
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

ت آسیا نده گردآور   www.asiatradeco.com   /   : شرکت کاردان تجار

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 

   به ـنش

80/90/9931 

 



 
 

 بسـمه تعـالی 

 ی ایرانخبر و مقاله در مورد چین در جراید و خبرگزاریها سهو  بیسـت

 80/90/9139شـنبه      

 

 آله فرمودند: و عليه اهلل صلی  اکرم پيامبر

 .الحاَللِ طَلَبِ فی  أجزاءٍ  تِسعَةُ أجزاءٍ عَشَرَةُ   العِبادَةُ

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

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

 

------- 

 در آزمــون  خبــرـد جـز ش ا ب جـان ن

 خبــر جانـش فـزون هر که را افـزون 

 آگهیـست اقتـضای جـان تـو، ای دل 

 جانـش قویـست بود آگـه تر هـر کـه 

 )حضرت مـوالنـا( 



 

 : 1399/ ذرآ /08 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 دالر  ونیلیتر ۵از مرز  ن ی چ تالی جیگذر اقتصاد د .1

 سازدیشارژر خودرو م های نی چ یتسال برا .2

 کایآمر دی جد یهام یبه تحر نیواکنش چ .3

با مهاجرت   کایو آمر نیچ یتجار یها/ فرار اپل از تنش  یتجار یهامنظور عبور از تعرفه به .4

 تنامیبه و

 ایرنا(: ) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 شد   یشیارز افزا ۲0 یآذرماه؛  نرخ رسم 8شنبه  .5

 جهان است  یپلماسید یالملل  نی دستاورد ب نی: برجام مهمترنیکارشناسان چ .6

 پسا کرونا  ری در مس نیچ .7

 شد  هیسور  هیعل کایآمر یهام یخواستار لغو تحر نیچ .8

 جهان  ونیناسی واکس نیانجام بزرگتر یبرا نیچ زیخ .9

 م یقاطعانه مخالف وانیو تا کایآمر ی: با هر نوع ارتباط نظامنیچ .10

 در افغانستان شد  یی ایخواستار مجازات سربازان خطاکار استرال نیچ .11

 نیمنشا کرونا در چ یدر جستجو یسازمان بهداشت جهان .12

 :صدا و سیما یخبرگزار -

 ن یدر چ یفرامرز یگذار ه یسرما ناریسم .13

 چطور کرونا را کنترل کرد؟  نیچ .14

 ی جمهور کره جنوب سیبا رئ ن یخارجه چ ریوز داری در سئول صورت گرفت د .15

به بهانه   هیو روس ن ینهاد در چ ۴ م ی/ تحر دهی به آخر خط رس استیبر س کایآمر یپافشار .16

 ران یاز ا تیحما

 



 

 

 : نیآنال یتیگ -

اقتصاد منطقه و  یایو اح «ی تالیجید شم ی »جاده ابر  جادیبسترساز ا گ«؛نیپ  نیج ی»ش ابتکار .17

 جهان 

 :یفور امیپ -

 ایشرق و جنوب شرق آسو اقتصاد  دی تول نبض آن،  آسه – ن ی چ یالملل نیب شگاهینما .18

 :  یفور یخبر -

 د ی را بشناس نیچ  ینظام ابزار  نیتری سرّ .19

 انتخاب: یل یتحل یخبر گاهیپا -

 کرده اند؟  یت یثیرا ح ی چگونه طب سنت  انیاصولگرا ان؛یب  نیریو ش نیچ ،یطب سنت  کرونا، .20

 فارس:  یخبرگزار -

 ن یو چ زستانیوگو مقامات قرقمحور گفت  افتهیسازمان  م یبا جرا مقابله .21

 مهر:  یخبرگزار -

 در مجلس  رانی با ا نیقرارداد چ یبررس .22

 : نیخبرآنال -

 کرد م یرا آغاز خواه ی دیمرحله جد  ندهی: سال آنیجمهور چ سییر .23

   (:36)هفته  حدیث -

 «  رنج و صبر»)ع(:  یامام عل نیرالمومنیام از -

 « انسان ی خداوند متعال از رنج و بال یدلجو»)ع(:  امام باقر از   یث دوم:حد -

 

 

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 تریلیون دالر  ۵گذر اقتصاد دیجیتال چین از مرز 

در سال   دیجیتال چین  گزارش  ۵از    ۲۰۱۹اقتصاد  راشاتودی،  از  نقل  به  »ایبِنا«  گزارش  به  رفت.  فراتر  دالر  تریلیون 

داد   نشان  چین  مجازی  فضای  مطالعات  آکادمی  از  به  جدیدی  گذشته  سال  در  کشور  دیجیتال  اقتصاد    ۳۵/  ۸که 

( یوآن  که    ۵/  ۴۵تریلیون  رسیده  دالر(  تشکیل    ۳۶/  ۲تریلیون  را  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  کل  از  درصد 

میمی تایید  گزارش  این  همهدهد.  که  کوویدکند  که    ۱۹-گیری  حالی  در  است،  کرده  برجسته  را  اینترنت  اهمیت 

به  قابلیت   اقتصاد دیجیتال  بهبود  اقتصاد و  تغییر شکل  ویروس کرونا،  تاثیر  در کاهش  های حکمرانی نیروی مهمی 

شبکه فیبر نوری چین تمام مناطق شهری  تبدیل شده است. طبق تحقیق ذکر شده در این گزارش، تا پایان ماه مه  

درصد از کاربران باند پهن   ۹۳  /۱طوری که تعداد مشترکان فیبر نوری  و روستایی را تحت پوشش قرار داده است، به 

در چین  ۴gمیلیون ایستگاه    ۵/  ۴۴،  ۲۰۱۹دهد که باالترین میزان در جهان است. در سال  ثابت کشور را تشکیل می

میلیارد گیگابایت رسید و رتبه اول را در جهان کسب    ۱۲۲وجود داشت و میزان ترافیک مصرفی داده تلفن همراه به  

سال   سپتامبر  از  از  ۲۰۲۰کرد.  بیش  چین  ایستگاه    ۴۸۰،  این  ۵gهزار  الکترونیکی  تجارت  معامالت  است.  ساخته 

تریلیون دالر( رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته    ۵/  ۲تریلیون یوآن )  ۳۴/  ۸۱کشور در سال گذشته به  

 .درصد رشد داشته است  ۶/ ۷

 سازد ا شارژر خودرو میهتسال برای چینی

سازد  ها شارژر خودروی برقی میبرای چینی  ۲۰۲۱تسال، غول آمریکایی خودروهای برقی در سال   : اقتصاددنیای 

بزرگ  در  فروش  برای  را  خود  سهم  بین تا  اقتصاد  گروه  گزارش  به  دهد.  افزایش  جهان  خودروی  بازار  الملل  ترین 

فروشد و  خودروهای برقی خود را در چین می  ۳رز، تسال در حال حاضر مدل  اقتصاد« به نقل از رویتروزنامه »دنیای 

دارد مدل در سال   Y قصد  با سرمایه   ۲۰۲۱را هم  این شرکت  بناست  کند.  این کشور  بازار  میلیون   ۴۲گذاری  وارد 

  ( عنوا  ۶/  ۴یوآنی  با  که  را  خود  سریع  شارژرهای  از  نسل  سومین  جدید،  کارخانه  یک  در  دالری(  ن  میلیون 

شود برای این کشور تولید کند. این کارخانه در نزدیکی کارخانه خودروی این شرکت در  شناخته می V۳ سوپرشارژر

های ناشی از خودروهای بنزینی و گازوئیلی،  هایش برای کاهش آلودگیدنبال برنامه شانگهای خواهد بود. چین به

های دنبال شبکه ه همین دلیل است که این کشور باید به کند. بهای سنگینی برای خودروهای برقی ارائه می یارانه 

چالش از  یکی  شارژر  چراکه  باشد  هم  شارژر  ساخت  برای  است.  سراسری  برقی  خودروهای  برای  بزرگ  های 

میکارخانه  تسال  که  ساالنه  ای  تولید  ظرفیت  شارژر   ۱۰سازد،  برای  را  خود  نیاز  معموال  چین  دارد.  شارژر  هزار 

 .کندآمریکا تامین می خودروهای برقی از

 ای جدید آمریکا هواکنش چین به تحریم

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اعتراض این کشور به واشنگتن پس از مطرح کردن اتهاماتی مرتبط با   : ايسنا 

چین پس از این که واشنگتن اعالم کرد تحریم  به گزارش رویترز،  .ایران علیه چهار نهاد چینی و تحریم آنها خبر داد

  لیجیان ژائو،   .اد چینی اعمال می کند، سرسختانه به این موضوع اعتراض کردهایی مرتبط با ایران را علیه چهار نه

است   خواسته  آمریکا  از  چین  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه  پنج  روز  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

رح می  اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پی این مط   بر اساس این گزارش،   .اشتباهاتش را اصالح کند



 
ایران و ونزوئال روز چهارشنبه در رویداد مجازی موسسه بیروت  شود که الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور  

موشک ارتقای  به  کمک  به  را  روسیه  و  چین  در  واقع  نهادهای  کردبرخی  متهم  ایران  بالیستیک  همچینین  .    های 

آمریکا   که  در خبری مدعی شده است  بلومبرگ  را علیه  تحریمخبرگزاری  اعمال کرده    ۵هایی  ایران  با  نهاد مرتبط 

 .است

 های تجاری چین و آمریکا با مهاجرت به ویتنام فرار اپل از تنش/  های تجاری منظور عبور از تعرفهبه

های آمریکایی فعال در چین برای در امان ماندن از تبعات  نبرد تجاری آمریکا بر علیه چین موجب شده شرکت : مهر

های  بزنند. در همین راستا، اپل قصد دارد برای جلوگیری از تحمیل هزینهها دست به اقدامات مختلفی  این درگیری 

ای در چین تولید بسیاری از محصوالت خود اقتصادی یا تحریم این شرکت توسط دولت آمریکا به علت فعالیت حرفه

کند منتقل  ویتنام  به  دارد خط    .را  اپل است، قصد  از محصوالت محبوب  تولیدکننده بسیاری  که  کان  شرکت فاکس 

و مک مونتاژ محصوالتی همچون آی انتظار می پد  کند.  ویتنام منتقل  گیانگ  باک  به استان  را  تا  بوک  این فرآیند  رود 

ا سال  نیمه  برسد  ۲۰۲۱ول  پایان  تولید    .به  خط  دارد  قصد  هم  سونی  شرکت  که  بود  شده  ادعا  این  از  پیش 

تولید جدید آیتلویزیون ایجاد خط  نیز در مورد  به ویتنام منتقل کند. قبال اخباری  از چین  را  فون در هند و های خود 

اپل    .است دهد دوران تولید انحصاری انبوه محصوالت اپل در چین به سر آمدهمکزیک منتشر شده بود که نشان می 

های تجاری سنگین چین و آمریکا بر علیه  با انتقال خط تولید محصوالت خود به دیگر کشورها از تبعات وضع تعرفه 

یکدیگر در امان می به  ماند و می محصوالت  با توجه  را بگیرد.  این علت  به  تولیدات خود  افزایش قیمت  تواند جلوی 

 .رسد تغییری در وضعیت فعلی ایجاد شودنظر میمواضع سرسختانه بایدن بر علیه چین بعید به

 نهاد در چین و روسیه به بهانه حمایت از ایران ۴تحریم /  پافشاری آمریکا بر سیاست به آخر خط رسیده

رد اين کشور چهار نهاد را در چین و روسیه به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم  وزیر خارجه آمریکا اعالم ک

؛ مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در حساب توئیتری  اخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش  .کرده است

خود نوشت: آمریکا چهار نهاد را در چین و روسیه به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران که همچنان یک نگرانی 

سالح  گسترش  درباره  هسته مهم  کرده  های  تحریم  است،  ابزارای  همه  از  همچنان  ما  خود است.  تحریم  های 

کنیم. ایران جلوگیری  پیشرفت موشکی  از  تا  کرد  برجام خارج    استفاده خواهیم  از  که  آمریکا  دولت  گفتنی است؛ 

هسته سالح  زرادخانه  بزرگترین  دارای  خود  است،  ترامپ، شده  زمامداري  مدت  طول  در  و  است  جهان  در  ای 

وشکی با  ای انجام داده است و چند هفته پیش نیز از معاهده مهای هستههای مختلف موشکی با کالهک آزمایش 

فعالیت به  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  نظارت  تحت  کشورمان  که  است  حالی  در  اين  شد  خارج  های روسیه 

می ادامه  خویش  اتمی  آمیز  مقابل مسالمت  در  بازدارندگی  و  دفاعی  جنبه  نیز  ایران  موشکی  برنامه  و  دهد 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع  های دشمنان دارد.تجاوزگری

 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 زایشی شد ارز اف  ۲۰نرخ رسمی   آذرماه؛   ۸شنبه 

ارز عمده و اصلی کشورهای جهان را اعالم کرد که    ۴۷زی امروز )شنبه، هشتم آذرماه( نرخ  بانک مرک  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا از    .ارز بدون تغییر ماند  ۱۲ارز کاهش یافت. همچنین نرخ    ۱۵ارز افزایش و نرخ    ۲۰بر اساس آن نرخ  

هف کاری  روز  آخرین  به  نسبت  تغییر  بدون  آمریکا  دالر  هر  امروز  مرکزی،  گذشته  بانک  پوند    ۴۲ته  هر  ریال،  هزار 
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گذاری ریال قیمت  ۲۵۲هزار و  ۵۰ریال افزایش به  ۵۲ریال و هر یورو با  ۹۲۱هزار و  ۵۵ریال کاهش به  ۳۵۶انگلیس با 

  ۷۵۴ریال، کرون نروژ چهار هزار و    ۹۴۵ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۴۱۶هزار و    ۴۶امروز هر فرانک سوییس    .شد

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۸ریال، روپیه هند    ۷۵۲هزار و    ۶ارک  ریال، کرون دانم

و    ۱۳۷کویت   پاکستان    ۴۷۸هزار  و    ۲۶ریال، یکصد روپیه  ژاپن    ۳۵۷هزار  و    ۴۰ریال، یکصد ین  ریال، دالر    ۳۵۵هزار 

ریال و هر دالر نیوزیلند    ۳۱۹هزار و    ۳۲الر کانادا  ریال، د  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹هنگ کنگ پنج هزار و  

ریال، لیر    ۷۵۲هزار و    ۲در تابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی    .گذاری شدریال ارزش  ۴۸۲هزار و    ۲۹

و   ریال، یکصد دینار عراق سه هزار  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۳ریال، روبل روسیه    ۳۶۱ترکیه پنج هزار و  

  ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۷هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹

  ۲روپیه سریالنکا  ۱۰ریال،  ۵۷۱هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۳۸۴هزار و  ۳۱ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۱هزار و 

ریال، یکصد درام ارمنستان هشت   ۳۳۱هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲(  ریال، کیات میانمار )برمه  ۲۶۷هزار و  

ریال،    ۳۸۶هزار و    ۶همچنین هر یوان چین    .ریال قیمت گذاری شد  ۶۷هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی    ۷۲۱هزار و  

  ۹۹۷هزار و    ۳۷ره جنوبی  هزار وون کریال، یک   ۳۲۱هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۶۷۶هزار و    ۱۳۸یکصد بات تایلند  

ریال،   ۶۷۵هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان  ۸۹۴هزار و  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان  ۲۳۸هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن 

ریال،    ۲۴۸هزار و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۹۸۳هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  یک

آذربایجان   و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶ار و  هز  ۲۴منات  و    ۲۷۲هزار  تاجیکستان سه هزار  ریال، سومونی 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و  ۷۱۷

