  ای همه جانبه سطح گشو 

را در حوزه تجارت و سرمایه  از رهگذر این اقدامات تسهیالتی  و  ارتقا خواهد داد  را  گذاری فراهم  برابر جهان خارج 

نوآورانه تجار با پیشبرد سازندگی مشترک  خواهد کرد و در عین حال توسعه  آنکه  برد ضمن  به پیش خواهد  را  ی 

ای مثبت به مشارکت در  کیفیت باال را پیگیری خواهد کرد و همزمان به گونه  ابتکار »یک کمربند یک جاده« توسعه با

 چین همواره به مفاهیم صلح ،توسعه، همکاری و   .امر اصالح ساختار حاکمیت اقتصادی جهان نیز خواهد پرداخت

در   فعاالنه  طور  به  و  بوده  پایبند  برد  سرنوشبرد  با  جامعه  و  جدید  المللی  بین  روابط  ایجاد  مشترک مسیر  ت 



 
باز، ملت چین همواره با آغوش گشوده، با   سال پس از اصالحات و درهای  4۰گام برداشته است . در جریان   بشری

رصه رشد اقتصاد جهانی ایفای نقش نموده مستمر طی سال های متمادی در ع و به گونه ای  جهان همکاری کرده

ن دلیل، امروز چین به یکی از منابع و عوامل اصلی ثبات  نیز فراتر رفته و به همی درصدی  ۳۰که این حضور از میزان  

اقتصادی در رشد  دهنده  برداری و حرکت  بهره  و  از حضور  گرمی  به  پکن  مبدل گشته است.  تمام   جهان  مشترک 

سفیر جمهوری   .ایران از فرصت ها و منافع سرشار توسعه در چین استقبال می نمایدکشورهای دوست از جمله  

 خلق چین در ایران 

 

 ت مشترک سازمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا تاکید بر استفاده از ارز ملی در نشس

اقتصادی    -ایرنا  -مسکو   اتحادیه  و  کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای  کارشناسان  و  مقامها  از  گروهی 

اوراسیا در نشستی وبیناری با حضور نماینده ایران در خصوص همگرایی اقتصادی و راههای توسعه آن گفت وگو 

بر استفا از جمله  و  به ویژکرده  برای توسعه همگرایی  ارزهای ملی  از  تحریمده  و  ه در شرایط  های یکجانبه غرب 

کردند تاکید  اقتصادی    .آمریکا  اتحادیه  و  شانگهای  همکاری  »سازمان  وبیناری  نشست  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 

توسعه پایدار    اوراسیا مساعی برای تحقق ظرفیت های اقتصادی منطقه و اقتصاد جهان: قدم های آتی در جهت

برگزا شنبه  سه  امروز  روسیه،  اقتصادی«  ایران،  اقتصادی  کارشناسان  و  مقامها  آن  در  و  قزاقستان،   ر  چین، 

کاظم جاللی« سفیر ایران در روسیه در این نشست با بیان اینکه دنیا در این  »  .قرقیزستان و اروپا شرکت داشتند

سه امیدبخش  د، اظهار داشت: خرسندیم که در این شرایط، جلروزها بخاطر کرونا در وضعیت بسیار بدی قرار دار

با قدردانی از کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا برای    .برای ترسیم خطوط همکاریهای اقتصادی برگزار شد وی 

بین   راه حل های مشترک  رود که  این هدف پیش می  با  ما در اصل  امروز  افزود: همایش  امروز  برگزاری نشست 

از بزرگترین دردهای بشریت است که باید اعتراف کنیم  و افق های همکاری پیدا شود. اتفاقا این یکی کشورهای ما

جاللی   .که باوجود شیوع ویروس کرونا هر کس به راه خود می رود و این مساله بر امیدبخشی بر آینده تاثیر دارد

هر کس  کنار همدیگر باشد و همکاری کند  برای بشریت ایجاد شده و بجای اینکه بشریت در ادامه داد: مساله ای

ود را می رود و مدیریت مشترک برای حل این مساله نمی بینیم. در این فضای دردمندانه همایشی تشکیل راه خ

است مهمی  بسیار  فرصت  بیندیشیم  و همکاری  آینده  به  بتوانیم  ما  تا  ما  .بشود  طبعا همکاریهای  افزود:  در     وی 

شته باشد. یک عرصه همکاری می تواند ه اقتصادی اوراسیا می تواند ابعاد مختلفی داسازمان شانگهای و اتحادی

همکاری امنیتی باشد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که با چالش ها و مسائل مختلف مواجه است. افراط گرایی و  

ست که با آن مواجه یکجانبه گرایی و مداخله کشورهای فرامنطقه ای در امور کشورهای منطقه از مسائل مهمی ا 

گهای و اتحادیه اوراسیا در این وضعیت می تواند به امنیت کشورهای منطقه کمک  هستیم. همکاری سازمان شان

یکجانبه،    .کند های  تحریم  است.  اقتصاد  عرصه  در  همکاری  ما  همکاریهای  دوم  بعد  گفت:  ایران  بزرگترین   سفیر 

ز وضعیت جهانی و تروریسم اقتصادی وادار  و سوء استفاده ا تهدید در عرصه جهانی است. شرایط تحریمی کنونی  

می کند که همکاری ها را در عرصه زیر ساخت ها توسعه دهیم. یکی از بزرگترین توانمندیهایی که داریم توسعه 

لمس می کنیم حرکت به سوی همگرایی   اقتصادی در شرق است. بزرگترین نیازی که در شرایط کنونی اقتصادی

واحد   بانکی اسسیستم  و  را    .تمالی  ملی  ارزهای  از  استفاده  و  ایجاد  بانک های مشترک  باید  اینکه  بیان  با  وی 

باشد.   موثر  ابزار  تواند  مختلف می  بین کشورهای  بورس مشترک  ایجاد  آن  کنار  در  افزود:  دهیم،  یک    توسعه  از 

بین کشورها نوع به همکاری هستیم و ازسوی دیگر در اقتصادهای ملی  جاللی   .ردی رقابت وجود داطرف ملزم 

گفت: برخی از فرصت ها بین کشورهای ما و اوراسیا و سازمان شانگهای وجود دارد که این رقابت ها را می توان  

به سوی یک همکاری مشترک پیش برد. یکی از این فرصت های خوب می تواند طرح یک کمربند یک راه باشد که  

طبعا به لحاظ فرهنگ و تمدن و جایگاهی که در آسیا    ی اسالمی ایران،وی ادامه داد: جمهور  .چین توسعه می دهد
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https://www.irna.ir/news/84097827/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
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با سازمان شانگهای و   برای توسعه همکاری  را به جنوب می توانیم وصل کنیم و  را به غرب و شمال  دارد شرق 

اوراسیا آمادگی داریم از امکانات بندری خود در خلیج فارس و دریای   .اتحادیه اقتصادی  عمان   وی افزود: ما طبعا 

-ه روابط با منطقه شرق و جنوب آسیا می توانیم استفاده کنیم و همکاری با اروپا را با راهگذر شمال  برای توسع

سفیر ایران سپس به نقش کشورمان برای تقویت صلح و امنیت منطقه ای اشاره و بر تداوم    .جنوب توسعه دهیم

کرد تاکید  این عرصه  در  آفرینی  باتوجه    .نقش  گفت:  معادن  به ظرفیت های خوجاللی  و  انرژی  منابع غنی  مثل  د 

متعدد و موقعیت سوق الجیشی به عنوان شریک مستقل و مطمئن برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقه ای  

و بین المللی آمادگی داریم. در کنار این، امنیت پایدار و نیروی انسانی آموزش یافته می توانیم در اختیار سرمایه  

 .ازمان همکاری شانگهای قرار دهیمران در چارچوب سگذاران و تاج

سرگئی گالزیف عضو کالج همگرایی و اقتصاد خرد در کمیسیون اقتصادی اوراسیا //  لزوم استفاده از ارزهای ملی

نیز در نشست امروز به مساله کمبود منابع مالی و پولی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اشاره کرد که نقدینگی 

اور اقتصادی  گالزیف که چندین سال مش  .این کشورها در مجموع پنج برابر کمتر از نقدینگی چین استدر جریان  

سرمایه از روسیه خارج   رئیس جمهوری روسیه بوده است خاطرنشان کرد که در سالهای اخیر یکهزار میلیارد دالر

ها )محدوده های اقتصادی کنترل  خروج سرمایه از این کشور کنترل نمی شود و سرمایه ها به آفشور روند شد و

تند پیش از شیوع کرونا رشد اقتصادی خود را تامین وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها توانس  .می رود نشده(  

کنند، اظهار کرد: بحران اقتصادی کنونی در جهان تشدید می شود و کرونا بیش از همه به کشورهای غربی ضربه  

ب سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا داد  ر مورد همکاریها در چارچوکارشناس روس توصیه هایی د  .زد

گالزیف گفت: باید از استفاده ارز    .ر همکاریهای اقتصادی در چارچوب این دو سازمان گسترش بیابدکه باید ساختا

ار گرفته می  مسموم خودداری کنیم و در زمان حاضر شاهد هستیم که علیه روسیه و چین تحریم های گسترده بک

وی با تاکید بر لزوم    .یارد دالر استشود. زیان های روسیه از تحریم های آمریکا در چند سال اخیر بیش از یکصد میل

ارزهای ملی در   بیاوریم. سهم  ارزهای ملی روی  به  باید  یورو تصریح کرد:  از دالر و  از استفاده گسترده  خودداری 

ایش می یابد. ما باید از خطراتی که از سوی سیستم مالی جهانی متوجه مبادالت بازرگانی بین روسیه و چین افز

الج همگرایی و اقتصاد خرد در کمیسیون اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه  عضو ک   .مصون کنیم ما می شود خود را

اور اقتصادی  اتحادیه  در  داشت:  اظهار  اند،  کرده  ایجاد  را  خود  بانکی  های  پرداخت  سیستم  چین  و  اسیا  روسیه 

