
 

 خبرنامه ایران و چین

 www.asiatradeco.com/   : شرکت کاردان تجارت آسیاندهگردآور

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

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

 اطـالع رسـانی میـگردد.دان بصورت محدود به عالقمن

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

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

 

 مــهدازودسال 

  بهـنشدو

30/90/9931 

 



 
 

 بسـمه تعـالی

 ی ایراناخبر و مقاله در مورد چین در جراید و خبرگزاریه وزدهـن

 30/90/9139شـنبه      هس

 

 آله فرمودند: و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 .الحاَللِ  طَلَبِ فی أجزاءٍ  تِسعَةُ أجزاءٍ عَشَرَةُ  العِبادَةُ

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

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

 

------- 

 در آزمــون خبــرـد جـز شابنجـان 

 خبــر جانـش فـزونهر که را افـزون 

 آگهیـستاقتـضای جـان تـو، ای دل 

 جانـش قویـستبود آگـه تر هـر کـه 

 )حضرت مـوالنـا(



 

 :1399/ذرآ /03 ،امروز فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد: -

پرداخت /  ندهیدر آ رانیا یخودروساز یاحتمال یبه شرکا «اقتصادیایدن» .1

 برجام یایبا اح« خودرو» یانزوا انیپا

 / شهر هوشمند در گرگان شودیاجرا م هاینیبه کمک چ .2

 ایرنا(:) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 افتی شیارز افزا 26 ینرخ رسم .3

4. fatf  مهم است نیچ یبرا 

 خورد دیدر استان فارس کل یکشاورز یطرح گردشگر .5

 20اجالس گروه  نندهکوسیما یزبانیعربستان و م .6

 شرق و غرب است انیاختالف م دیمرکز جد انهیعرب: خاورم لگریتحل .7

 تالش کند سیپار ییموثر توافق نامه آب و هوا یاجرا یبرا 20: گروه یش .8

 ها مارستانیب ازیخون مورد ن نیتام یبرا نیاقدامات چ .9

 تیدر اولو روگاهین 2267 ن،یانتشار کربن در چ یساز یآغاز خنث .10

 کندیم یخاک ماه را جمع آور نهمون نیچ .11

 را آماده کرده است نیچ یشرکت هوافضا 89 میتحر ستیدولت ترامپ ل .12

 :صدا و سیما یخبرگزار -

کرونا تابستان  یرانیاشرکت سازنده واکسن اعالم کرد / واکسن  یعلم ریمد .13

 شودیوارد بازار م 1400

 نیو چ رانیا یدالر اردیلیم 11سال / تجارت ماهه نخست ام 9در  .14



 

 

 فارس: یخبرگزار -

 آغاز شد نترنتیا یجهان کنفرانس .15

 باشگاه خبرنگاران جوان: -

 یهامعاصر شانگ یهااصفهان به موزه هنر ادبودیتمبر  یاهدا .16

 :نیاقتصادآنال -

روابط  میبه ترم نیفکر چ یهامطرح شد؛ نگاه اتاق نیوگو با اقتصادآنالگفت در .17

 کندینم جادیا نیط با چروابدر  یچندان ریتاث دنی/ حضور باکایبا آمر

 شفقنا: -

 !تیجمع شیفزاا یساله پکن برا 5برنامه  ن؛یدر چ یسالمند .18

 :رانیفوالد ا یخبر گاهیپا -

 یجهان نیتأم یها رهیدر زنج نیپررنگ چ نقش .19

  (:35)هفته حدیث -

 )بمناسبت والدت آنحضرت(« دو خصلت واال»)ع(:  امام حسن عسگری  از -

وآله  هیاهلل عل یآل محمدصل یثواب دوست»)ع(:  حضرت معصومه از  یث دوم:حد -

 )بمناسبت والدت ایشان(« وسلم

 

 

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد: -
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 احیای برجام

به دلیل ها خودروسازی ایران و قطع ارتباط با خارجی که نزدیک به دو سال و نیم از انزوایحالیدر : اقتصاددنیای

ساز بازگشت شرکای پیشین و تواند زمینهای و برجام میگذرد، احیای احتمالی توافق هستههای آمریکا میتحریم

ها در خودروسازی این در شرایطی است که چگونگی فعالیت خارجی  .های جدید به کشور شودحتی شرکت

یران در ی برجام، با اختالف نظرهایی همراه است. برخی معتقدند شریک اصلی خودروسازی اکشور پس از احیا

کنند با احیای ها همچنان چین است. در مقابل نیز برخی تاکید میی تحریمآینده چه با احیای برجام وچه ماندگار

اری آنها و استفاده از گذرجام، شرکای خارجی صنعت خودرو به کشور بازخواهند گشت و حتی امکان سرمایهب

جمهوری این بود که آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس ۹۷اردیبهشت  .عنوان پایگاه صادراتی وجود داردایران به

خودروسازی ایران را تحریم کرد. از همان زمان  م خارج شد و در نخستین اقدام،ای و برجاکشور، از توافق هسته

 خودروسازان خارجی برای ماندن در ایران مردد شدند و برخی از آنها حتی قبل ازاعالم خروج آمریکا از برجام، 

تند و رفتند. برخی دیگر از خودروسازان خارجی نیز یشان را بس، چمدان ها۹۷برقراری رسمی تحریم در تابستان 

گیرانه بود که اجاره نداد ها آنقدر سختمانند؛ اما تحریماعالم کردند با وجود نقض برجام، در ایران میاگرچه ابتدا 

اسکانیا و ولوو از پژو، سیتروئن و رنو از فرانسه،  .مکاری کردندآنها روی حرفشان بایستند و در نهایت اعالم قطع ه

جی بودند که ایران را ترک کردند، حتی با وجود آنکه برخی یی و کیا از کره، از جمله خودروسازان خارسوئد وهیوندا

زان اما ی خودروساز کشور قرارداد همکاری مشترک امضا کرده بودند. جدا از این خودروساهااز آنها با شرکت

ای خود را ههای آمریکا دوام بیاورند و یا از ایران رفتند یا فعالیتر برابر تحریمها نیز نتوانستند یا نخواستند دچینی

ارتباط با شرکای خارجی امیدوار کرده،  حاال اما آنچه خودروسازی ایران را به ازسرگیری .به حداقل رساندند

به اینکه دونالد ترامپ در  های آتی است. با توجهت سیاسی مبنی بر کاهش تنش بین ایران و آمریکا در ماهاحتماال

رود ضمن کاهش و جو بایدن پیروز این کارزار شد، احتمال می جمهوری اخیر آمریکا شکست خوردانتخابات ریاست

ترامپ از همان روزهای نخستین ورود به کاخ سفید در  .آمریکا، زمینه احیای برجام نیز فراهم شودتنش بین ایران و 

با خارج  المللی را دارد. وی سرانجامبر هم زدن این توافق بین م موافق نیست و قصد، نشان داد با برجا۲۰۱۶سال 

ره بر سر ایران گسترانده شود. این اقدام ترامپ ها دوباکردن آمریکا از برجام، آن را نقض کرد تا سایه سنگین تحریم

نتخاباتی اولیه در آمریکا، جو بایدن های اجهان به دنبال داشت. حتی با آغاز رقابتهای منفی زیادی را در واکنش

این کشورنیز، تلویحا وعده بازگشت به برجام را در  ۲۰۲۰جمهوری بات ریاستها در انتخاعنوان نامزد دموکراتبه

عنوان چهل و وی در نهایت توانست در انتخابات اخیر آمریکا، بر ترامپ غلبه کند و به .ت ورود به کاخ سفید دادصور

گیری برجام شکل های مثبتی مبنی بر ازسرمهور این کشور انتخاب شود. در این مدت نیز نشانهجششمین رئیس

المللی هستند. هرچند برای قطعی این سند بینرسد هم ایران و هم آمریکا مایل به احیای گرفته و به نظر می

نعت خودروی کشور از آن منتفع کرد؛ اما به هر حال اگر این اتفاق رخ بدهد، صشدن احیای برجام باید فعال صبر 

 .را متحمل شدشود، چه آنکه با نقض برجام، آسیب زیادی می

به قصد ایران جمهوری آمریکا و با توجه ت ریاستتا پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابا//  خروج از انزوا با چین؟  

ها را زده و قصد ر قید غربیرسید صنعت خودروی کشوساله، به نظر می ۲۵و چین برای آغاز یک همکاری جامع 

ساله ایران و چین هنوز  ۲۵نویس همکاری توای دقیق پیشهرچند مح .ا کامل به سمت چین را داردچرخش تقریب



 
خواهند سطح اتژیکی در آن دارد و طرفین مینقش قابل توجه و استر« خودرو»شود گفته می ای نشده، امارسانه

تر کنند. برخی حتی بر این باورند که در صورت نهایی شدن این و گستردهتر همکاری خود را در این صنعت عمیق

دیگر جایی برای ، چین به شریک اصلی و استراتژیک خودروسازی ایران تبدیل خواهد شد و شاید همکاری

پ رسد این سناریو با پیش فرض اینکه دونالد تراممیهای اروپایی و برندهای معتبر آسیایی نباشد. به نظر شرکت

شود، مطرح شده، حال آنکه شکست گیرد و برجام نیز احیا نمیماند و بیش از پیش بر ایران سخت میدر قدرت می

به اعتقاد کارشناسان، با رفتن ترامپ از کاخ سفید و انتقال قدرت به  .دهدوی در انتخابات، نوید تغییر شرایط را می

های همکاری دیگری را نیز دروسازی ایران عالوه بر چین، گزینهبایدن، احیای برجام قوت خواهد گرفت. بنابراین خو

کلی اما یک سناریو  چند البته بر سر کم و کیف این ماجرا، اختالف نظرهایی وجود دارد. در حالتخواهد داشت؛ هر

 ۲۵رویی ایران و چین در صورت قطعی شدن همکاری این است که برجام چه احیا بشود و چه نشود، روابط خود

ایران و آمریکا باشد و چین و طبق این فرضیه اما اگر قرار بر ادامه تنش بین  .دو کشور، متحول خواهد شدله سا

طور ا امضا کنند، ممکن است خودروسازی کشور تقریبا بهخود رساله ۲۵ایران نیز سرانجام سند همکاری جامع 

گوید: محتمل هست که در ودروی کشور میها بچرخد. در این مورد فربد زاوه، کارشناس خکامل به سمت چینی

هایی مانند پژو و رنو به ایران و چین، راه برای ورود دوباره شرکتصورت نهایی شدن همکاری خودرویی ایران 

ساله ایران و چین، نه به غرب است و این موضوع در خودروسازی هم  ۲۵ود؛ زیرا اصل ماجرای قرارداد بسته ش

 .متبلور خواهد بود

ساله ایران و چین، بازگشت خودروسازان ۲۵اگرچه با مطرح شدن قرارداد همکاری //  گردندهم برمیها غربی  

رسد شکست ترامپ و پیروزی بایدن این حال به نظر میای از ابهام فرورفته بود، با غربی به کشور در هاله

جمهوری بایدن تی برجام در دوران ریاسر داده است. اگر فرض را بر احیامعادالت آینده خودروسازی ایران را تغیی

بینانه، احیای برجام در نگاه خوش .توان برای آینده خودروسازی کشور متصور شدبگذاریم، دو سناریوی کلی را می

ها در صنعت خودروی به ایران بازگرداند که این موضوع فعالیت آتی چینیتواند خودروسازان خارجی را دوباره می

ها شریک خواهد داد. طبعا خیلی فرق است بین وقتی که چینی مستقیم تحت تاثیر قرارطور کشور را به

ن دنیا هم در ایران حضور پیدا کنند. در استراتژیک و غالب خودروسازی ایران باشند با زمانی که دیگر خودروسازا

ک ت آنها بتوانند به شریواقع اگر برجام احیا شود و شرکای پیشین خودروسازی ایران بازگردند، بسیار بعید اس

اصلی صنعت خودروی کشور تبدیل شوند. البته این در حالی است که برخی کارشناسان چندان به بازگشت یا 

زی ایران در صورت احیای برجام، امید ندارند. به اعتقاد آنها، اتفاقاتی که طی همکاری عمیق شرکای خودروسا

روسازی کشور رخ داده، ممکن است و آمریکا و تحریم خود حدودا یک دهه گذشته مبنی بر تنش میان ایران

ه حتی اگر در واقع این امکان وجود دارد ک .های خودروساز خارجی را برای بازگشت دچار تردید کرده باشدشرکت

امثال رنو و پژو دیگر ریسک نکنند و از بیم رخ دادن اتفاقاتی مشابه نقض برجام، میلی برای  برجام نیز احیا شود،

گذاری در ایران از خود نشان ندهند. در این مورد، زاوه معتقد است اتفاقات قبلی، سرمایه حضور گسترده و توام با

گذاری در ایران، ست آنها این بار بدون کسب اطمینان از آینده سرمایهخودروسازان خارجی را ترسانده و بعید ا

ها روسازان خارجی به خصوص اروپاییحل نشود، احتماال خود بازگردند. وی با بیان اینکه تا مساله ایران و آمریکا

هایی شکل گوید: البته ممکن است همکاریدیگر در مورد همکاری با خودروسازی کشور ریسک نخواهند کرد، می

هایی عمیق و استراتژیک. به مشارکتکاری و مونتاژ خواهد بود نهدیکیبگیرد؛ ولی به احتمال زیاد در حد سی

ودروسازان خارجی در صورت بازگشت، به شکلی وارد همکاری با صنعت خودروی رسد خزاوه، به نظر میگفته 

اظهارات این  .میان ایران و آمریکا، آماده رفتن باشندکشور خواهند شد که هر زمان و در صورت ایجاد تنش دوباره 

ه خودروسازان نه را برای حضور دوبارها نیز معتقدند احیای برجام زمیکارشناس اما در شرایطی است که خیلی



 
نکته بسیار مهمی که این دست از  .خارجی در ایران فراهم خواهد کرد و آنها این فرصت را از دست نخواهند داد

تواند انگیزه الزم و کافی بابت بهره ایران است؛ بازاری تشنه که میکنند، بازار خودروی ان بر آن تاکید میکارشناس

های داخلی به ویژه در این امکان نیز وجود دارد که در صورت تغییر سیاست ها بدهد. حتیبه خارجیبردن از آن را 

ی خارجی، نه تنها شرکای قبلی برگردند و هاگذاری و حمایت حاکمیت از مشارکتحوزه امنیت سرمایه

، سن کریمی سنجریمورد، حدر این  .گذاری نیز بکنند، بلکه پای خودروسازان جدید نیز به کشور باز شودسرمایه

ها در بحث بازگشت به خودروسازی ایران در صورت گوید: اروپاییمی« اقتصاددنیای»کارشناس خودروی کشور به 

کنند که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، بلکه شرایط حال را در نظر ه این فکر نمیاحیای برجام، خیلی ب