 

 آمریکا چهار نهاد روسی و چینی در ارتباط با ایران را تحریم کرد 

 .آمریکا چهار نهاد روسی و چینی که مدعی است از برنامه موشکی ایران حمایت کردند را تحریم کرد -ایرنا -تهران

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با طرح این موضوع در صفحه توئیتر خود نوشت:آمریکا چهار نهاد در روسیه و چین را  

حمایت علت  است  به  کرده  تحریم  است،  مهم  نگرانی  یک  همچنان  که  ایران  موشکی  برنامه  از    .آنها 

توانایی  از پیشبرد  ایران  برای ممانعت  ابزارهای تحریم  تمام  از  آمریکا  این کشور وی مدعی شد که  های موشکی 

ورده و سعید  های تحریمی و فشار حداکثری علیه ایران شکست خاین درحالی است که سیاست  .کنداستفاده می 

خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز اقدامات پمپئو در راستای فشار حداکثری را منتهی 

رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز اذعان کرده بود که در راستای     .به شکست حداکثری توصیف کرده بود

 .تن بتواند انجام دهدتحریم ایران چیز زیادی باقی نمانده که واشنگ

 

 لی دیپلماسی جهان است کارشناسان چین: برجام مهمترین دستاورد بین المل

شماری از کارشناسان چین توافق هسته ای ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای بین المللی تاریخ    -ایرنا  -پکن

توصیف کردند و خروج دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از این توافق را عمده ترین عامل تنش  دیپلماسی جهانی  

ن کارشناسان معتقدند که برجام نه تنها حاصل مذاکرات چندین و چند  ایرنا، ایبه گزارش    .های امروز اعالم کردند

پایان دادن به یک موضوع مهم بین المللی است    ساله کشورهای مختلف از جمله قدرت های بزرگ و ایران برای 

ا باید  همواره  و  است  خاورمیانه  منطقه  در  ها  تنش  کاهش  به  کمک  و  اشاعه  عدم  مسیر  در  توافقی  آن بلکه  ز 

در همین راستا »وانگ یی« وزیر خارجه چین بارها از    .حراست شده و همه طرف ها نیز به تعهداتشان پایبند باشند

با خر انتقاد کرده است که  را  آمریکا  تاریخی دیپلماتیک  و  نمادین  المللی یک دستاورد بزرگ  بین  این معاهده  از  وج 

ی نویسد که اقدام ترامپ علیه برجام ریشه همه مشکالت  نادیده گرفته است »شینهوا« خبرگزاری رسمی چین م

المللی شانگهای چین در گفت و گو»  .و تنش ها است بین  لیانگ شیانگ« کارشناس موسسه مطالعات  با    جین 

https://www.irna.ir/news/84126154/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84123927/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84123927/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84123927/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
گوید: می  باره  دراین  ای سال   شینهوا  توافق هسته  از  آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد  میالدی    ۲۰۱۵خروج 

او می افزاید: دولت آمریکا در راستای اشتباهات و    .و جهان بود  منطقی آمریکا در خاورمیانهبخشی از سیاست غیر

نیز بسنده نکرد و پس از آن تحریم های سرسختانه ای آمریکا به این   اقداماتی غیرمنطقی از این توافق خارج شد

تنش باعث شد  که  آورد  روی  به سیاست فشار حداکثری  و  نظر گرفت  در  ایران  یابد  علیه  افزایش  در منطقه   .ها 

ترامپ در ادامه فشار حداکثری علیه ایران،  کارشناس مسایل آسیای غربی و آفریقای این موسسه تاکید می کند:

خاورمیا حامیان وضعیت  فهرست  در  پاسدارن  سپاه  نام  دادن  قرار  با  غیرمنطقی  های  سیاست  اجرای  در  را  نه 

کرد تر  پرتنش  حال چین    .تروریست  باور است  در همین  این  در چارچوب بر  که  آمریکا  اقدامات  بدترین  از  یکی  که 

قوانین و نرم های بین المللی و در تاریخ روابط بین المللی بندرت سابقه داشته است این بود که نام رهبر معظم 

داد قرار  ها  تحریم  فهرست  در  هم  را  خارجه  وزیر  سپس  و  ایران  اسالمی  ک  .انقالب  افزایداین  می  که    ارشناس 

در خاورمیانه اجرا شد که از آن جمله حمایت  یار نادرستی از سوی دولت آمریکا در دوران ترامپسیاست های بس

در همین ارتباط خانم »هوا چون اینگ« سخنگوی وزارت خارجه    .های بی دریغ آمریکا از سیاست های تل آویو بود

امه هسته ای ایران )برجام( بازگردد و  فق همه جانبه برنبار دیگر به توا  چین از آمریکا می خواهد تا چین می گوید:

همراه با دیگر طرف ها، به طور مشترک، از پیمان منع گسترش سالح های هسته ای بین المللی دفاع و همچنین 

کند حفاظت  خاورمیانه  ثبات  و  صلح  به    .از  خود  هفتگی  های  نشست  از  یکی  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

: چین همراه با طرف های مربوط، برای ادامه حفظ اقتدار قطعنامه شماره  خارجی در پکن گفتبرنگاران چینی و  خ

چانگ    .شورای امنیت سازمان ملل و اعتبار توافق جامع درباره مساله هسته ای ایران همکاری خواهد کرد  ۲۲۳۱

ای توافق هسته  که  است  باور  بر همین  ایران هم  در  چین  جانبه  بازتابی  میالدی    ۲۰۱۵سال    هوا« سفیر  ازچند 

باید مورد حفاظت قرار گیرد که  دیپلماتیک است  و  تاریخی  از یک دستاورد  و نمادی  تحریم    .گرایی  لغو  در مورد  او 

مهم در فرآیند اجرای  شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت: این واقعه ای  ۲۲۳۱مطابق با قطعنامه   تسلیحاتی ایران

قطعنامه  و  می   ۲۲۳۱  برجام  بازتاب شومحسوب  و  بیندد  جامعه  مشترک  موضع  حفظ  هنده  خصوص  در  المللی 

هستهچندجانبه مسئله  موجود  پیامدهای  امنیت،  شورای  مرجعیت  استگرایی،  برجام  کارآمدی  و  ایران    .ای 

انت دنبال  به  بخصوص  و  المللی  بین  تحوالت  نظرداشت  با  که  کنند  می  تصریح  چینی  ناظران  و  خابات  کارشناسان 

ر آمدن یک دولت جدید، انتظارات جامعه بین المللی از واشنگتن بیشتر شده است ی آمریکا و روی کاریاست جمهور

خواستار حفظ برجام تاکید دارند که باید به این توافق پایبند بود و آن را فعال نمود و به راه نادرست  و کشورهای

در همین راستا می توان به اظهارات 'لی    .رش دادط با ایران را گستگذشته دولت ترامپ در قبال آن پایان داد و رواب

وی جیان' کارشناس مسایل خاورمیانه از موسسه مطالعات بین المللی شانگهای اشاره کرد که پیش بینی کرده  

نشان    او در گفت و گو با گلوبال تایمز خاطر  .است در آینده همکاری های ایران با چین، روسیه و اروپا بیشتر شود

قیق مسایل را بررسی کرده و تالش نماید تا بازار اقتصادی باز ایران پذیرای سرمایه  نیز باید به طور دکرد که چین  

جین چان رونگ' از موسسه مطالعات بین المللی دانشگاه خلق در پکن نیز تصریح کرد که '    .گذاری چینی ها باشد

 .ورها را به مخاطره انداختمنافع اقتصادی کش  را بر هم می زد و ترامپ با تحرکات نادرست خود اوضاع بین المللی

از قول 'تیتی ایراستو' محقق مسایل خلع سالح و کنترل تسلیحاتی موسسه   همزمان روزنامه 'ساوت چاینا' چین   

با اقدامات گذشته دولت بله  ترامپ مقا تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم آورده است: اگر چین و اروپا مشترکا 

   .ا یکدیگر همکاری کنند، یک پیام شفاف و صریح به واشنگتن ارسال کرده اندا و شرکت هایشان بکرده و بانک ه

و   بانکی  باید شبکه های مالی،  آنها  لذا  اروپا دارند  از  و بانک های چین استقالل بیشتری  وی گفت که شرکت ها 

اجا و  کنند  ایجاد  ایران  با  تجارت  برای  مستقلی  باقتصادی  آمریکا  ندهند  اقتصادزه  سرنوشت  کشورها  رای  این  ی 

نیز می گوید: نقض برجام توسط آمریکا   شین’ کارشناس چین از دانشگاه تربیت معلم پکن  گجان  ”  .تصمیم بگیرد

آنان رفتارهای آمریکا را نسنجیده می دانند و نقض برجام ناامید   چیزی نبود که کشورها قصد داشتند شاهد باشند



 
ین کشور از این حکایت دارد که شرایط برای برون رفت از تنش هایی  ینی و مسئوالن ادیدگاه ناظران چ  .کننده بود

که دولت ترامپ ایجاد کرد با همکاری های طرفین ذی ربط مهیا می شود و در همین حال دولت چین رسما از آمریکا  

کنون بر  از ابتدای امر تار روسیه و اروپا  چین از جمله کشورهایی است که در کنا   .خواسته است به برجام بازگردد

برای ترغیب   به تالش هایش  توافق هسته ای تاکید کرده و افزوده است  اجرای تعهدات همه طرف ها نسبت به 

مشکل کند هر  می  تاکید  کماکان  و  داد  خواهد  ادامه  توافق  این  از  برای حراست  از  دیگران  تواند  می  اختالفی  و 

دولت چین و ناظران این کشور    .ن امر صورت گیردهای الزم برای ایباید زمینه سازی  طریق گفت و گو حل شود و  

می گویند که دوران تحریم و فشار حداکثری به سر رسیده است و آمریکا با تحریم کشورهای دیگر نظیر ایران، کره  

نظر تواند نظم مورد    یا چین، روسیه و منطقه هنگ کنگ به دلیل استقالل در سیاستگذاری هایشان نمی شمالی،  

وقت تغییر سیاست های  گران تحمیل کند و جامعه بین المللی چنین رفتار قلدرمآبانه ای را برنمی تابد خود را به دی

 .آمریکا و همکاری با دیگران و بازگشت به توافقات بین المللی فرا رسیده است

 

 چین در مسیر پسا کرونا 

در روزهای اخیر شاهد برگزاری چند نشست مهم بین المللی بوده   -ایرنا  -تهران/    چانگ هوآ | سفیر چین در ایران

به ترتیب در   رئیس جمهوری چین قای »شی جین پینگ«  جناب آ ایم که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است

 .کرده استحضور یافته و طرح ابتکار عمل چین در حوزه های مختلف را بیان    ۲۰   نشست های بریکس، اپک و گروه

رییس جمهوری چین در این نشست ها عالوه بر طرح ابتکار عمل چین در حوزه هایی مانند هماهنگی جهانی برای  

و توسعه، شکل دهی به نظم جهانی در فضای پساکرونا و تقویت حاکمیت جهانی اقتصاد، به    ۱۹ید  مقابله با کوو 

یق قدرت و اعتماد را به جامعه جهانی تزریق  تشریح ابعاد مختلف الگوی جدید توسعه در چین پرداخته و از این طر

یان بوده و این مساله زندگی و  در حال حاضر، فراگیری ویروس کرونا در گستره جهان همچنان در جر  .کرده است

جناب آقای شی جین پینگ در جریان این   ا با تهدیداتی بزرگ مواجه ساخته استسالمت مردم در اقصی نقاط دنیا ر

ا بیان  به  فراگیری  نشست ها  با  مبارزه  زمینه  در  المللی  بین  با همکاری های  رابطه  در  ایده های چین  و  بتکارات 

نخست، درخواست از تمام طرف ها برای    .جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد  ویروس پرداخته است که از آن

دومین نکته در سخنان   .ه چیزپایبندی به مفهوم توسعه مردم محور و تاکید بر اولویت مردم و حیات انسان بر هم

ی ویروس بوده که بر این  ایشان، تاکید بر اهمیت وحدت در همکاری ها به عنوان قدرتمندترین سالح در نبرد با فراگیر

عق ابزار  با  تعصبات  رفع  ضمن  و  نموده  اختالف  جایگزین  را  اتحاد  باید  کشورها  تمام  وقت  اساس  اسرع  در  النیت، 

تمام سازی  متمرکز  به  به    نسبت  یکدیگر  دست  در  دست  ویروس،  فراگیری  با  جانبه  همه  مقابله  بر  خویش  توان 

زمان جهانی بهداشت برای ایفای نقش  یت مثبت تمام کشورها از ساسومین نکته، طرح گزینه حما  .مصاف آن بروند

ی از راه  کلیدی هدایت گری و همچنین تقویت روند مقابله و پیشگیری مشترک از فراگیری ویروس و مسئله پزشک

  چین به گونه ای مثبت در روند همکاری های بین المللی مربوط به واکسن کرونا حضور یافته و از    .دور بوده است

ضمن به اشتراک   سازمان جهانی بهداشت، آن حمایت خواهد کرد تا با اجرایی “کواکس” برنامه تولید واکسن کرونا

خصو به  کشورها  دیگر  با  کرونا  چینی  واکسن  کاالیی  گذاری  به  را  واکسن  این  توسعه،  حال  در  کشورهای  ص 

جناب آقای شی جین پینگ   .دیل کندعمومی، در دسترس و مقرون به صرفه برای عموم مردم در تمام کشورها تب

در رابطه با کاستی ها و کمبودهای ساختار حاکمیت جهانی اقتصاد که در دوران فراگیری کرونا نیز برجسته شده،  

اصول تشریح  لزوم   به  بر  تاکید  ضمن  شی  آقای  جناب  خصوص  این  در  است  پرداخته  چین  مدنظر  های  گزاره  و 

پایبند گرایی،  بر چندجانبه  زمانه،  پایداری  با  و همراهی  متقابل  منافع  با  باز، همکاری  دیدگاه های  و  به تسامح  ی 

و  جایگاه  از  قاطع  حراست  به  را  جهانی  به    جامعه  پایبندی  متحد،  ملل  سازمان  در  حقوق  مندرج  مبانی  و  اصول 

متحد برای    نظم جهانی مبتنی بر قوانین بین المللی و حمایت از تالش سازمان ملل   منشور ملل متحد، حفاظت از

https://www.irna.ir/news/84124448/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
است فراخوانده  جهانی  تحرکات  در  هماهنگی  ایجاد  و  جهان  سراسر  منابع  بسیج  جهانی،  اجماع  آوردن   .فراهم 

بدون تبعیض، شفاف و فراگیر برای تجارت بین المللی  مقررات،  ی برایشان همچنین بر حفاظت ساختاری باز و مبتن

جها تجارت  سازمان  اقتدار  و  اثربخشی  تقویت  موجبات  را  که  امر  این  و  نموده  تاکید  آورد  خواهد  فراهم  نیز  را  نی 

ل  حقوق و فضای توسعه در کشورهای در حاموجب تحقق تجارت آزاد، حفاظت از رقابت عادالنه و تضمین کننده  

لزوم مقابله با از دست رفتن تحرک جاری در روند اصالح  در سخنان ایشان همچنین بر  .توسعه توصیف کرده است

های مربوط به صندوق  جهانی، تالش برای اتمام به موقع شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیه  ساختار مالی

این صندوق، بین   در  ویژه  و نقش حق برداشت  پول، گسترش دامنه  برای    المللی  ایمن  و  ای جهانی  ایجاد شبکه 