د  سیستم همکاریهای اقتصادی ایجاد و فعال شده است و چنین سیستمی باید در سازمان همکاری شانگهای ایجا 

 .شود

پوتین با بیان اینکه سیستم های مالی بر اساس  اقتصادی پیشین گالزیف مشاور//    با ارزهای ملی لزوم ارائه وام

وام ها زیاد مورد توجه نیستند و باید سیستم دیگری که مراکز  دالر آمریکا و یورو تنظیم می شود، اظهار داشت: این  

وی بر لزوم توسعه استفاده از یوآن در بازار مالی روسیه و    .اد کرداقتصادی بتوانند از خدمات آن استفاده کنند ایج

 .روبل در بازار چین و گسترش این سیستم ها تاکید کرد

با اتحادیه اوراس -مارکو ریچری« دبیر کل انستیتوی اروپایی تحقیقات اقتصادی»//    یالزوم همکاری اتحادیه اروپا 

لزوم همکاری بین اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و  سیاسی نیز در نشست وبیناری امروز بر  -اجتماعی

با انتقاد از تحریم های یکجانبه آمریکا خاطرنشان ک  .سازمان شانگهای تاکید کرد رد: از یک  این کارشناس اروپایی 

ا اقدامات  دیگر  طرف  از  و  آمریکا  تحریمی  سیاست  گسترش  شاهد  خود  طرف  اقتصاد  از  حمایت  برای  کشور  ین 

اند    .یمهست و متعهد شده  پایدار شده  توسعه  اخیر همه کشورهای سازمان ملل خواهان  در سالهای  افزود:  وی 

تا سال   توسعه  کنند  ۲۰۳۰برنامه  اجرا  این سوال  .را  با طرح  در    ریچری  توانیم  آیا می  کار  که  پلتفرم مشترک  این 

همکاریها توازن ایجاد کرد. همه کشورهای اروپایی کنیم، اظهار کرد: باید نظم جدید بوجود بیاید تا بتوان در ساختار  

باید اصول جدید همکاری را فرابگیریم و اگر گامهای خود را با اتحادیه اوراسیا و سازمان شانگهای مقایسه کنیم می  



 
وی خاطرنشان کرد که بانک هایی مانند بانک بریکس    .فرا بگیریم موثر برای گسترش ساختار همکاریها توانیم نکات

مالی و   مراک  این  در  و  کنند  می  بازی  همکاریها  ساختار  توسعه  در  توجهی  قابل  نقش  توسعه  اسالمی  بانک 

با یکدیگر و توسعه تعامل بین این بانک ها   مکانیسم سرمایه گذاری بسیار خوبی برقرار شده است. باید به همکاری

 .پرداخت تا کیفیت توسعه کشورهای ما بهتر شود

وان وان« رئیس اجرایی »//   توسعه روابط چین با کشورهای عضو سازمان شانگهای برای طرح یک کمربند یک راه

بود که به تشریح برنامه    سخنران دیگر نشست وبیناری امروز  انستیتوی تحقیقات مالی در دانشگاه خلق چین هم

وی    .یا پرداختن برای توسعه همکاریها در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسهای پک

ازجمله به تصویب برنامه پنجساله توسعه ازسوی دولت چین اشاره کرد و گفت: این برنامه بسیار مهمی است که 

وان وان در تشریح طرح یک کمربند یک راه گفت که این طرح بر اساس    .در مسیر پیشرفت و توسعه گام برمی دارد

سال اخیر    ۷وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در    .طرح جاده ابریشم پیش نمی رود و یک طرح کامال جدید است

آن   کشور در چارچوب  ۱۶برای توسعه طرح یک کمربند یک راه گفت: اجرای این طرح به خوبی پیش می رود و با  

کارشناس چینی بر عزم کشورش برای توسعه   .م و می خواهیم از این راه به اروپا متصل شویممتصل می شوی

همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور اجرای طرح یک کمربند یک راه تاکید   همکاری با سازمان

 .کرد

ژونسوف معاون اداره همگرایی اقتصادی اتاق    رحیم بیگ//    لزوم همگرایی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا

سیا است و نورسلطان نظربایف  ملی صنعتگران قزاقستان نیز گفت که قزاقستان مبتکر همگرایی اقتصادی در اورا

وی با بیان اینکه قزاقستان    .رئیس جمهوری سابق قزاقستان طرح تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح کرد

ارتباط نداریم و به همین   ت به همگرایی اقتصادی دارد، اظهار داشت: ما کشوری هستیم که با اقیانوسدیدگاه مثب

مقام قزاقستانی خاطرنشان کرد که طرح یک کمربند یک راه نه فقط    .ه می کنیمدلیل به همگرایی و همکاری توج

ه دیجیتالی  اقتصاد  توسعه  آن  در  بلکه  شود  می  شامل  را  ها  زیرساخت  استتوسعه  شده  بینی  پیش  وی    .م 

در عرصه خدمات   که  تاسیس شده است  المللی  بین  مالی  مرکز  قزاقستان  پایتخت  آستانه  در  که  گفت  همچنین 

 .فعالیت می کند و وام ارائه می کند و ما سعی می کنیم اقتصاد سبز را توسعه دهیم  بانکی

 

 اشت آبزیان صادراتی بوشهر را بررسی کردند ها وضعیت بهد چینی

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: نمایندگان دامپزشکی و گمرک کشور چین در بازدید ویدیویی   -ایرنا-بوشهر

عمل شرکت  فرآورده از  بهداشتیآوری  وضعیت  بوشهر  در  بندی  بسته  و  دامی  خام  این    های  از  صادراتی  آبزیان 

دادند قرار  بررسی  را مورد  به کشور خود  ایرنا، مر  .استان  بازدید  به گزارش  در حاشیه  روز دوشنبه  بحرانی  تضی 

ها در جمع خبرنگاران افزود: این بازرسی به منظور اطمینان از تولید محصول سالم و بهداشتی و  ویدئویی چینی

ی بویژه میگوی استان بوشهر به کشور چین انجام شد تا نسبت به رعایت های خام دامهمچنین صادرات فرآورده 

وی    .ی یادشده در مجوز ورود صادر شده توسط آن کشور اطمینان الزم را داشته باشندهای بهداشتدستورالعمل

آبزیان  که عمده صادرات  پرجمعیت  از کشورهای  یکی  مختلف  به کشورهای  آبزیان  راستای صادرات  در  کرد:    بیان 

این کشور صورت    شود کشور چین است که حجم زیادی از صادرات آبزیان جهان نیز به مقصدایران به آن انجام می 

بحرانی با اشاره به اینکه ایران استانداردهای مختلفی را از جمله کد اتحادیه اروپا و کد اورآسیا برای بحث   .گیردمی

برای بازار آبزیان استان   چین همواره یک مشتری مناسبصادرات به کشورهای مختلف دارد، اظهارداشت: کشور  

های زیادی را در بحث ممیزی جهت صادرات آبزیان  کشور چین حساسیت  وی تصریح کرد:  .رودبوشهر به شمار می

آوری و بسته بندی میگوی های عملو بویژه میگو دارد و در همین راستا درخواست بازدید مجازی را از یکی شرکت

های صادراتی از  بحرانی بیان کرد: محل بازدید مجازی طبق اعالم کشور چین جهت محموله  .شهر دادپرورشی بو

https://www.irna.ir/news/84097174/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
بحرانی افزود: سازمان دامپزشکی ایران   .شهرک صنعتی بوشهر انتخاب شدشرکت سامان تجارت اروند مستقر در  

  .ه بودند به آنها اعالم کرده استرا دریافت کرد IR آوری و بسته بندی آبزیان که کدشرکت عمل ۲۲لیستی را شامل 

اداره کل   این بازدید ویدئویی با هماهنگی سفارت ایران به صورت سه جانبه با حضور سازمان دامپزشکی کشور،

 .دامپزشکی گمرک چین صورت گرفت  دامپزشکی استان بوشهر و نمایندگان دامپزشکی ایران و قسمت قرنطینه

 

 ن حمله تروریستی در دانشگاه کابل را محکوم کرد چی

این   -ایرنا  -تهران کشورش  که  گفت  کابل  دانشگاه  تروریستی  حمله  به  واکنش  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

حمله را به شدت محکوم می کند و ضمن تسلیت جان باختن قربانیان این حمله، با خانواده های آنان و همچنین  

به گزارش ایرنا، وانگ ون بین روز سه شنبه در کنفرانس خبری روزانه در    .کندهمدردی می  ازمجروحان حادثه ابر

چین همواره  پکن افزود: ظرف دو هفته گذشته، این دومین حمله به نهادهای آموزشی در پایتخت افغانستان است

غانستان با تروریسم و تالش آنان افمخالفت خود را با هر گونه حمله تروریستی اعالم کرده و از مبارزه دولت و مردم 

او گفت: چین مایل است به اتفاق جامعه جهانی برای پیشبرد صلح،   .برای حفظ امنیت کشور پشتیبانی می کند

کند کوشش  افغانستان  زودتر  چه  هر  شکوفایی  و  توسعه   .ثبات، 

چین در ادامه از آمریکا خواست سخنگوی وزارت امور خارجه //   آمریکا باید به دخالت در امور هنگ کنگ خاتمه دهد 

کنگ هنگ  امور  در  مداخله  ویژه فوراً  قضایی به  دهد امور  پایان  را  منطقه  داخلی  این  امور  در  دخالت  گونه  هر  و 

مخالفان در هنگ کنگ   تن از پمپئو وزیر امور خارجه آمریکاف دستگیری هشت روز گذشته مایک  .را متوقف کند چین

اداری   قانون است و منطقه چین کشور وانگ ون بین با اشاره به همین موضوع گفت:  .را به شدت محکوم کرده بود

