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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 کند   مقام آمریکایی را تحریم می  ۴چین 

اتهام مداخله در امور داخلی   : مهر به  به دولت واشنگتن،  برای تحریم چهار مقام وابسته  از قصد خود  دولت پکن 

واشنگتن پست گزارش داد، وزارت خارجه چین از تحریم چهار شهروند   .چین و مسائل مربوط به هنگ کنگ خبر داد

 Johnها شامل »جان کنوس« )این تحریم .عضو نهادهای وابسته به دولت واشنگتن هستندآمریکایی خبر داد که  

Knaus( آناند«  سینگه  پریت  »مان  دموکراسی،  ملی  بنیاد  آسیایی  بخش  مدیر   )Manpreet Singh Anand  مدیر  )

متهم به  شود. این افراد  ای بخش آسیا پاسیفیک موسسه دموکراسی ملی و دو موسسه مشابه دیگر میمنطقه 

این در حالی است که پیشتر، آمریکا نیز چهار مقام چینی  های جدایی طلبانه هنگ کنگ هستند. دامن زدن به جریان

تحری تحوالت هنگ کنگ  با  رابطه  در  روابط  را  بنیادین  با هنجارهای  را مغایر  رفتارها  قبیل  این  پکن  آنکه  م کرد حال 

پکن بارها به واشنگتن درباره لزوم احترام به اصل   کند.چین تعبیر می  الملل و به منزله مداخله در امور داخلیبین

یکا، در ادامه سیاست جمهور فعلی آمرچین واحد هشدار داده است حال آنکه دولت تحت امر دونالد ترامپ رئیس 

کشور    های جدایی طلب مناطق تابعه اینیابی چین، از تحریک جریانچرخش به ایندوپاسیفیک و ممانعت از قدرت 

 نظیر تایوان، هنگ کنگ و تبت ابایی ندارد. 

 آمریکا یک شرکت چینی را تحریم کرد 

پیامی،   : مهر انتشار  با  آمریکا  خارجه  امور  ارائه  وزیر  بهانه  به  را  چین  الکترونیک  صادارت  و  واردات  ملی  شرکت 

ه و در روزهای پایانی دولت کنونی  مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنب   .خدمات به ونزوئال تحریم کرد

پ در  کشور  تحریم  این  از  توئیتری  ارائه کمک یامی  واهی  بهانه  به  چین  الکترونیک  صادارت  و  واردات  ملی  شرکت 

به دولت قانونی و منتخب ونزوئال خبر داد با نقض منشور ملل متحد در لزوم عدم  ,.هائی  آمریکا  وزیر امور خارجه 

از محدودمداخله در امور داخلی کشو آنها )شرکت چینی(  این خصوص ادعا کرد: پشتیبانی  یت  رهای مستقل در 

ونزوئالیی  دموکراتیک  آینده  سیاسی،  مخالفان  علیه  دیجیتالی  نظارت  انجام  و  اینترنتی  سرقت خدمات  به  را  ها 

ترامپ مواجه بوده    هایی از سوی آمریکا به ویژه در دورانریم های اخیر با تحگفتنی است، ونزوئال در سال   !بردمی

این در حالیست که خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش با انتشار خبری اعالم کرده بود که واشنگتن قصد دارد   .است

کند به ارتش  هایی اضافه کند که ادعا می ای چین را به فهرست شرکتشرکت نفتی و سازنده قطعات رایانه   ۲نام  

 .این کشور وابسته هستند

 ایجاد کرد برای استرالیا   ین جنجال بزرگی که چ

از قتل غیرنظامیان و  » : تسنیم با انتشار پیامی در توئیتر نوشت:  لیجیان« سخنگوی وزارت امور خارجه چین  ژائو 

می محکوم  شدیداً  را  اقدامات  این  ما  شدم؛  شوکه  استرالیایی  نظامیان  توسط  افغان  خواستار زندانیان  و  کنیم 

شر کرد که در زیر پرچم استرالیا اجساد افراد وجود دارد و  تصویری منتچنین  هموی    .پاسخگویی درباره آن هستیم

ما   نباش،  »نگران  است:  نوشته  آن  زیر  و  داده  قرار  افغان  کودک  یک  گلوی  بر  را  چاقویی  استرالیایی  نظامی  یک 

تا برای شما صلح بیاوریممی ت»  .«آییم  یت گفت که  وئاسکات موریسون« نخست وزیر استرالیا در واکنش به این 