جه و تاکید قرار گرفته  تعامالت مالی و ارتقای جایگاه و صدای کشورهای در حال توسعه در این مجموعه مورد تو

در همین چارچوب همچنین لزوم توجه بیش از پیش به اقتصاد دیجیتال، حل و فصل دغدغه های کشورهای    .است

داده ها، امنیت  زمینه  در  نیز مورد    مختلف  و موارد مشابه  دیجیتالی، مسئله حریم خصوصی، اخالق  شکاف های 

زمان ملل متحد در این چارچوب تاکید شده است. طرح "ابتکار  توجه قرار گرفته و بر لزوم ایفای نقش محوری سا

ت نزدیک با  ب بوده که امید است از رهگذر مذاکراامنیت جهانی داده ها" از سوی چین نیز اقدامی در همین چارچو

جناب آقای شی جین   .دیگر کشورها، به تعیین اصول و قوانین اجرایی در عرصه مدیریت دیجیتال جهان منجر گردد

اله رکود بی سابقه ای که در فضای پسا کرونا در انتظار بازارهای نوظهور و کشورهای در حال  ینگ در رابطه با مسپ

پ بود،  خواهد  واحد  ساختار  یک  عنوان  به  و  توسعه  نوظهور  بازارهای  میان  وحدت  و  ها  همکاری  تعمیق  یشنهاد 

به عنوان ساختار همکاری کشورهای دارای  بریکس     در این راستا کشورهای در حال توسعه را مطرح کرده است

  .بین الملل قابل ارزیابی استبازار نوظهور با کشورهای در حال توسعه به منزله قدرتی سازنده و مثبت در امور  

ضمن باال نگه داشتن پرچم چندجانبه گرایی، با حراست از ساختارهای  از کشورهای عضو بریکس خواستایشان  

س محوریت  با  المللی  دیگر  بین  امور  در  درازی"  "دست  و  یکجانبه  های  تحریم  با  مخالفت  به  متحد،  ملل  ازمان 

به صورت متقابل به ساختارهای    ید فراتر از چارچوب های ایدئولوژیک،کشورها در این خصوص با کشورها بپردازند

شده   تعیین  کشوری  هر  شرایط  با  متناسب  که  ای  توسعه  مسیرهای  و  اقتصادی  های  مدل  احترام اجتماعی، 

بگذارند. در این میان تاکید بر عملیاتی سازی مناسبات مشارکتی و توسعه محور جهانی با مشخصه متعادل سازی  

برا بهو  اولویت دهی  به  آن  کردن مختصات  کرد  بر  اصل کمک خواهد  یک  عنوان  به  مردم  معیشت  رئیس   .مسئله 

سخنانش در  چین  اقتصا جمهور  های  همکاری  تشدید  لزوم  بر  و همچنین  سیاسی  تعامالت  تجاری،  و  مالی  دی، 

ضای بریکس به عنوان "سه ضلع محرک" مناسبات فی مابین تاکید کرده و از برنامه  امنیتی و روابط مردمی میان اع

اسیس پایگاه نوآوری در زمینه مشارکت در دوران انقالب صنعتی جدید در شهر شیامن استان فو جیان چین برای ت

ری مسابقات بزرگ نوآوری زنان کشورهای عضو بریکس در چارچوب اتحادیه تجاری زنان این  طرح ایده برگزا خبر داد

آ  .در همین رابطه مطرح شده است مجموعه نیز پیشنهاد دیگری بود که   قای شی جین پینگ در جریان این  جناب 

و   پرداخته  نیز  اقتصاد حرکت کرده  به موضوع جریان هایی که خالف جهت جهانی سازی  با  نشست ها  رابطه  در 

آسیا   کشورهای  سرنوشت  واحد  پیکره  ایجاد  ابتکار  گرایی،  حمایت  میزان  افزایش  و  گرایی  را   یکجانبه  پاسیفیک 

کردم تاکید   طرح  زمینه همچنین  این  گاه حاصل جمع صفر  در  اپک هیچ  قالب  در  اقتصادی  که همکاری های  شده 

شو نبوده پیروز  من  و  ببازی  تو  سیاسی  اهداف  با  آن  در  با  که  تعامالتی  همواره  ها  ی  همکار  این  بلکه  م، 

در این چارچوب نیز کشورهای مختلف    .دستاوردهای متقابل و عرصه ای برای توسعه و معادالت برد برد بوده است

ضمن حفظ و پایداری بر سه اصل رایزنی مشترک، ساخت و ساز مشترک و بهره برداری مشترک در فضایی بر    باید

ورت فی مابین به حل و فصل اختالفات و تضادهای موجود پرداخته و بر پایه منافع متقابل و مبنای گفت و گو و مش

جناب آقای شی جین پینگ در    .رار دهندعملگرایانه را در دستور کار خویش ق  درک مشترک، ارتقای همکاری های

ر مناسبات کشورهای حوزه  این رابطه نیز بر تعمیق بی وقفه اعتماد متقابل، تسامح، همکاری و فضای برد برد د 



 
حجم کیک همکاری های آسیا پاسیفیک تاکید نموده و لزوم ارتقای سطح همکاری های منطقه ای با هدف افزایش  

ذر چنین تعامالتی ضمن حفظ مسیر صحیح همکاری ها بین کشورهای اپک، این سازمان  اپک تاکید نموده تا از رهگ

با   های  مسیر همکاری  در  واقع  به  بردارداقتصادی  گام  بلندمدت  و  روند    .ثبات  تکمیل  از  چین  نیز  این خصوص  در 

م توافقنامه  به  پیوستن  موضوع  و  نموده  استقبال  ای  منطقه  جامع  اقتصادی  مشارکت  پیمان  شارکت  امضای 

رئیس جمهوری چین در جریان    .اقتصادی استراتژیک اقیانوس آرام را با رویکردی مثبت مورد بررسی قرار خواهد داد

مذکور، همسخن در نشست های  در جهان  ان خود  توسعه جدید چین  الگوی  نقش  تشریح  به  به طور جامع  چنین 

مدل پرداخته است با  اساس، چین  این  داخ بر  که چرخه  توسعه  و  جدید  دهد  را شکل می  اقتصاد  اصلی  پایه  لی 

هدف   پیگیری  به  شود،  می  یکدیگر  افزایی  هم  باعث  المللی  بین  و  داخلی  دوگانه  یعنی  چرخه  خویش  اصلی 

تداوم و تعمیق اصالحات و  نوآوری های فناورانه،  با هدف گسترش  بر گسترش نیازهای داخلی،    استراتژی تمرکز 

در این مسیر با بهره گیری از ظرفیت های موجود در دو عرصه عرضه و تقاضا،  چین  .مواردی از این دست می پردازد

لید، توزیع، گردش کاال و دیگر حوزه های مرتبط با مصرف کنندگان به گونه ای همه جانبه به روان سازی جریان تو

ندگارتر به جریان مدت اقتصاد خود، به تزریق نیرویی مامی پردازد و از رهگذر این فرآیند ضمن تحقق توسعه بلند 

نماید می  اقدام  جهانی  اقتصاد  ثبات  و  د  .بهبود  جهان  اقتصاد  با  عمیق  ای  گونه  به  چین  اقتصاد  اکنون  هم  هم  ر 

ز نخواهد گشت، چین در این روند هرگز در پی "جداسازی و قطع  با   آمیخته و در این رابطه چین هرگز به مسیر قدیم

"ح در  یا شرکت  جهانی  اقتصاد  با  توسعه ارتباط"  جدید  الگوی  ذیل  نیست.  و  نبوده  انحصاری  و  کوچک"  لقه های 

به طور کامل   بازار اقتصادی چین  با  اقتصادی چین ظرفیت های  رابطه  را در  تقاضای بیشتری  تا  ترغیب می شود 

چین فراروی جهانیان بازتر خواهد شد تمام کشورهای جهان ایجاد نماید؛ در همین فضاست که دروازه های اقتصاد  

بر این مبنا همکاری های   .تا از این رهگذر فرصت های بیشتر توسعه با کشورهای دیگر به اشتراک گذاشته شود 

همراه با دیگر کشورهای جهان از بهره برداری مشترک   طور بی وقفه تعمیق خواهد شد و چین نیزخارجی چین به  

اخت با کیفیت "یک کمربند یک راه" ادامه خواهد  چین در این راستا به س و سود متقابل این فرآیند منتفع خواهد شد

احی راه  راه سالمت،  برای همکاری،  راهی  به  را  راه"  یک  کمربند  "یک  و  برای داد  راهی  و  رشد  راه  اقتصادی،  ای 

نمود خواهد  تبدیل  المللی  بین  های  همکاری  فعال  چین،   .ارتقای  جمهوری  رئیس  ابتکارات  و  مواضع  سلسله 

با کرونا است، محور و جان کالم ایشان تاکید بر چندجانبه گرایی،  منعکس کننده نگاه و د   رک چین از جهان درگیر 

برد برد  های  بر همکاری  جامعه  پایبندی  ایجاد  بر  پایداری  و  مصمم،  بصورت  جدید  المللی  بین  روابط  ایجاد  ترویج   ،

مراتب بیشتر در روند  رهگذر این نگاه است که چین سهمی به  بشری با سرنوشت مشترک است و بدون شک از  

خودباوری و    این مواضع و ابتکارات ناظر بر تمرکز بر اجماع، ارتقای  .تحقق صلح و توسعه جهانی ایفا خواهد نمود

بر چالش کنونی مسیری برای اندیشه را می گشاید، این ایده ها در  تحقق همگانی توسعه در جهان بوده و در برا 

 .رونا می پردازدواقع به جهت دهی به مسائل جهان پساک

 

 های آمریکا علیه سوریه شد چین خواستار لغو تحریم

سازمان ملل متحد روز جمعه بار دیگر بر موضع کشورش برای لغو فوری   م چین درعاون نماینده دائم  -ایرنا  –تهران  

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی سوریه؛ سانا، "جینگ   .های اقتصادی و یکجانبه علیه سوریه تأکید کردتحریم

یه را لغو های یکجانبه علیه سورریمخواهد که تحشوانگ" گفت، چین از کشورهای ذیربط از جمله ایاالت متحده می

متحد  .کند ملل  در سازمان  چین  نماینده  گروه  با معاون  مکرر  به حمالت  در  اشاره  ادلب  استان  در  تروریستی  های 

افزود، نابود شود )شمال غرب( سوریه  به حل دیپلماتیک   جینگ تصریح کرد،  .باید تروریسم در سوریه  چین متعهد 

اکمیت و عدم دخالت خارجی در امور داخلی این کشور و تالش  وگو است و بر احترام به حراه گفت  بحران سوریه از

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد    .درچاچوب کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید سوریه تأکید دارد
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با ویر نیز مقابله  و  زیربنایی سوریه  برای بازسازی تأسیسات  و بهبود   ۱۹-وس کوویداز جامعه جهانی خواست که 

سال    ۶از    قانون سزار را پس   ۲۰۱۹نمایندگان مجلس سنای آمریکا دسامبر    .ط اقتصادی این کشور کمک کنندشرای

ماه ژوئن سال   ۱۷امضا کرد و قرار شد تا این قانون از  ۲۰۱۹تاخیر تصویب کردند و ترامپ نیز آن را در بیستم دسامبر 

میالدی    ۶۸و    ۶۹صر« در متون تاریخی و در سال های  سزار« یا »قی »  .اجرا است  اجرا شود و اکنون در حال  ۲۰۲۰

شود که از سوی لقب امپراتوران روم و در ادامه نیز امپراتوری آلمان بود و در روزهای اخیر به قانونی اطالق می

 .ر امضا شده استهای بیشتر علیه سوریه و دوستان آن توسط ترامپ رییس جمهوری این کشوآمریکا برای تحریم 

های مالی های اضافی و محدودیتها در سوریه تحریماین قانون، علیه افراد و نهادهای مرتبط با درگیری براساس  

های خارجی حامی پیمانکارانی که به نمایندگی از سوریه و کشورهای  اعمال خواهد شد. همچنین افراد و سازمان 

این کشور فعالیت می اتحریمکنند، ممکن است  دوست  تولید  ین تحریمهایی اعمال شود.  ها علیه کسانی که در 

کنند و  ها را تامین میکنند و یا نیازهای جنگی و فنی نیروهای این کشور علیه تروریستنفت به سوریه کمک می 

 .دهند، اعمال خواهد شد به صورت عمدی به آنها خدمات و معلومات ارائه می

 

 خیز چین برای انجام بزرگترین واکسیناسیون جهان

هایی که مورد توجه سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته، سه  کنونی از میان معدود واکسن   در شرایط   -ایرنا  -تهران

نام به  شرکت  دو  میان  این  از  که  است  چین  تولید  آن  »سینوفارم«مورد  و  »سینوواک«  به  های  را  خود  واکسن 

برنامه کرده   صورت رسمی ثبت تاکنون  این حال چین  با  اعاند؛  برای واکسیناسیون عمومی  به   .الم نکرده استای 

حدود   گزینش  کار  است؛  حاکی  آمارها  ایرنا،  میان    ۱۷۰گزارش  این  از  که  شده  آغاز  دنیا  سراسر  در    ۴۲واکسن 

ین ا در مراحل مختلفواکسن ساخت چین    ۱۳واکسن وارد مرحله آزمایش های کلینیکی شده است که در مجموع  

رقابت برای تولید واکسن کرونا بین کشورهای اروپایی، چین، در ماه های گذشته بیشترین      .آزمایش ها قرار دارند

روسیه و آمریکا بوده است و همه این کشورها بودجه های کالن و نهادهای مختلفی را برای ساخت واکسن بسیج  

سال   مرداد  ابتدای  از  که  است  مدعی  زمینه،  این  در  پیشرو  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  چین  اند.  کرده 

همان زمان قرار شد در مرحله بعدی، برای جلوگیری    .کرده است ضطراری از واکسن کرونا را آغازاستفاده ا جاری

از شیوع بیماری در پاییز و زمستان، این واکسن به افرادی که در بازارهای مواد غذایی، سیستم های حمل و نقل 

کت داروسازی »سینوفارم«  شود و در همین راستا بود که شر شهری و بخش های خدماتی کار می کنند تزریق

را تاکنون به طور »اضطراری«    ۱۹اعالم کرد دو واکسن آزمایشی خود برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید     چین

مدیره   به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، »لیو جینگژن« رئیس هیأت  .به حدود یک میلیون نفر تزریق کرده است

روز چه داردیی سینوفارم چین  در  شرکت  این شرکت همچنان  تولیدی  واکسن  اینکه  با وجود  ادعا کرد که  ارشنبه 

مرحله آزمایش به سر می برد، اما تزریق اضطراری آن به بیش از یک ملیون نفر در این کشور از ماه ژوئیه )تیرماه( 

افت کرده و  وی در این خصوص افزود: افرادی که واکسن این شرکت را دری   .تاکنون هیچ عارضه ای نداشته است

اگرچه طبق گزارش های قبلی،    .انداند، هیچ یک از آنها تاکنون به این بیماری مبتال نشده کشور سفر کرده   ۱۵۰به  

اشاره  جینگژن  اما  است،  کرده  کار  کرونا  واکسن  دو  روی  تاکنون  و  سینوفارم  نکرده  استفاده  مورد  واکسن  به  ای 

ها عالئم  اند و تنها برخی از آنشده با عارضه جدی مواجه نشدههمچنین مدعی شد که هیچ کدام از افراد تزریق  

های زیادی از کشورهایی که این واکسن در آنها در مرحله آزمایش  وی گفت که این شرکت، داده .اندخفیفی داشته

باشد کننده  امیدوار  آنها  نتایج  رود  انتظار می  و  آوری کرده  را جمع  قرار گرفته  ئیس هیأت  ر  .بالینی مورد استفاده 