چین کنگ  هنگ  تحت ویژه  شود نیز  می  اداره  قرار   قانون  بررسی  مورد  باید  تخلفات  و  شود  رعایت  باید  قوانین 

تهمت و انگ زدن    هنگ کنگ وظایف خود را مطابق قانون انجام می دهند و نباید مورد   دولت   ادارات مربوطه گیرد

بگیرند از چین است و امور هنگ کنگ صد در صد بخشی   .قرار  اداری ویژه  تاکید کرد که هنگ کنگ یک منطقه  او 

رود از به شمار می  داخلی چین  تخریب امور  برای  تالش  نظام«     هرگونه  دو  تضعیف شکوفایی »یک کشور،  و   و 

ین از جمله هموطنان هنگ کنگی روبرو خواهد شد و هیچ چثبات هنگ کنگ مطمئناً با مخالفت قاطعانه همه مردم  

 .گونه تالشی برای دخالت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین موفق نخواهد بود 

 

 ۲۰۳۵گذاری چین برای سال اقتصاد اول جهان، هدف

کشور قصد دارد اقتصاد و  پنجمین نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، این    بر اساس اطالعیه  -ایرنا  -تهران

به اقتصاد شماره یک  برساند و با پیشی گرفتن از آمریکا،    ۲۰۳۵درآمد سرانه آن را به باالترین سطح دنیا تا سال  

رود  انتظار می  این اطالعیه ایرنا به نقل از "سی جی تی ان"، بر اساس شنبهبه گزارش روز سه   .جهان تبدیل شود

ناخالص داخلی در تولید  تا سال    سرانه  به سطح میانه کشورهای پیشرفته برسد و چین به کشوری    ۲۰۳۵چین 

با قدرت اقتصادی بی از طریق گسثروتمند  تبدیل شودنظیر  با درآمد متوسط  برای    .ترش چشمگیر گروه های  این 

پنجم هدف بلند مدت سعادت مشترک همه مردم برای دستیابی به پیشرفت اساسی   نخستین بار است که پلنوم

ر را مطرح کرده است که بدون تردید سبب افزایش احساس دسترسی به سود و منفعت، شادی و امنیت مردم  ت

جهانیبه همین   خواهد شد جامعه  به دلیل،  نسبت  را  خود  انتظارات  و  چین  اطمینان  توسعه  پیشنهاد   اهداف  در 

پنج ساله  برنامه  است چهاردهمین  کرده  و    .ابراز  پایدار  توسعه  به  در  دستیابی  بهبود  اساس  بر  اقتصاد  در  سالم 

وری و پیشرفت و نوسازی  کیفیت و کارایی، افزایش پتانسیل رشد، بهینه سازی اقتصاد، افزایش و تشویق به نوآ

تا سال   اندازهای چین  دیگر چشم  از  نوآوری شالوده ساخت چین    .است  ۲۰۳۵در صنایع  این اطالعیه،  بر اساس 

در خود  به  اتکا  و  بود  خواهد  باشد  مدرن  می  ملی  توسعه  استراتژی  آوری،  فن  آوردن  دست  با   به  کشور  تقویت 
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نو به  یابی  نخبه، دست  و  استعدادهای جوان  وپرورش  جهان محقق   آوری  در  را  قدرت علمی  یک  به  تبدیل شدن 

  در این اطالعیه آمده است رشد اقتصادی و رشد درآمد باید همخوان باشد، ساختار توزیع ثروت بطور   .خواهد کرد

قابل مالحظه ای باید تغییر کند و فرصت های برابر در سطح اجتماع، خدمات عمومی، تحصیالت و بهداشت و درمان  

 .احساس خوشبختی و امنیت در مردم تقویت و پیشرفت جامعه همه جانبه باشد یدبوجود آ

 

 کند چین محصوالت غذایی وارداتی را قرنطینه می

ه دنبال کشف ویروس کرونا در چند مورد از غذاهای وارداتی در چین، گمرک این کشور اعالم کرد از  ب  -ایرنا  -تهران

از مطابقت کاال  این پس، مطابق قانون، محصوالت دریایی وارداتی بازرسی و قرنطینه می شود و پس از اطمینان  

  .چینی، اجازه ترخیص صادر می شود  با معیارهای ذیربط برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان

به گزارش ایرنا از شینهوا، گمرک چین درباره تاخیر در ترخیص خرچنگهای وارداتی از استرالیا در گمرک و بنادر این  

قوانین و مقررات کشور صورت گرفته است و هدف از آن اطمینان از ایمنی    کشور نیز اعالم کرد که این اقدام طبق

واردات غذایی  استمواد  چینی  کنندگان  مصرف  برای  همکاری     .ی  توسعه  در  چین  است  آمده  گزارش  این  در 

این اقدام گمرک چین    .دوستانه با کشورهای خارجی از اصول احترام متقابل، برابری و سود متقابل پیروی می کند

که است  حالی  ا در  وارداتی  منجمد  های  گوشت  در  کرونا  ویروس  از  مواردی  شناسایی  دنبال  چین به  برزیل،  ز 

کرد تعلیق  موقت  صورت  به  را  کشور  این  از  گوشت  چین،    .واردات  بهداشت  ملی  کمیسیون  از  ایرنا  گزارش  به 

گوشت در  کشور  این  استان  کارشناسان  مقصد  به  برزیل  از  وارداتی  زده  یخ  چین،  های  جنوب  در  واقع  شاندونگ 

کشتی که این گوشت ها را حمل کرده است در    گزارش حاکی است ملوانان و خدمه  .ویروس کرونا کشف کرده اند

پیش از این نیز مسئوالن گمرک این کشور    .کنار کارکنان شرکت وارد کننده این گوشت ها، همگی قرنطینه شده اند

دفتر بازرگانی پکن نیز   .به ویروس کرونا از مبدا برزیل را کشف کرده بودندیک محموله مرغ منجمد وارداتی آلوده  

گزارش گمرگ و دولت های محلی چین اعالم کرده بود تاکنون چندین بار مواد   ور بیانیه ای با استناد بهپیشتر با صد

ان می خواهیم روند  غذایی منجمد وارداتی آلوده به ویروس کرونا گزارش شده است به همین دلیل از وارد کنندگ

م را برای جلوگیری از صادرات مواد غذایی  همه گیری ویروس کرونا در سطح جهان را نظارت کنند و ابتکار عمل الز

دولت محلی پکن همچنین به شرکت      .منجمد از مناطقی که به شدت درگیر همه گیری کرونا هستند، بکار گیرند

های گزارش دهی خود در این زمینه را تقویت کنند و در صورت کشف ها دستور داده است تا هشدارها و مکانیزم  

   .کاال به ویروس کرونا، سریعا مقامات مربوطه را در جریان بگذارند موردی در زمینه آلودگی 

 

 واشنگتن است؟ -ترامپ یا بایدن؛ چه سرنوشتی در انتظار روابط پکن

و سی  -ایرنا  -تهران اقتصادی  رقیب  بزرگترین  گره  چین  نظاره  نزدیک،  از  و  اما دقیق  در سکوت  اکنون  آمریکا،  اسی 

انتخابات   روز  رو،    ۲۰۲۰آخرین  در دوره چهار ساله پیش  بگیرد که  نتیجه، تصمیم  با مشخص نشده  تا  آمریکا است 

و    در چهار سال اخیر و به دلیل رویکردهای یکجانبهچگونه باید ساز روابط خود با واشنگتن را کوک کند؛ سازی که  

نبود کوک  باید  که  آنگونه  ترامپ،  دونالد  مورد   .شاید خصمانه  در  سیاست شفافی  کنون  تا  چین  ایرنا،  گزارش  به 

آمریکا حداقل در ظاهر اتخاذ نکرده و همواره بر بی طرفی در این انتخابات و اینکه برای پکن فرقی    ۲۰۲۰انتخابات  

با این حال دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا همواره   .چه کسی سکان دار کاخ سفید شود تاکید کرده است  ندارد

در کنار ایران و روسیه، چین را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرده است موضوعی که نشان می دهد از  

تمدید شود او  ریاست جمهوری  دوران  ندارد  پکن دوست  ترامپ،  از هشت سال    .دیدگاه  معتقد است چین  ترامپ 

اوباما و دموکرات ها بر این کشور به خوبی استفاده و به جای دخالت و اعزام نیرو به کشورهای دیگر  دوران باراک  

اقتصاد تقویت  فکر  زیادی کسب کرده است به  توفیق  این مسیر هم  در  و  بوده است  روز   .خود  ترامپ همین چند 

https://www.irna.ir/news/84097619/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84097619/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84097619/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84098059/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
ند، به نظر می رسد او کینه  رها از جمله چین می خواهند از »شر« من خالص شوپیش بود گفت تعدادی از کشو

ای عملکردش به گونه  وی افزود چین را در دل دارد و از هر فرصتی برای طعنه زدن به این کشور استفاده می کند،  

برانگیخته است را  او  علیه  از کشورها  بسیاری  که خصومت  مذاکرات    .بوده  گرماگرم  در  و او حتی  با چین  تجاری 

یات انتقادی علیه چین صحبت می کرد و همواره این کشور را به سرقت نواوری و  علیرغم سفر خود به پکن، با ادب

عمال منجر به تیره  کارشناسان معتقدند از جمله عواملی که .مازاد تجاری در تعامل اقتصادی با آمریکا متهم می کرد

کش سایر  و  چین  با  آمریکا  مناسبات  شده،  شدن  ب ورها  واشنگتن  است  آمریکا"  "نخست  این سیاست  اساس  ر 

سیاست معتقد است اول باید منافع آمریکا را در اولویت قرار داد موضوعی که باعث تضعیف روابط واشنگتن نه تنها  

د  اما در پکن در کنار نگاه منفی که نسبت به ترامپ وجود دار   .با چین بلکه حتی با کشورهای اروپایی شده است