ری و عمق قراردادهایی که پس از احیای برجام امضا گذااست میزان سرمایه افزاید: البته ممکنوی می .گیرندمی

باشد، اما اصل بازگشت آنها قطعی شود، تحت تاثیر این ریسک )روابط آتی ایران و آمریکا و نقض دوباره برجام( می

ند: کتکرار شود، تاکید میاست. کریمی با بیان اینکه رفتار ترامپ در قبال برجام، یک استثنا بود و بعید است دوباره 

های کلی المللی نقض شد، رفتار شخص ترامپ بود نه سیاستعنوان یک معاهده بیندلیل اصلی اینکه برجام به

دانند. این کارشناس ها هم میممکن است این اتفاق دیگر تکرار نشود و این موضوع را اروپایی در آمریکا؛ بنابراین

گوید: البته رفتار ما در خارجی به ایران بازخواهندگشت، می رجام، حتما خودروسازانبا تاکید بر اینکه با احیای ب

توانیم واهد داشت؛ اگر این بار عجله نکنیم، میقبال آنها نیز تاثیر بسیار مهمی در کم و کیف قراردادهای احتمالی خ

 .یمخودروسازان خارجی ببندتری را با های گذشته، قراردادهای محکمسازی و تجدیدنظر در سیاستبا چابک

 شهر هوشمند در گرگان/  شودها اجرا میبه کمک چینی

ها در گرگان ر هوشمند با کمک چینیژو چین تاکید کرد و گفت: شهها با گوانگشهردار گرگان بر توسعه همکاری

ژو به داری گوانگنامه خواهرخواندگی با شهرشود. عبدالرضا دادبود در نشست پیگیری اجرای تفاهمرایی میاج

ای که به تازگی با ر جلسهنشست مشترک با سرکنسولگری جدید ایران در چین اشاره و اظهار کرد: د

نامه منظور توسعه تفاهمبه های بسیار خوبیژو داشتیم، توافقانگسرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در گو

ژو یکی از گوانگ -روه توسعه روابط گرگانخواهرخواندگی صورت گرفته است. دادبود افزود: تشکیل کارگ

وی خاطرنشان کرد: با   .زودی اجرایی خواهد شدتان نیز رسید و بهموضوعات مهمی بود که به تایید استاندار گلس

نامه، سطح وسیعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، رات و اهمیت تفاهمتوجه به گستردگی مذاک

تواند تحت پوشش قرار بگیرد و نیاز است مدیران کل . در سراسر استان میفرهنگی، هنری، ورزشی و ..

تاندار همین منظور از سوی اس ه باشند. وی افزود: بههای اجرایی نسبت به این موضوع توجه الزم را داشتدستگاه

 .پیگیری شودنامه در قالب یک کارگروه های اجرایی استان پای کار بیایند و موضوعات توافقمقرر شد دستگاه

ژو خبر داد و اندازی اتاق در شهرهای گرگان و گوانگدادبود از راه//  ژواندازی اتاق شهرداری گرگان در گوانگراه 

 ژوژو و اتاق گوانگاندازی اتاق گرگان در شهرداری گوانگمورد توافق با سرکنسولگری، راهگفت: یکی از موضوعات 

های ما یریظهار کرد: با توجه به اهمیت و ظرفیت پیمان خواهرخواندگی، پیگدر شهرداری گرگان بوده است. وی ا

شوند. شهردار گرگان افزود: مند ای خواهد بود که کل استان و حتی سایر شهرها از این توافق بهرهبه گونه

ورت بگیرد و تی با بنادر نزدیک به شهر گرگان صمندی از ظرفیت لجستیکی بیشتر مقرر شد ارتباطامنظور بهرهبه

ای، ریلی و هوایی مورد بحث قرار گرفت. دادبود ر خطوط جادهونقل دریایی نیز عالوه بموضوع ارتقای ظرفیت حمل

اشاره کرد و گفت: … های صنعتی، تجاری، کشاورزی و فرهنگی وور همکاری در زمینهمنظبه ایجاد پایگاه داده به

گان که توسط این شهرداری پیشنهاد داده شده بود جزو ژو در گرهای صنعتی تخصصی گوانگکایجاد شهر

اشاره  های توسعه پایداریی است که از سوی شهرداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. وی به برنامههااولویت



 
هایی با محوریت محیط های رسمی برای توسعه پایدار مقرر شد طرحمندی از کمکمنظور بهرهکرد و گفت: به

هایی در قالب ژو و کمکگوانگهای ونقل پایدار تعریف شود تا بتوانیم از ظرفیتطبیعی و حملزیست، منابع 

ه کنیم. وی از پیگیری سازمان جهاد کشاورزی شود، استفادهای بلندمدت که از سوی طرف چینی تامین میوام

نشست همچنین مباحثی در کاری برنج خبر داد و گفت: در این استان در زمینه ایجاد شرکت مشترک برای خشکه

فضای اختصاصی برای پارک علم و فناوری در شهر شنزن چین و تبادل  های صنعت کشاورزی و غذایی، ایجادحوزه

 .د بحث و بررسی قرار گرفتهای نمایشگاهی مورغرفه

هایی حشهردار گرگان تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری نیز مقرر شد طر//  پیگیری اجرای طرح شهر هوشمند 

ها قرار بگیرد. دادبود در ادامه د و در اولویت برنامهشو ژو تعریفدر قالب شهر هوشمند با همکاری شهرداری گوانگ

های فرهنگی، شناسی ایران و چین و سایر حوزهریت موضوعات تاریخی و باستانگفت: برگزاری سمپوزیوم با محو

 هایعالم آمادگی کارگردانان معتبر ایرانی و ایجاد روابط در رشتهری در زمینه تولید فیلم با توجه به اامکان همکا

رفت. وی به ایجاد باشگاه ورزشی پرطرفدار استان مانند بسکتبال، والیبال و کبدی در دستور کار این نشست قرار گ

ضوعات ا مشارکت بخش خصوصی در شهرداری با مواندازی باشگاه دیپلماتیک بدیپلماتیک اشاره کرد و گفت: راه

المللی مورد بحث قرار گرفت. شهردار گرگان بینهای ژو و رستورانویژه گوانگصنایع دستی و فرهنگی ملل به

های استانی به ویژه در زمینه منطقه آزاد، بازرگانی و ایجاد اده از ظرفیتافزود: استاندار نیز با تاکید بر استف

 .ژو را خواستار شدوابط گرگان و گوانگای گسترش و توسعه هرچه بیشتر رلخانههای گشهرک

 می ایران )ایرنا(:السا یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایش یافت ۲۶نرخ رسمی 

ارز نسبت به دیروز با  ۲۶ارز را برای امروز )دوشنبه( اعالم کرد که نرخ  ۴۷کزی نرخ رسمی بانک مر -ایرنا -تهران 

به گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک  .ارز نیز ثابت ماند ۱۳ارز کاهش داشت و نرخ  ۸افزایش همراه شد، قیمت 

هزار ریال قیمت  ۴۲روز گذشته،  بدون تغییر نسبت به( ۹۹آذر  ۳ -دالر آمریکا برای امروز )دوشنبه  مرکزی، هر

همچنین هر فرانک  .ریال اعالم شد ۸۶۴هزار و ۴۹یز ریال و هر یورو ن ۹۲۶هزار  ۵۵قیمت هر پوند انگلیس  خورد.

 ۶ریال، کرون دانمارک  ۶۷۳ار و نروژ چهار هزریال، کرون  ۸۸۲ریال، کرون سوئد چهار هزار و  ۱۵۰هزار و  ۴۶سوئیس 

 ۳۹۰هزار و ۱۳۷ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۶۷یه هند ریال، روپ ۶۹۶هزار و 

 ۴۱۸کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ ۴۸۰هزار و  ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن  ۱۵۶هزار و  ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان 

بر اساس این گزارش، نرخ دالر  .ریال قیمت خورد ۱۱۹هزار و  ۳۲ریال و دالر کانادا  ۲۳۲هزار و  ۱۰۹ریال عمان  ال،ری

 ۵۵۱ ریال، روبل روسیه۴۸۶ریال، لیر ترکیه پنج هزار و  ۷۳۰ هزار و ۲جنوبی ریال، راند آفریقای  ۱۹۱هزار  ۲۹نیوزیلند 

 ۳۰ا ریال، دالر استرالی ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۲۲ه هزار و دینار عراق سریال، یکصد  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر 

 ۲۸۹هزار و  ۳۱گاپور دالر سنریال،  ۷۰۱هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۷۱۸هزار 

ریال و  ۳۳مار یات میانریال، ک ۲۶۷و  هزار ۲روپیه سریالنکا  ۱۰ریال،  ۵۸۵هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش 

ریال، دینار  ۷۲۱همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و  .شد ریال تعیین ۲۳۸هزار و  ۳۵یکصد روپیه نپال 

 ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۶۲۵هزار و  ۱۳۸ریال، یکصد بات تایلند  ۳۹۸هزار و  ۶یوان چین  ال،ری ۹۹۲هزار و  ۳۰لیبی 

ل، یکصد تنگه ریا ۲۳۸هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۷۵۳هزار و  ۳۷وون کره جنوبی هزار ریال، یک ۲۷۱هزار و 

ریال،  ۹۶۷هزار و  ۲پیه اندونزی هزار روریال، یک ۶۷۱هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان  ۸۲۷هزار و  ۹قزاقستان 

ریال، یکصد  ۷۲۱هزار و  ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۴۳۶هزار  ۱۶ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۴افغانی افغانستان 
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ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و  ۷۱۷و   تاجیکستان سه هزار ریال، سومونی ۱۳۳هزار و  ۸۷پزوی فیلیپین 

 .گذاری شدریال ارزش  هزار و۱۲د ترکمنستان ریال و منات جدی ۲۰۶

 

 fatf  چین مهم است برای 

و این تواند منافع ایران را فراهم کند ری با هر ابرقدرتی میروزنامه اعتماد در گفت وگویی آورد: همکا -ایرنا -تهران

خصوص اقتصاد جلوگیری کرد های کشور و بهب به بخشتوان از آسینیاز کشور است، چراکه تنها در این صورت می

روزنامه اعتماد سوم آذر به گفت و گو با محسن  .اریخی چین همیشه اقتصاد اول جهان بوده استو به لحاظ ت

 :اقتصادی ایران و چین پرداخته و نوشت نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی درخصوص رابطهعتیشری

ی به وضعیت های روبه رشد نظامتی و توانمندیهای جمعیبودید که اگر مولفهای عنوان کرده شما در مقاله

کشوری که تئوریسین  شود. چگونهاقتصادی چین اضافه شود، چه بسا این کشور به اقتصاد اول دنیا تبدیل می

اقتصاد  تواند به یک. بوده، میهای اقتصادی، سیاسی و..کننده تئوریبزرگ اقتصادی نداشته و اغلب هم مصرف

 ۱۸۷۱منتشر شده تا سال ل جهان بوده است. آمارهایبه لحاظ تاریخی چین همیشه اقتصاد او//  برتر تبدیل شود؟

ست. بنابراین تبدیل شدنش به ین کشور از ابتدا اقتصاد اول جهان بوده ادهد که اکه قابل اتکا نیز هست، نشان می

افتادنش را به صورت نرمال متصور شد و مشاهده کرد. از سوی توان اتفاق اقتصاد اول پدیده عجیبی نیست و می

است میلیون نفر  ۴۰۰درصد جمعیت جهان در این کشور سکونت دارند. تراکم جمعیتی طبقه متوسط چین ۲۰دیگر 

تواند یک ابرقدرت نرمال باشد که عیت کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز بیشتر است. بنابراین میکه از جم

صادی و سیاسی و... نداشتند، اما گفته های اقتبا وجود اینکه تئوری .ته اتفاق عجیبی در تاریخ چین نیستالب

ها درست است که ها بودند. چینیهای مدرسه غربیها شاگرد زرنگشود که آنها و به صورت کلی آسیاییمی

های در چین ترجمه شد. کتاب ۱۸۹۰ا کتاب آدام اسمیت در سال های مدرن اقتصادی نبودند امواضعان تئوری

ها آشنایی قدیمی با در آن کشور به دسترس عموم رسیدند. بنابراین چینیمارکس خیلی سریع پس از انتشار، 

شود، بالفاصله در چین ترجمه شده و کنون نیز تقریبا هر کتاب مهمی که در جهان نوشته میاهم .ها داشتندتئوری

شان به آنها یاد داد تا شاگرد زرنگ باشند. آنها ملت ها یاد گرفتند، چراکه تاریخ. چینیگیرددراختیار مردم قرار می

های علوم اجتماعی ی چینی در حوزههاینستند رشد کنند. در حال حاضر تئورصنعتگری داشتند و به سرعت توا

نویسندگان این کشور نیز شود که نظران این حوزه قرار گرفته است. گاها دیده میرشد کرده و دراختیار صاحب

نه تنها چین بلکه  .ها هستندکنند. اما هنوز همان شاگرد زرنگنویسند و نکات جالبی را بیان میمقاالت خوبی می

جنوبی و ژاپن نیز به خوبی از مدرنیته یاد گرفتند و پیشرفت کردند. بنابراین انند کرهم ییسایر کشورهای آسیا

جنوبی و ژاپن نیست. چین احتماال ن پیشرفت چین متفاوت از پیشرفت و رشد کرهتوان نتیجه گرفت که داستامی

کشورهای آسیایی در ی لوهای رو به جبزرگ خواهد بود. حرکتیک کشوری به پیشرفتگی ژاپن در ابعاد بسیار 

باتوجه  .بارزه کردندها متاسفانه نتوانستند از مدرنیته یاد بگیرند و بیشتر با مباحث آن مایحالی است که خاورمیانه

گیرند؛ ها نبودند و هنوز نیز از آنها یاد نمیبه اینکه به اعتقاد شما اقتصادهای خاورمیانه شاگرد زرنگ مدرسه غربی

یک نگاه فرعی تبدیل شود و د باعث شود نگاه کشورهای دیگر شرق آسیا به خاورمیانه بهانتوآیا این امر می

ورهای این منطقه باشد به این صورت که هر زمان منافعی ایجاد کند به سمت اولویت سوم یا حتی چهارم به کش

طور کلی خاورمیانه از به/ / ی برای همکاری وجود نداشته نباشد؟این کشورها بیایند و هر زمان منفعتی نبود، چیز

از بعد سیاسی نیز منظر انرژی برای چین اهمیت دارد. هر چند بازاری نیز دارد اما اندازه بازارش متوسط است. 