از  تر  هایی حتی سخت  پروتکل  طی  از  پس  مربوطه  اداره های  توسط  ما  های  داده  داد:  ادامه  مدیره سینوفارم 

ماه گذشته    .کشورهای غربی مورد ارزیابی قرار می گیرند و ما با سازمان بهداشت جهانی در ارتباط نزدیک هستیم

نشان نداده    ۱۹-ور هیچ واکنش منفی در برابر کوویدچین اعالم کرده بود که واکسن های آزمایشی ساخت این کش

https://www.irna.ir/news/84121965/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
شرکت    ۴شرکت نامزد ساخت واکسن کروناست که واکسن    ۱۳طبق گفته مقامات چینی این کشور دارای    .است

دارند قرار  بالینی  آزمایش  سوم  فاز  سوم   .در  مرحله  های  داده  که  بود  کرده  اعالم  پیشتر  نیز  سینوفارم  شرکت 

  .ود را در اختیار سازمان غذا و دارو چین قرار داده و در حال ارائه داده های بیشتر استازمایش بالینی واکسن خ

شرکت است   این شرکت همچنین اعالم کرد که در مراحل پایانی بازاریابی است و دریافت تاییدیه اولویت اصلی این

شرکت های داروسازی    .منتشر کندو در عین حال انتظار دارد داده های فاز سوم واکسن خود را پس از تایید دولت  

کووید به  ابتال  پایین  نرخ  علت  به  بین  ۱۹-چینی  صورت  به  را  خود  واکسن  این کشور،  می در  آزمایش    .کنندالمللی 

ک واکسن  میالدی  جاری  ژوئیه سال  در  چینی  نهایی، مقامات  تایید  از  پیش  را  توسط سینوفارم  یافته  توسعه  رونا 

با این    .ات دولتی، دانش آموزان و کارکنان شاغل در کشورهای دیگر ارائه کردندبرای شماری از مردم شامل مقام 

تزریق شده است کرونا شرکت »سینوفارم«  اضطراری  واکسن  در چین  نفر  میلیون  یک  به  تقریبا  گفته   .وجود  به 

از  همقام  بیش  بر روی  آزمایشی  در مرحله  این کشور  واکسن های کرونا ساخت  نفر    ۶۰ای چینی،  آزمایش  هزار 

توانستند برای  سال می  ۵۹تا    ۱۸شهروندان چینی بین   اندها دچار اثرات جانبی نشده شده است و هیچ کدام از آن

مقامات چینی تاکنون   .ها تزریق شده آن روزه ب  ۲۸تا    ۱۴این واکسن در دو نوبت   دریافت این واکسن داوطلب شوند

اند  ۱۹-دقیمت گذاری برای واکسن های احتمالی کووی جزییات نکرده  به طور دقیق منتشر  از این شرکت   را  پیش 

با    ۱۰۰۰) سینوفارم برابر  اعالم    ۱۴۴یوان  چین  مقامات  بعدها  اما  بود  کرده  تعیین  را  تزریق(  بار  دو  برای  دالر 

که این قیمت پایین تر از آن چیزی است   براساس هزینه آنها قیمت گذاری می شوند COVID-۱۹ واکسن های کردند

د اعالمکه  سینوفارم  است اروسازی  آغاز    .کرده  چین  در  کرونا  واکسن  عمومی  واکسیناسیون  اگرچه  حال  این  با 

انجام شده   طرح واکسیناسیون در بخشی از یک برنامه ملی در شهر »جیاشینگ« در شرق چین نشده است اما

از شهرهای این کشور   است. در چارچوب این طرح، مقامات چین واکسن کرونای شرکت »سینوواک« را در یکی

مرکز کنترل    .فروختنددالر می  ۶۰برای تزریق به افرادی که در معرض بیشترین خطر ابتال به کرونا قرار دارند، حدود  

بیماری در از  پیشگیری  ای و  بیانیه  در  واک  شهر جیاشینگ  این واکسن که »کرونا  دوز   «اعالم کرد که قیمت هر 

(CoronaVac) واکسیناسیون که به گروه های در معرض خطر   فرایند این یوان( است و در  ۲۰۰)  دالر  ۲۹.۷۵ نام دارد

کمی درباره برنامه استفاده اضطراری   جزییات  .از جمله پزشکان ارائه می شود، به دو دوز از این واکسن نیاز است

یشی به امید  های بالقوه چین منتشر شده است، اما گزارش ها حاکی است چین از واکسن های آزما از واکسن

کووید بیماری  برابر  در  کارگران  از  می  ۱۹-محافظت  کهاستفاده  این  وجود  با  حتی  این  کند،  بالینی  آزمایشات 

های خاص از جمله کادر  برنامه برای گروه این    .ها هنوز به طور کامل انجام نشده و به پایان نرسیده استواکسن 

کنند، در نظر گرفته شده های حمل و نقل و خدماتی کار میبخش درمان و کسانی که در بازارهای مواد غذایی و در

به رغم اینکه کار واکسیناسیون در هیچ جای دنیا   .و این دسته از شهروندان را در صف اول هدف قرار داده است

ز مقامات  پا به دلیل اینکه واکسن ها به مرحله تایید نهایی نرسیده اند، آغاز نشده است اما یکی احتی آمریکا و ارو

کووید واکسن  اضطراری  برنامه استفاده  آغاز  از  قبل  این کشور  که  کرد  ادعا  در    ۱۹بهداشتی چین  داوطلبان  روی 

کرده دریافت  را  بهداشت  جهانی  سازمان  پشتیبانی  و  تفاهم  جاری،  سال  ژونگوی«  »  .است  مرداد  از   ژنگ  یکی 

دولت این کشور طرح آزمایشی برای استفاده از  مقامات حاضر در کمیسیون بهداشت ملی چین اعالم کرد کابینه  

وی گفت: پس از تایید طرح، ما به مقامات مرتبط    .کرده است را در پایان ماه ژوئن )خرداد( تایید  ۱۹  -واکسن کووید

در کنار عرضه    .و پشتیبانی و تفاهم آنها را دریافت کردیم ین اطالع رسانی کردهدر سازمان جهانی بهداشت در چ

بازار چین، این کشور قصد دارد واکسن کرونا را به عنوان یک کاالی عمومی در اختیار سایر کشورها قرار   واکسن در

ه یک کاالی عمومی واکسن تولید چین را ب قول داده است رئیس جمهوری چین دهد به طوری که "شی جین پینگ"

ورهای آمریکای التین و حوزه کارائیب وام  او قول داده است که یک میلیارد دالر به کش  .برای همۀ جهان تبدیل کند

عضو   کشورهای  اختیار  در  را  واکسن  این  چین  که  بود  گفته  هم  بتازگی  او  کنند.  تهیه  را  واکسن  بتوانند  تا  بدهد 



 
  .و اتحادیه آسیا و اقیانوس آرام موسوم به »آ. سه. آن« قرار خواهد دادسازمان همکاری شانگهای و همچنین اپک  

با هدف بازاریابی و معرفی واکسن های خود به کشورهای مختلف، در حال همکاری با چند است  با این حال چین  

، اندونزی  کشور از جمله آرژانتین، مکزیک، بحرین، بنگالدش، برزیل، مصر ۱۸ در قاره های مختلف است به طوری که

در   عربی  متحده  امارات  و  ترکیه  سعودی،  عربستان  روسیه،  پرو،  پاکستان،  بالینی  مراکش،  آزمون  سوم  مرحله 

تا کنون برنامه ای برای    .واکسن چینی هستند به رغم پیشرفت چین در ساخت و تولید واکسن کرونا، این کشور 

بینی پیش  از  برخی  ولی  است  نکرده  اعالم  عمومی  نیمه    واکسیناسیون  در  را  کار  این  چین  که  است  حاکی  ها 

 .میالدی انجام خواهد داد  ۲۰۲۱نخست سال 

 

 چین: با هر نوع ارتباط نظامی آمریکا و تایوان قاطعانه مخالفیم 

چین بر تقویت تمرینات ارتش  یک روز پس از تاکید "شی جین پینگ" رییس جمهوری و فرمانده کل قوا    -ایرنا  -تهران

تضمین پیروزی در جنگ های احتمالی، سخنگوی وزارت دفاع این کشور هم هشدار داد که هرگز اجازه تجاوز  برای  

 .هیچ نیرویی را به میهن مقدس خود نخواهیم داد و کشورش با هرگونه ارتباط نظامی آمریکا و تایوان مخالف است

چیانگ« س وو  »رن  ایرنا،  گزارش  پنجشنببه  روز  چین  دفاع  وزارت  گونه هخنگوی  هر  با  چین  گفت:  پکن  مبادله   در 

هرگز اجازه تجاوز هیچ نیرویی را به خاک خود  و تایوان قاطعانه مخالفت است و نظامی بین آمریکا رسمی و ارتباط

داد چین»  .نخواهد  نظامی  مرکزی  کمیته  جلسه  در  چهارشنبه  روز  چین  جمهوری  رئیس  پینگ«  جین  ه ب  شی 

تمرینا داد  دستور  مسلح  جنگهای  نیروهای  در  پیروزی  برای  را  خود  توانایی  و  جنگ  واقعی  شرایط  در  را  خود  ت 

کنند تقویت  ادامه  .احتمالی  در  چین  دفاع  وزارت  روابط   گفت: چین سخنگوی  و  رسمی  مبادله  نوع  هر  با  قاطعانه 

آمریکا بین  است نظامی  مخالف  تایوان  و و  ملی  کشور رستاخیز  برقراری اتحاد  ضروری  روند  از  لت  عدا بخشی 

مردم چین است و تمام  کرد:  .خواسته  تاکید  هیچ وی  دهیم  نمی  اجازه  و  ما هرگز  نیرویی فرد  مقدس   یا  به خاک 

و مانسرزمین بخشی تجاوز  کند از یا  تجزیه  را  خلق  آن  آزادیبخش  ارتش  جدی،  وضعیت  چنین  مواجهه  صورت  در 

با آن مقابله و به طور وو چیانگ در مورد    .کندارضی کشور دفاع می  و تمامیت حق حاکمیت قاطعانه از چین قطعاً 

باثبات است   اوضاع کلی در مناطق مرزی بین چین و هندگفت که در حال حاضر،   تنش های مرزی هند و چین هم

مناطق هم مرزی با چین مشترک   صلح و ثبات  اقدامات مثبت برای حفظ  با برخورد صادقانه و   امید است که هند و

 .تالش کند

 

 چین خواستار مجازات سربازان خطاکار استرالیایی در افغانستان شد 

چین سخنگوی  -ایرنا  -تهران خارجه  امور  در   وزارت  استرالیایی  سربازان  جنگی  جرایم  گزارش  به  واکنش  در 

ناقض پیمان   زده شده و این اقدام ها را به عنوان  حیرت این گزارش افغانستان گفت: پکن از جزئیات افشا شده در

می بین های محکوم  شدت  به  انسانی  وجدان  و  مجازات کندالمللی  و  جدی  رسیدگی  خواستار  مربوطه  و  عامالن 

به گزارش ایرنا به نقل از رادیو بین المللی چین، جائو لی جیان روز جمعه در جمع خبرنگاران افزود: استرالیا   .است

ا برخی  مدافعو  را  خود  همیشه  غربی  کشورهای  و ز  دانند  می  بشر  وضعیت حقوق  به  بشر   همواره  حقوق 

دخالت در امور   کنند و به خود را مد نظر  باید مسایل استرالیا کشورهایی چون کشورهای دیگر انتقاد می کنند اما

دهند پایان  بشر  بهانه حقوق  با  دستکاری سیاسی  و  دیگر  کشورهای  ارت  .داخلی  نشانگزارش  استرالیا  می  ش 

که استرالیایی دهد  در سربازان  جنگی افغانستان حاضر  جرایم  به  کشتن مشکوک  در  و  و   هستند  زندانیان 

انتقاد و آن  سیاستمداران و رسانه های استرالیایی از این گزارش به شدت غیرنظامیان بی گناه دست داشته اند

اند را کرده  چین همچن  .محکوم  خارجه  وزارت  در  سخنگوی  استرالیا"  راهبردی  "پژوهشگاه سیاست  رویکرد  از  ین 

پکن افزود   قبال  و  کرد  یک انتقاد  به  را  خود  پژوهشگاه  این  در که  است مضحکه  کرده  تبدیل  جهانی   .جامعه 

https://www.irna.ir/news/84125037/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84125850/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 
حمایت مالی   مورد ،  (ASPI) پژوهشگاه سیاست راهبردی استرالیا اخیر رسانه های استرالیایی گزارش های طبق

کند. بر اساس این گزارش، بزرگترین حامی منافع حامیان مالی خود کار می  حفظ بوده و برای  طرف های خارجی  

میلیون دالر استرالیا در اختیار این نهاد    ۱.۴گذشته   مالی این نهاد وزارت خارجه آمریکا است که در یک سال مالی

جه در اجرای پروژه های ضد چین به کار  تمام این بود درصد افزایش یافته و  ۳۶۷گذاشته که در مقایسه با سال قبل  

است شده  باید    .گرفته  که  "پژوهشگاه"  اصطالح  به  این  گفت:  باره  این  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

حال فعالیت در  پیوسته  دهد،  انجام  سازی علمی  شایعه  و  پردازی  نهاد   است دروغ  یک  پژوهشگاه  این  آیا  اینکه 

آشکار شده  بر همه جهانیان کند،  تالش می  ع حامیان مالی پشت پرده اشمناف و یا برای حفظ  علمی بوده مستقل

 .است

 

 سازمان بهداشت جهانی در جستجوی منشا کرونا در چین 

به رغم آنکه چین همچنان مدعی است شواهدی دال بر نشات گرفتن ویروس کرونا از این کشور وجود    -ایرنا  -پکن 

به    .ه شودندارد، سازمان بهداشت جهانی به پکن اعالم کرده است که باید برای پذیرش محققان بین المللی آماد

گزارش ایرنا، سازمان بهداشت جهانی یک تیم بین المللی تشکیل داده است که قرار است بازرسی هایی از چین  

 ۱۰   در چارچوب این طرح،    .در این زمینه شماری از دانشمندان چینی هم با آنها همکاری خواهند کرد داشته باشد

و   بهداشت حیوانات  بهداشت عمومی،  فعالیت ویروس شنا متخصص  کنار دانشمندان چینی  در  المللی  بین  سی 

 .خواهند کرد چین اعالم کرده است هیچ مانعی برای همکاری دانشمندان این کشور با تیم بین المللی وجود ندارد

المللی بین  گروه  این  که  است  کرده  تاکید  پکن  به  گوید  می  جهانی  بهداشت  چین   سازمان  در  وقت"  اسرع  "در 

تحقی و  بود  ویروس کرونا شروع خواهند کردخواهند  درباره منشا  را  و اطالع    .قاتشان  پکن  به رغم توضیحات مکرر 

رسانی درباره شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون، هنوز همه شبهات برای سازمان بهداشت 

تحقیق آمریکا خواستار  نظیر  کشورها  از  برخی  و  است  نشده  رفع  کشورها  برخی  و  درباره  جهانی  تر  گسترده  ات 

این در شرایطی است که بتازگی تلویزیون مرکزی چین گزارش کرد که اخباری درباره شیوع    .کرونا در چین هستند

ویروس در دیگر نقاط جهان قبل از چین وجود دارد و وزارت خارجه چین هم اعالم کرد که همه این موارد باید صحت  

جهانی یک تیم بین المللی   سازمان بهداشت  .علمی داشته باشد و چین بر ادله علمی در این زمینه تاکید می کند