تر های  سیاست  انجائیکه  از  معتقدند  هم  ای  دارد  عده  اقتصادی  رویکرد  و  است  شفاف  کشور  این  قبال  در  امپ 

ریاست جمهوری مجدد وی به نفع چین است زیرا آنها می دانند به دنبال چه جیزی هستند این عده معتقدند دولت  

 .ت بیشتری برای شرکت های چینی داردجو بایدن سیاست سختی در قبال پکن اتخاذ کرد هرچند حضور او جذابی

ادی و بازرگانی از مهمترین تنش های چین و امریکا است، ترامپ در چهار سال گذشته محدودیت های مسایل اقتص

زیادی برای شرکت های چینی به ویژه شرکت های فناوری مانند هواوی اتخاذ کرد او حتی به فکر بیرون انداختن 

ا مهلت داده است تا با مقررات  به انه  ۲۰۲۲یکا است به طوری که تا ابتدای سال  شرکت های چینی از بورس آمر

بیایند کنار  واشنگتن  حسابرسی  چین   .تازه  دریای  سینکیانگ،  داخلی  امور  در  آمریکا  دخالت  کنگ،  هنگ  مساله 

ظر می رسد  جنوبی و مساله فعالیت رسانه های دو کشور از دیگر محورهای تنش بین چین و امریکا است که به ن

 .آمریکا بود ۲۰۲۰ظر نتیجه انتخابات برای به سرانجام رساندن آن باید منت

 

 گنجی ماندنی شد؛ قطبی در یک قدمی سقوط قرار گرفت پورعلی

در مجموع    -ایرنا  -نتهرا را در سوپرلیگ   ۲تیم شنژن چین  بقای خود  اوربرایت گذشت و  از سد شیجیاژوانگ  بازی 

آف سیزدهم تا  های شیجیاژوانگ اوربرایت و شنژن چین در دیدار برگشت پلیبه گزارش ایرنا، تیم   .ردچین قطعی ک

به اتمام رسید و در مجموع    ۲بر    ۲مساوی  شانزدهم سوپرلیگ چین به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه  

های سیزدهم و چهاردهم  آف تیمپلی با این نتیجه تیم شنژن راهی    .دست پیدا کرد  ۲تیم شنژن به برتری سه بر  

  آف پانزدهم و شانزدهمی رفت. شد و بقای خود را در این فصل قطعی کرد. تیم اوربرایت اما با این شکست به پلی 

ب اگر  مسابقه  آن  پلیدر  دیدار  راهی  برسند  برتری  به  پایینتوانند  دسته  دوم  تیم  با  میآف  صورت  تر  در  اما  روند 

در سوی    .کنند. هدایت این تیم بر عهده افشین قطبی استه به دسته دوم سقوط میشکست خیلی سریع دوبار

 .را گرفت ۶.۵دقیقه در زمین حضور داشت و نمره  ۹۰مقابل مرتضی پورعلی گنجی همانند بازی رفت 

 

 قاضی آمریکایی ممنوعیت تیک تاک را لغو کرد 

ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن چینی تیک تاک را که   ایالت پنسیلوانیای آمریکا طی حکمییک قاضی    -ایرنا  -تهران

لغو کرد بود،  اعمال کرده  این کشور  بازرگانی  این    .وزارت  بر اساس حکم  از شینهوا،  ایرنا  روز دوشنبه  به گزارش 

وانگ وِن بین سخنگوی وزارت   .آبان( اجرایی می شود  ۲۲نوامبر )  ۱۲از   قاضی، لغو ممنوعیت استفاده از تیک تاک

چین در واکنش به این حکم ابراز امیدواری کرد که آمریکا به طور عملی و واقعی به اقتصاد بازاری و اصل   خارجه

بدون  و  عادالنه  برابر،  باز،  المللی، شرایط  بین  تجارت  و  اقتصاد  مقررات  رعایت  و ضمن  بگذارد  احترام  برابر  رقابت 

این مقام چینی تاکید کرد: چین   .خاک خود ایجاد کندرا برای شرکت های همه کشورها در    تبعیض در امور بازرگانی

و   ملی  نیروهای  از  استفاده  سوء  ملی،  امنیت  مفهوم  تعمیم  به  توسل  با  آمریکا  باجگیرانه  رفتارهای  با  همواره 

وی خاطر نشان کرد: ما همچنین متوجه شدیم که قاضی    .سرکوب بی دلیل شرکت های خارجی مخالفت می کند
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امنیت ملی خیالی  د نوشته است که تفسیآمریکایی در حکم خو تاک علیه  اپلیکیشن تیک  تهدید  از  آمریکا  ر دولت 

پیش از این دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا دستور داده بود که دانلود و استفاده از این نرم افزار چینی   .است

ترین تصمیم زه یک تاک و »وی چت« تامنع فعالیت دو نرم افزار ت  .مهر ممنوع شود  ۷بعد از ظهر روز   ۱۱:۵۹از ساعت  

دولت ترامپ از آغاز فعالیت خود به جنگ تجاری    .دولت ترامپ برای مقابله با افزایش قدرت چین به شمار می رفت

آورده و تعرفه  تازه با چین روی  اقدام،  این  از آن کشور وضع کرده است.  بر واردات کاال  ترین تصمیم های سنگینی 

چین است. ترامپ مالک تیک تاک را تحت فشار قرار داده تا فعالیت این بله با افزایش قدرت  دولت ترامپ برای مقا 

 .را به یک شرکت آمریکایی بفروشد نرم افزار در آمریکا 

 

 گلوبال تایمز:انتخابات آمریکا مبارزه جهانی با کرونا را متوقف کرد 

به  -ایرنا-پکن آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  اینکه  از  خود  تحلیل  ترین  تازه  در  چین  حاکم  حزب  ارگانی  روزنامه 

با کرونا شده ، بش برای توقف مبارزه جهانی  انتقاد کرده استمانعی  نقل  .دت  به  ایرنا  از روز دوشنبه    به گزارش 

اما   افزایش گذاشته  به  اروپا رو  و  آمریکا  از کرونا در  نرخ مرگ و میر ناشی  تایمز، شمار مبتالیان و  روزنامه گلوبال 

ر قرنطینه را  روزنامه می نویسد که فرانسه و آلمان بار دیگ  .واکنش این کشورها با یکدیگر کامال متفاوت بوده است

انگلیس محدودیت های گسترده ای درنظر گرفته است اما کاخ سفید بجای مبارزه با    در دستور کار قرار داده اند و

را   وضعیت  این  که  ندارد  هم  قصدی  ظاهرا  و  است  شده  متمرکز  جمهوری  ریاست  انتخابات  روی  گیری  همه  این 

کو با  جهانی  مبارزه  در  بزرگ  گاف  یک  این  و  کند  انتخ   .است  ۱۹وید  کنترل  اینکه  به  اشاره  با  ریاست نشریه  ابات 

جمهوری ایاالت متحده تأثیر جدی بر مهار جهانی کرونا داشته ، آورده است: دولت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا 

ن  از ابتدای امر قضاوت نادرستی درباره این بیماری داشت و سپس به همین دلیل توانایی کافی برای مبارزه با آ

داده نشد و تاکید بر استمرار این روند اشتباه و برخوردهای گستاخانه    نداشت و اراده ای هم برای این منظور نشان

گلوبال تایمز     .و دروغ گفتن ها ، تالشی برای فریب آمریکایی ها و حرکت واشنگتن در مسیر ضد علم بوده است

ار کرده اند، اما لی انتقاد کرده و اظهارات دانشمندان را تکرمی نویسد: »جو بایدن« و دموکرات ها بارها از دولت فع

تا   انتخاباتی می ماند  اندازه سیاسی شده است و بیشتر شبیه یک کارزار  از  ظاهرا موضوع کرونا در آمریکا بیش 

  روزنامه ادامه می دهد: گروهی در آمریکا طرفدار ماسک و گروهی    .اینکه بین درست و غلط انتخابی صورت گیرد

با ک رونا با روش های علمی و ماسک زدن تاکید می ورزند و برخی دیگر  دیگر مخالف آن هستند. برخی بر مبارزه 

ویروس است.  این  برای مهار  نبود یک سیاست مدون  این نشان دهنده  کنند.  دنبال می  را  وابستگی های حزبی 

رسانه چینی   .گره خورده است  ۲۰۲۰ل  ولی ظاهرا همه چیز به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر سا

آ است:برخورد  آورده  و  کرده  توصیف  جهان  برای  وحشتناک  الگوی  یک  را  اپیدمی  این  با  باعث   مریکا  تنها  نه  این 

لیبرال آمریکایی است. فقط دولت فعلی ایاالت متحده نیست که باید پاسخگوی  شرمساری آمریکا بلکه برای نظام

گلوبال   .ریکا راه را اشتباه رفته استزه با اپیدمی باشد. کل سیستم تصمیم گیری آمچنین اشتباهات جدی در مبار

به عنوان رهبر جهان غرب می توانست نمونه دیگری از نحوه مبارزه فعال با اپیدمی و مهار آن ،  تایمز نوشت: آمریکا

دیگر در این شرایط به کمک نیاز  دهد. بسیاری از کشورهای   که الهام بخش اروپا و بسیاری از کشورها است ، ارایه

ظرفی اما  دارند.  است  ضعیف  اروپا  و حتی  آمریکا  با  مقایسه  در  هند  و  برزیل  نظیر  کشورهایی  بهداشتی  های  ت 

از   و  برای دنیا رقم زده  را  بدتر  الگو و عملکرد  آنها دراین شرایط کمک کند ، خودش یک  به  توانست  آمریکا که می 

ن  دیگر کشورها عملکرد  استبسیاری  داشته  تری  ابراز    .امطلوب  چینی  کرده است  روزنامه  از   امیدواری  پس  که 

انتخابات ، فارغ از اینکه چه کسی در این رقابت پیروز شود ، اختالالت سیاسی در مورد مبارزه با ویروس کرونا در  