ر حمایت توانند در موضوع تایوان و مسلمانان چین از این کشوحائز اهمیت است، چراکه کشورهای خاورمیانه می

ها ای است که در اولویت چهارم همکاری قرار دارد. ترتیب اولویتور خاورمیانهشکنند. ایران نیز برای چین، یک ک

های بزرگ به ویژه روسیه، سوم محیط همسایگی و ، دوم سایر قدرتبرای چین بدین صورت است که اول امریکا
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آنچه در ابتدا  وبندی از آن است. با توجه به این تقسیمچهارم نیز جهان در حال توسعه که خاورمیانه نیز جزیی 

است حالی  این در .مطرح کردم، ما به همراه کشورهایی مانند عربستان و نیجریه و... در اولویت چهارم قرار داریم

که چین برای ما اولویت اول است. این عدم تناسب وجود دارد و طبیعی نیز هست، چون آنها قدرت بزرگی هستند 

اندازی نیز برای بهبود ثباتی بیشتری فرو رود که البته رفته و چشمر بیدو هر چه جهان در حال توسعه و خاورمیانه 

کنند. به عنوان مثال ز شرایط خاورمیانه به نفع خودشان استفاده میهای دیگر اشود، قدرتشرایط در آن دیده نمی

خصوص در و مشترکی به یم با اینکه ایران و عربستان منافع مهماگر به رقابت میان ایران و عربستان نگاهی بینداز

یت به نفع تمام کشورها از این وضع .ای بین دو طرف برقرار استحوزه انرژی دارند، اما بسیار روابط خصمانه

ترسند. ها هم از خاورمیانه میها و سایر کشورها. بله چینیها، اروپاییکنند؛ آسیاییده میخودشان استفا

د جدی چین به این منطقه ضرورت ندارد و باید با احتیاط با خاورمیانه وثباتی است و ورمعتقدند منطقه بسیار بی

های داخلی مطرح شد. البته در رسانه سال گذشته چند باری درساله ایران و چین در  ۲۵رفتار شود.سند همکاری 

بودند، به محلی نای دهنده حرفههای بازتابآمد یا رسانهآن سال به دلیل اینکه این اخبار چندان جدی به نظر نمی

ها ساله ایران و چین در رسانه ۲۵های سیاسی تبدیل نشد. اما سال جاری مجددا بحث همکاری گیریبرای موضع

سال پیش  ۲۰بار پیشنهاد همکاری میان این دو کشور برای اولین .ای نیز پیدا کردستردههای گمطرح شد و بازتاب

ها آمادگی الزم را نداشتند و این پیشنهاد وشته شده بود اما چینینداده شد. در آن سال یک طرحی برای همکاری 

روحانی مجددا مطرح و بیانیه مشترکی برای همکاری جامع نیز به مرحله اجرا نرسید. تا اینکه در دولت آقای 

رسید هر  نسال روی این سند کار و مطالعه کردند تا اینکه اخیرا به تایید ایرا ۴راهبردی منتشر شد. کشورها حدود 

چند همچنان طرف چینی آن را تایید نکرده است. البته باید متذکر شد که محتوایی از این سند منتشر نشده که 

دولت در جریان بوده  ۲سال بین  ۴های آن را ارزیابی کرد. موضوع سند همکاری، تازه نیست و حداقل توان بخشب

 .رای اجرایی کردن آن مطرح کرده بودندبها بارها تمایل خود را است. در این مدت نیز چینی

چراکه به نظر //  واهد بود؟کنید پس از حضور جو بایدن در کاخ سفید، آینده این سند همکاری چگونه خفکر می

ای خواهد بود که پکن در تصمیمات خود منافع مشترک با امریکا را نیز درنظر رسد همکاری ایران و چین به گونهمی

ها محاسبات خاص رسد اختالل جدی در این مسیر ایجاد شود. چینین در امریکا به نظر نمیبایدگیرد.با آمدن می

گیرند. به عنوان مثال تغییراتی که ایران روی متن این سند اجرا کرده، بررسی میم نمیخود را دارند و به سرعت تص

شان خواهند داد. اما حتما شرایط رابطه پاسخماهه یا یک ساله به ایران  ۶ر بازه زمانی کنند و به احتمال زیاد دمی

یشتر به سمت رقابت گرایش پیدا کرده و به گیرند. البته از آنجایی که رابطه چین و امریکا ببا امریکا را درنظر می

ع خود را نیز درنظر بگیرند. به نظر بنده کنند منافصورت رقابتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد، در این رقابت سعی می

دهند و فکر ها سند همکاری با ایران را به تصویب خواهند رساند. البته در زمانی که خودشان تشخیص میینیچ

  .ناسب استکنند که ممی

پذیر کرده است. آیا تحت ها اقتصاد ایران را آسیبشرایط کشور در حداقل یک دهه اخیر پیچیده بوده است. تحریم

ساله  ۲۵توان برای کشور متحد تواند به زودی تمام آنها را لغو کند( مینمی ها )با فرض اینکه بایدنلوای تحریم

و زیرساخت راه های کشور از نظامی تا اقتصادی است در همه بخشخصوص اینکه این متحد قرار متصور شد؟ به

 دراختیار ت باالو راه آهن نیز حضور داشته باشد. در این صورت ایران دست باال در سندهای همکاری را دارد یا دس

های بیشتری خواهد داشت، چراکه چین از منابع قدرت بیشتر در هر شرایطی چین اهرم//  هاست؟چینی

ور در تئوری به نفع دار است. البته پذیرش این پیشنهاد از طرف چین و بنیانگذاری رابطه دو طرفه با این کشبرخور

مت کند. اما اظهارنظر درخصوص شیوه اجرای بندهای یران حکومنافع ملی ایران است فارغ از اینکه چه دولتی بر ا

را باید به عهده کارشناسان آن حوزه گذاشت. اینکه آیا ها های فنی و نحوه اجرای پروژهاین توافقنامه به ویژه بحث

رعهده کند یا خیر بها منافع ملی را تامین مییر بخشآهن و سادر این شرایط یک پروژه خاص در حوزه نفت، راه



 
های بزرگ حرکت کرده و البته نباید از این نکته غافل شد که هر چه به سمت کار با قدرت  .نظران استحبصا

ر چه شود. در مقابل همان در جهان نیز بیشتر میتری با آنها داشته باشیم، امکان تامین منافعزدیکروابط ن

شود. این گزاره درخصوص چین هم بیشتر می مان نیزیپذیرهای دنیا ایجاد شود، آسیبهای بیشتری با قدرتتنش

ایم. بحث چین نباید مانند لی با آن نداشتهکاربرد دارد، چراکه چین به صورت تاریخی دوست ما بوده و تاکنون مشک

گذاری ازار بزرگ برای ایران، یک منبع سرمایهتواند یک بموضوع رابطه با امریکا جناحی شود، چراکه این کشور می

المللی منافع مشترک زیادی با ما دارد، بشود. اینکه سند به چه شکل اجرا کشوری که در صحنه بینمهم و یک 

 .جزییات سند را خواند تا نظر دادشود، باید می

کنیم که سند همکاری ربع قرنی با ایران نیز جزو این منافع چین همواره به منافع خود اهمیت داده و فرض می

ثباتی بیشتر، در صورت بیه باور شما منطقه خاورمیانه برای آن در اولویت چهارم قرار دارد، ه اینکه بباشد؛ باتوجه ب

ما از نظر تامین بخشی از نفت چین //  کند؟جدی در منطقه خاورمیانه و ایران خودداری می آیا پکن از حضور

میانه بکشاند. از سوی دیگر به به سمت خاور تواند آنها رااهمیت داریم.در واقع دیپلماسی انرژی چین است که می

ه غافل شد که اهمیت ما برای چین عنوان یک بازار و شریک متوسط نیز حائز اهمیت هستیم، اما نباید از این نکت

ین حدی است که گفته شد؛ یک وقت به اندازه اهمیت روسیه برای چین نخواهد بود. اهمیت ایران در همهیچ

ای و کشوری که زیر نفوذ امریکا نیست. فراتر از اینها چین تعریف دیگری از ک دوست منطقهتولیدکننده انرژی و ی

 .کندای دیگر تعریف نمییهایران ندارد و از ایران در ال

شرایط جدید //  همچنان همکاری کند؟ FATF ای بدون توجه به مالحظاتآیا حاضر است با این دوست منطقه

ملحق  FATF گشت امریکا به برجام و احیای آن، اگر مانند گذشته بهرایط با فرض بازمتفاوت است. ایران در این ش

رای آنها نظام بانکی مهم اند، چراکه بارها این موضوع را متذکر شدهها بزند. چینینشود به خودش آسیب می

آنها  ای چین مهم است.کند، بربرای کشورها ایجاد می FATF هستند و الزاماتی که FATF است و آنها نیز جزیی از

درخصوص مخالفت  هایی کهاین بحث .بر این باورند که ایران باید الزامات را انجام دهد تا روابط بانکی تسهیل شود

بسیار متعهد است و اگر محقق  FATF شود بیشتر جنبه سیاسی و جناحی دارد. چین به قواعدمی FATF چین با

میلیارد دالر توافقنامه در  ۲۰ن خواهد بود. ایران در حدود اقتصادی ما و چیهای نشوند، مانع بزرگی بر سر همکاری

ها و مابقی هم در بخش انرژی و میلیارد دالر آن فاینانس به بانک ۱۰دوره اجرای شدن برجام با چین امضا کرد. 

ها گذارییای این سرمایهآهن بود. طبیعتا اگر امریکا با ایران به تفاهمی برسد و به برجام بازگردد، امکان احراه

هایی را در روابط شواریتواند دتواند این روند را تسهیل کند. اما رخ ندادن آن میمی FATF وجود دارد. اما الحاق به

 .ایران و چین ایجاد کند

رسیدن طریق این کمربند چین را برای  تواند ازسوالی نیز درخصوص کمربند جاده ابریشم از شما دارم. آیا ایران می

پارسیان در جاده ابریشم باستانی نقش کلیدی داشتند و این نقش //  اقتصادی تحت فشار بگذارد؟به مقاصد 

ل دارند. پارسیان هم در تامین اریخ چین هم مورد اشاره قرار گرفته است، بنابراین آنها از آن آگاهی کامکلیدی در ت

اکنون نیز یکی از قش داشتند. همکشورهای اروپایی ن امنیت مسیر ابریشم قدیم و هم در حلقه اتصال چین با

مطالعاتی که بانک  .شودد ایران میکریدورهای چهارگانه این جاده در مسیر خشکی از طریق ترکمنستان وار

دهد که سودمندترین مسیر در جاده خشکی است. جهانی روی منافع اقتصادی این مسیر انجام داده، نشان می

بنابراین جاده ابریشم یک  ترین برندگان اجرای جاده ابریشم باشد.از مهمتواند ست ایران میبانک جهانی معتقد ا

در  .ربوطه به ایران فعال شودها اجازه نداد کریدور مین است. اما متاسفانه تحریممنفعت مشترک بین ایران و چ

مند شود. به عنوان هان از منافع آن بهرشرایط جدیدی که ایجاد شده، این امکان وجود دارد که این مسیر فعال و ایر

درصد رشد ۱۲تواند تا یران میگوید در پیامد اجرای این طرح در محیط پیرامونی، صادرات امثال بانک جهانی می

کند. اما شرط برآورده شدن منافع مشترک داشته باشد. این رقم بسیار باالست که منافع بزرگی برای ما ایجاد می



 
ها علیه ایران در قالب احیای برجام و بازگشت شرایط به پیش از خروج یمر، برداشته شدن تحرما از این کریدو

 .امریکا از آن است

شدت آسیب دید. رابطه جناحی کردن رابطه با امریکا ضربه خوردیم و منافع ملی نیز به-از سیاسی//  سخن آخر؟

ز این منفعت باید تحلیل منافع لبته برای بهره بردن اجناحی شود. ا-با چین به عنوان ابرقدرت جدید نباید سیاسی

های خارجی است. این ه ضرر ایران و به نفع طرفملی را با تمرکز باال تحلیل کرد. اما سیاسی کردن رابطه با چین ب

د های بیشتری خواهدر هر شرایطی چین اهرم  .ریکا باید آموختای است که از تاریخچه رابطه با امترین نکتهمهم

منابع قدرت بیشتر برخوردار است. البته پذیرش این پیشنهاد از طرف چین و بنیانگذاری رابطه داشت، چراکه چین از 

د از ه با این کشور در تئوری به نفع منافع ملی ایران است فارغ از اینکه چه دولتی بر ایران حکومت کندوطرف

یب دید. رابطه با چین به عنوان شدت آس فع ملی نیز بهجناحی کردن رابطه با امریکا ضربه خوردیم و منا-سیاسی

های خارجی به ضرر ایران و به نفع طرفجناحی شود. جناحی کردن رابطه با چین -ابرقدرت جدید نباید سیاسی

های بزرگ مریکا باید آموخت.هر چه به سمت کار با قدرتای است که از تاریخچه رابطه با اترین نکتهاست. این مهم

شود. در مقابل مان در جهان نیز بیشتر میری با آنها داشته باشیم، امکان تامین منافعتکرده و روابط نزدیک حرکت

 شود ایران برای چین، یکمان نیز بیشتر میپذیریهای دنیا ایجاد شود، آسیبهای بیشتری با قدرتهر چه تنش

برای چین بدین صورت است که ها ارد. ترتیب اولویتای است که در اولویت چهارم همکاری قرار دکشور خاورمیانه

یگی و چهارم نیز جهان در حال توسعه که ویژه روسیه، سوم محیط همسا های بزرگ بهاول امریکا، دوم سایر قدرت

 .خاورمیانه نیز جزیی از آن است

 

 کلید خورد طرح گردشگری کشاورزی در استان فارس

های گردشگری اعطای دو مجوز به طرح -ایرنا -شیراز .در کامفیروز فارس استشت برنج عکس مربوط به کا

مندی بیشتر از اقلیم طبیعی این استان و نیز شته، امیدها را برای بهرهکشاورزی در استان فارس طی یک ماه گذ

از  (agri-tourism) توریسمگردشگری کشاورزی یا اگری .های روستایی فراهم آورده استتوسعه زیرساخت

روستا  ویژه برای آشنایی افراد با نحوه زندگی درهای تازه گردشگری است که طرفدارانی نیز یافته است و بهگونه

از آنجا که زندگی شهرنشینی امروز،  .رودشمار میو طبیعت و همچنین کارآفرینان حوزه کشاورزی با ارزش به

با افزایش  .روستاییان چندان شناخته شده نیست ورزان یاهاست، شیوه زندگی کشاسبک قالب زیست انسان

اند؛ اما توسعه گردشگری اطالعغذایی بیگرایی در شهرها، عموم مردم از چگونگی تهیه و تولید مواد مصرف

در این نوع  .رطرفدار شدن استفاده از محصوالت ارگانیک یا طبیعی باشدتواند راهکاری برای پکشاورزی می

های مندی از فعالیتمنظور بهرهع یا هر محل طبیعی دیگر، محل حضور برای گردشگران بهرعه، مرتگردشگری، مز

در ایران گردشگران خارجی برای آشنایی با کاشت  .زش، خرید یا حتی سکونت آزاد استتفریحی در فضای باز، آمو

ز این منظر به رشد کنند و امحصوالتی همچون زعفران یا زندگی در خانه های روستایی به روستاها سفر می