مامور کرده است این تیم   از دانشمندان را برای یافتن ریشه ویروس کرونا که یک ویروس مهلک به حساب می آید 

متخصصانی ایاالت   شامل  و  انگلیس  هلند،  دانمارک،  استرالیا،  روسیه،  ویتنام،  آلمان،  قطر،  ژاپن،  کشورهای  از 

و    ۱۹چگونگی ظهور ویروس کووید   ر کنار دانشمندان چینی تحقیقاتی دربارهآنها قرار است د  .متحده آمریکا است

ویروسی که تاکنون جان بیش از   سرایت آن به انسان و شکل گیری یک همه گیری وسیع جهانی تحقیق کنند نحوه

بهداشت جهانی سازمان      .میلیون نفر را مبتال کرده است  ۶۰هزار نفر را در دنیا گرفته و بیش از    ۴۰۰یک میلیون و  

گفته است که نگرانی در مورد ویروس کرونا و منشا آن یک موضوع بسیار جنجالی و بسیار بحث برانگیز است و 

منتشر   برای همین آنالین  به صورت  و  گذاشته  اشتراک  به  با کشورهای عضو  را  المللی  بین  تیم  اعضای  اسامی 

م  .کرده است در  این ماموریت  انجام  برای  اولیه  آن زمان  اقدامات  در  بهداشت  انجام شد سازمان جهانی  ماه  رداد 

شود می  تشکیل  هفته"  چند  "ظرف  المللی  بین  تیم  که  اروپا   گفت  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  که  بود  زمان  همان 

انجام چنین ماموریتی با مشاجرات سیاسی پیرامون ویروس پیچیده    .خواستار شفافیت بیشتر ماموریت تیم شدند

وصاً اینکه ایاالت متحده تالش کرده است شیوع این بیماری را به گردن چین بیندازد، در حالی که  شده است، خص تر

پکن ادعا کرده است که فقط به این دلیل که ویروس برای اولین بار در چین شناسایی شده است، نمی توان تاکید 

ناقص و ناکافی است و مرموز بودن   اطالعات موجود درباره ویروس کرونا بسیار.کرد که این کشور منشا آن است

اینکه ویروس از خفاش به انسان منتقل شده و یا اینکه از یک حیوان دیگر واسطه به انسان  آن را جدی تر می کند

https://www.irna.ir/news/84125105/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
فاز یک     .بخصوص آنکه اطالعات در مورد شیوع ویروس در خود چین هم بسیار ناکافی است سرایت کرده است

شهری که اولین موارد کرونا در آن شناسایی شد.   چین خواهد بود،   ر »ووهان«  مأموریت علمی تیم در اطراف شه

آن زمان گفته شد ویروس از یک بازار حیوانات وحشی این شهر به انسان سرایت کرده است اما هرگز این نظریه  

ر این مأموریت به  دانشمندان د   .نتوانست مورد تصدیق نهایی سازمان بهداشت جهانی و دانشمندان دنیا قرار گیرد

شده   ثبت  عمومی  صورت  به  پیش  یک سال  در  که  مواردی هستند  اولین  از  قبل  ویروس  موارد  دنبال شناسایی 

حیوانات فروخته شده در بازار و زنجیره های عرضه آنها تحقیق خواهند کرد. ضمن آنکه  است. آنها همچنین درباره

نشده است ماموریت هنوز مشخص  دقیق شروع  بهداشتمحق  .زمان  و سازمان جهانی  که   قان  اند  داده  هشدار 

 .فقدان درک کافی از منشا ویروس کرونا می تواند درها را برای ظهور مجدد آن باز بگذارد

 

 :رگزاری صدا و سیماخب -

 سمینار سرمایه گذاری فرامرزی در چین 

همکاری  گسترش  هدف  با  چین  فرامرزی  گذاری  سرمایه  المللی  بین  سرمایه  سمینار  و  اقتصادی  و  تجاری  های 

، در  پکن از خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل     .ها در پکن برگزار شدگذاری چین در دیگر کشور 

شرکت بر  عالوه  نشست  سازمان این  تجاری،  اقتصادی  بزرگ  نهاد های  و  همچون  ها  المللی  بین  و  ملی  های 

و سازمان همکاری شانگ چین  اصالحات  توسعه  ملی  داشتند.کمیسیون  فعال  نوروف«   های حضوری  »والدیمیر 

های عضو این سازمان گفت:  های موجود در کشور ر این نشست با بیان برخی ظرفیتهای دسازمان شانگ   دبیرکل

ها است. »محمد کشاورز زاده« سفیر  های مهم توسعه کشورسرمایه گذاری در مسایل کالن اقتصادی از برنامه 

به موقعیت  ایران را با توجه    های سرمایه گذاری درها و ظرفیتجمهوری اسالمی ایران هم در این نشست فرصت 

میالدی به ایران روابط دو کشور    ۲۰۱۶استراتژی کشورمان تشریح کرد و گفت: با سفر رییس جمهور چین در سال  

یافت. ارتقا  راهبردی  مشارکت  سطح  اقتصاد    به  کلیدی  نقش  چین،  در  اقتصادی  آزادسازی  و  اصالحات  ادامه 

والدیمیر نوروف   ات ارائه شده در این نشست بود.ساله از موضوع  ۲۵ه  دیجیتال، توسعه تجارت الکترونیک و برنام

 چین : محمد رضا خالق وردی /  محمد کشاورززاده سفیر ایران در چین/  هایهای شانگدبیرکل سازمان همکاری 

 

 چین چطور کرونا را کنترل کرد؟ 

اما این کشور با    گذرد،در حال حاضر حدود یک سال از ثبت نخستین مورد مربوط به شیوع ویروس کرونا در چین می

به گزارش گروه   .بکارگیری تدابیری در کنار همراهی مردم توانست به عنوان نخستین کشور جهان بر کرونا غلبه کند

و سیما وب گردی پنجه  ؛ در شرایطی که کشورخبرگزاری صدا  و  با کرونا دست  ایران  از جمله  دنیا  دیگر  نرم  های 

کنترل می بر چگونگی  مروری  افزایش است  در حال  روز  به  روز  باختگان هم  و همچنین جان  مبتالیان  آمار  و  کنند 

در    .مفید باشد  تواندویروس کرونا در چین به عنوان کشوری که نخستین بار این ویروس از آنجا شناسایی شد می

گذرد، اما این کشور با  ویروس کرونا در چین می  حال حاضر حدود یک سال از ثبت نخستین مورد مربوط به شیوع

بکارگیری تدابیری، در کنار همراهی مردم توانست به عنوان نخستین کشور جهان بر کرونا غلبه کند و زندگی در  

های کنترل به عنوان یکی از شاخص   .عادی بازگرددمیلیون نفری تا حدودی به روال    ۴۰۰این کشور یک میلیارد و  

ماه است که صفر شده و دیگر کسی    ۹توان گفت که آمار جان باختگان در این کشور برای بیش از  ن میکرونا در چی

به کرونا فوت نمی  ابتال  به دلیل  این کشور  تعداد مبتالیان نیز میدر  از نظر  از    ۹توان گفت در  کند  ماه گذشته غیر 

چینیموا اکثرا  که  وارداتی  خارجرد  یا  کشور  این  به  بازگشتی  کشور یهای  این  به  که  هستند  چین  مقیم  های 

به   و  زمان  کمترین  در  آن هم  که  اند  ویروس مبتال شده  این  به  بومی  افراد  از  انگشت شماری  تعداد  اند  بازگشته 

https://www.iribnews.ir/fa/international
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است شده  کنترل  عو  .سرعت  حتی  و  کرونا  شیوع  خطر  از  آگاهی  با  چین  و  دولت  اجتماعی  منفی  آثار  و  اقب 

با این ویروس برخیزدمان روز سیاسی این ویروس در آینده، از ه با تمام قدرت به مبارزه   .های نخست سعی کرد 

ها و زدن ماسک،  جدا از مسایلی مانند بیمارستان سازی، رعایت فاصله اجتماعی، دعوت مردم به شستن دست

و استانقرنطینه شهر از جملها  و استان    ۱۱ه شهر  های چین  نفری ووهان  ینه میلیونی هوبی، قرنط  ۵۰میلیون 

هایی مانند ووهان و استان هوبی ورود و های دیگر چین اعمال شد در جاها و استانخانگی هم در تمامی شهر

  ها ممنوع بود، اما در سایر استان ها، قرنطینه نه به شکل کلی و عمومی بلکه به صورت موردی و خروج به شهر

از عوامل موفقیت چین در کنترل ویروس کرونا، جدیت    یکی  .شدها محله به محله یا خیابان به خیابان انجام میگا 

به   مربوط  قوانین  تمامی  و جدیت،  با دستور  بلکه  تمنا  و  با خواهش  نه  این کشور  در  بود  مردم  و همراهی  دولت 

محدودیت سایر  همچنین  و  مقرنطینه  با  و  اعمال  کرونایی  میهای  برخورد  شدت  به  در   .شدتخلفین  مثال  برای 

به  های پکن  خیابان  بود هیچ کس حق نداشت  را گزارش کرده  باختگان  تعداد مبتالیان و همچنین جان  که کمترین 

مجتمع تمامی  از  خروج  و  ورود  کند،  تردد  ماسک  بدون  وجه  ساختمان هیچ  و  کارت  ها  روی  از  و  شده  کنترل  ها 

وسایل نقلیه عمومی   ها یا ورود او به داخلوج هر شهروند چینی از محوطه ساختمانبه محض خر  .شناسایی بود

درجه    ۳۷.۲شد و به محض اینکه تب یک فرد باالی  های مسکونی و حتی تجاری، تب افراد سنجیده مییا مجتمع

در چین برخالف    .شدشد فرد مشکوک از طریق آمبوالنس و با رعایت تدابیر بهداشتی به بیمارستان منتقل میمی

های بهداشتی را رعایت کنند دولت در اجرای این  شود پروتکلسته میها با خواهش و تمنا از مردم خواایران که گا 

ها با کسی شوخی و یا تعارف نداشت و این قوانین برای کوچک و بزرگ و مسئول و غیر مسئول به صورت پروتکل 

انجام می  به محض شیوع    .شدیکسان  اگرچه  پروزا چین  ویروس  با کشور این  را  دیگر قطع  های هوایی خود  های 

کردند همواره یکی از موارد انتقال کرونا  ها و مسافران چینی و خارجی که به این کشور سفر مید، اما فرودگاه کر

 به داخل چین بودند به همین دلیل چین قوانین سفت و سختی را برای این دسته از افراد در نظر گرفت که هنوز 

بعد از نشستن هواپیما حق   -چینی چه خارجی    چه  -بر این اساس یک مسافر ورودی به چین    .شودهم رعایت می 

ورود به داخل فرودگاه را نداشت بلکه از طریق یک کانال سبز ضد عفونی شده به یک مرکز درمانی که برای همین 

او در آنجا عالوه بر تب سنجی و معاینات اولیه،    شد و ازکار در محوطه فرودگاه در نظر گرفته بودند راهنمایی می

شد فرد مسافر  ها روز بعد مشخص میبا توجه به اینکه نتیجه این تست  .شدآر " کرونا گرفته می  تست "پی سی

روزه به هتل یا منزل خود   ۱۵با استفاده از یک دستگاه آمبوالنس و با رعایت تدابیر بهداشتی برای گذراندن قرنطینه  

روج از خانه را نداشت و جلو درب ورودی  در مدت قرنطینه هم فرد مسکوک به هیچ عنوان حق خ .شدایی میراهنم

آژیر می  باز شدن درب،  بودند که به محض  یا هتل  هم یک حسگر کار گذاشته  کشید و مدیریت ساختمان، مجتمع 

ت چین در کنترل و مهار ویروس کرونا،  یکی دیگر از عوامل موفقی  .دادندشد و به فرد خاطی تذکر میفورا مطلع می 

ها با دیگران بود. برای مثال وقتی یک زن ی اتوماتیک و ردیابی دستی بیماران و ارتباط آن بکار گیری سیستم ردیاب

روزه خود و با فریب مدیریت مجتمع مسکونی از منزل خارج شد مقامات بهداشتی با   ۱۴چینی قبل از اتمام قرنطینه 

ها ارتباط گرفته بود شناسایی و  با آن   نفر را که در چند بار خروج از منزل  ۷۷خود این زن توانستند  همکاری پلیس و  

های کرونا در سطح وسیع از دیگر اقدامات دولت چین برای مهار این ویروس بود. در  انجام آزمایش   .قرنطینه کنند

دو ماه پاکی دوباره آلوده شد، شهر در هراسی شهر پکن وقتی کرونا خرداد امسال دو باره شیوع پیدا کرد و پس از  

رایگان    .میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت پایتخت آزمایش کرونا دادند  ۱۱روز نزدیک به    ۲۶در خالل  بزرگ فرو رفت.  

آزمایش  مهم بودن  اقدامات  از جمله  بدون هزینه  آزمایش  گرفتن  برای  دولت  و دستور  در چین  موارد  بیشتر  در  ها 

از کشور  ی چیندولت مرکز در بسیاری  در صورتی که  کار هزینبود.  این  و دولت ها  بر است  این  ه  در  های مرکزی 

می  باعث  همین  و  اند  نداده  اختصاص  را  مبالغی  آزمایش زمینه  شمار  تا  ویروس  شود  و  باشد  پایین  بسیار  ها 

ار کرونا، روی آوردن مردم به  یکی دیگر از عوامل موفقیت چین در مه  .باسرعت بیشتری بین مردم شیوع پیدا کند



 
مردم بجای اینکه به بیمارستان بروند به صورت آنالین با پزشکان در ارتباط بودند   .ودهای آنالین و دیجیتال بسیستم

به خانه هایشان   یا  پزشکان  بروند.  کلینیک  و  بیمارستان  به  این شرایط  در  نیست  نیازی  که  اعالم شد  مردم  به  و 

افراد  می یا  و  آنالین می رفتند  برایشان دارو تجویز میرا به صورت  و  تا مردم در مراکز  کردنددیدند  باعث شد  این   .