اندیشه های امید است که  پایان برسد. همچنین  به  با این   برای علمی ایاالت متحده  در دستور کار   بیماریمقابله 

به تحقق ه و  گیرد  از   نشریه نوشت:  .کمک شود در مهار همه گیری جهانی های مکاریقرار  نفر   ۴۶بیش  میلیون 

https://www.irna.ir/news/84097250/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
این به یک بحران انسانی در سراسر   هزار نفر فراتر رفته و  ۲۰۰آلوده شده اند و شمار فوتی ها از مرز یک میلیون و  

ی داشته باشد و علیه آن متحد  ن به آن ، جهان حداقل باید از آن شناخت عینجهان تبدیل شده است. برای پایان داد

 .شکست خورده است شود. اما جهان به دلیل عملکرد بد ایاالت متحده از هر دو زاویه

 

 یدات پنهان پنتاگون برای مقابله با چین و روسیه تمه

های آمریکا در آفریقا  های ارشد نظامی از سفارت ام طور مخفیانه شروع به فراخواندن مقپنتاگون به   –ایرنا    –تهران  

به گزارش روز دوشنبه   .به رقبای جهانی واشنگتن دامن زده استکرده، امری که به نگرانی درمورد واگذاری میدان 

  ایرنا به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، اقدام پنتاگون در خارج کردن مقام های نظامی از این سفارتخانه ها و 

ابع جهت تنزل رتبه پست های دیگر در نقاط دیگر جهان تصمیمی است که مقام های آمریکایی آن را برای تغییر من

مقابله با روسیه و چین در زمینه ژئوپلیتیک و تحقق خواست کنگره درخصوص اعمال محدودیت بر شمار ژنرال ها و  

دانند می  آمریکا الزم  ارتش  در  فرمان  .دریاساالرها  موجب  دفاع به  وزیر  اسپر  مارک  امضای  به  پیش  چندی  که  ی 

آمریکا رسید، موقعیت وابسته دفاعی، نماینده ارشد نظامی آمریکا در پست های دیپلماتیک این کشور، در هشت 

مقام های مطلع گفتند که وابستگان از چند   .کشور متحد کلیدی از جمله انگلیس و عربستان تنزیل رتبه می یابد

ب آفریقا، جایی که دولت ها درحال مبارزه با تحرکات داعش و القاعده هستند، به طور کامل خارج  ارتخانه در غرسف

وابستگان دفاعی آمریکا بر عملیات آموزش ارتش های خارجی توسط آمریکا، گردآوری اطالعات، کمک   .می شوند

ایع طبیعی یا وضعیت های  صورت وقوع فج  به ترتیب فروش سالح و هماهنگ کردن دارایی های نظامی آمریکا در

افراد سهم مهمی در فعالیت   .اضطراری دیگر نظارت دارند این  اندک است،  تقریبا  اگرچه شمار وابستگان دفاعی 

و   دولت  در  معمول  از  فراتر  نقشی  محلی  ارتش  که  کنند  می  ایفا  کشورهایی  در  ویژه  به  آمریکا  فرامرزی  های 

ایفا می کند نفوذ چیپنتاگون    .سیاست  به تونس، نگران  آفریقاست. سفر اخیر اسپر  ترکیه در شمال  ن، روسیه و 

الجزایر و مراکش نشان می دهد که شمال آفریقا از نظر آمریکا منطقه ای باثبات است، اما وزارت دفاع آمریکا در  

 .عین حال از بابت نفوذ چین، روسیه و سیاست نظامی ترکیه نگرانی هایی دارد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 حضور ایران در سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین /  هایدر شانگ

بین نمایشگاه  برگزاری سومین  در شانگمقدمات  چین  واردات  با  المللی  نمایشگاه  این  و  است  فراهم شده  های 

کشور  می حضور  برگزار  ایران  جمله  از  مختلف  الملل  .شودهای  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  از   خبرگزاری 

بین  نمایشگاه  سومین  برگزاری  مقدمات  شانگ پکن،  در  چین  واردات  شده المللی  فراهم  بهداشتی  تدابیر  با  های 

با حضور کشور  نمایشگاه  این  و  از جمله جمهوریاست  برگزار می   های مختلف  ایران  دور   .شوداسالمی  سومین 

واردات چین  نمایشگا المللی  بین  )  ۱۰تا    ۵ه  میالدی  های در شهر شانگ(  ۱۳۹۹آبان    ۲۰تا    ۱۵نوامبر سال جاری 

جمهوری اسالمی ایران سال گذشته در مجموع در سه بخش پاویون، بخش فرهنگی و گردشگری   .شودبرگزار می 

نمایشگاه واردات    .کرده بودمتر مربع در این نمایشگاه شرکت    ۱۸۰ری در مساحت  متر و بخش تجا  ۳۶در مساحت  

نمایشگاه شانگ از  یکی  میهای  که  است  جهان  بزرگ  و  مهم  معرفی های  و  عرضه  برای  مناسبی  فرصت  تواند 

یشگاه گفت:  محمد کشاورززاده« سفیر ایران در چین درباره اهمیت این نما»  .ها و محصوالت تولیدی ایران باشدکاال

ها از جمله ایران برای حضور در بازار چین در بی نظیری برای کشور  های فرصتسومین نمایشگاه واردات شانگ

است کرونایی  رکود  می  .شرایط  کاالوی  امسال  ایران  و  گوید:  فرهنگی  و  تکنولوژی  صنعتی،  دسته  دو  در  هایی 

 .صنایع دستی در این نمایشگاه عرضه کرده است
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 های و اوراسیا همگرایی ایران با سازمان شانگ

های اقتصادی و  های و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به منظور تقویت بنیان ان با سازمان همکاری شانگ همگرایی ایر

کشور  صاحبنظران  و  مقامات  دور  راه  از  نشست  محور  آمریکا،  اقتصادی  تروریسم  با  سازمان  مقابله  عضو  های 

بودشانگ اوراسیا  و  الملل    .های  بین  گزارش سرویس  و سیما به  صدا  و  مسکو از خبرگزاری  مقامات  از  ، جمعی 

کشور  شانگ صاحبنظران  همکاری  سازمان  عضو  ضرورت  های  بر  وبینار  در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و  های 

های یکجانبه آمریکا  حریم مقابله با ت  های ملی برای همگرایی اقتصادی در قالب اوراسیای بزرگ و نیز استفاده از ارز 

تاکید کردند. و رییس    و غرب  پاکستان  قزاقستان، قرقیزستان،  ایران، روسیه، چین،  از  نمایندگانی  این نشست  در 

های خود را درباره طرح همکاری در اوراسیای بزرگ با استفاده از ظرفیت اجرایی شورای اقتصادی اوراسیا، دیدگاه 

امنیتی   اوراسیا و سازمان همکاری شانگاتحادیه اقتصاقتصادی و  ایران در روسیه در  ادی  بیان کردند.سفیر  های 

تواند ابعاد مختلفی، از  های و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میهای ما در سازمان شانگ این نشست گفت: همکاری 

ای های فرامنطقه ر و مداخله کشو»کاظم جاللی« با انتقاد از یکجانبه گرایی   جمله امنیتی و اقتصادی داشته باشد.

تواند به امنیت  های و اتحادیه اوراسیا در این وضعیت میهای منطقه گفت: همکاری سازمان شانگ در امور کشور 

همکاریکشور  ضرورت  به  همچنین  کند.وی  کمک  منطقه  کشور های  بین  اقتصادی  سازمان  های  عضو  های 

ای یکجانبه، بزرگترین تهدید در عرصه جهانی است، زیرا  هکرد: تحریم های و اتحادیه اوراسیا اشاره و تاکید  شانگ

آمریکا با سوء استفاده از وضعیت جهانی و اعمال تروریسم اقتصادی به دنبال تحمیل اراده نامشروع خود به دیگر  

 های جهان است. کشور 

 

 نخستین جلسه ردیابی منشا ویروس کرونا 

کار حضور  با  کرونا  ویروس  منشا  ردیابی  جلسه  صورت  نخستین  به  جهانی  بهداشت  سازمان  چینی  شناسان 

برگزارشد الملل  ویدئوکنفرانس  بین  سرويس  گزارش  سیما به  و  صدا  منشا   ؛ خبرگزاري  ردیابی  جلسه  نخستین 

به گزارش     دویروس کرونا با حضور کارشناسان چینی سازمان بهداشت جهانی به صورت ویدئوکنفرانس برگزارش

خبرگزاری صدا وسیما ازپکن دراین جلسه موضوعاتی، چون وضعیت بیماری درمناطق مختلف، جمعیت آسیب دیده،  

دوطرف    های انتقال بحث وتبادل نظر شدس در حیوانات و مسیر محیط زیست، اجزای ویروس، ردیابی منشا ویرو

ادام را  ویروس  ردیابی  زمینه  در  علمی  مبادالت  کردند  دهندتوافق  می   ه  چین  خارجه  وزارت  گوید وانگ سخنگوی 

ادامه تحقیقات درباره منشا ویروس را ادامه خواهیم داد و همکاری با جامعه بین المللی را بیشتر تقویت خواهیم 

  کرد.

 

 چین اقتصاد نخست جهان خواهد شد  ۲۰۳۵تا /   بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

مین نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منتشر شده، پکن قصد دارد با کنار  ای که در پنجبر اساس اطالعیه 

، بر  پکن از خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .زدن آمریکا به اقتصاد شماره یک جهان تبدیل شود

نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منتشر شده، پکن قصد دارد اقتصاد  ای که در پنجمین  اساس اطالعیه 

تا سال   دنیا  باالترین سطح  به  را  آن  درآمد سرانه  و  کشور  اقتصاد    ۲۰۳۵این  به  آمریکا  گذاشتن  کنار  با  و  برساند 

تبدیل شود. یک جهان  تا    شماره  در چین  داخلی  ناخالص  تولید  پیشربه سطح کشور  ۲۰۳۵سال  سرانه  فته  های 

برابر    ۴از آنجا که جمعیت چین تقریباً    نظیر تبدیل خواهد شد.رسد و به کشوری ثروتمند با قدرت اقتصادی بیمی

جمعیت آمریکاست، وقتی که سرانه تولید ناخالص داخلی چین به نصف آمریکا برسد، به معنای آن است که حجم  
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ند: جنگ تجاری که ترامپ علیه چین به راه انداخته است،  تحلیلگران معتقد  کا خواهد بود. اقتصاد چین دو برابر آمری

 تهدیدی برای اقتصاد چین بود، اما در عمل تآثیری در تجارت این کشور نداشت.