وگو با خبرنگاران این اقدام چین را  اید از انتشار این توئیت »شرمنده« باشد و فوراً آن را پاک کند. وی در گفت پکن ب

سخنگوی وزارت خارجه چین پیش از این نیز    .»ظالمانه«، »غیرقابل توجیه«، »زننده« و »عمیقاً توهین آمیز« خواند

پکن خواستار ت بود که  آن استیقات دقیق جنایاحقتاکید کرده  نیز محاکمه عامالن  و  نظامیان استرالیایی  ژائو    .ت 



 
که   بود  کرده  تاکید  نیز  هستند  بشر  حقوق  مدافع  از  دفاع  مدعی  که  غربی  کشورهای  برخی  از  انتقاد  با  لیجیان 

را  ی  های حقوق بشری این کشورهای غربهای فاش شده توسط این گزارش، ریاکاری به اصطالح آزادی واقعیت

وی از این کشورها خواست تا استفاده از بهانه حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی کشورهای    .آشکار می کند

ریزی و خون  جرائمی که در گزارش ارتش استرالیا از آن افشاگری شده است، شامل »عطش   .دیگر را متوقف کنند

خی از نیروهای ویژه استرالیا در  بر  .شودیان« می انرقابت بر سر کشتن« و »رفتار غیرانسانی و غیرضروری با زند

های گذاشتن بر قتلستودند« و در »سرپوشاند که تعدادی از نظامیان »این جنایت را میهای خود گفتهمصاحبه

چندی پیش نیز روزنامه »سیدنی مورنینگ هرالد« گزارشی درباره اینکه    .غیرقانونی و سایر جنایات« نقش داشتند

ها آن  کشتند یا با چاقو گلوی انستان، غیرنظامیان و افراد زندانی را یا به ضرب گلوله می ترالیایی در افغاسنظامیان  

ای از جنایات نظامیانش در افغانستان را تایید کرده که در  ارتش استرالیا درحالی گوشه  .بریدند، منتشر کردرا می

آمری بویژه نظامیان  نیروهای خارجی  از  جنگی شده  یی مرتکب جنایاتکا دو دهه اخیر همه  با ُقلدری  آمریکا  اما  اند 

است کرده  جلوگیری  افغانستان  در  نظامیانش  جنایات  تالش   .بررسی  بین تاکنون  کیفری  دیوان  برای های  المللی 

برای   هشدار  افغانستان،  پرونده  دادستان  روادید  لغو  با  افغانستان  در  ناتو  و  آمریکا  جنگی  جنایات  به  رسیدگی 

ها و اموال این  کنان دادگاه که در این پرونده دخیل باشند و نیز توقیف و بلوکه کردن دارایی ت وی و دیگر کاراشبازد

 .دادگاه در آمریکا و اعمال تحریم علیه آن مواجه شده است 

 هزار خودروی وارداتی از چین  ۵فراخوان ولوو برای 

ن  دلیل نقص کیسه هوا در خودروهای ای انگهای( به طبق اعالم مقامات چین، شرکت سوئدی ولوو )در ش : تسنیم

و    ۴شرکت   این   ۷۷۹هزار  بازار چین،  تنظیم  اداره  را فراخوانده است. شینهوا گزارش داد براساس اعالم  دستگاه 

شامل   مدل  ۳۶۹فراخوان  و   S۶۰ دستگاه  وارداتی  ۴۴۱۰وارداتی  آمده  شمی  S۸۰ سدان  اداره  این  بیانیه  در  ود. 

خودروها آسیب دیده و ممکن است پاره شده و وط به باز شدن کیسه هوای جلوی راننده در این  است: قطعات مرب

این   گزارش،  این  براساس  دارد.  همراه  به  را  شدیدی  خطرات  امر  این  که  بفرستد  رانندگان  سمت  به  را  قطعات 

 .تعویض خواهد کردصورت رایگان شرکت قطعات معیوب را به 

 چین در دوران بایدنادامه مهاجرت شرکای اپل از  

جمهوری دونالد ترامپ آغاز  رسد متالشی شدن زنجیره تامین جهانی فناوری که در دوران ریاستنظر می به  : ایسنا 

گ به  کند.  پیدا  ادامه  هم  بایدن  جو  دوران  در  بزرگ شد،  اپل،  شرکت  »ایسنا«  میان  زارش  در  فناوری  غول  ترین 