های اجتماعی، اطالع رسانی دیجیتالی و  استفاده از فناوری هایی، چون شبکه  .پزشکی کمتر در رفت و آمد باشند

شبکه رسانه  و  دولت  بین  اطالعات  تقسیم  سریع،  گرفتای  نظر  در  اجتماعی،  بارکد های  روی ن  بهداشتی  های 

ها از جمله اقدامات علمی و فنی بود که دولت برای  ها به محوطهود و خروج های هوشمند و ثبت نام همه ورتلفن

شد. اگرچه کرد از طریق تلفن همراه کنترل میای مراجعه میهر فردی به هر منطقه  .شیوع کرونا در نظر گرفت

از کشور  ربرخی  مورد  این  فردی میهای غربی  و خصوصی  بشری  موارد حقوق  نقض  در چین  ا  اما  دولت  دانند، 

به آن تردد خودسرانه  را کنترل کند و اجازه  بیماران  بتواند همه  اینکه  برای  را مرکزی فقط  ها ندهد، چنین اقدامی 

کرد محلهبارکد   .اعمال  به  فرد  که  زمانی  اما  است،  رنگ  سبز  اصوال  بهداشتی  کرونهای  به  آلوده  یا  های  و  ا 

شود و باید تحت آزمایش کرونا قرار گیرد. اگر  ها قرمز میکدهای قرنطینه شده رفت و آمد کرده باشد این بار محوطه

هایی از جمله زندان در نظر ها مجازات افرادی از این برنامه تخطی کنند و امنیت ملی را به خطر بیندازند برای آن

می  اجشبکه  .شودگرفته  رسانی  اطالع  نرم  های  طراحی  با  سریع  بسیار  تنسنت  و  ویچت  ویبو،  چون  تماعی، 

پیام اف های الکترونیکی برای  زارهایی، اطالع رسانی را برای مردم و دولت هموارتر کردند و مخابرات چین هر روز 

ارسال می آنمردم  به  کرونا  درباره وضعیت  و  توضیح میکرد  ها،   .دادها  مجتمع  محله ها، ساکنان  در خود  حتی 

های خود به مناطق را به طلبانه تمام رفت و آمددادند و به صورت داوای تشکیل میای و شبکههای رسانه گروه 

های دولت  ها از جمله اقدامات مردمی بسیار مهم همراه با تالش رساندند و همرسانی این پیام اطالع یکدیگر می 

به حساب می  اقدامات کمک رسانی وسیع  .آیدچین  این  کنار  و    در  آذوقه  تامین  زمان قرنطینه،  در  به مردم  دولت 

های بالقوه مردم برای کمک  ی آنها، اعزام پزشکان و پرستاران به نقاط بیشتر آلوده، بکارگیری توانایی مایحتاج برا

ها برای خاطیان از  ها برای پیشگیری از کرونا، در نظر گرفتن برخی از مجازات رسانی و همچنین استفاده از کمک آن

یک پلیس بر رفتار و اقدامات و عملکرد خود در دوران    های بهداشتی و تاکید بر اینکه هر شهروند باید مانندپروتکل 

و دولت  تدابیر دولت مرکزی  با  و  باشد  داشته  نظارت  به  کرونا  که  بود  اقداماتی  دیگر  از  کند،  های محلی همکاری 

 .کنترل کندهای اول و دوم کرونا را دولت چین امکان داد تا موج 

 

 یس جمهور کره جنوبی دیدار وزیر خارجه چین با رئ در سئول صورت گرفت 

با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار و گفتگو کرد به گزارش سرویس بین   .وانگ ایی وزیر امورخارجه چین در سئول 

ر کره جنوبی دیدار و  وانگ ایی وزیر امورخارجه چین در سئول با رئیس جمهو از پکن، خبرگزاری صدا و سیما الملل

کرد همکاری  . گفتگو  تعمیق  بر  دیدار  این  در  جنوبی  کره  جمهور  زمینهرئیس  در  چین  با  ازجمله ها  مختلف  های 

اقتصادی منطقه  و رسیدگی مشترک چالش پیشبرد وضعیت  اای  کرد. مون جائه  تاکید  از های جهانی  ین همچنین 

وانگ ایی وزیر امور خارجه چین در این دیدار گفت    .ردانی کردنقش مثبت چین در روند صلح در شبه جزیره کره قد

توسعه   کند. وی خواستار  ویروس کرونا همکاری  وکنترل  پیشگیری  با کره جنوبی در خصوص  تا  آماده است  چین 

به ویژه در بخروابط پکن وسئول در زمینه از میزبانی کره های مختلف  راه شد. وزیر امور خارجه چین  ش کمربند، 

 .ی برای نشست ساالنه سران سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی قدردانی کردجنوب
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آ    –شی جین پینگ« رهبر چین در سخنرانی ویدئویی خود در جریان مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه چین  »

تجاری چین   و  گذاری  اجالس سرمایه  و  آسیا(  ملل جنوب شرقی  )انجمن  آن  آ  –سه  تاریخ  آ سه  در  نوامبر   ۲۷ن 

آ سه آن با آینده ای مشترک   –آذرماه( بر ضرورت ساخت جامعه ای نزدیک تر و صمیمی تر بین چین  ۷)امروز برابر با 

ارائه این پیشنهادات از سوی رهبر چین نشان   .تاکید کرد و یک پیشنهاد چهار ماده ای نیز در این رابطه ارائه کرد

سه آن و ترویج ارتقاء روابط دو جانبه بین چین   کشور به ادامه پیشبرد همکاری با انجمن آدهنده تمایل صادقانه این  

میالدی و زمانی که رهبر چین پیشنهاد همکاری با کشورهای   ۲۰۱۳از سال  .و انجمن ملل جنوب شرقی آسیا است

انجمن آ بین چین و آ سه    عضو  تر  تر و صمیمی  نزدیک  برای ساخت یک جامعه  آینده ای مشترک را  سه آن  با  آن 

ن در چین و آ سه آ .مطرح کرد، تاکنون، این دیدگاه به یک کلید واژه در طول همکاری های دو جانبه تبدیل شده است

سال جاری میالدی به صورت ویژه در حال پیشبرد همکاری های اقتصادی و تجاری و در عین حال همکاری مشترک 

ا هستند؛ در اوایل اکتبر سال جاری میالدی بود که حجم تجارت بین چین و آ سه آن  در مسیر مقابله با اپیدمی کرون

درصدی به همراه داشت؛ چین و انجمن آ    ۷روندی صعودی گرفت و در مقایسه با سال گذشته میالدی افزایشی  

وابط چین و آ  رهبر چین تاکید کرده است که ر   .سه آن در حکم بزرگ ترین شرکای تجاری یکدیگر محسوب می شوند

آسیا ای  منطقه  الگوی همکاری های  ترین  پویا  و  ترین  موفق  آن  ارتقاء ساخت  -سه  از  بارزی  نمونه  و  اقیانوسیه 

شود می  محسوب  بشریت  برای  مشترک  آینده  با  ای  در »  .جامعه  نیز  فیلیپین  جمهور  رئیس  دوترته«  رودریگو 

سخنرانی ویدئویی خود از چین بابت سرمایه گذاری عظیمش در منطقه قدردانی کرد و گفت که بر اساس باور او، 

شده   منطقه  اقتصادی  های  یکپارچگی  پیشرفت  و  ارتقاء  به  منجر  مطنقه  در  چین  گسترده  های  گذاری  سرمایه 

اقتص   .است حاضر  حال  است؛در  کرده  گیر  باتالق  در  کرونا  گیری  از همه  ناشی  تاثیرات  بدنبال  عمیقا  بر    اد جهان 

اساس پیش بینی های انجام شده از سوی سازمان های بین المللی مربوطه، انتظار می رود که آسیای شرقی 

ر این زمینه، میزبانی د  .تنها منطقه در جهان باشد که رشد مثبت اقتصادی در سال جاری میالدی را تجربه می کند

آ سه آن، نشان می   –آ سه آن و اجالس سرمایه گذاری و تجارت چین    –برنامه ریزی شده چین از نمایشگاه چین  

با انجمن   پایبند و در مسیر تعمیق هرچه بیشتر همکاری ها  دهد که چین به حفظ و اجرای سطح باالی گشایش 

 .ملل جنوب شرقی آسیا مصم است

 

سؤال به وجود می آید که چگونه می شود تحت شرایط فعلی، یک جامعه نزدیک تر و صمیمی تر بین    در اینجا این

آینده ای مشترک ساخت؟   آ  –چین   با  را  //    سه آن  این سؤال یک پیشنهاد چهار ماده ای  به  رهبر چین در پاسخ 

اعتماد استر افزایش  بر ضرورت  تاکید  این موارد می شود:  پیگیری  مطرح کرده است که شامل  و  دو جانبه  اتژیک 

بهبود و احیای کلی اقتصاد  به منظور تسریع  افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری  عمیق طرح های توسعه؛ 

افزایش نوآوری های حوزه فناوری و تعمیق همکاری های اقتصاد دیجیتالی؛ افزایش همکاری های ضد   منطقه ای؛

می توان به خوبی مشاهده کرد که ابتکارات ارائه شده    .شت همگانیاپیدمی کرونا و تقویت ساختار و ظرفیت بهدا

از   ویژه  به همکاری های  زمینه های مربوط  بلکه  برنامه ریزی های کالن است  تنها شامل  نه  از سوی رهبر چین 

اب  .جمله اقتصاد دیجیتالی، تحقیق و توسعه و تولید و استفاده از واکسن کرونا را نیز شامل می شود تکارات  این 

حقیقتا می توانند در دراز مدت به شیوه ای مؤثر به کشورهای عضو انجمن آ سه آن کمک کند تا با اپیدمی کرونا  

در این میان، ابتکارات طرح شده از    .مقابله کنند و احیای اقتصادهای منطقه ای و جهانی را پیش ببرند و تقویت کنند

دیجیتالی مو اقتصاد  در حوزه  تجارت  سوی رهبر چین  قرار گرفته است؛ سازمان  ای  توجه گسترده  و  رد استقبال 

با انتشار گزارشی تاکید کرده است که اقتصاد جهان در حال تغییر به سمت دیجیتالی شدن و داده  جهانی اخیرا 

شی جین پینگ بر   .محوری است و این امر نشان دهنده اهمیت نوآوری و تکنولوژی در پیشبرد رشد اقتصادی است

ساس درک عمیقی که از روند توسعه و پیشرفت جهان داشته است، تاکید کرده است که چین به همکاری های ا



 
بیشتر و جدید تر با آ سه آن در عرصه هایی مانند ساخت شهرهای هوشمند، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیکی،  

بالک  بزرگ،  های  طریقداده  این  از  تا  دارد  تمایل  دور  راه  از  پزشکی  و  دیجیتالی« شکل    چین  ابریشم  »جاده  یک 

البته،   .بدیهی است که چنین روندی با انتظارات فعلی مشتاقان در کشورهای عضو آ سه آن همخوانی دارد  بگیرد؛

پیش نیاز توسعه اقتصادی کنترل مؤثر و کارآمد اپیدمی کروناست؛ چین با حضوری فعال، نیازهای کشورهای عضو  

ستفاده از واکسن های ضد کرونا بررسی خواهد کرد و حمایت های مالی مورد نیاز برای  آ سه آن را بعد از شروع ا 

تامین بودجه اقدامات ضد اپیدمی در کشورهای عضو انجمن آسیای جنوب شرقی را فراهم می کند و هزار پرسنل 

مات محسوس توسط  انجام این اقدا  .بهداشتی و فنی و حرفه ای در کشورهای آ سه آن را نیز آموزش خواهد داد

آ سه آن را باال می برد بلکه به منزله تضمین قدرتمند ارتقاء    –چین نه تنها سطح همکاری های ضد اپیدمی چین  

بین چین و آ سه آن است قابل ذکر است که امسال دهمین سالگرد    .همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه 

آزاد چین   تجارت  منطقه  آن    –تاسیس  است  آن  جامع  آ سه  اقتصادی  مشارکت  پیمان  اخیرا  که  در شرایطی  هم 

آ سه آن   –منطقه ای نیز امضا شده است؛ تمامی این موارد شرایط مطلوبی را برای تعمیق همکاری های چین  

اینطور پیش بینی می شود که چین به عنوان اولین اقتصاد مهم دنیا که رشد اقتصادی اش را در    .فراهم می آورد

کرونا سرمایه    شرایط  اجالس  مانند  سکوهایی  ایجاد  بدنبال  را  بیشتری  تجاری  های  فرصت  است،  گرفته  سر  از 

آ سه آن فراهم کند و از این طریق احیای اقتصاد منطقه را تقویت و روشنایی    –گذاری و تجارت و نمایشگاه چین  

 .بیشتری به اقتصاد تاریک جهان تزریق کند

 

 : پیام فوری -

 آسه آن، نبض تولید و اقتصاد شرق و جنوب شرق آسیا  –نمایشگاه بین المللی چین  

آسه آن( یکی از چهارچوبهای مؤثر و بزرگ همکاری منطقه ای    –آسه آن )اکسپو چین    –نمایشگاه بین المللی چین  

آسیاست جنوب شرقی  و  خبر:    .در شرق  جنوب شرقی  /    ۹۱566کد  آسیای  کشورهای  اتحادیه  کشور عضو  ده 

درصد جمعیت جهان را در خود جا    ۹میلیون نفر یعنی    ۶۳۰متر مربع مساحت،  میلیون کیلو  ۴٫۵مجموعاً با نزدیک به  

اقتصاد   و  تولید  در  بالقوه عظیمی  نیروی  به  و مساحت چین  با جمعیت  و مساحت همراه  این جمعیت  داده است. 

آسه    –شروع برگزاری نمایشگاه بین المللی چین    .جهان تبدیل شده است که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند

میالدی برمیگردد که هر ساله به صورت ثابت در شهر نان نینگ منطقه خودمختار    ۲۰۰۴آن به پیشنهاد چین در سال  

در    ۲۰۲۰نوامبر سال    ۳۰تا    ۲۷هفدهمین دور این نمایشگاه نیز از    .قوم جوانگِ گوانگ شی در چین برگزار میشود

ق نینگِ  شینان  گوانگ  جوانگِ  گیری   وم  همه  که  زمانی  در  ویژه  به  نمایشگاه  این  برگزاری  میشود.  برگزار  چین 

بیماری کروناویروس جدید در جهان همچنان ادامه دارد و بسیاری از فعالیتهای عادی زندگی را در سطح جهان تحت 

  ۲۷پینگ رییس جمهور چین روز جمعه  از این روست که شی جین .تأثیر منفی قرار داده، اهمیت بیشتری پیدا میکند

آسه آن سخنرانی و به    -گشایش این نمایشگاه و در نشست سران تجاری و سرمایه گذاری چین   نوامبر در آیین

وی ضمن برشمردن چهار طرح و   .نکات کلیدی و حساس برهه کنونی و اهمیت همکاری بیشتر منطقه ای تأکید کرد

متقا اعتماد  افزایش  شامل  و  پیشنهاد  اقتصادی  همکاری  ارتقاء  توسعه،  ریزی  برنامه  پیوند  تعمیق  و  راهبردی  بل 

تجاری و تسریع احیاء همه جانبه اقتصاد منطقه، ارتقاء نوآوری علمی و تعمیق همکاری اقتصاد دیجیتال، و باالخره 

های منطقه در  افزایش همکاری مقابله با همه گیری و تقویت توانمندی بهداشت عمومی بر لزوم پیشبرد همکاری

بیشتر   راستای ساخت آینده ای زیباتر و رسیدن به دستاوردهای بیشتر با همکاری یکدیگر و ایجاد فرصتهای تجاری

وی با برشمردن پروژه های کلیدی زیرساختی مانند راه و راه آهن، مسیر و تأسیسات ترابری و تأمین بر    .تأکید کرد

پی  برای  روز  فناوریهای  از  و  اهمیت استفاده  و جاده  پیشنهاد کمربند  توسعه  در  و تشریک مساعی  شبرد همکاری 



 
شی جین پینگ در سخنان خود تاکید کرد: »همانطور    .همچنین لزوم پیشبرد گشایش بیشتر بین کشورها تأکید کرد

میالدی مطرح و ابراز تمایل کردم که همراه با کشورهای عضو آسه آن در ساخت جاده ابریشم   ۲۰۱۳که در سال  

یایی قرن بیست و یک تشریک مساعی کنیم و برای ایجاد جامعه مشترک بین چین و آسه آن با روابط فشرده تر  در

و    ۷تالش کنیم. طی   و پویاترین نمونه در همکاری منطقه آسیا  به موفقترین  سال گذشته، روابط چین و آسه آن 

پیشبرد   در  زنده  ای  نمونه  و  الگو  اکنون  و  شده  تبدیل  آرام  مشترک  اقیانوس  سرنوشت  با  بشری  جامعه  ساخت 

البته هر گونه همکاری و گشایش به ویژه در جهت رفت و آمد مردمی بین کشورها، با تجربه سخت و تلخ    « .است

همه گیری کروناویروس، از این پس مستلزم رعایت موارد بهداشتی و حتی همکاریهای فشرده تر در این زمینه نیز  

ئیس جمهور چین در شرح پیشنهاد چهارم خود اشاره کرد: باید گفتگو درباره سیاستها، می باشد. در این باره نیز ر

پس از توزیع و استفاده گسترده از واکسن، چین  اشترک گذاری اطالعات و همکاری برای تولید واکسن تقویت یابد.