 

 ای چین به باالترین سطح رسید افزایش فعالیت کارخانه/   تحت تاثیر افزایش تقاضای داخلی 

ببخش گسترده  بازگشت  در حال  تدریج  به  از صنعت چین  امسال  ای  اوایل  بحران کرونا است که  از  ه سطح پیش 

به نقل از رويترز، فعالیت بخش   خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس بین الملل  .اقتصاد این کشور را فلج کرد

سال گذشته رسید که از    ۱۰ی داخلی به باالترین سطح در  ای چین در ماه اکتبر تحت تاثیر افزایش تقاضاکارخانه 

دارد. حکایت  کرونا  بحران  اثرات  بهبود  و  کشور  این  اقتصاد  محا  پویایی  موسسه  براساس    Caixin/Markitسبات 

بود.   ۵۳,۰رسید که این رقم در ماه سپتامبر    ۵۳,۶ای چین در ماه گذشته میالدی به  شاخص مدیران خرید کارخانه 

  شود. محسوب می  ۲۰۱۱بود که باالترین سطح از ژانویه    ۵۰برای ششمین ماه پیاپی این باالی سطح    این شاخص

های غربی با افزایش موارد جدید ابتال به ویروس  ک است و بسیاری از کشور های جهانی تاریهر چند که چشم انداز

ن به تدریج در حال بازگشت به سطح  کرونا و وضع قرنطینه مجدد مواجه هستند، اما بخش گسترده اي از صنعت چی

را فلج کرد. این کشور  اقتصاد  امسال  اوایل  که  بحران کرونا است  از  بررسی  پیش  که  این  هر چند  موسسه های 

دهد، اما سفارشات جدید صادرات نسبت به  را نشان می   ۲۰۱۰افزایش سفارشات جدید به باالترین سطح از سال  

گفت: »موج دوم همه گیری   Caixin Insight Groupژه، تحلیلگر موسسه    وانگ  ماه سپتامبر کاهش داشته است.

 ضای خارجی را کاهش داده است.«در اروپا و موج سوم همه گیری در آمریکا به طور قابل توجهی تقا

 

 ها فرقی ندارد بایدن یا ترامپ برای چینی

می چین  در  این  کارشناسان  برای  شود  آمریکا  جمهور  رییس  فردی  هر  نداردگویند  تفاوتی  گزارش    .کشور  به 

های چین و آمریکا در خصوص موضوعات مختلف ، در حالیکه تنشپکن از خبرگزاری صدا و سیما سرویس بین الملل

یافته رییس  شدت  آمدن  و  جمهور  رییس  رفتن  با  معتقدند  چین  در  کارشناسان  اما  تفاوت    است،  دیگر،  جمهوری 

تحلیل گران    های آنان تغییر خواهد کرد. شود بلکه برخی شیوههای ایاالت متحده ایجاد نمیاساسی در سیاست

ل بست هر چند ممکن است  توان زیاد به آن دگویند ریاست جمهوری آمریکا موضوعی است که نمیشرق آسیا می

 یابد. ها در موضوعات مختلف کاهش یا افزایشبرخی تنش

 

 :نیخبرآنال -

 سرشماری مناسب در چین برای توسعه کشور با بهترین کیفیت 

مردم پایه زمامداری حزب حاکم هستند." ، "محوریت قرار دادن مردم انگیزه اساسی توسعه چین است."، "بهبود  "

، ارتقا سطح درآمد مردم، افزایش مداوم احساس دستیابی به سود و منفعت، رفاه و امنیت و  کیفیت زندگی مردم

گزارش  "... غیره چین ،خبرآنالین به  المللی  بین  رادیو  از  نقل  و   ،به  چین  رهبر  پینگ  جین  شی  را  ها  گفته  این 

پنجمین  بار  برای نخستین  به نحوی که حتی  مسووالن کشوری همواره محور اصلی سخنان خود قرار می دهند. 

نوز مردم  پلنوم  بلند مدت سعادت مشترک همه  در همین سال هدف  کمونیست چین  مرکزی حزب  کمیته  دهمین 

مطرح کرده است که بدون تردید سبب افزایش احساس دسترسی به  برای دستیابی به پیشرفت اساسی تر را  

م برای داشتن  سود و منفعت، شادی و امنیت مردم خواهد شد. رهبران چین گفته اند که: "تحقق مداوم آرزوی مرد

برای شی جین    .زندگی بهتر" انگیزه اساسی توسعه چین و نیز رمز اصلی برای درک جهان از "حکومت چین" است

استپینگ،   سرزمین  این  اولویت  مردم  سالمت  و  امنیت  چین،  کشور  کل    .رهبر  وضعیت  به  رسیدگی  الزمه  اما 
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از ساختار جمعیت آن   ایجاد رفاه برای مردم، آگاهی  و  بر همین اساس است که شی جین   .کشور استمملکت 

ن های در پکن حاضر  شخصا در محل دفتر رهبری جونگ نا  ۲۰۲۰نوامبر    ۲پینگ رییس جمهوری خلق چین در تاریخ  

جمعیت   سرشماری  هفتمین  پرسشنامه  کردن  پر  برای  سرشماری  ماموران  سواالت  به  و  داد.    ۲۰۲۰شد  پاسخ 

ثبت شد   لوحی  رایانه  در  او  های  لحاظ  پاسخ  از  بسیار  امسال  که  ای  نکته  کرد.  امضا  را  دیجیتالی  فرم  و سپس 

ای رهبر چین دارای اهمیت بسیار است. رئیس  سرعت و دقت به کار سرشماری کمک می کند. مساله ای که بر

برای   دقیق  آماری  اطالعات  ارایه  منظور  به  مناسب  سرشماری  کارهای  انجام  خواستار  پینگ  جین  شی  جمهور 

کیفیت باال در چین شده است. چرا که چین بیشترین جمعیت جهان را دارد و موضوع ساختاری جمعیت از  توسعه با  

رهبر چین با اشاره به شش سرشماری قبلی جمعیت گفت که تحقیق   .وردار استاهمیت کلی و استراتژیک برخ 

می شود. از نظر وی چین  فعلی یک بررسی مهم است که در دوره جدید در مورد شرایط کشور و قدرت ملی انجام  

ضمن    هم اکنون با فشار جمعیت زیاد و نیز با چالش های ناشی از تغییرات جمعیتی رو به روست، بر همین اساس

این که خواستار آگاهی از اندازه، ساختار و توزیع جمعیت از طریق سرشماری شد، گفت: این سرشماری باید روند  

اطالعا و  کند  ترسیم  را  توسعه جمعیت چین و سیستم  تغییرات جمعیتی  بهبود استراتژی  برای  را  آماری دقیق  ت 

سال    ۱۰چین هر    .توسعه با کیفیت باال ارایه دهد  سیاست، ایجاد برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و ارتقا

  دسامبر به   ۱۰نوامبر تا    ۱یک سرشماری ملی انجام می دهد. امسال نیز ماموران سرشماری در سراسر چین از  

تا اطالعات را ثبت کنند. اطالعات اصلی سرشماری نیز از آوریل   در این   .منتشر می شود  ۲۰۲۱خانه ها می روند 

دور سرش  توسعه هفتمین  حال  در  به سرعت  که  دیجیتالی  های  فناوری  و  ها  دستگاه  چین،  ملی جمعیت  ماری 

گ و کیو آر کدها نقش فزاینده ای در جمع است به کمک آمده اند. تجهیزاتی مانند تلفن های هوشمند، داده های بزر

همه آژانس ها و ماموران   در عین حال، رهبر چین از  .آوری و پردازش حجم عظیم از اطالعات جمعیت در چین دارند

سرشماری در تمام سطوح خواسته است تا از نتایج سرشماری با کیفیت باال، کار علمی و دقیق اطمینان حاصل  

خواست تا ضمن رعایت الزامات پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، در این سرشماری شرکت  وی از مردم نیز    .کنند
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 کند تحول جامع »سبز« چین به ساخت جهانی پاک و زیبا کمک می

با جمعیت   بزرگ  کشوری  عنوان  به  بی    ۱.۴چین  گذاری  و سرمایه  توجه  گذشته  پنج سال  در طول  نفری  میلیارد 

به نقل از سایت   خبرآنالین به گزارش  .اعمال کرده استبقه ای در مسیر حفاظت اکولوژیکی و زیست محیطی  سا

در طول پنج سال آینده انتشار کلی آالینده های اصلی در چین همچنان روند کاهشی خواهد   المللی چین،رادیو بین 

پایدار به کمترین میزانش    ۲۰۳۵ه انتشار کربن در چین تا سال  داشت؛ به طوری ک میالدی بعد از یک دوره کاهش 

به گونه ای اساسی بهبود پیدا خواهد کرد و هدف ساخت یک  خواهد رسید و متعاقب آن شرایط زیست محیطی  

کمیته   نشست  در  شده  تعریف  انداز  چشم  در  که  اهدافی  در  شد.  خواهد  محقق  اساسا  زیبا  حزب چین  مرکزی 

کمونیست با محور توسعه آینده چین تعیین شده است، حفاظت از شرایط زیست محیطی و تنوع زیستی و توسعه  

العاده ای است. جامعه بین الملل به راحتی می تواند شاهد عزم و اطمینان راسخ و تزلزل  سبز دارای اهمیت فوق  

میلیارد نفری در طول پنج سال   ۱.۴ری بزرگ با جمعیت  چین به عنوان کشو  ناپذیر چین در مسیر توسعه سبز باشد.