اند و با م کردهتاکنون کشورهایی همچون مالزی، چین و هند در این زمینه اقدا .گردی نیز کمک خواهند کردبوم

های خود در حوزه گردشگری نیز خواهند از زمین یا باغزانی که میصدور مجوز فعالیت گردشگری در ایران، کشاور

در استان  .گی ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری اعالم آمادگی کنندبا هماهنتوانند برداری کنند، میبهره

 ۱۳۹۹ماه آبان ۲۲معاون گردشگری فارس،  .انده این طرح پیوستهفارس طی یک ماه گذشته تاکنون دو مجموعه ب

رکزی بع بخش مآباد از توانخستین طرح گردشگری کشاورزی استان فارس با نام دالرام واقع در روستای سجل  از

 نژاد در معرفی این پروژه گفت:سید موید محسن .برداری کردکیلومتری شرق شیراز بهره ۷۵شهرستان خرامه در 

میلیارد ریال آماده فعالیت در حوزه  ۸۰۰بر گذاری بالغو نیم هکتار و با میزان سرمایه ۱۶این طرح با مساحت بیش از 

پرورش بز شیری فرانسوی با ظرفیت هزار رأس، پرورش بز  اه نمونهوی افزود: جایگ .گردشگری کشاورزی است

https://www.irna.ir/news/84120681/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 
پرورش پولت   و پنیر بز وبندی شیر کارخانه بستهرأس، پرورش شتر شیری،  ۵۰۰شیری آلپاین تالقی با ظرفیت 

آموزی در بخش عنوان مرکز مهارتهزار قطعه و همچنین مرکز ذخیره ژنی توران تیهو به ۷۵گذار با ظرفیت تخم

در گامی دیگر، امروز دوشنبه  .های این مرکز گردشگری کشاورزی استدسی کشاورزی از جمله فعالیتمهننظام

 .کیومتری جنوب شیراز صادر شد ۳۳۴هر در ین پروانه طرح گردشگری کشاورزی در شهرستان م  سوم آذرماه، دوم

واقع در شهر  صنعت امید""کشت و  نژاد اظهار کرد: دومین طرح گردشگری کشاورزی استان فارس با ناممحسن

هزار  ۳۹این طرح شامل او ادامه داد:  .برداری رسیده استخوزی از توابع شهرستان م هر در جنوب فارس به بهره

هکتار  ۱۰نفر،  ۳۰زایی ، مزرعه فلفل رنگی برای صادرات به کشور روسیه با اشتغالمترمربع گلخانه کشت صیفی

 نخل ۱۰۰۰اصله درخت،  ۲۵۰۰ نفر، زایی پنجفروت و نارنگی با اشتغالریپشیرین، گمرکبات شامل لیموترش لیمو

درخت کنار، چهار هکتار گل نرگس و هشت هکتار  ۶۵۰زایی دو نفر، شتغالشامل ارقام شاهانی، پیارم، کبکاب با ا

های جاذبه و معاون گردشگری استان فارس به اقلیم چهارفصل فارس .زایی سه نفر استکاکتوس با اشتغال

گردشگری  .برای گردشگری کشاورزی دانست نظیرفراوان این استان اشاره کرد و ابن موهبت را فرصتی کم

معیشت کشاورزان را بهبود بخشد و در توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع  ی خواهد توانستکشاورز

پیشبرد اهداف گردشگری, نظارت بر  درراستایقانونی فعاالن بخش گردشگری کشاورزی، استفاده از ظرفیت آنها 

 .فعالیت و عملکرد آنها، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستاییان موثر افتد

 

 ۲۰کننده اجالس گروه عربستان و میزبانی مایوس

هنگی بین این کشورها، اقتصاد بزرگ و در حال رشد جهان در میانه اختالفات و ناهما ۲۰اجالس سران  -ایرنا -تهران

به گزارش  .ببردگیری کرونا برای مقابله با پیامدهای آن کاری از پیش مهنتوانست در نخستین گام خود از زمان ه

به میزبانی عربستان سعودی که ناهماهنگی، اختالف و بی  ۲۰شست ویدیویی دو روزه سران گروه نبه ایرنا، ندوش

به نمایش گذاشت، نتوانست در شرایط بحرانی همه گیری کرونا گامی برای  اعتنایی سران کشورهای این گروه را

در ریاض  ۲۰رابطه با نشست امسال سران گروه  نشریه هاندلز بالت آلمان امروزدر .جهان بردارد اقتصاد رو به زوال

کشور  ۲۰وه ت: اگر وضعیت کنونی جهان به نشانه ای از آشفتگی نیاز داشت، این نشانه در اجالس سران گرنوش

در نقطه آغاز این نشست  .که توسط عربستان سعودی برگزار شد، نمایان شد (G۲۰) بزرگ صنعتی و نوظهور

درت های غربی شناخته ی شکست خورده کشوری که هنوز به عنوان پیشاهنگ قرئیس جمهور« دونالد ترامپ»

بازی گلف شود. روز شنبه در حالی که می شود، پس از اظهاراتی کوتاه ترجیح داد در ایالت ویرجینیا سرگرم 

ینترنت دست هنوز در حال مذاکره بودند، تصاویری از او در حال انجام تمرینات بدنی در ا ۲۰همکاران ترامپ درگروه 

ان برخی شرکت کنندگان نیز نمی تواند این واقعیت را پنهان کند که نتایج اما حتی تالش صادقانه سر .به دست شد

میلیارد دالری که پیش از این برای  ۱۴نا امیدکننده بود. به جز بحث در مورد  ر مورد مبارزه با کرونااجالس به ویژه د

توخالی و لفاظی  امهال بدهی های کشورهای در حال توسعه توافق شده بود، این نشست تنها شاهد وعده های

النه واکسن ارائه شد. این اجالس به ویژه در خصوص واکسن کرونا اطالعات مشخص کمی در مورد توزیع عاد .بود

برای اطمینان از دسترسی »می خواهد  ۲۰ی و غیرالزام آور از کشورهای گروه در بیانیه پایانی خود به طور کل

آنگال »در اثنای این نشست  .جهان از هیچ تالشی فروگذار نکنندعادالنه و مقرون به صرفه واکسن های کرونا در 

بود.  (Covax) «سکواک»وم به ه دنبال حمایت از ابتکار بین المللی واکسن کرونا موسصدراعظم آلمان نیز ب« مرکل

نیم. وی وی گفت: اگر در سراسر جهان کنار هم باشیم، می توانیم ویروس و پیامدهای آن را کنترل و بر آنها غلبه ک

که برای مهار بیماری  بیان اینمرکل با  .خواست تا از ابتکار کوواکس حمایت مالی کنند ۲۰صریحاً از شرکای گروه 

یناسیون باید برای هر کشور امکان پذیر و مقرون به صرفه باشد، افزود: ، دسترسی به واکس۱۹-همه گیر کووید

کار کافی نیست. هدف از این طرح توزیع دو میلیارد دوز  بودجه ای که تاکنون وعده داده شده هنوز برای این
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رئیس جمهوری فرانسه خواستار جلوگیری از « امانوئل مکرون»چنین مه .واکسن تا پایان سال آینده است

سترسی فقط کشورهای ثروتمندان به این واکسن شد و تاکید کرد که قدرت خرید کشورها نباید در مورد توزیع د

 کننده باشد. تاکنون پنج میلیارد دالر برای پروژه کوواکس جمع آوری شده است. این در حالیاین واکسن تعیین 

کشور اعالم کرده  ۱۵۰مورد نیاز خواهد بود.  ۲۰۲۱میلیارد دالر برای این طرح تا پایان سال  ۱۱است که در مجموع 

این نشست همچنین اختالفات موجود بین  .اند که در آن شرکت می کنند، اما ایاالت متحده آمریکا در بین آنها نیست

رئیس جمهوری خلق چین بار دیگر « شی جین پینگ»که کشورهای عضو گروه را نیز به رخ کشید. از جمله این

ترامپ را به باد انتقاد گرفت. وی گفت در مبارزه با این بیماری همه گیر همکاری کشورها با سیاست های دولت 

کاالی عمومی مقرون »ه، تولید و توزیع واکسن تقویت شود و واکسن به عنوان یک یکدیگر در زمینه تحقیق، توسع

هکارهای احتمالی و اینکه چگونه اما هیچیک از مقامات مذکور در مورد را .دسترس همگانی قرار گیرد در« به صرفه

 .صحبتی نکردندمی خواهند به خواسته هایشان جامعه عمل بپوشانند و چه پیشنهادی برای این منظور دارند، 

یدنظر تاکید کردند. سند نهایی برای سایر موضوعات مهم اجالس نیز شرکت کنندگان به شکل محدود بر لزوم تجد

صریحاً  ۲۰گروه «. »یرات اقلیمی یکی از مهمترین چالشهای زمان ما استتغی»نشست حاوی جمالت زیبایی است: 

ما به «. »نشست سال گذشته یک گام به جلو است طرفدار نظام تجارت چندجانبه است که حداقل نسبت به

 «.ی محافظت از زندگی، شغل و درآمد مردم ادامه خواهیم داداستفاده از تمام ابزارهای سیاسی موجود برا

از اینها کلماتی خوشایند و گوش نواز هستند، اما باید دید آیا اقدامات قدرت های اقتصادی در عرصه  بسیاری

رد وزیر دارایی آلمان در مو« اوالف شولتز»نوال پیش می رود یا خیر. در یک گام عملی ابتکار جهانی نیز به همین م

در بحبوحه بحران  ۲۰به این ترتیب گروه  .خوردتعیین حداقل مالیات بین المللی برای شرکت ها، بار دیگر شکست 

داشتن برنامه و کارایی برای مقابله با مالی ناشی از تعطیلی های گسترده کرونا، به عنوان نهادی که از آن انتظار 

درصد از قدرت اقتصادی جهان را در  ۸۵شت. این گروه که بحران های جهانی می رود، یک آغاز مایوس کننده دا

بیرون آمد و گمان می رفت برای حل پایدار مشکالت جهانی از  (G۷) از دل باشگاه کشورهای صنعتیدست دارد، 

ظهور نیز بهره بگیرد. با این حال گردهم آمدن اعضای آن برای حل بحران های کنونی توان کشورهای بزرگ در حال 

اقتصاد بزرگ  ۲۰ی اجالس مجازی سران به نوشته روز گذشته تارنمای خبرگزاری آناتول .تاثیری نداشته استواقعاً 

در بیانیه پایانی این  ای ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی پایان یافت.جهان به ریاست دوره

بر لزوم تالش برای احیای اقتصاد کشورها در اجالس که بحران ناشی از همه گیری کرونا دستور کار اصلی آن بود، 

براساس این بیانیه، حمایت از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته در مبارزه با  .شددوره پساکرونا تاکید 

کشور  ۴۶ماه دیگر تمدید شود.  ۶پرداخت بدهی وام های این کشورها برای  شیوع کرونا ادامه یافته و مقرر شد

ن گروه، ریاست دوره اده بودند. با پایان یافتن نشست امسال ایداخت وام خود درخواست دبرای تعویق بازپر

 .به ایتالیا منتقل شد ۲۰شانزدهم جی 

 

 است تحلیلگر عرب: خاورمیانه مرکز جدید اختالف میان شرق و غرب

تحلیلگر عرب نوشت: خاورمیانه به « القاول حافظ» در گزارشی به قلم« عرب نیوز»پایگاه خبری  -ایرنا  -ن تهرا

رییس جمهوری آمریکا به مرکز جدید مناقشات میان شرق و غرب به ویژه واشنگتن و « دونالد ترامپ»دلیل اقدام 

قیم در موسسه سیاست خارجی در دانشگاه ارشد غیر مبه گزارش ایرنا، نویسنده که عضو  .پکن تبدیل شده است

ست، در این تحلیل از رقابت میان آمریکا و چین در سال های اخیر شروع می کند که در دوره ا« جان هاپکینز»

ترامپ به جنگ لفظی تبدیل شد. او می گوید: مناقشات به شکل جنگ لفظی میان آمریکا و چین شروع و تبدیل به 

میان دو قدرت بزرگ اقتصادی  یانه و تشدید تنش میان واشنگتن و پکن شد و پرده آهنینجوی تالفیهااعمال تعرفه

حافظ با بیان اینکه "جهان ما نیازمند همکاری و هماهنگی جدی میان آمریکا و چین به منظور  .جهان به وجود آمد

https://www.irna.ir/news/84120266/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
سال ۱۰شی از بحران مالی و لطمات نا« ویروس کرونا»های فزاینده از سقوط بهای نفت گرفته تا شیوع حل بحران

المللی پول در گزارشی اعالم کرده که یک سوم اقتصادهای خاورمیانه و آفریقای اخیر است"، نوشته، صندوق بین

اند و بسیاری از کشورها تا پس خود نرسیده ۲۰۰۸های پیش از بحران اقتصادی سال مرکزی هنوز به سطح فعالیت

درصد کاهش  ۱۲د اقتصاد جهان حدو  رایط پیش از شیوع کرونا بازگردانند.ود را به شتوانند خنمی ۲۰۲۴از سال 

برای برخورد قاطع با چین یا انجام نوعی « جو بایدن»وی همین را دلیل افزایش درخواست ها از دولت  . یافته است

، زیرا تداوم متمایل استزدایی طلب بایدن به تنشزدایی بیشتر می داند ، در حالی که برنامه دولت آشتیتنش

نویسنده عرب نیوز  .شرایط اقتصادی کنونی در جهان مناسب نیستجویانه ترامپ با توجه به های ستیزهروش

رود که سال آینده نوشت: چین در مقایسه با دیگر کشورها از شرایط اقتصادی بهتری برخوردار است و انتظار می

های هان با کرونا دست به گریبان است، چین برنامهحالی که ج درصد رشد اقتصادی داشته باشد. در ۵حدود 

کشور آسیایی و اقیانوسیه موسوم به  ۱۵سازی توافق تجاری میان ی خود را از جمله تدوین و نهاییخارج

تسریع کرده است. این توافق به عنوان بزرگترین توافق تجاری  (  RCEP ) «ایمشارکت اقتصادی فراگیر منطقه»

حافظ  .و آمریکای شمالی بزرگتر است درصد از تولید ناخالص جهانی، از اتحادیه اروپا ۳۰ن و چهارم جها شامل یک

میلیارد  ۴۰۰در ادامه به تاثیرات این رقابت ها در خاورمیانه می پردازد و می نویسد: آمریکا هنوز در قبال توافق 

ر، چین باید محتاط باشد تا منافع و روابط با از طرف دیگشده، اقدامی انجام نداده است.  دالری چین با ایران تحریم

وی ادامه داد: کشورهای خاورمیانه نیز باید با  . عرب خلیج فارس مورد حمایت آمریکا را از دست ندهد  کشورهای

اعث های اقتصادی خود اقدام کنند. آمریکای خودکفا از نظر انرژی، بدقت به ایجاد توازن میان امنیت ملی و اولویت