رونای آسه آن پشتیبانی مالی  فعاالنه نیازهای کشورهای آسه آن را مد نظر قرار خواهد داد و از صندوق مقابله با ک

و در   پرسنل اداری بهداشتی و پرسنل فنی و حرفه ای را نیز برای آسه آن تحت آموزش قرار میدهد  ۱۰۰۰ میکند.

انبار ذخیره و مکانیسم ساخت  پزشکی فوری  کرد تجهیزات  بهداشت عمومی تشریک مساعی خواهد   .اضطراری 

ایجاد کشور سوسیالیستی مدرن  گفت: در سال آینده مرحله جدیدوی سال آینده را سالی نمادین توصیف کرد و  

قاطعانه دارد  قصد  چین  میشود.  آغاز  فضای   چین  و  دهد  گسترش  خارج  روی  به  را  خود  گشایش  های  برنامه 

 .همکاری بین چین و آسه آن گسترده تر خواهد شد

 

 : خبری فوری   -

 نظامی چین را بشناسید  ترین ابزارسّری

 (PLA) های دولتی، اواخر سال گذشته، ارتش »چنگدو« یا همان ارتش آزادی بخش خلق چینطبق گزارش رسانه 

ارتش چین بیش از    .های ذخیره« آغاز کردهزار کبوتر را به عنوان بخشی از کارزار ساخت »ارتش کبوتر   ۱۰آموزش  

ه گذاری در ایجاد نوع دیگری از هواپیماهای جنگی مخفیانه است؛ این ابزارهای  یک دهه است که مشغول سرمای

نامه  کبوترهای  همان  جدید  ساده نظامی  نمونه رسان  انیمیشنها  در  که  هستند  دیده ای  بسیار  را  طبق   .ایماش 

آموزش  (PLA) های دولتی، اواخر سال گذشته، ارتش »چنگدو« یا همان ارتش آزادیبخش خلق چینگزارش رسانه 

کبوتر   ۱۰ »ارتش  ساخت  کارزار  از  بخشی  عنوان  به  را  کبوتر  از  هزار  پشتیبانی  که  کرد  آغاز  ذخیره«  های 

دارندزیرساخت عهده  بر  مدرن  جنگ  ناکارآمدی  صورت  در  را  سنتی  نظامی  ارتباطی  یک  »  .های  هونگ«  چن 

مرکزی   تلویزیون  به  خبر  این  اعالم  از  پس  هوایی،  نیروی  در  نظامی  کبوتر متخصص  این  گفت:  نظامی  چین  های 

مأموریت  انجام  برای  نیروعمدتاً  میان  در  نظامی  ویژه  مرز های  در  مستقر  مرز های  یا  زمینی  اقیانوس های  های 

می گزارشفراخوانده  اساس  بر  پایگاه شوند.  به  پرندگان  این  و  ها،  افتاده  دور  منطقه  سراسر  در  ارتباطی  های 

شوند. این کبوتران با سرعت  های هیمالیا فرستاده می یژه در اطراف کوهپایه کوهستانی جنوب غربی چین، به و

  ۱۰۰اونس )  ۳.۵هایی با وزن حداکثر  کنند و برای حمل محمولهکیلومتر( در ساعت پرواز می   ۱۲۰مایل )  ۷۵حداکثر  

های د، زیرا کبوتر چین سابقه طوالنی در به کار گرفتن پرندگان برای اهداف نظامی دار  .گرم( آموزش خواهند دید

ها درجه کبوتر   ۱۹۳۰شوند و حداقل از اواخر دهه  پیام رسان بیش از هزار سال است که در این کشور استفاده می 

، ستوان »کلر لی شینو«، خلبان بازنشسته نیروی  ۱۹۳۷در سال    .نظامی منحصر به فرد خود را به دست آوردند

های پرواز«، که  خلبانان تحت حمایت ایاالت متحده معروف به »ببر   هوایی ایاالت متحده، برای سرپرستی گروهی از

ژاپنی  برای دفع حمله  را  در هوا  پرواز  بر  وظیفه  را  به چین  این کشور شدها  وارد  ها شینو« صد»  .عهده داشتند، 

این کرد.  رها  را  پرندگان  جنگ،  از  پس  و  آورد  خود  همراه  به  جنگ  در  استفاده  برای  را  رسان  پیام  از   کبوتر  گروه 



 
هزار سگ  ۱۰ها در کنار امروز کبوتر .ها هسته تیپ یکم کبوتران نظامی ارتش آزادیبخش خلق را تشکیل دادندکبوتر

های های ویژه پلیس و پشتیبانی از نیرو های نظامی، کمک به نیرودر ارتش آزادیبخش خلق برای نگهبانی از انبار 

می  خدمت  گزارشمرزی  میکنند.  که  ها  ثبت  گویند  چین  در  نظامی  اهداف  برای  جدید  سگ  هزار  دو  سال  هر 

ها که روزگاری قسمت مهمی از عملیات نظامی بود، امروزه در زمینه نظامی کمرنگ شده، نقش اسب  .شوندمی

شود که ای تبدیل شدند. گفته میهای ارتش آزادیبخش خلق با گذشت زمان به یک نقش حاشیه زیرا سواره نظام 

ارتش نظام  سواره  در  سرباز  هزار  از  مانده   کمتر  باقی  که  کسانی  و  دارند  حضور  خلق  در  آزادیبخش  بیشتر  اند 

یا فیلمبرداری فیلمنمایشگاه  تنها سیستمی نیست که در مواقع ناخوشایند به  ها شرکت میها  کنند. ارتش چین 

ی که  سربازانها کبوتر بر فراز نرماندی برای  شود، در هنگام جنگ جهانی دوم صد این جنگجویان بالدار متوسل می

های نظامی تنها کسانی  نیرو  .ها رهگیری شود، به پرواز درآمدندها توسط نازی های رادیویی آنترسیدند پیام می

کبوتر  از  که  کبوترنیستند  نیز  بلکه مجرمان  میکنند  را مفید میها استفاده  کلمبیا  ۲۰۱۱دانند: در سال  ها  ، مقامات 

کردند دستگیر کردند، پرنده  خدر به همکاران زندانی خود استفاده میکبوتری را که قاچاقچیان برای انتقال مواد م

های زندان از طریق آسمان به پشت  مذکور به دلیل سنگینی حاصل از کوکائین و ماری جوانا قبل از عبور از دیوار 

تفریح مورد استفاده قرار می   .خود سقوط کرد برای  به طور    -ها  گیرند. مسابقه کبوتر پرندگان همچنین در چین  و 

در یک حراج  ۲۰۱۱در میان طبقه متوسط در چین بسیار گسترش یافته است. در اواخر ژانویه  -ها کلی پرورش کبوتر 

پرداخت   با  بود  فاش نشده  نامش  که  کننده چینی  پیشنهاد  یک  بلژیک،  در  نژاد    ۲۰۰۰۰۰کبوتر  کبوتر  برای یک  دالر 

منبع: تابناک    .برگزیدگان« مسابقه کبوتر شناخته شود»برگزیده    بلژیک، رکورد جهانی خرید یک کبوتر را شکست تا

 باتو 

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 کرونا، طب سنتی، چین و شیرین بیان؛ اصولگرایان چگونه طب سنتی را حیثیتی کرده اند؟ 

لگرایان موضوع طب سنتی و درمان کرونا با آن را حیثیتی کرده اند. ایران و چین را گذاشته اند در یک سوی این  اصو

از استعفای معاون وزیر بهداشت هم ماجرایی  دیگر.  را در سوی  اند  آنها غرب زده  زعم  به  و مسئوالنی که  دعوا 

در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور که می تواند  ساخته اند و او را که از اقدام وزیر برای »ادغام طب سنتی  

اتهام ها   انواع و اقسام  به  بود،  انتقاد کرده  ناپایدار و در دراز مدت تضعیف کند«  را  ایران  شبکه بهداشت و درمان 

اند. المللی متهم کرده  با سازمان های بین  )  مانند همکاری مشکوک  انتخاب  : Entekhab.irپایگاه خبری تحلیلی   ) 

نهماه پس از اعالم رسمی شیوع کرونا در کشور، حاال اصولگرایان بیش  بردیا دانش / سرویس سیاسی »انتخاب«:

 از هر زمان دیگری به تبلیغ طب سنتی در درمان این بیماری می پردازند. 

آبان ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که    ۲۷روز  //    مجلس اصولگرا، پیگیر درمان کرونا با طب سنتی

های درمان کرونا با طب  قریب به اتفاق کرسی های آن در اختیار اصولگرایان است، نشستی تشکیل داد تا روش

سنتی را بررسی کند. زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی این کمیسیون با اشاره به حضور نفیسه حسینی یکتا رئیس  

ایرانی و در  دفتر طب  بهداشت  وزارت  مکمل  و  ایرانی  دفتر طب  الملل  بین  مشاور  زرگران  آرمان  و  بهداشت  زارت 

اثربخشی طب   ایرانی گزارشی در خصوص  به عنوان رئیس کمیته طب  بنده  این جلسه  جلسه مذکور گفت: »در 

بیماری درمان  و  پیشگیری  در  گایرانی  در  او  گفته  به  دادم.«  ارائه  کرونا  بیماری  خصوص  به  به ها  مذکور،  زارش 

به  همچنین  و  معاونانش  و  بهداشت  وزیر  با  شده  برگزار  جلسات  و  جهان  و  ایران  در  سنتی  طب  جایگاه  وضعیت 

بالینی ثبت شده   ۸۴های تحقیقاتی که در شرایط کرونا صورت گرفته اشاره شد که بر اساس آن  طرح کارآزمایی 

 یقات به کمیته علمی وزارت بهداشت ارائه شده است. طرح آن به اتمام رسیده و نتایج تحق ۱۹وجود داشته که 
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نکته قابل تامل اینکه موضوع به خودی خود سیاسی نیز شده و //    تمجید حامیان اصولگرای طب سنتی از چین

جالب اینکه دیدگاه اصولگرایان در حوزه بین الملل نیز در این موضوع دخیل شده است؛ چنانکه آنها در اظهارات خود  

آبان،    ۲۵روز    ا به آنچه »تحربه موفق چین« در کنترل کرونا با طب سنتی می خوانند اشاره می کنند.بارها و باره

های کرونا  مجید نصیرایی نماینده مجلس در جلسه علنی از وزارت بهداشت خواست تا »با توجه به آمار باالی فوتی

آبان نیز فاطمه    ۲۳روز    هایی مثل چین نهایت استفاده را ببرد.«در کشور از ظرفیت طب سنتی و از تجربه کشور 

ری این موضوع را بیان کرده بود. او با بیان اینکه »در کشور چین محمدبیگی، دیگر نماینده مجلس با صراحت بیشت

کشور  »در  بود:  گفته  داشته«  نقش  بسیار  کرونا  کنترل  برای  سنتی  برخورد طب  اروپا  و  تایوان  چین،  های های 

عامل مهم در کنترل    ۳های مردمی و طب سنتی  های بهداشتی، استفاده از ظرفیتمقتدرانه در اجرای شیوه نامه 

 مه گیری کرونا بوده است.« ه

محمدبیگی همچنین درمورد عطاری ها مانند مراکز درمانی برخورد کرده. او با تاکید بر  //    عطاری ها و طب سنتی

عطاری  مغازه اینکه  همانند  نباید  »عطاری ها  گفته:  شوند،  تعطیل  دیگر  داروخانه های  همانند  باید  ارائه  ها  با  ها 

کدارو  به مردم خدمت  گیاهی  گیرد.«های  قرار  توجه مسئوالن  باید مورد  این موضوع  و  در حالی   نند  اظهارات  این 

است که مینو محرز، عضو ستاد کرونا اساسا عطاری ها را از مقوله طب سنتی جدا کرده و اعتماد به عطاری ها را  

یستم عطاری  سنتی وارد سها باید جمع شوند چون متاسفانه بخشی از طب نادرست می داند. او گفته: »عطاری 

شود، این طب باید  استفاده میشده است، ما اصال عطاری را قبول نداریم. به همین دلیل از این طب مکمل سوء

)گیاه   فیتوترامی  روی  خیلی  که  کشورهایی  از  یکی  خودش.  جای  به  اما  داریم  هم  قبولش  باشد،  داشته  وجود 

 گیرد.«صول و با مجوز وزارت بهداشت صورت می کند، آلمان است. اما آنجا این کار روی ادرمانی( کار می

بیان »طب  //    شیرین  گفته  او  داشت.  دنبال  فراوانی  جنجال  که  داشته  نیز  دیگر  اظهارنظر  یک  البته  محمدبیگی 

است.«   ۱۹سنتی برای کنترل کرونا در چین بسیار نقش داشته و مطالعات نیز ثابت کرده که شیرین بیان ضد کووید  

ی حاشیه ساز بود که حتی رییس کمیسیون بهداشت مجلس هم به آن واکنش نشان داد تا  این اظهارنظر به قدر

های گیاهی این سخن را کمی تعدیل کند. حسینعلی شهریاری گفت: »در خصوص ریشه شیرین بیان یا برخی دارو 

درمان کرونا هستند    شود، اما این موارد فقط کمک کننده یا شاید تاثیرگذار در روند بهبودی یاهایی مطرح می صحبت

تایید سازمان غذا و دارو برسد.«که حتی درمان به  باید  او اضافه کرد: »حتی موارد گیاهی هم    های گیاهی هم 

امکان دارد در روند درمان کرونا یا هر بیماری دیگری مضر باشد، اما نهایتا همه این موارد باید به طور کارشناسی  

 و دارو، برسد.«بررسی شود و به تایید سازمان غذا 

استعفای پرحاشیه معاون تحقیقات وزیر بهداشت که پس از یک نامه  //    استعفای ملک زاده و واکنش اصولگرایان

تا به حمایت از طب سنتی ادامه دهند.  انتقادی بی سابقه به سعید نمکی همراه بود، نیز فرصت دیگری ساخت 

از دالیل کناره گیری اش زاده در استعفای خود یکی  بود:   ملک  این گونه توصیف کرده  به وزیر بهداشت  را خطاب 

»ادعاهای بی اساس جناب عالی و سازمان غذا و دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی که به اعتقاد این 

اقدام جناب   و  دفاع  و همچنین  گرفته  کافی صورت  بالینی  مطالعات  و  پژوهشی  و  مبنای علمی  بدون هیچ  جانب 

سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور که می تواند شبکه بهداشت و درمان ایران را عالی از ادغام طب  

مدرن  پزشکی  پیشرفته  درمانهای  از  بهره مندی  در  از حقوق خود  را  مردم  و  کرده  تضعیف  دراز مدت  در  و  ناپایدار 

؛ در این بین حمایت  سعید نمکی، وزیر بهداشت مدت هاست که محبوب و هم نظر اصولگرایان شده  محروم سازد.« 

های گاه و بیگاه او از طب سنتی در هنگامه ای که همگان به دنبال درمان کرونا هستند، نیز او را بیش از پیش به  

سمت اصولگرایان سوق داده. این حمایت ها، واکنش های تندی در میان متخصصان و مقام های بهداشتی نیز به  

پزشکی از او به دلیل »اعالم طب سنتی بعنوان ییس شورایعالی نظام مصطفی معین، ر دنبال داشته. برای مثال،

محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به    راه نجات جهان« از کرونا به شدت انتفاد کرده.