  اعمال کرده است.گذشته توجه و سرمایه گذاری بی سابقه ای در مسیر حفاظت اکولوژیکی و زیست محیطی  

داده های رسمی حاکی از آن است که چین در راستای اجرای سیزدهمین الگوی پنج ساله توسعه خود توانسته  

را در مسیری رو به کاهش حفظ کند به طوری که  انتشار گاز دی اکسید کر تولید ناخالص داخلی  بن در هر واحد 

معادل   چین  غیرفسیلی  مص  ۱۵.۳انرژی  انرژی  کل  از  است.درصد  داده  تشکیل  را  کشور  این  حاضر    رفی  حال  در 

کن هدایت  و  حاکم  محوری حزب  مفاهیم  از  یکی  به  توسعه سبز  مسیر  در  چین  ناپذیر  تزلزل  این  تداوم حرکت  نده 
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بر اساس براورد آژانس های مربوطه انتظار می رود ارزش خروجی اقتصاد سبز چین تا   کشور تبدیل شده است.

رق  ۲۰۲۵سال   به  معادل  میالدی  با    ۱۲می  برابر  رقم  این  که  برسد  یوان  داخلی   ۸تریلیون  ناخاصل  تولید  از  درصد 

چین به   درصد از تولید ناخالص داخلی چین شود.  ۱۰ز  معادل بیش ا  ۲۰۳۵است. انتظار می رود این فاکتور تا سال  

یط زیست محیطی جهان  عنوان یک کشور بزرگ مسئولیت پذیر همواره به شیوه ای فعاالنه در مسیر مدیریت شرا 

مشارکت داشته است. چین در طول پنج سال اخیر در زمینه صدور و تعیین طرح ملی چین در مسیر اجرای دستور  

و    ۲۰۲۰با هدف اجرای قوانین توافق پاریس و رسیدن به هدف کاهش انتشار کربن در سال    ۲۰۳۰کار توسعه کار  

مدت زمان زیادی از اظهارات »شی جین   جهان قرار گرفته است.  جلوتر از جدول برنامه ریزی شده در جایگاه برتر

کسید کربن تا قبل از  پینگ« رئیس جمهور چین نگذشته که گفت چین در مسیر رسیدن به اوج کاهش انتشار دی ا

»مارک لوین« از محققان سیاست    تالش خواهد کرد.  ۲۰۶۰و تالش برای خنثی سازی انتشار کربن تا    ۲۰۳۰سال  

در مسیر گذاری حوز باور است هدف چین  این  بر  بوده،  فعال  آمریکا  برکلی  آزمایشگاه ملی  در  پیشتر  انرژی که  ه 

را نیز برای اینکه اقدامات فعاالنه تری نسبت به گذشته در این   خنثی سازی انتشار کربن احتماال کشورهای دیگر

ی که در مسیر توسعه و پیشرفت اجتماعی چین با تحول جامع سبز و اراده ا  مسیر اتخاذ کنند، تشویق خواهد کرد.

حفظ و اقتصادی دارد همچنان به اولویت حفظ شرایط زیست محیطی پایبند خواهد بود و فعاالنه در مسیر هدایت و  

کار   به  محور  توسعه  بشری  جامعه  ایجاد  برای  را  بیشتری  توان  و  درایت  و  کرد  خواهد  تالش  جهان  زیستی  تنوع 

 1450476 کد خبر/  ۲۳۵۲۳۵/  خواهد بست.

 

 :باشگاه خبرنگاران جوان -

 شود اقتصاد شماره یک جهان می ۲۰۳۵چین تا سال 

اطالعیه  کربراساس  منتشر  چین  کمونیست  مرکزی حزب  کمیته  نشست  پنجمین  که  تا سال  ای  دارد  قصد  پکن  د 

ای بر اساس اطالعیه  گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش  .به برترین اقتصاد جهان تبدیل شود  ۲۰۳۵

پنجمین نشس در  و که  این کشور  اقتصاد  دارد  درآمد    ت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منتشر شد پکن قصد 

برساند و با کنار گذاشتن آمریکا به اقتصاد شماره یک جهان تبدیل    ۲۰۳۵سرانه آن را به باالترین سطح دنیا تا سال  

سال    .شود تا  چین  در  داخلی  ناخالص  تولید  کشور   ۲۰۳۵سرانه  سطح  مبه  پیشرفته  کشوری  یهای  به  و  رسد 

بی اقتصادی  قدرت  با  خواهد شد ثروتمند  تبدیل  آ  .نظیر  تقریباً  از  چین  که جمعیت  آمریکاست،   ۴نجا  برابر جمعیت 

وقتی که سرانه تولید ناخالص داخلی چین به نصف آمریکا برسد، به معنای آن است که حجم اقتصاد چین دو برابر 

  تحلیلگران معتقدند: جنگ تجاری که ترامپ علیه چین به راه انداخته است، تهدیدی برای اقتصاد   .آمریکا خواهد بود

 /انتهای پیام .بود، اما در عمل تآثیری در تجارت این کشور نداشت چین

 

 : میتسن یخبرگزار -

 دهدچین واردات نفت ارزان را افزایش می

بزرگترین وارد کننده دنیا در شرایطی که تقاضای جهانی به خاطر وضع محدودیتها و قرنطینه های بیشتر در اروپا و  

به   .دهدآمریکا به دنبال افزایش موارد ابتال به کرونا تحت فشار قرار گرفته است، واردات نفت خود را افزایش می 

تسنیم گزارش و   خبرگزاری  تقاضا  بیشتر  کاهش  بحبوحه  در  دنیا  نفت  خریدار  بزرگترین  بلومبرگ،  از  نقل  به 

درصد نسبت   ۲۰های افزایش عرضه، سهمیه واردات نفت موسسات غیر دولتی خود را در سال آینده میالدی نشانه 

هزار بشکه در روز است یعنی    ۸۲۳ها حدود  افزایش سهمیه واردات این شرکت   .دهدبه سال جاری افزایش می 

https://www.yjc.ir/fa/world
https://www.tasnimnews.com/


 
پایین  های خصوصی چین  های وارد کننده همان پاالیشگاه تر ارتولید نفت الجزایر عضو اوپک. این شرکتتنها کمی 

ها اند. این شرکتوان »تیپات« هستند که طی سالهای اخیر اهمیت فزاینده ای در بازار جهانی نفت پیدا کرده باعن

هاست ظرفیت پاالیش نفت خود را نسبت به سال گذشته باال برده اند در حالیکه همتایان آنها در آمریکا و اروپا  مدت 

کن  .اندعقب نشسته  وارد  بزرگترین  که  معناست  بدان  به خاطر وضع  این  تقاضای جهانی  که  در شرایطی  دنیا  نده 

گرفته   قرار  فشار  تحت  کرونا  به  ابتال  موارد  افزایش  دنبال  به  آمریکا  و  اروپا  در  بیشتر  های  قرنطینه  و  محدودیتها 

های نفت تأثیر گذاشته دهد. افزایش عرضه نفت لیبی هم بر قیمت شاخصاست، واردات نفت خود را افزایش می 

وس نفت  را  و  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  روز    6ت  صبح  آمریکا  خام  نفت  است.  آورده  پایین  دوشنبه  روز  در  درصد 

نیویورک   در  در هر بشکه معامله شد  ۳4.۹۳دوشنبه  توسعه ظرفیت    .دالر  تقویت واردات نفت چین  از دالیل  یکی 

نفت   تقطیر  واحدهای  از  یکی  یکشنبه  روز  در  پتروکمیکال  ژیجیانگ  بزرگ  پاالیشگاه  این کشور است.  پاالیشگاهی 

را خود  ظرفیت    خام  ساخت    ۲۰۰با  روی  بر  هم  پتروکمیکال  شنگانگ  پاالیشگاه  کرد.  افتتاح  روز  در  بشکه  هزار 

طبق گزارش وزارت بازرگانی   .افتتاح شود  ۲۰۲۱کند که قرار است در پایان  بزرگترین واحد نفت خام کشور کار می 

الم شده است. این رقم برابر با  میلیون تن اع  ۲4۳های غیر دولتی در این کشور  چین، سهمیه واردات نفت شرکت

 ۱44انتهای پیام/ .میلیون بشکه در روز است 4.۹

 

 شود طوالنی ترین تونل ریلی زیر آبی جهان در چین ساخته می

میلیارد دالری در سال جاری میالدی    ۴پروژه ساخت اولین تونل ریلی زیر آب چین در شرق استان ژجیانگ با هزینه  

به نقل از راشاتودی، پروژه ساخت اولین تونل ریلی زیر آب چین در   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .آغاز خواهد شد

  .میلیارد دالر خواهد رسید  4گذاری در این پروژه به بیش از  شرق استان ژجیانگ در روز دوشنبه تایید شد. سرمایه 

انتظار می رود ساخت تونل زیر دریایی جینتانگ در سال جاری میالدی آغاز شود و تکمیل آن حدود شش تا هفت  

بکشد طول  تونل    .سال  عمق    ۱6.۲این  حداکثر  با  قطر    ۷۸کیلومتری  تونل    ۱4و  ترین  طوالنی  تکمیل  از  پس  متر 

نینگبو   منطقه ساحلی  به  را  ژوشان  در شهرستان  جینتانگ  جزیره  تونل  این  بود.  خواهد  دنیا  پرسرعت  زیردریایی 

های پیشرفته و سواحل تمیز بسیار  مجموعه جزایر ژوشان در استان ژیجیانگ به خاطر ساختار هتل  .کندمتصل می

پس از   .صورتی هوایی به این جزایر رسید  مورد عالقه گردشگران هستند. میتوان با ماشین از طریق یک پل و یا به

دقیقه از نیگبو به    ۳۰کیلومتر در ساعت می توانند تنها در    ۲5۰تکمیل این تونل زیر دریایی، قطارهایی با سرعت  

ژوشان برسند. رانندگی بین این دو منطقه در حال حاضر از طریق چندین پل صورت گرفته و سه برابر بیشتر طول 

 ۱46ی پیام/انتها .کشدمی

 

 : برترین ها -

 نژاد درباره آینده روابط ایران و آمریکا نظر احمدی

رئیسمحمود احمدی از گفت نژاد  در بخشی  برخی وجمهور سابق  به  فونیکس چین  تلویزیونی  با شبکه  گوی خود 

داد.پرسش پاسخ  آمریکا  و  ایران  روابط  و  برجام  درباره  احمدی  ها  محمود  بهار:  رئیس دولت  در نژاد  سابق  جمهور 

ها درباره برجام و روابط ایران و آمریکا  رسش گوی خود با شبکه تلویزیونی فونیکس چین به برخی پوبخشی از گفت 

 پاسخ داد و طی آن تاکید کرد که هر دو طرف سرانجام به این نتیجه خواهند رسید که همکاری بهتر از تقابل است. 