وی افزود:  .قاط دیگر به ویژه آسیا چشم بدوزدت این منطقه سرشار از نفت و گاز برای صادرات خود به نشده اس

به این سو، از چتر امنیتی آمریکا منفعت برده است و اکنون قصد واشنگتن برای کاهش  ۱۹۴۵خاورمیانه از سال 

باشد و بعید است ان اروپایی مواجه میای و متحدحضور نظامی در خارج از کشور با مخالفت شدید شرکای منطقه

میلیارد دالر برای  ۷۰تا  ۶۵نویسنده آورده است: اگرچه آمریکا ساالنه حدود  .ن تصمیم را کنار بگذاردکه بایدن نیز ای

کند که بیشتر به نفع چین است، ولی با توجه به عدم عالقه پکن به امنیت منطقه و ثبات آن هزینه می

تیکی برای همپیمانان واشنگتن نظر مالی و ژئوپل  با خاورمیانه، خروج کامل آمریکا ازای امنیتی ههمکاری

نماید، چرا که خاورمیانه نیازمند بازارهای صادرات برای منابع انرژی ، تضمین رشد اقتصادی، انجام غیرمنطقی می

چین به نفت نیاز دارد و از نظر مالی حال آنکه  های جهانی است،اصالحات مورد نیاز و توانایی بیشتر در برابر تکانه

ن نویسنده عرب در پایان نتیجه گیری کرده که آمریکا با وجود خودکفایی در انرژی ، نیازمند حفظ ای . ثروتمند است

طلبانه پس از های سلطهحضور امنیتی خود در خاورمیانه است تا مانع چین و روسیه در اجرای هماهنگ طرح

 .شود خروج آمریکا

 

 برای اجرای موثر توافق نامه آب و هوایی پاریس تالش کند ۲۰شی: گروه 

یشگام باید در مقابله با تغییرات آب و هوایی پ ۲۰رییس جمهوری چین گفت: گروه « شی جین پینگ» -ایرنا -تهران

ییرات اقلیمی پیروی کند و برای اجرای کامل و موثر باشد، از رهنمودهای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغ

رئیس جمهوری چین یکشنبه شب به وقت محلی  « شی جین پینگ»به گزارش ایرنا،  .قنامه پاریس تالش کندتواف

و به صورت ویدیو کنفرانس در ریاض  ۲۰ران گروه در کارگروه ویژه حفاظت از سیاره آبی که در قالب نشست س

تا در قالب چشم انداز جامعه دارای باید تالش شود  محافظت از سیاره آبی افزود: ه به ضرورتبرگزار شد با اشار

 .آینده مشترک بشریت، مقابله با آب و هوا و سایر چالش های زیست محیطی و حفاظت از سیاره آبی دنبال شود

ش برای رسیدن به حداکثر چین به تعهد خود در تال نشست مجازی از پکن سخن می گفت اظهار کرد:وی که در این 

احترام می گذارد و  ۲۰۶۰و دستیابی به خنثی سازی کربن تا سال  ۲۰۳۰سال  میزان انتشار دی اکسیدکربن تا

https://www.irna.ir/news/84119872/%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4


 
انتقال به سمت انرژی پاک را باید  ۲۰شی ضمن تاکید بر اینکه گروه  .اجرای این طرح را تا پایان دنبال می کند

وی گفت که  .انرژی پاک جهان را راه اندازی کرده است چین بزرگترین سیستم تعمیق بخشد گفت:

استفاده از انرژی پاک، کم کربن، ایمن و کارآمد را دنبال می کند و رشد انرژی های جدید و صنایع سبز را  ورشکش

چین با  رییس جمهوری چین گفت: .اجتماعی سبزتر را ارتقا بخشد تسریع می کند تا از هر لحاظ توسعه اقتصادی و

ج سال در تولید و فروش وسایل نقلیه جدید احترام به طبیعت و حفاظت از اکوسیستم طبیعی به مدت پن هدف

چین از تعمیق همکاری گروه در کاهش تخریب  وی تصریح کرد: .دارای سوخت انرژی سبز ، پیشرو جهان بوده است

شی اظهار امیدواری  .انی می کندفاظت از صخره های مرجانی و پاکسازی پالستیک از اقیانوس ها پشتیبزمین، ح

که ماه مه سال آینده در شهر کونمینگ چین  رانس طرفین کنوانسیون تنوع بیولوژیکیکرد پانزدهمین نشست کنف

ظت از تنوع زیستی جهانی در سالهای برگزار می شود، اهداف تعیین شده و اقدامات الزم را برای اطمینان از حفا

در ریاض آغاز به کار از روز گذشته /شنبه/ به میزبانی عربستان  ۲۰سران گروه نشست مجازی ئ.آینده تعیین کند

 .کرد و تا امروز ادامه دارد

 

 هااقدامات چین برای تامین خون مورد نیاز بیمارستان 

تان های این کشور در فصل های پاییز و زمستان و چین با هدف تامین ذخایر خون مورد نیاز بیمارس -ایرنا -تهران

از ابتال به ویروس کرونا، دستورالعمل جدیدی صادر کرد که  اطمینان از ایمنی کارکنان بهداشت و اهدا کنندگان

به گزارش  .ون کشور ناپایدار است؛ می تواند مفید باشدبکارگیری آن در ایران هم در شرایطی که وضعیت بانک خ

اهدای  هوا روز دوشنبه اعالم کرد اقدامات پیشگیرانه استاندارد در این دستور العمل باید در تمام فرآیندایرنا، شین

رکنان در این دستور العمل به جزئیات مجموعه ای از اقدامات در رابطه با محافظت از کا .خون به کار گرفته شوند

ندانی که وظیفه توزیع و انتقال خون های اهدایی ایستگاه های خون از جمله پزشکان، پرسنل آزمایشگاهی و کارم

رالعمل از اهدا کنندگان خون خواسته شده است تا از قبل نوبت در این دستو .اشاره شده است را بر عهده دارند، 

اهدای خون هم برای مراجعه تعداد اهدا کنندگان سقف تعیین کنند. ایستگاه های  خود را به صورت اینترنتی رزرو

سایر  در چارچوب این دستورالعمل، اهداکنندگان خون در چین در کنار .در این مراکز خودداری شود از تجمع کنند تا

ر از جمله برخورد با افراد مبتال به کرونا، سف ۱۹-مشاوره های منظم بهداشتی، باید اطالعات مرتبط با کووید

رعایت اصول  .ساکن در مناطق آلوده را گزارش کنند تماس خود با افراد احتمالی آنها به مناطق آلوده به کرونا و یا

از دیگر بخش های دستور العمل کمیسیون بهداشت ملی  نبهداشتی و ضد عفونی کردن ایستگاه های اهدای خو

ین کشور نسبتا در مهار کرونا موفق عمل کرده صدور این دستور العمل در چین در شرایطی است که ا .چین است

ذخایر بانک خون ایران نیز در روزهای گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا  .به کنترل در اورد و توانسته است آن را

ت موقت کاهش یافته بود اما با دعوت سازمان انتقال خون از مردم و اطمینان دادن به انها در مورد ایمنی به صور

ط کمیسیون بهداشت چین برای رعایت دستورالعمل های صادر شده توس .نتقال خون، این مشکل رفع شدمراکز ا

کشورهای دیگر از جمله ایران هم می تواند باعث افزایش ایمنی این مراکز و جلوگیری از ابتال اهدا کنندگان به 

 .ویروس کرونا شود

 

 نیروگاه در اولویت ۲۲۶۷چین، آغاز خنثی سازی انتشار کربن در 

رییس « شی جین پینگ»چین به عنوان بزرگ ترین تولید کننده گاز دی اکسید کربن، بعد از وعده  -ایرنا -تهران

به گزارش ایرنا دولت پکن قصد  .استمیالدی  ۲۰۶۰به دنبال خنثی سازی انتشار کربن تا سال جمهوری این کشور، 

بر اساس اعالم وزارت  .نیروگاه اجرا کند ۲۶۷انتشار گاز کربن را در دو هزار و  طرح کاهش دارد در مرحله نخست،

هزار تن دی اکسید  ۲۶۰ل محیط زیست چین، نیروگاه های گازی که زغال سنگ مصرف می کنند و ساالنه حداق
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مک هزینه ای در چارچوب این طرح، به شرکت ها ک .اول این طرح گنجانده شده اند کربن تولید می کنند در مرحله

براساس میزان کاهش انتشار ثبت شده داده می شود و اگر بیش از سهمیه خود گاز تولید کنند باید مجوزهای 

ای محسوب می  تولید کننده گاز دی اکسید کربن که یک گاز قوی گلخانهترین  چین بزرگ .اضافی را خریداری کنند

ی اکسید کربن جهان متعلق به این کشور درصد از مجموع خروجی های د ۲۸شود، است به طوری که 

میالدی از مجموع میزان انتشار این گاز در آمریکا، ژاپن و  ۲۰۱۹انتشار گاز دی اکسید کربن در چین در سال  است

ه ای در چین کمتر از نیمی از مقدار برآورد شده در آمریکا علیرغم اینکه انتشار سرانه این گاز گلخان .فراتر رفتاروپا 

بنابراین،  ست، اما بخش مهمی از مقابله جهان با تغییرات آب و هوایی همچنان به اقدامات چین بستگی داردبوده ا

تا  ین هدف بلند پروازانه مبنی بر خنثی سازی انتشار کربناین سوال به وجود می آید که آیا چین می تواند به ا

باید گفت که قطعا تحقق چنین هدفی کار آسانی در پاسخ به این سوال  میالدی دست پیدا کند یا خیر؟ ۲۰۶۰سال 

نمی توان انکار کرد که چین در طول سال های اخیر تالش های قابل توجهی در مسیر کاهش انتشار کربن  نیست

ظرفیت های به کار  .گسترده ای به کار گرفته استرده و در این مسیر، انرژی های تجدید پذیر را در سطح اتخاذ ک

میالدی تاکنون، یک سوم مجموع این  ۲۰۱۹ولید انرژی های بادی و خورشیدی در چین از سال گرفته شده برای ت

ت نیروگاه های بیشتری در مقایسه با انرژی ها در کل جهان را تشکیل داده است؛ چین در حال حاضر مشغول ساخ

بوس ها و خودروهای برقی در عین حال، چین بزرگ ترین تولید کننده و فروشنده اتو دنیا است هر کشور دیگری در

با این وجود، همه شرایط ایده آل نیست؛ سوخت های فسیلی که حجم زیادی از گاز  .در جهان محسوب می شود

هند؛ زغال سنگ که یک درصد از مصرف انرژی در چین را تشکیل می د ۸۵همچنان  دی اکسید کربن تولید می کنند،

درصد از انرژی مصرفی این کشور را شامل می  ۶۰تنهایی  سوخت فسیلی عمده در چین به حساب می آید، به

این بدان معناست که چین در مسیر  .درصد است ۳۰شود در حالیکه میانگین جهانی مصرف این سوخت حدود 

رز چشمگیری به تالش های فعلی خود بیفزاید. ، باید به ط۲۰۶۰ق هدف خنثی سازی انتشار کربن تا سال تحق

بخش مهم انرژی، تولید، حمل و نقل، کشاورزی و ساخت و ساز  ۵اکسید کربن در چین شامل منابع انتشار گاز دی 

چین باید استفاده از  سوب می شوندبخش های انرژی و تولید چین از منابع اصلی انتشار کربن در چین مح .است

لی انرژی خود را تغییر یر، خود را به طرز چشمگیری در طول دهه آینده افزایش و ساختار فعانرژی های تجدید پذ

دهد؛ این هدف نه تنها باید در حوزه انرژی تولید کننده برق بلکه در بخش های دیگر از جمله حمل و نقل به کار 

منابع انرژی سنتی تامین می برقی جایگزین خودروهایی شوند که سوخت آنها از طریق  گرفته شود تا خودروهای

این بین شامل  نقش تکنولوژی در اساسی در طول این روند ایفا کند در عین حال، تکنولوژی باید نقشی .شود

ر محل انتشار دی ارتقاء بهره وری انرژی، کاهش و یا حذف انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف و تغیی

 ک های جذب و ذخیره سازی کربن در حال حاضر توجه رو به رشدی را دربرای مثال، تکنی .اکسید کربن می شود

بخش های انرژی و تولید به سمت خود جلب کرده اند؛ به کارگیری این تکنیک ها به معنای این است که دی اکسید 

ت نیازمند تمامی این تحوال .انی که وارد جو نخواهد شد، آزاد کردکربن هدر رفته را می توان ذخیره و بعدها در مک

تجاری را به کار گیرد که بتوانند انتشار کربن را این است که دولت چین مجموعه ای از سیاست های فردی و 

زم امکان در عین حال، سرمایه الزم برای انجام این کار نیز باید تعریف و تزریق شود تا اعمال تغییرات ال کاهش دهند

 تریلیون ۱۰۰الی  ۹۰میالدی، به مبلغی معادل  ۲۰۵۰از حاال تا سال بر اساس برآورد انجام شده چین  .پذیر باشد

مسیر  .یوان برای سرمایه گذاری جهت پشتیبانی از اجرای دستور کار خنثی سازی انتشار کربن نیاز خواهد داشت

 با این حال، این هدف میالدی، مسیر ساده ای نیست ۲۰۶۰چین در راستای تحقق هدف خنثی سازی کربن تا سال 

اما تالش  ساله است ۴۰چه این یک هدف اگر بلند مدت نشان دهنده تعهد این کشور در مسیر انتقال سبز است

 .های مورد نیاز برای تحقق آن باید از امروز شروع شود

 



 

 کندخاک ماه را جمع آوری می چین نمونه

پیمای هایی از سنگ و خاک کره ماه به زمین قصد دارد این هفته فضاچین به منظور بازگرداندن نمونه -ایرنا -تهران

، این اولین تالش یک کشور برای catchnews نتیبه گزارش پایگاه اینتر .بدون سرنشینی را به ماه ارسال کند

قرار است این ماموریت که  .است ۷۰از دهه  نمونه های قمر طبیعی زمین به این سیاره خاکی بازگرداندن

از مرکز پرتاب فضایی  آذر(  ۴نوامبر ) ۲۴ هسه شنب -ماموریت چین به کره ماه است، فردا  بلندپروازانه ترین

که در نوک آن فضاپیمای رباتیک « ۵النگ مارچ »راکت سنگین وزن  .آغاز شود« اینانه»در استان « ونچانگ»

، که به نام «۵-چانگ ئه»هدف کاوشگر  .در سکوی پرتاب آماده پرتاب است برای این منظور قرار دارد« ۵چانگ ئه »

مونه سنگ های کره ماه از پوند( از ن ۴/۱کیلوگرم ) ۲بازگرداندن   ینی نام گذاری شده است، الهه ماه باستانی چ