 
این    پزشکی در مقوله بیماری کرونا و داروهای استفاده شده درهایی در حوزه انتظامی سازمان نظام »طرح پرونده 

بیماری« از رئیس سازمان غذا و دارو خواسته مستندات علمی منجر به تایید داروهای منسوب به حوزه طب سنتی  

تا توانستند به    در خصوص درمان کرونا را ارائه کند. در سوی دیگر اما، در جریان استعفای ملک زاده، اصولگرایان 

انه نه چندان خوب ملک زاده با طب سنتی بود. برای نمونه  معاون مستعفی وزیر تاختند که یکی از دالیل آنها، می 

روز دوم آذر ماه، مهدی عسگری، نماینده مجلس در توییتی نوشت: »در حالیکه ملک زاده به دلیل ضعف عملکرد و  

های سازمان بهداشت جهانی در شرف برکناری بود برای فرار از مسئولیت استعفا کرد! او  تقلید محض از پروتکل 

تازد تا ردپایش در تبدیل کشور  ید پاسخگوی رشد فزاینده آمار کرونا باشد در جایگاه طلبکار به طب سنتی میکه با 

روش آزمایشگاه  نتیجهبه  بی  گم شود.«های  مدرن  دانشجویی    ی طب  در   ۱۲بسیج  پزشکی هم  علوم  دانشگاه 

بر استفاده فراوانی  تأکیدات  نظام،  باالدستی  نوشتند که »اسناد  ای  نظام سالمت کشور    نامه  در  از طب سنتی 

سیاست دوازدهم  بند  جمله  من  و  دارند؛  توسعه  ترویج،  تبیین،  »بازشناسی،  موضوع  با  سالمت  نظام  کلی  های 

برنامه نهادینه  گیاهان دارویی و طب سنتی،  نقشه جامع علمی کشور، سند ملی  ایران«،  های کردن طب سنتی 

احیاء و کاربرد طب سنتی ایران و. با این حال معاون سابق تحقیقات    ساله پنجم و ششم توسعه کشور، منشورپنج

های مکمل به تمسخر طب سنتی پرداخته و در حالی اعتقادی به استفاده از درمانو فناوری وزارت بهداشت با بی

می پژوهش  ۵بایست  که  از  مخالف  درصد  عنوان  به  باشند،  دارویی  گیاهان  و  سنتی  طب  حیطه  در  کشور  های 

 ها و ادغام طب سنتی در شبکه بهداشت و درمان قد علم کردند.«سعه این پژوهشتو

صفویان دوره  خبری  بی  و  سنتی  دوره  //    طب  محصول  را  کشور  در  سنتی  طب  شدن  پررنگ  جعفریان  رسول 

صفویان می داند؛ دوره ای که او می گوید رنگ دانش های سنتی آن قدر قوی بود که کسی متوجه نحول علمی و 

از ذهن   تمدنی ناشی  را  آن  امثال  و  دانه  یا سیاه  با خاکشیر  بیماری  بیست  درمان  مانند  ادهاعایی  او  نشد.  اروپا 

ساده دنیای قدیم می داند و می گوید این موضوع تفاوت علم قدیم و جدید را بیان می کند. او در واکنش به یک آش  

حسین، آخرین پادشاه صفوی دستور تهیه اش را داد    برای مقابله با کرونا، به کنایه آن را به آشی که شاه سلطان

اصولگرایان اما موضوع طب سنتی و درمان  تا با آن از حمله افعان ها به اصفهان جلوگیری شود، تشبیه کرده است.

کرونا با آن را حیثیتی کرده اند. ایران و چین را گذاشته اند در یک سوی این دعوا و مسئوالنی که به زعم آنها غرب  

ده اند را در سوی دیگر. از استعفای معاون وزیر بهداشت هم ماجرایی ساخته اند و او را که از اقدام وزیر برای  ز

»ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور که می تواند شبکه بهداشت و درمان ایران را ناپایدار و  

اتهام ها مانند همکاری مشکوک با سازمان های بین    سامدر دراز مدت تضعیف کند« انتقاد کرده بود، به انواع و اق

 المللی متهم کرده اند. 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 وگو مقامات قرقیزستان و چین مقابله با جرایم سازمان یافته محور گفت

به گزارش    .وزیر کشور قرقیزستان در دیدار سفیر چین در »بیشکک« بر مقابله با جرایم سازمان یافته تاکید کردند

، »اوالن نیاز بیکوف« وزیر کشور قرقیزستان با »دو دوین« سفیر چین در خبرگزاری فارسخبرنگار دفتر منطقه ای  

در این دیدار »سوی جی سون« نماینده وزارت دفاع مستقر در سفارت چین نیز    .وگو کردیشکک« دیدار و گفت »ب

به خاطر کار مشترک موثر    ۲۰۱۹ دانید سال  وزیر کشور قرقیزستان اظهار داشت: همانطور که می     .حضور داشت

ر خاطر ما خواهد ماند که در نتیجه در  های مشترک دو مثمر ثمر در حل مشکالت دشوار و اجرای شایسته برنامه

کرده است  ۲۰۲۰سال   ایجاد  ما  روابط  در  تجربه حرفه  .تغییرات خاصی  ما  مدت، همه  این  در  داد:  ادامه  و وی  ای 

کرده کسب  انسانی هستیمزندگی جدیدی  و  تجاری  روابط  تقویت  و  توسعه  برای  تالش  در  ما  حال  عین  در   .ایم. 



 
تبریک گفت و برای وی در این سمت   وزارت کشور نتصاب نیاز بیکوف را به سرپرستیسفیر چین نیز به نوبه خود ا

کرد موفقیت  سال    .آرزوی  در  را  کشور  دو  روابط  پویای  توسعه  ارزدوین  مثبت  اخیر  اقدامات  های  از  و  کرد  یابی 

ذیربط مقامات  بین  دوستانه  همکاری  ارتقا  برای  کشور  وزارت  کرد   فعاالنه  تشکر  ابراز  قرقیزستان  و  وی   .چین 

تدریجی  توسعه  به  کمک  برای  آینده  در  کشور  این  وزارت  با  نزدیک  ارتباط  برقراری  برای  را  خود  آمادگی  همچنین 

طرفین در مورد کار مشترک در   .و گسترش مداوم همکاری ابراز داشت روابط دو کشور و مشارکت استراتژیک جامع

تروریسم و   با  تبادل نظر کردندمبارزه  و  این دیدار،    .افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم فراملی بحث  پایان  در 

برای توسعه های اجرای قانون ابراز رضایت کردند و قصد خود را  طرفین از سطح فعلی همکاری دو جانبه سیستم 

 /انتهای پیام  .بیشتر آن ابراز داشتند

 

 : مهر یخبرگزار -

 ران در مجلس بررسی قرارداد چین با ای

سال در حال بررسی توسط   ۲۵عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: قرارداد چین و ایران با مدت زمان  

خبرگزاری مهر: احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس ظهر   های تخصصی است. نمایندگان در کمیته

اینکه گروه  پنجشنبه در جلسه شورای معادن استان که در سالن جلسات اس به  با اشاره  برگزار شد  تانداری قم 

می و  تشکیل شد  الریجانی  نظر  زیر  چین  کشور  و  ایران  بین  برای سرمایهدوستی  ظرفیت  این  از  در  توان  گذاری 

ساله بسته شده است و االن این    ۲۵استان قم استفاده کرد گفت: قراردادی بین کشور چین و ایران با مدت زمانی  

مجل در  بررسیقرارداد  طبق  و  است  نمایندگان  توسط  بررسی  حال  در  اسالمی  شورای  کشور  س  این  سفیر  ها 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه با    عالقه شدیدی برای سفر به استان قم نشان داده است.

ق این  بررسی  برای  اینکه  به  کمیتهاشاره  گفت: رارداد  بود  شده  تشکیل  الریجانی  آقای  سوی  از  تخصصی  های 

نویس از سوی مسئوالن استان هستیم تا از عنوان نمایندگان مردم قم در مجلس منتظر هرگونه پیشنهاد و پیشبه 

ریزی  وی افزود: استانداری، سازمان صمت و سازمان مدیریت و برنامه   این فرصت برای استان قم استفاده کنیم.

باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند و نوع سرمایه  باید از این  گذاری استان  ها در قم را مشخص کنند، چراکه 

امیرآبادی با اشاره به طوالنی شدن مسائل معادن در استان گفت: در    فرصت برای توسعه استان استفاده کنیم.

روبه  افراط  با  آن  اکتشافات  و  معادن  دبحث  شدیم،  می رو  که  حالی  به  ر  تحریم  و  کرد  استفاده  ثروت  این  از  توان 

وی گفت: باید جلوی صادرات محصوالت خام را    مسئوالن این نکته را فهماند که نباید به اقتصاد نفتی متکی باشیم.

 بگیریم و مواد معدنی باید ارزش افزوده داشته باشد.

 

 :نیخبرآنال -

 رییس جمهور چین: سال آینده مرحله جدیدی را آغاز خواهیم کرد 

پینگ رییس جمهور چین روز جمعه   آیین گشایش هفدمین دور نمایشگاه چین  ۲۷شی جین  و    -نوامبر در  آسه آن 

چین گذاری  سرمایه  و  تجاری  سران  کرد  -نشست  سخنرانی  آن  گزارش  .آسه  بین   ،خبرآنالین به  رادیو  از  نقل  به 

روبرو   ،المللی چین  در صد سال گذشته  ای  بی سابقه  بزرگ  تغییرات  با  کنونی  کرد: جهان  تاکید  پینگ  جین  شی 

اولویت   را  آن  آسه  چین  است.  نبوده  پیوسته  هم  به  امروز  مانند  هرگز  کشورها  همه  مردم  سرنوشت  است. 

پلماتیک در اطراف و منطقه کلیدی همکاری در ساخت باکیفیت کمربند و جاده تلقی میکند و مایل است به اتفاق دی

آسه آن ضمن پیشبرد همکاری در زمینه های مختلف، از روند مطلوب توسعه و شکوفایی این منطقه حفاظت کند و 
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https://www.bartarinha.ir/fa/news/1062704/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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با سرنوشت مشترک چین را بسازد  -جامعه  برنامه  افزایش اعتم اول،   .آسه آن  پیوند  اد متقابل راهبردی و تعمیق 

را   زیربنایی  تاسیسات  اتصال  با  همکاری  دریایی،  و  زمینی  جدید  کانالهای  ساخت  به  اتکا  با  باید  توسعه.  ریزی 

ساخت داالنهای اقتصادی موجود و پروژه های کلیدی را تسریع کرده و فعاالنه یک اتحاد حمل و نقل  افزایش داده و

آن چند وضعیتی چین   و آسه  گفتگوی چین  روابط  برقراری  امین سالگرد  آینده سی  ایجاد کند. سال  را  آن  و آسه 

دوم، ارتقای همکاری    .است. چین مایل است به اتفاق آسه آن روابط مشارکتی راهبردی در سطح باالتر ایجاد کند

آزاد چین و آسه آن هر چه بهتر   اقتصادی و تجاری و تسریع احیای همه جانبه اقتصاد منطقه. باید توافقنامه تجارت

اجرا شود. چین امیدوار است که »توافقنامه روابط مشارکت اقتصادی همه جانبه منطقه« هر چه سریعتر اعتبار 

تجارت، ترویج سرمایه گذاری، باز شدن بازارها برای یکدیگر و ادغام عمیق زنجیره های صنعتی،   روان سازی یابد.

به شرط رعایت موارد پیشگیری و مهار شیوع کرونا، تدابیر الزم   های ارزش ارتقا یابد.زنجیره های تأمین و زنجیره  

مکونگ و همکاری منطقه رشد  -برای تسهیل جابجایی مردم و کاال فراهم شود. همچنین باید به همکاری النسانگ

آن کمک کند و آسه  دیجیتال  .شرقی چین  اقتصاد  تعمیق همکاری  و  نوآوری علمی  ارتقای  برجسته   .سوم،  نکات 

فناوری نسل   در شهرهای هوشمند،  بیشتری  داده،  5همکاری جدید  کالن  الکترونیکی،  تجارت  ، هوش مصنوعی، 

بالکچین، پزشکی از راه دور و سایر زمینه ها ایجاد و محافظت از امنیت داده و سیاستها و ارتباطات و هماهنگی  

چهارم، افزایش همکاری    .ه ابریشم دیجیتال« ایجاد شودآسه آن ساخته و »جاد-بندر اطالعاتی چین تقویت شود.

مقابله با همه گیری و تقویت ساخت توانمند بهداشت عمومی. باید گفتگوی سیاستها، اشتراک گذاری اطالعات و  

پس از استفاده از واکسن، چین فعاالنه نیازهای کشورهای آسه آن را مد   همکاری برای تولید واکسن تقویت یابد.

پرسنل اداری بهداشتی و   ۱۰۰۰ ر خواهد داد و از صندوق مقابله با کرونای آسه آن پشتیبانی مالی میکند.نظر قرا 

تجهیزات پزشکی فوری و  و در ساخت انبار ذخیره پرسنل فنی و حرفه ای را برای آسه آن تحت آموزش قرار میدهد

میکند مکانیسم مساعی  تشریک  عمومی  بهداشت  تا  .اضطراری  پینگ  جین  کردشی  آینده، :کید  مرحله   سال 

گشایش خود را گسترش خواهد داد و  ایجاد کشور سوسیالیستی مدرن چین آغاز خواهد شد. چین قاطعانه جدید

ابراز امیدواری کرد که دو طرف از طریق این   .فضای همکاری بین چین و آسه آن گسترده تر خواهد بود  وی نهایتاً 

ب  نشست، زیباتر،  ای  آینده  تجاریبرای ساخت  یکدیگر فرصتهای  به دستاوردهای   ا همکاری  و  کنند  ایجاد  بیشتری 
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 : 36 هفته یثدح

   «صبر  ورنج »

 :ودرم ف   ،دبا شن نداو خا او  ر ب  اخد م الس که علیامام امیرالمومنین 

 عَلى َکدِّهِ صَبَرَ عَلَى اإلفالسِ؛  صبِریََمن لَم 

 .رنج ندارى را تحمّل کند دیهرکس بر رنج کسب وکار صبر نکند، با

 . 8987غرر الحکم و دررالکلم ، ح 

 « دلجوی خداوند متعال از رنج و بالی انسان »   :دوم  یثدح

 :ودرم ف  ،دبا ش ن نداو خا او رب  اخد مالس  که  امام باقر

ِمنَ   ةِیَّالرَّجُُل اَهلَهُ بالهَدِ تَعَاهَدُیَالمُوِمنُ ِبالبَلَاء کَمَا  تَعَاهَدُیَ اهللَ عَزَّ وَ جََلّ لَ إنَّ

 .ضَیالمَر بُ ی الطَّب یحمِیَکَما  ایَ الدُّن هِی حمِیَوَ  بَةِیالَغ

کند،   یم ییو با جالل از بنده مؤمنش با رنج و بال دلجو زیعز خداوند

اش   که از سفر آورده، از خانواده  ی ا هیهمچنان که شخص با هد

دهد، همچنان که    یم زیپره ایکند و خدا مومن را از دن  یم ییدلجو

 .دهد یم زی( پرههایدنیها و آشام یخوردن یرا )از بعض ماریب بیطب

 ( 17ثی)باب شدة ابالء المومن حد۲۵۵،ص  ۲( ، ج هیاالسالم-)طیکاف اصول



 

 "" نچي  و یرانا  خبرنامه"" هان برایگ

 ، د پـيوندیب, "ایتــا" رد

 شور،رسانه های جمعی ک اریها وز ز خبرگای  رآوگرد  اب
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