وقت صحبت از جنگ نبود. آن اوایل آقای جرج بوش که دائماً با عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: در دوره ما هیچ

گفت، تهدیداتش را تعطیل کرد و خواست با ایران مذاکره کند امّا فرصت پیدا نکرد.  زبان تهدید با دیگران سخن می

گو بر اساس عدالت، احترام و همکاری و دوستی و من خودم به آقای بوش نامه مفصلی نوشتم و ایشان را به گفت

https://www.tasnimnews.com/
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1054154/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1054154/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1054154/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
هر دو طرف ایران و   دعوت کردم و خواستم که ایشان رویکرد دولت آمریکا را از تقابل به تعامل و همکاری تغییر دهد.

آمریکا در آینده به این نتیجه خواهند رسید که همکاری بهتر از تقابل است. در هر دو طرف عقالیی هستند که نباید  

اجازه دهند جنگی میان دو کشور اتفاق بیافتد. البته باید تأکید کنم که همکاری و گفت و گو باید بر اساس عدالت،  

گفت نباشد  اساس  این  بر  اگر  و  باشد  دوستی  و  صلح  به  رسیدن  برای  و  به احترام  مثبتی  نتیجه  تواند  نمی  وگو 

 تسلط بر دیگران یا تسلط بر منابع آنان باشد. همراه داشته باشد. هیچکس در دنیا نباید به دنبال برتری و

 

 : فارس  یخبرگزار -

بغداد  -ساله بازسازی کنیم/ بعضیها از همکاری پکن ۳خواستیم جنوب عراق را سفیر چین: می

 آید خوششان نمی

پیشین این کشور قول داده بودند که استانهای جنوب عراق را ظرف  سفیر چین در عراق خبر داد که به نخست وزیر 

الملل خبرگزاری فارس، »چانگ تاو« سفیر چین در عراق خبر داد که  به گزارش گروه بین   .سه سال بازسازی کنند

بود داده  عراق  بازسازی  درباره  تعهداتی  عراق  پیشین  وزیر  نخست  عبدالمهدی  عادل  به  کشور   خبرگزاری  .این 

را طی سه   «براثا » دادیم که استانهای جنوبی ]عراق[  تعهد  به عادل عبدالمهدی  داد: »ما  تاو گزارش  از  نقل  به 

وی تصریح کرد، بر اساس این تعهد، قرار بود چین »طرحهای راهبردی و بزرگی را کلید بزند    .«سال بازسازی کنیم

بی بودکه  و    .«نظیر  چین  این همکاری  »از  که  دارند  وجود  طرفهایی  ظاهرا  کرد،  نشان  خاطر  چینی  دیپلمات  این 

به گزارش برارثا،    .«م بگذارندآید و به همین دلیل تالش کردند تا این توافقنامه بزرگ را ناکاعراق، خوششان نمی

توافقنامه  بزرگترین  از  یکی  عراق،  و  چین  توطئه توافق  ولی  کرد،  امضا  خود  معاصر  تاریخ  در  عراق  که  بود  هایی 

گذاشت ناکام  را  توافق  این  گرفت،  ایادی عراقی صورت  توسط  که  آغاز    ۲۰۱۹در سپتامبر    .آمریکا  از  قبل  ماه  یک 

با     نامه و یادداشت تفاهمدالمهدی در سفری پنج روزه به چین رفت و هشت توافقاعتراضات خیابانی در عراق، عب

زمینه  در  کشور  آموزشاین  و  فرهنگ  ارتباطات،  عمران،  امنیتی،  تجاری،  مالی،  ناظران،   های  گفته  به  کرد.  امضا 

تحت را  بغداد  واشنگتن،  که  شد  سبب  آمریکا،  از  گرفتن  فاصله  و  شرق  سوی  به  بغداد  چرخش  فشار    همین 

با آنکه کمیسیون پکن هنوز در هاله   -اجرای توافق بغداد    .سابقه قرار دهد )جزئیات بیشتر(بی ای از ابهام است. 

توافق   این  که  دارد  تاکید  عراق  پارلمان  دخالت  اقتصادی  از  نمایندگان  برخی  اما  نشده  متوقف  و  است  جریان  در 

ریاض المسعودی«  »  .دهندجزئی دولت الکاظمی از آن خبر می نشینی  و عقب  آمریکا برای متوقف کردن این توافق

تر فاش کرد که دولت الکاظمی به دلیل بحران مالی به وجود آمده  نماینده ائتالف »سائرون« در پارلمان عراق پیش 

ن  کرونا، مبلغ یک میلیارد دالر از صندوق مستقل تشکیل شده برای توافق با پک گیریدر کشور در سایه شیوع همه

به اعتقاد     .میلیون دالر در این صندوق وجود دارد  ۱۰۰خارج و این صندوق را خالی کرده است و در حال حاضر تنها  

شود و ناظران و تحلیلگران سیاسیاین اقدام دولت الکاظمی به منزله خروج یک جانبه از توافق با پکن محسوب می

توافقبرای عراق هزینه زیرا  دارد  به همراه  نفتی  بدهد  های  نفت  به چین  روزانه  که  حسن شاکر« »  .کرده است 

گوید: آمریکا و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج ]فارس[ در روند توافق با  رئیس فراکسیون پارلمان بدر نیز می

میلیون دالر از مبلغ توافق  ۷۵۰شوند. چین کنند و موجب عدم حل مشکل بیکاری در کشور می تراشی میچین مانع 

تواند بسیاری از مشکالت را حل کند. لذا دولت باید به این توافق به چشم راهکاری  را دریافت کرده و می  با عراق

 انتهای پیام/م .برد به ویژه در بخش برق بنگردهایی که عراق از آن رنج می برای حل بحران

 

 : اسپوتنیک -

http://burathanews.com/arabic/news/379696


 

 چین بزرگترین تونل راه آهن زیر دریایی جهان را احداث می کند 

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon   میلیارد دالری چین برای ساخت تونل در    4پیش بینی شده است که پروژه حدود

ن قصد دارد طوالنی ترین تونل راه  چی به گزارش اسپوتنیک به نقل از پیپر،  .زیر آب ظرف شش سال به پایان برسد

  ۲5۰کیلومتر خواهد بود. سرعت قطارها در این طرح   ۱6.۲آهن زیر دریای جهان را بسازد. این تونل زیر آب و به طول  

کیلومتر در ساعت خواهند بود. پیش بینی می شود این پروژه ظرف شش سال به پایان برسد. کل مبلغ سرمایه 

پیشتر نیز مشخص شده بود که در اروپا ساخت طوالنی      میلیارد دالر خواهد بود.  4دود  گذاری شده در این پروژه ح

ترین تونل راه آهن زیر آب که قرار بود از هلسینکی به تالین عبور کند، لغو شده است. مقامات استونی در عملی  

تأمین می شود، اما تالین این را تهدیدی   چین بودن این کار شک داشتند. فرض بر این بود که پول ساخت و ساز از

می   تکنولوژیکی  وابستگی  توسعه  احتمال  و  سیاسی  اهداف  برای  خارجی  گذاری  سرمایه  از  استفاده  برای 

کیلومتر بوده است. عالوه    56تا    5۰کیلومتر و طول تونل زیر آب حدود    ۱۰۳طبق این پروژه، کل طول مسیر    دانست.

 عی نیز باید احداث می شد.بر این، حداقل یک جزیره مصنو
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 :33  هفته یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «انجام مسئوليت با دلسوزی»

 :ودرمف ،دبا شنا ندو خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 .رائِحَةَ الجََنُّةِ رَحْیَبِهِ نَفْسَه  لَمْ  ح وط یَبِما   ح طْه میَوَلَمْ   نَی مِنْ أمْرِ الم سِْلمِ  یَامْرِئٍ وَلِ مَای ُّأ

ها مانند و در کار آن  رد یاز کار مسلمانان را بر عهده گ یکس بخش  هر

 هد کرد.بهشت را استشمام نخوا ی نکند، بو ی کار خود دلسوز

 14۶۵4، ح ۲0، ص  ۶کنزالعمال، ج 

 :دوم یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «ماريب   ازين تالش برای رفع نتيجه  »

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 وَلَدَتْه  أ م ُّه    وٍْمَیکَوبِهِ خَرَجَ مِنْ ذ ن  قْضِهَاـیَحَاجَةٍ ـ قَضَاهَا أوْ لَمْ    یفِ ضٍی لِمَرِ یمَنْ سَع 

مانند  ،چه آن را برآورده سازد، چه نسازد،بکوشد یماری ب  ازین یکس براهر

 .شودیمادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  که از یروز

 1۶، ص 4ج  ه،ی الفق  حضرهیمن ال



 

 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
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