پس « ۵چانگ ئه »کاوشگر  .است« اقیانوس طوفان ها»یک منطقه بازدید نشده در یک دشت بزرگ گدازه معروف 

هزار کیلومتری زمین برسد  ۳۸۰تا به کره ماه واقع در  هزار کیلومتر را طی می کند ۸۰۰از پرتاب، مسیری در حدود 

متخصصان    .گردد ی خاک کره ماه را جمع آوری می کند و به زمین بر میو با فرود بر سطح کره ماه، نمونه ها

کاوشگر جمع  بررسی نمونه های خاک کره ماه که توسط این ماه می گویند خاک کره درباره اهمیت تحقیق روی

چین  اگر   .اک کره ماه و حتی فعالیت های خورشید کمک زیادی خواهد کردآوری می شود، برای آشنایی با تاریخ خ

اد جماهیر که اتح ۱۹۷۶در این ماموریت موفق شود، این موفقیت در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. بشر از سال 

کرد، تاکنون خاک کره ماه را به زمین منتقل  مقداری از ( Luna ۲۴) شوروی سابق در ماموریت رباتیک خود به ماه

بازگرداندن نمونه خاک  برای« ۵-چانگ ئه»  به دنبال ماموریت   .از ماه به زمین منتقل نکرده است هیچ ماده ای را

 .انجام می شود ۲۰۲۴ازگرداندن نمونه خاک از قطب جنوب ماه در سال برای ب« ۶-چانگ ئه»ماه به زمین، ماموریت 

 

 شرکت هوافضای چین را آماده کرده است ۸۹ترامپ لیست تحریم دولت 

 ۸۹خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد دولت دونالد ترامپ به اعالم محدودیت های جدید علیه  -ایرنا-تهران

رتش این کشور نزدیک است که شامل جلوگیری از اقدام این شرکت ها ای چین به بهانه ارتباط با اشرکت هوافض

نوشت: بر اساس نسخه پیش  به گزارش ایرنا، رویترز .رای خرید مجموعه ای از کاالها و فناوری آمریکا استب

فضای چین تهیه کرده است نویسی که به رویت این خبرگزاری رسیده است فهرستی که آمریکا از شرکت های هوا

یر صنایع به شرکت های آمریکایی که قطعات ورت انتشار می تواند به روابط تجاری آمریکا با پکن و در میان سادر ص

رویترز نوشت: سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا که این  .هوانوردی غیرنظامی را به چین می فروشند، آسیب بزند

رد. وزارت خارجه چین نیز از پاسخگویی فوری به رنظر در این زمینه خودداری کفهرست را تهیه کرده است از اظها

با مسئولیت محدود، که نقش  (COMAC) شرکت هواپیمای تجاری چین .خودداری کرد درخواست این رسانه

پیشتازی را در تالش های چین برای رقابت با شرکت های بوئینگ و ایرباس ایفا می کند و شرکت صناعی 

یس سته به آن در فهرست جدید آمریکا قرار دارد. این فهرست در پیش نوشرکت واب ۱۰و  (AVIC) دی چینهوانور

کاربران نهایی »مقررات جدیدی لحاظ شده که شرکت های چینی و روسی را شناسایی می کند که آمریکا آنها را 

د به ای تامین کننده آمریکایی بایقلمداد می کند و بنابر تعریف آمریکا، به این معنی است که شرکت ه« نظامی

بر اساس این قانون، بیشتر این  .ها قرار می گیرددنبال مجوز برای فروش کاالهای تجاری باشند که در اختیار آن

رویترز نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه  .مجوزها به احتمال زیاد به این شرکت ها اعطا نمی شود

روز پیش دستور اجرایی را صادر کرد که سرمایه گذاری  ۱۰او  لیه چین را تشدید کرده است وهای اخیر اقداماتش ع

فهرستی که قرار است  .ا در شرکت های چینی را که تحت مالکیت و کنترل ارتش چین است، منع می کندآمریک

در آوریل گذشته گسترش  را« کاربران نهایی نظامی»بزودی اعالم شود به دنبال اقدام وزارت بازرگانی که تعریف 

ی نمی شود و هر فرد و شرکتی را این مقررات جدید فقط شامل خدمات نظامی و پلیس مل .انجام می گیردداد، 

https://www.irna.ir/news/84120265/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84120664/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B8%DB%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
که از کمک به حفاظت یا تولید کاالهای نظامی حمایت می کنند در بر می گیرد و فرقی هم نمی کند که فعالیت 

می مانند نرم ی جدید شامل اقالمحدودیت های صادارت .های تجاری آنها مقدمتا در حوزه های غیرنظامی باشد

ی ، قطعات هواپیما می شود. و در رابطه با اقالم مرتبط با هواپیما این موارد افزارهای رایانه ای و تجهیزات علم

انتشار خبر مربوط به این فهرست در  .شامل هر چیزی از ترمز جعبه کنترل پرواز تا خود موتور هواپیما می شود

ه هواپیمای مکس مریکا بوده زیرا بوئینگ به دنبال مجوز چین دربارصنایع هوافضای آبرهه زمانی حساسی برای 

است به ویژه این که ناظران آمریکایی هفته پیش چنین مجوزی را صادر کردند. چین اولین کشوری بود که بعد  ۷۳۷

 .ت را لغو کندد تا این ممنوعیاز سقوط های مهلک این هواپیما اجازه پرواز آن را نداد و انتظار می رود ماه طول بکش

یک مقام سابق آمریکایی که خواست نامش  .ن زمینه خودداری کرده استسخنگوی بوئینگ از اظهار نظر در ای

و یک منبع صنعت هوانوردی گفته است « تهیه این فهرست اقدامی تحریک آمیز است»فاش نشود به رویترز گفته 

به  یک منبع صنعتی دیگر که نامش فاش نشده نیز .ک کندفی جویانه تحریاین اقدام می تواند چین را به اقدام تال

تقویت تولید کنندگان خود دهد و به آنها نشان  رویترز گفت: این فهرست می تواند به رقبای اروپایی فرصتی برای

ریکا شامل شرکت چینی پیش نویس مقررات تهیه شده در آم ۸۹به غیر از  .دهد که با چنین موانعی مواجه نیستند

 MC-۲۱ ی رود بازار بوئینگ را با توسعه جتاست که انتظار م« ایرکوت»شرکت روسی از جمله  ۲۸ معرفی

   .بشکند 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 شودوارد بازار می ۱۴۰۰واکسن ایرانی کرونا تابستان /  مدیر علمی شرکت سازنده واکسن اعالم کرد

 تیتو پاستور: ایران با تکیه بر دانش و تجربه طوالنی خود در ساختشناسی انسمدیر گروه تحقیقات ویروس

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و  های خوبی رسیده استبه دستاورد ۱۹واکسن، در زمینه تولید واکسن کووید

شناسی انستیتو پاستور مدیر گروه تحقیقات ویروس ا و سیما؛خبرگزاری صد سالمت گروه علمی فرهنگی هنری

به  ۱۹کرد: ایران با تکیه بر دانش و تجربه طوالنی خود در ساخت واکسن، در زمینه تولید واکسن کووید اعالم

 شودهای خوبی رسیده است و به احتمال قوی، واکسن ایرانی کرونا تا تابستان سال آینده وارد بازار میدستاورد

کند، در نشست اکسن را نیز مدیریت میکه یک شرکت پژوهشی در زمینه تولید و« کیهان آزادمنش»آقای دکتر 

ای تصریح کرد: دانش ساخت واکسن در ایران قدیمی است و کشور ما تجربه فراوانی در تصویری )وبینار( رسانه

در چند شرکت ایرانی، احتماال  ۱۹-سن کووید این زمینه دارد، اما در شرایط کنونی و با توجه به روند تولید واک

درصدی  ۹۰های اخیر همزمان با اعالم موفقیت در روز طول خواهد کشید. ۱۴۰۰تا تابستان  مرحله تولید انبوه آن

گیری کرونا، امیدواری متخصصان به خالصی بشر از کرونا بیشتر ماه نگرانی از همه ۱۰واکسن شرکت فایزر، بعد از 

هایی برای دستیابی به قیتتاکنون محققان ایرانی همپای سایر دانشمندان جهان موف ایران نیز شده است. در

آقای دکتر آزادمنش مدیر علمی  واکسن کرونا کسب کرده و درتالش هستند تا این مسیر را تا به انتها پیش ببرند.

رانی است، در این واکسن ای های فعال در ساختشرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور، که یکی از شرکت

رت برخط برگزار شد، گفت: موضوع ناممکن بودن تولید واکسن کرونا در میزگرد که به دلیل شرایط کنونی به صو

شود، مردود است، زیرا دانش ساخت تولید واکسن در ایران قدیمی بوده کشور که از سوی برخی افراد مطرح می

  و بومی شده است.

کن است ما دانش و گویند ممآقای دکتر آزادمنش گفت: برخی افراد می//  کشوربومی در تولید واکسن دانشی 

فناوری را داشته باشیم، اما احتماال امکانات و تجهیزات دقیق مورد نیاز برای تولید این واکسن را در اختیار نداریم. 

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


 
پاستور و انستیتو رازی اشاره  در انستیتو ساله تولید واکسن در کشور ۷۰تا  ۶۰در پاسخ به این افراد باید به سابقه 

هایی هم ما واکسن HPVها و دیرین در ایران است و حتی در موارد جدیدتر، آنتی بادیکرد و گفت: این دانشی 

وی افزود: البته  شود که از نظر دانش تولید واکسن در داخل مشکلی نداریم.ایم. بنابراین، تاکید میتولید کرده

ی دارد که یک موضوع آن لید شود یا نه، عالوه بر دانش به عوامل دیگری هم بستگدارویی تو اینکه واکسن و

شود اقتصاد ساخت دارو و واکسن است. یکی از ایرادات ما در این زمینه، اقتصاد غیرشفاف است که باعث می

. در این خصوص تولید کند ریزی کند چه میزان دارو را برای چه زمانی و با چه قیمتیبخش خصوصی نتواند برنامه

آورد و ها را پایین میرجی و تیراژ تولیدات به ویژه در چین و هند قیمتهای خاهم مداخالت زیاد است و هم رقابت

شناسی انستیتو پاستور، اتفاقی که در موضوع کرونا به گفته مدیر گروه تحقیقات ویروس کند.رقابت را سخت می

تواند برای همه دنیا ی جهان، اوال در کوتاه مدت هیچ مرکز تولید واکسنی نمینیاز باالافتاده، این است که به دلیل 

واکسن تولید کند و ثانیا به دالیل سیاسی و اقتصادی، تضمینی هم وجود ندارد که واکسن را در اختیار ما بگذارند. 

رسیم و ه به آن میک ندارم کدر نتیجه تالشی ملی شکل گرفته است تا ما حتما واکسن را تولید کنیم و من ش

های نسبت دیگر بیماری ۱۹قایسه اقدامات انجام شده برای مقابله با کوویدوی با م اکنون هم در مسیر آن هستیم.

هزار تست در سال داشتیم. اما  ۲۳تست و برای آنفلوانزا،  ۹۰۰مسری گفت: ما برای تب کریمه کنگو در سال تنها 

دیم. در شرایط هزار مورد در روز رسی ۱۰ت روزانه کرونا در کل کشور، به تس ۲۰۰ت از ظرفی ۹۸ناگهان در اسفند 

هزار تست و بیشتر در روز هم  ۱۰۰های سریع به ایم و شاید با تستهزار تست روزانه رسیده ۴۰کنونی هم به 

 برسیم.

احل ارزیابی فناور، مرمدیر علمی شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست //  هاسه مرحله ارزیابی بالینی واکسن

های زمینه ای، کشد و با ارزیابیرحله یک، حداقل یک ماه طول میها را این گونه تشریح کرد: مبالینی واکسن

شود. بعد از به نتیجه رسیدن مرحله یک باید به سازمان غذا و دارو گزارش داد تا مجوز ورود به حداقل دو ماه می

. در برخی های نظارتی هم باید آن را تأیید کنندق و دیگر ساختارکمیته اخالمرحله دوم داده شود و به عالوه، 

هم که آزمایش حیوانی واکسن است، در تعدادی دیگر  ۲ایم و مرحله ها ما بتازگی مرحله یک را شروع کردهشرکت

حله یک ور از مروی گفت: منظ کشد.های ایرانی آغاز شده است که این مرحله نیز دو تا سه ماه طول میاز شرکت

، تولید آزمایشگاهی بود. دومی، آزمایش حیوانی و سومی، که وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اشاره کردند

 مرحله دارد که آخرین آنها، ارزیابی واکسن بعد از ورود به بازار است. ۴انسانی است. مرحله آزمایش انسانی هم 

نعی )دبیر کمیته علمی ستاد ملی کرونا و دبیر ستاد توسعه صطفی قاآقای دکتر آزادمنش ادامه داد: آقای دکتر م

شود و من هم با این زیست فناوری( تخمین زده بودند ممکن است محصول خود ما تابستان آینده وارد بازار می

و از ا و دارتخمین موافقم. حاال ممکن است اوایل یا اواخر تابستان آینده به این دستاورد برسیم. البته تا سازمان غذ

بر است. ها هم زمانبه مرحله بعدی را بدهد و بررسی آنتواند اجازه ورود موفقیت یک مرحله مطمئن نشود، نمی

های مرحله حیوانی را به اتمام رسانده اند و درخواست ورود به ها یکی دو ماه است که فایلظاهرا برخی شرکت

 ان آینده را زمان منطقی برای ورود واکسن ایرانی به بازارت تابستمرحله انسانی را دارند. با توجه به این تحوال

پیش از این نیز آقای دکتر مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشریح  دانم.می

ام ده انججزییات روند صدور مجوز کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا، گفته بود واکسیناسیون کرونا مهر سال آین

ها های هندین یا آسترازینکا با همکاری شرکتهای بین المللی مانند جانسواو گفت: بعضی شرکت شود.می

ها در بازار را آغاز کنند. برخی اند تا به محض دریافت مجوز، توزیع آنمیلیون دوز واکسن تولید کرده ۱۰۰حدود 

رسد در خود آمریکا هم انند بکنند. به نظر میتونمیاند و های جهانی دیگر، اما این کار را نکردهشرکت

آقای  ها شاید از دی شروع شود و تا تابستان سال آینده به طول خواهد انجامید.کل مردم آنواکسیناسیون 

کنم های خارجی گفت: من هم که دارم سعی میآزادمنش در خصوص بررسی گزینه خرید واکسن از شرکت



 
وقع و به میزان کافی توان واکسنی را ارزانتر و بهتر، به مبینم از جای دیگری میاگر بواکسن بسازم، یک پزشکم و 

کنم آن واکسن را بخریم و الزامی نیست که حتما واکسن ساخت داخل استفاده شود، خریداری کرد، توصیه می

 توانیم مشکل کشور و مردم را حل کنیم.بلکه باید از هر راهی که می

پاستور در پاسخ به این  شناسی انستیتومدیر گروه تحقیقات ویروس//  رونا تولید کنیم؟سن کتوانیم واکآیا می

توان واکسن کرونا را که جدید است، سوال که تاکنون در کشور واکسن آنفلوانزا تولید نشده است، بنابراین آیا می

مبتنی بر کشت در تخم مرغ  استفادهبه مرحله تولید رساند؟، گفت: برای تولید واکسن آنفلوانزا، فناوری مورد 

Specific Pathogen Free) SPF )کنم تولید این تخم مرغ در کشور بسیار محدود است و وارداتش هم بود و فکر می

خیلی مشکل بود و این موضوع در تولید واکسن آنفلوانزا اخالل ایجاد کرد. اما درباره واکسن کرونا آن مشکل را 

و پس از تولید  تولید آن هستیم، مبتنی بر روش واکسن سرخک و مشابه آن استدر حال نداریم. واکسنی که ما 

وی تأکید کرد: با وجود تمام مشکالت، من بیشترین نقطه قوتمان را در   میلیون دوز تولید کنیم. ۴۰توانیم ساالنه می

د دارند. ممکن است ما آن تعه بینم، یعنی کسانی که هم علم کافی دارند و هم نسبت بهنیروی انسانی متعهد می

اراضی باشیم، اما من بسیاری از محققان و دانشمندان ایرانی را در داخل به دالیلی از خودمان و برخی دیگر ن

 ها مایه امید ما هستند که در کارمان موفق خواهیم شدشناسم که خیلی پای کارند و اینکشور می

 دالری ایران و چینمیلیارد  ۱۱تجارت /  ماهه نخست امسال ۹در 

ماهه  ۹دهد حجم مبادالت تجاری ایران و این کشور در ن میجدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشا

؛ دی خبرگزاری صدا وسیماگروه اقتصا به گزارش .میلیون دالر رسیده است ۱۹۰میلیارد و  ۱۱سال جاری میالدی به 

میلیون دالر اعالم  ۱۷۰میلیارد و  ۱۸بیش از  ۲۰۱۹ژانویه تا سپتامبر سال های مبادالت تجاری ایران و چین در ماه

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه  ۳۸.۵ر با افت شده بود که با این حساب مبادالت تجاری دو کشو

مواجه با کاهش  ۲۰۲۰ماهه  ۹رات چین و هم واردات این کشور از ایران در براساس این آمار هم صاد .شده است

 .شده است، اما میزان افت واردات چین از ایران بسیار بیشتر از صادرات چین به ایران بوده است

 :فارس یخبرگزار -

 کنفرانس جهانی اینترنت آغاز شد

شده است؛ این رویداد از امروز در یکی حوزه اینترنت های جهانی در ترین کنفرانسچین بتازگی میزبان یکی از بزرگ

اری فارس به نقل از به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگز .از شهرهای این کشور آغاز شد

 .کنفرانس جهانی اینترنت با برجسته سازی توان دیجیتال برای آینده بهتر از صبح امروز در چین آغاز شد شینهوا،

منظور ارتقای تاکنون برگزار شده، برای دولت چین یک پلتفرم به ۲۰۱۴که از سال  (WIC)ترنتکنفرانس جهانی این

نترنت و صادرات مدل اینترنت بشدت محدود خود به سایر کشورهای جهان ایده خود در زمینه حاکمیت جهانی ای

ن ژجیانگ چین اغاز به واقع در استا «Wuzhen»کنفرانس جهانی اینترنت از صبح امروز در شهر .شودمحسوب می

ج های توسعه جهانی اینترنت طی پنمعاون اداره فضای مجازی چین، گفت: گزارش« لیو لیهونگ» .کار کرده است

های لیو تأکید کرد: زیرساخت  .کندسال گذشته بررسی می ۲5دهه گذشته و تاریخچه اینترنت چین را طی 

کاربرد اینترنت وامنیت اینترنت طی این کنفرانس بررسی  اینترنت، قابلیت نوآوری، توسعه اقتصاد دیجیتال،

که این رقم بیش از کل جمعیت اروپا یعنی میلیون کاربر اینترنت داشته ۸۲۹حدود  ۲۰۱۸چین تا پایان سال  .شودمی

 /انتهای پیام .میلیون نفر است۷۴۰

 

https://www.iribnews.ir/fa/economic


 

 :ه خبرنگاران جوانباشگا -

 هایر شانگهای معاصاهدای تمبر یادبود اصفهان به موزه هنر

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: تمبر یادبود حضور شهر اصفهان در 

گروه استان های   به گزارش خبرنگار  .های رونمایی و تعدادی از آن به چین ارسال شدشهر شانگ CIIE نمایشگاه

، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و دبیر اصفهان از اه خبرنگاران جوانباشگ

اظهار داشت: با توجه به تعامالت و مراودات فرهنگی بین المللی، اصفهان با  نکوداشت روز اصفهان اجرایی

این  CIIEنمایشگاه  هنری بردبار در و به ویژه بنیاد فرهنگی هایشهر شانگ ز ظرفیت فعاالن فرهنگیاستفاده ا

شهر حضور یافت که در همین راستا تمبر یادبود حضور شهر اصفهان در این نمایشگاه رونمایی و تعدادی از آن به 

های مراودات فرهنگی مختلفی نگهای معاصر اصفهان و شامرتضی رشیدی افزود: موزه هنر چین ارسال شد.

های اهدا و مقرر شانگ های معاصرموزه هنر نگی انجام گرفته این تمبر یادبود بهدارند که به همین دلیل با هماه

او گفت: در نظر داریم تابلوی تمبر یادبودی در این  شد به عنوان یادبود شهر اصفهان در این موزه به یادگار بماند.

ری این شهر شود تا با این ی شهر نانجینگ ارسال و تقدیم فعاالن فرهنگی در حوزه مدیریت شهراستا به شهردار

مراودات بین المللی، فضایی برای تعالی و گسترش اقتصاد فرهنگ ایجاد شود تا در دوران پساکرونا شاهد حضور 

 انتهای پیام/ی حداکثری گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان باشیم.

 

 :نیاقتصادآنال -

ا آمریکا/ حضور بایدن های فکر چین به ترمیم روابط بنگاه اتاق وگو با اقتصادآنالین مطرح شد؛در گفت

 کندتاثیر چندانی در روابط با چین ایجاد نمی

ر شکل روابط چین با ایاالت متحده به خصوص پس از آغاز جنگ تجاری، از جمله مسائلی است که همواره به تغیی

 گران معتقد بودندتغییر رییس جمهوری آمریکا وابسته شناخته شده بود؛ در شرایطی که بسیاری از تحلیل

طلبد، ترامپ بر مواضع چین را میوابستگی دو جانبه اقتصادی چین و آمریکا، بهبود روابط دو جانبه دو کشور 

گران به این مساله اشاره کرده بودند که بهبود روابط ستیزانه خود تاکید داشته است. بر این اساس برخی از تحلیل

اکرم  – اقتصادآنالین .مپ از کاخ سفید اتفاق خواهد افتاددو کشور در سایه انتخابات ریاست جمهوری و با رفتن ترا

درباره  اقتصادآنالین وگو باگر مسائل چین و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتیی تحلیلحامد وفا ؛شعبانی

که به یکدیگر نزدیک  پس از تغییر دولت این کشور گفت: روابط تجاری چین و آمریکا هر اندازه هم چین و آمریکا روابط

میان دو کشور از مناسبات سیاسی دو کشور این روابط جدا  جنگ تجاری و در هم تنیده باشد، در عین دشمنی و

این مفهوم که سیاست خارجی چین و آمریکا با روابط تجاری این دو کشور به شکلی نزدیک با یکدیگر در  نیست. به

وجود داشته که هر کس در انتخابات  انتخابات آمریکا بهوی با بیان اینکه در چین یک نگاه کلی نسبت  .ارتباط هستند

ها بر این باورند که پس از گردد، تصریح کرد: چینیپیروز شود نهایتا مناسبات دو کشور به شرایط سابق برنمی

ارد فاز جدیدی شده دوران اوباما و انتخاب ترامپ به عنوان ریاست جمهوری ایاالت متحده، مناسبات دو کشور و

ها است که این مناسبات خود دارای دو جنبه است: جنبه نخست آن برنامه ریزی استراتژیکی است که آمریکایی

گر مسائل چین تحلیل .م آن رشد اقتصادی است که در چین اتفاق افتاده استبرای رابطه با چین دارند و جنبه دو

اند که ره چهار ساله ریاست جمهوری ترامپ به این تحلیل و باور رسیدههای فکر چین در طی دوافزود: در واقع اتاق

کن است شکل آن روابط این کشور با آمریکا بر همان ریل سابق که به تدریج تخریب شد، حرکت خواهد کرد و مم

های فکر چین در وی با اشاره به اینکه در همین راستا اتاق .هایی نسبت به وضعیت کنونی شوداندکی دچار تفاوت
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های فاحشی در اند که تغییر رییس جمهوری در آمریکا تفاوتطول یک سال گذشته بارها بر این موضوع تاکید کرده

تر نرم رد: اگر بایدن بر سر کار بیاید، رویارویی و تقابل دو کشور اندکیکند، بیان کهای دو کشور ایجاد نمیسیاست

خواهد شد اما اگر ترامپ در چهار سال آینده هم رییس جمهوری باشد تقابل نسبت به شرایط فعلی اندکی 

داخل تر خواهد بود و این بسیار شبیه به موضعی است که ما در ایران نسبت به آمریکا داریم، در واقع در سخت

ظ استراتژی و اهداف به یک دیدگاه دست نخواهد یافت، ایران هم این باور وجود دارد که در نهایت با آمریکا از لحا

چرا که اهدافی که چهل سال پیش در ابتدای انقالب از سوی ایران تببین شده ضد آمریکایی و ضد استکبار است و 

به تاکید بر اینکه بایدن و ترامپ در روش بسیار تفاوت دارند اما چین وفایی با   .آمریکا چنین روندی را نخواهد پذیرفت

ها به آن ای که چینیشود، توضیح داد: نکتهها شاخته میعنوان یک تهدید استراتژیک امنیتی از سوی آمریکایی

وری که از ایاالت متحده است که در واقع هم مرور تاریخ نشان داده هر کش GDP درصد از 6۰کنند بحث اشاره می

 به عنوان یک تهدید استراتژیک امنیتی )تهدید اول( از درصد تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده عبور کند عمال 6۰

هایی در داخل ایاالت متحده آغاز شد و ترامپ شود. بر همین اساس برنامه ریزیسوی آنها شناخته می

ای است تقابال به این ضربات پاسخ داد و این همان نقطههای خود را در برابر این کشور آغاز کرد و چین مسیاست

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با  .ها دوره جدیدی از روابط را میان دو کشور آغاز کرده استه چینیکه به عقید

بر  های فکر چین چند نگاه اصلی نسبت به روابط با آمریکا وجود دارد، عنوان کرد: یک نگاهاشاره به اینکه در اتاق

برند این است که حضور لی که برای آن به کار میاین مبناست که ترامپ برای این کشور بهتر از بایدن است و تمثی

تواند وارد ای که بایدن میشود اما ضربهماند که موجب هوشیاری سریع میترامپ مثل سوختن با آب جوش می

تر و جوش شود ماند که به تدریج داغتن در آب گرم میتر از ترامپ است از این جهت که مثل نشسکند بسیار عمیق

وی  .بردفکری بایدن را به سم بی سر و صدا تشبیه کرده بودند که ذره ذره هوشیاری را از بین می و همین جریان

 ادامه داد: جریان فکری دوم معتقدند ترامپ آن اختالفاتی را که در اردوگاه غرب وجود دارد تعمیق خواهد بخشید به

راز امیدواری کرده بوند. تداوم عدم اعتماد طوری که مقامات بعضی از کشورهای غربی عمال برای پیروزی بایدن اب

تر از رویارویی با غرب ها به آمریکا در نهایت به سود چین خواهد بود چرا که رویارویی با غرب متفرق آسانغربی

وفایی با بیان   .تر خواهد کردها سختله را برای چینیمتحد است و حضور افرادی همچون اوباما یا بایدن معاد

های فکر چین، حضور بایدن امتیازات دیگری هم برای این کشور از مسائل مطرح شده از سوی اتاقاینکه فارغ 

های اقتصادی، زیست محیطی، های جهانی از جمله پیمانخواهد داشت، توضیح داد: خروج ایاالت متحده از پیمان

رده که فرصت بی بدیل و ها فضای خال قدرتی در مناطق و فضاهای مختلف ایجاد ک... برای چینیسیاسی و 

وی با تاکید بر اینکه نگاه چین به   .ارزشمندی برای گسترش نفوذ جهانی در اختیار این کشور قرار داده است

اده کرده است، تاکید کرد: به های جهانی همچون نردبانی برای ترقی است که به بهترین شکل از آن استفسازمان

خارج شد، اخباری مبنی بر تالش چین برای ورود به این  TPP ترانس پاسیفیکعنوان مثال زمانی که آمریکا از پیمان 

رسد چین از هیچ تالشی پیمان منتشر شد که در نهایت هم به صورت رسمی تایید نشد، بر این مبنا به نظر می

ه پیمان عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره ب  .صه جهانی دریغ نخواهد کردبرای پر کردن خال قدرت در عر

که اخیرا به امضا رسید، گفت: این پیمان، یک برگ طالیی مهم برای چین است که  RCEP مشارکت اقتصادی جامع

ان پس از های فراوانی هم برای آنها به دنبال دارد؛ شکی نیست یکی از عواملی که موجب شد این پیممزیت

استرالیا و چین به نتیجه برسد، کنار کشیدن هند  آن، ژاپن، کره، نیوزیلند،هشت سال مذاکره میان کشورهای آسه

 ۳۰درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی و بیش از  ۳۰و آمریکا از این مذاکرات بوده است. با توجه به اینکه این کشورها 

ای برخوردار پیمانی به لحاظ استراتژیک از اهمیت فوق العاده و ویژهدرصد جمعیت جهان را در اختیار دارند، چنین 

وی همچنین افزود: در کنار همه این موارد حتی خروج ایاالت متحده از سازمان جهانی بهداشت، باعث شد   .ستا

های رصهتوان دید که حضور ترامپ در عتا تاثیر چین در این سازمان بسیار پر اهمیت شود. در واقع به وضوح می



 
م توانایی مدیریتی در ایاالت متحده از جمله جهانی بسیاری از امتیازات را به نفع چین تغییر داد. نمایش عد

وفایی در توضیح   .توانست برای چین به همراه داشته باشدامتیازاتی است که تداوم روند چهار سال گذشته می

توان در مدیریت کرونا در دو کشور مورد رین نمونه را میعدم توانایی مدیریتی ایاالت متحده تصریح کرد: بارزت

، در مقابل برخورد غیرمنطقی ترامپ با شیوع کرونا در ایاالت متحده، چین با قاطعیت به این بحران بررسی قرار داد

وارد شد و از شیوع افسارگسیخته این ویروس در خارج از مرزهای شهر ووهان جلوگیری کرد. در نتیجه تداوم 

های اخیر زند که طی سالمی« ییمدیریت آمریکا»ای به عبارت ور ترامپ در کاخ سفید به لحاظ حیثیتی لطمهحض

توان دید که نوع وی ادامه داد: به وضوح می  .بسیار به چین و برخی دیگر از کشورهای غربی لطمه زده است

پرستیژ مدیریتی چین و حزب کمونیست تمام  مدیریت ترامپ در مساله ویروس کرونا در ایاالت متحده کامال به نفع

های وارداتی چین در آمریکا عنوان کرد: بایدن رباره تاثیر بایدن بر مساله تعرفهگر مسائل چین دتحلیل .شده است

های وارداتی چین نداشته و بعید است تغییرات زیادی هم در این زمینه اتفاق هنوز موضع صریحی در جریان تعرفه

ر نتیجه برای چند جانبه اند که جهان پیش روی ما یک جهان چندقطبی است و دها به این باور رسیدهبیفتد. چینی

یکی از دستاوردهای بزرگ چین برای آینده خواهد بود،  RCEP وی با بیان اینکه پیمان .اندگرایی برنامه ریزی کرده

واهد کرد، اما در عین حال به دنبال سقوط ایاالت کند که از آن عدول نختاکید کرد: چین روند رو به رشدی را طی می

ی به دنبال فرود این کشور است. چرا که اگر ایاالت متحده سقوط کند تمام بار مدیریت متحده هم نیست و به نوع

های چین قرار خواهد گرفت که اصال به نفع این کشور نیست و چین هم به دنبال شکل گیری جهانی بر روی شانه

ادعای جایگزینی ایاالت  وفایی افزود: افزون بر اینکه چین .نیست و قطعا توانایی آن را هم ندارد چنین جریانی

متحده را ندارد در عین حال چه به لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاست خارجی و استراتژیک چین فاصله زیادی برای 

چین »کند که دیگر مدام عنوان می رسیدن به این جایگاه دارد؛ حتی شی جین پینگ در مذاکرات خود با کشورهای

ه همین دلیل به دنبال این مساله نیست که جایگاه خود را به عنوان است و ب« یکی از کشورهای در حال توسعه

وی با اشاره به اینکه   .قدرت اول اقتصادی به اثبات برساند و اساسا نگاه اصلی چین به داخل این کشور است

« ی بازاصالحات و درها»اقتصاد را در دستور کار دارند، توضیح داد: پیشتر سیاست  ها آغاز دوران بسته شدنچینی

های خارجی در این های خارجی و حضور شرکتگذاریاز سوی دنگ شیائوپینگ مطرح شده بود که وجود سرمایه

بیش از حد  اند که حضورها به این نتیجه رسیدهکشور تبدیل به سوخت موتور توسعه چین شد اما اکنون چینی

تواند برای آنها ها در طوالنی مدت میین شرکتهای غربی و اتکا و وابستگی بیش از حد به سود و مالیات اشرکت

اند و هدف آن است که بر روی بازارهای داخلی خطرساز باشد به همین دلیل جریان بسته شدن را مطرح کرده

 ارتقای کیفیت»اره به اینکه شی جین پینگ شعاری را با عنوان گر مسائل چین در پایان با اشتحلیل .متمرکزتر شوند

ترین کاالی جهانی است، مطرح کرده که هدف گذاری آن هم تبدیل شدن کاالی چینی به مرغوب« محصوالت چینی

هر کس در جایگاه ریاست جمهوری آمریکا قرار گیرد، »تصریح کرد: نگاه دیگری در چین وجود دارد با این عنوان که 

افراد خاص در راس قدرت آمریکا  به این معنا که چین امروز بستگی خاصی به حضور« ین پیروز میدان خواهد بودچ

ندارد و از دیدگاه آنها چین جایگاهی در هدایت گری جهانی یافته که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن این جایگاه تغییر 

 .ت جایگاه جهانی چین خواهد شدهای اقتصادی خود موجب تقوینخواهد کرد و چنین موقعیت

 

 :شفقنا -

 !ساله پکن برای افزایش جمعیت ۵سالمندی در چین؛ برنامه 

 چین به منظور مقابله با تبعات سالمندی قصد دارد طی یک برنامه مدون جمعیت این کشور را افزایش دهد. -شفقنا



 
ترین کشور جهان است متوجه شده یتاینک پرجمعبه گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، چین که هم

ه خواهد شد. به همین منظور قصد دارد با های آتی، با بحرانی جدی به نام سالمندی جمعیت مواجکه در دهه

روزنامه دولتی چاینادیلی از قول کارشناسان  ساله به تشویق مردم خود برای فرزندآوری اقدام کند. ۵ای برنامه

های مالی و اجتماعی با ارائه مشوق ۲۰۲۵تا  ۲۰۲۱ن کشور قصد دارد از سال حکومتی چین نوشته است که ای

برای کنترل جمعیت انبوه خود اقدام به اتخاذ  ۱۹۷۸را به فرزندآوری ترغیب کند. چین از سال های این کشور خانواده

چین  ۲۰۱۶ال فرزندی کرده بود که این سیاست مشکالت فراوانی را برای چین بوجود آورد. از سسیاست تک

حاال نیز تصمیم گرفته ها اجازه داد دو فرزند داشته باشند. سیاست تک فرزندی را کنار گذاشت و به خانواده

گفتنی است چین برای ادامه رشد اقتصادی خود نیاز به  های اقتصادی برای ازدیاد جمعیت در نظر بگیرد.مشوق

ها این جمعیت در بینیسال دارد که طبق پیش ۶۰ون فرد باالی میلی ۲۴۵اکنون نیروی کار جوان دارد. این کشور هم

امانی روی سیستم بهداشت رسید. این حجم از جمعیت سالمند، فشار بی میلیون نفر خواهند ۴۰۰به  ۲۰۳۵سال 

دهند اگر وضعیت رشد جمعیت در این کشور به همین و درمان چین وارد خواهد کرد. مقامات چین هشدار می

واهد میلیون نفر کاهش خ ۲۰۰توانند کار مفید انجام دهند می ۲۰۵۰ه پیدا کند، تعداد کسانی که در سال منوال ادام

 انتهای پیام یافت.

 

 :رانیفوالد ا یخبر گاهیپا -

 نقش پررنگ چین در زنجیره های تأمین جهانی

      

ته تا توافق نامه های تجاری جدید، ترکیب عوامل مختلف از بیماری همه گیر کرونا گرف -پایگاه خبری فوالد ایران 

کشور دیگر در این ماه  ۱4ین به عنوان مهره اصلی در زنجیره های تامین جهانی باقی بماند. چین و باعث شده چ

را امضا کردند و بزرگترین پیمان تجاری در جهان را شکل دادند.  (RCEP) مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای

قیانوسیه شده و فرصت های بیشتری ین معاهده باعث افزایش اندازه بازار آسیا و اتحلیلگران پیش بینی می کنند ا

را برای تولید و فروش در منطقه ایجاد می کند. به گفته مایکل هیرسون، رئیس گروه مشاوره اوراسیا، این توافق 

ب می راند. وی گفت قرار نامه اقداماتی مانند تعرفه های حمایتی که موانعی را در تجارت ایجاد می کند را به عق

عضای قرارداد تجاری، محدودیت های احتمالی تهیه منابع از این کشور را برطرف می کند. گرفتن چین بین دیگر ا

هیرسون اظهار کرد این معاهده به بقای چین که زخم خورده از جنگ تجاری و بیماری همه گیری است در زنجیره 

رد این معاهده می تواند ینگ، اقتصاددان ارشد مورگان استنلی، اظهار کرابین ز .های تأمین منطقه کمک می کند

به تسریع مذاکرات دیگر معامالت تجاری مانند توافق نامه تجارت آزاد چین، ژاپن، کره جنوبی و یک قرارداد سرمایه 

ت که قطب تولید به گزارش فوالد ایران، چین ده ها سال اس .گذاری دو جانبه چین و اتحادیه اروپا نیز کمک کند

بر پایه صادرات است. افزایش هزینه های نیروی انسانی و تنش های تجاری باعث  جهانی است و عمده اقتصاد آن

شد برخی شرکت ها کارخانه های خود را از چین به کشورهای دیگر منتقل کنند. دولت چین می خواهد اقتصاد را 

ان های ، سفرهای بین المللی و جری Covid-19 گسترش اما .به سمت اتکای بیشتر به مصرف داخلی سوق دهد

تجاری را تحت تأثیر قرار داد و مقامات فعالیت های تجاری را در تالش برای کنترل ویروس محدود کردند و شرکت ها 

زو کایهوا، معاون مدیر موسسه تحقیقات تجارت خارجی در  .مجبور به ارزیابی و آمادگی در جهت حفظ تولید شدند

اد اتکای طوالنی مدت به یک زنجیره تأمین می تواند آنها را با به ای گفت: ویروس کرونا به شرکت ها نشان دمصاح

مشکل مواجه نماید. زو گفت به طور کل، این همه گیری سرعت استفاده از ابزارهای دیجیتال برای افزایش کارایی 

یق ن فشار روی بازار فعال پیش نیاید. این تلفتولید در مشاغل را تسریع کرده است، اتفاقی که ممکن بود بدو



 
فناوری با زنجیره های تأمین یا اصطالحاً دیجیتالی شدن، با هدف توسعه پکن با کیفیت تر که در چهاردهمین برنامه 

زو اظهار   .، پیوند خورده است ۲۰۳5آغاز می شود و همینطور با اهداف چین برای سال  ۲۰۲۱پنج ساله که از سال 

برای تولید، شرکت ها می بایست بیشتر به تولید هزینه بر  که بجای در نظر گرفتن گزینه کمترین هزینه می کند

روی بیاورند. به گفته وی، این روند به چین کمک می کند تا در دوره رقابت با فناوری پیشرفته، برتری خود را 

ینه ها هستند، تحلیلگران پیش بینی می در حالی که شرکت ها به دنبال مقرون به صرفه ترین گز .افزایش دهد

د شوک ویروس کرونا به این معناست که مشاغل گزینه های خود را برای تولید نزدیکتر به بازارهای نهایی کنن

افزایش می دهند تا اینکه به زنجیره ای گسترده کارخانه ها اتکا کنند. چین نیز از این راه سود می برد. بهبود 

اقتصاد جهان در طی چند سال آینده، به این  اری همه گیر و احتمال کسب عنوان بزرگتریناقتصادی کشور از بیم

 CNBC :منبع .معنی است که مشاغل جهانی همچنان مشتاق فروش و تولید محصوالت خود در چین خواهند بود

 ۵۶,۲۷۸ : کد خبر/  ترجمه: ف. اسکندرخو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :35 هفته یثدح

 (دت آنحضرتوال)بمناسبت  «وااللت خص دو»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد مالس که یامام حسن عسکر

 .ِباهللِ، وَنَفْعُ االْخْوانِ مانُی: االْءٌیفَوْقَهُما شَ سَیْلَ خَصْلَتانِ

و  مانیعبارتند از: ا باشدینم زیکه واالتر از آن دو چ یحالت و خصلت دو

 .انیندن به دوستان و آشنااعتقاد به خداوند، نفع رسا

 «489العقول، ص.  تحف»

 (والدت ایشان )بمناسبت «لموآله وس هیاهلل عل یآل محمدصل یثواب دوست»  :دوم یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد مالس که معصومه حضرت

قالت: قال رسول اهلل  وآله وسلم هیاهلل عل یصل اهلل رسول بنت فاطمه عن …السالم هیبن جعفر عل یفاطمه موس عن

 .(3)دا  یحُبّ آل محمّد ماتَ شه یت علوآله وسلم: أال من ما هیاهلل عل یصل

 :نوشته است نیا چنر ثینموده و دنباله حد انیب یشتریب لیرا درکتاب خود با تفص ثیحد نیا یزمخشر

 .ریالجنَّه ثم منکر ونکوآله وسلم بَشَّرهُ مَلک الموت ب هیاهلل عل یحبّ آل محمّدصل یو من مات عل أال»

 .زوجها تیبیالجنّه کما تزف العروس ال یال زفیَ وآله وسلم  هیاهلل عل یحبّ آل محمّدصل یو من مات عل أال

 .الجنّه یقبره بابان ال یوآله وسلم فتح له ف هیاهلل عل یحبّ آل محمدصل یومن مات عل أال

 .جعل اهلل قبره مزار مالئکه الرحمه وآله وسلم هیاهلل عل یحبّ آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .السنّه والجماعه یلم مات علوآله وس هیاهلل عل یآل محمّدصلحبّ  یومن مات عل أال



 

 

 .من رحمهااهلل سیآ هینیع نی)مکتوبا ( بامهیالق ومیوآله وسلم جاء ال هیاهلل عل یل محمّدصلبغض آ یومن مات عل أال

رائحه  شمی بغض آل محمّد لم یوآله مات کافرا ؛ أال و من مات عل هیعل اهلل یبغض آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .(4)«الجنّه

وآله وسلم  هیاهلل عل یهر کس بر محبّت آل محمّدصل دیاشب آگاه

دهند و  یومنکر او را به بهشت بشارت م ریملک الموت ونک رد،یبم

 یداده اند او را برا نتیخانه شوهرز یکه او را برا یهمانند عروس

در از گذارند، دو  یکه او را در قبر م یدهند وزمان یم نتیبهشت ز

بر او محل رفت وآمد مالئکه و ق شود یمبهشت گشوده  یدرها

 هیاهلل عل یگردد. هر کس بر حبّ محمّد و آل محمّدصل یرحمت م

 .(5)بر سنّت و جماعت مرده است رد،یوآله وسلم بم

وآله وسلم  هیاهلل عل یهر کس که بر بغض آل محمّدصل دیباش آگاه

دو چشم او نوشته شده  نیب که یدر حال د،یآ یم امتیروز ق رد،یبم

 یوهرگز بو ردیم یو به حال کفر م« از رحمت خدا وسیأم» است:

 «.کند یبهشت را استشمام نم

 اول،ابوالحسن، چاپ  ،یهاشم« وآله وسلم هیاهلل عل یعش آل محمدصل دهیس»؛ 3ح 354، ص 21ج « عوالم العلوم 3

 .«…اجرا  هیقل الاسألکم عل» هیآ لی، ذ220، ص 4رات بالغت، ج جلد، انتشا 4محمد ابن عمر،  ،یزمخشر« کّشاف ریتفس (4

 هستند. انیعیالسالم و آل او باشد( ش هیعل یعل تیو جماعت حق )که جمع واتحاد بر وال یبه سنّت محمد یقی( عامل حق5



 

 

 ""نچی و یرانا خبرنامه"" هان برایگ

 ،دپـیوندیب, "ایتــا" رد

 شور،های جمعی ک رسانه اریها وزز خبرگای رآوگرد اب
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