های چینی متکی هستند. این شرکت تولید تبلت  تشان به کارخانه های زیادی است که برای تولید محصوالشرکت

گذاری میلیون دالر سرمایه   ۲۷۰به ویتنام منتقل خواهد کرد. شرکت فاکسکان    بوک مک بوک را از چینپد و نوت آی

ماال  مدتی است که احتتر و طوالنیدهنده مهاجرت بزرگرای ویتنام اختصاص داده است. این اقدامات نشانجدید ب

گذار تری گو، بنیان  .عنوان کارخانه جهان خواهد داشتفون و همچنین نقش چین بهپیامدهایی برای تولیدکننده آی

قل دو بخش از واژه نسل دوم استفاده کرده است. فاکسکان برای توصیف روند تجزیه زنجیره تامین یکپارچه به حدا

م کرده بود کشورهایی مانند هند در جنوب شرقی آسیا و مدیره این شرکت در آگوست اعالیونگ لیو، رئیس هیات

نظر تولیدی خود را داشته باشند. این روند اکنون غیرقابل برگشت به   توانند در آینده اکوسیستممنطقه آمریکا می

ها برای جذب تولیدکنندگان از طریق  شورهای دیگر نظیر هند و ویتنام درحال تقویت زیرساخت و تالشرسد و ک می

هزینه ک نگرانیاهش  و  هستند.ها  ژئوپلیتیکی  ا    های  بسیاری  شد  باعث  چین  قبال  در  ترامپ  تجاری  ز  خصومت 

مانند مکزیک و هند منتقل کنند تا   تولیدکنندگان ظرفیت تولید را به کشورهای همسایه نظیر ویتنام و مناطق دورتری



 
ا خنثی کنند. تیم کوک، مدیرعامل اپل که ایجاد یک  های آینده ررو نشوند و ریسک تحریمهای تنبیهی روبه با تعرفه 

کرد، اما در  جایی گسترده زنجیره تامین مقاومت می، در برابر جابه دهی کرده بودمحور را سازمان زنجیره تامین چین

های دیگر بوده است. این شرکت به افزودن ظرفیت تولید ای درحال بررسی گزینه ر به میزان فزایندههای اخیسال

هند برای وزیر  های نارندرا مودی، نخستدهد و سیاستفون در هند از طریق شرکای تولیدکننده خود ادامه مییآ

تاثیر نبوده است.  م در این روند بی های بزرگ تلفن هوشمند برای تولید محصوالتشان در این کشور هجذب شرکت

میلیون دالر   ۱۱شده و اوایل ماه جاری از اختصاص  فون بوده که وارد هند  شرکت پگاترون جدیدترین تولیدکننده آی

اواخر سال  سرمایه  از  این کشور  در  تولید  آغاز  و  خود  واحد هندی  برای  داد.  ۲۰۲۱گذاری  اپل     خبر  آمریکا هم  در 

تایوان که یکی   TSMC های مالیاتی است. شرکتت برای حمایت از تولید داخلی از طریق تخفیفدرحال البی با دول

ریزی برای ساخت یک کارخانه تراشه در آریزوناست. با این حال کوچکی و رنامه بزرگ اپل است، درحال ب  از شرکای

به مشتریان کوچک به معنای آن است که فعال  این تاسیسات  اپل،    تر خدمات عرضهفناوری  بر  خواهد کرد. عالوه 

ویسکانسین سفارش داده است.   شرکت گوگل آلفابت هم به فاکسکان برای تولید قطعات کلیدی سرورهایش در

غاز شود. مقامات پگاترون اوایل ماه جاری  رود تولید انبوه در این محل در سه ماهه نخست سال آینده آانتظار می

فع دارد  این شرکت قصد  که  کردند  برای خدمت الیت اظهار  آمریکا  در  تولیدی  کند. های  دایر  به مشتریانش  رسانی 

تاپ و سرور برای سایر  فون، لپقراردادی تایوانی دیگر است که عالوه بر تولید آی شرکت ویسترون یک تولیدکننده  

زیک و تایوان  کند. ویسترون هم اعالم کرده که قصد دارد به ظرفیت تولید در مکی خود تولید میمشتریان آمریکای

. سیمون لین، رئیس  اضافه کند. این شرکت یک کارخانه شرکت وسترن دیجیتال را در مالزی خریداری کرده است

تواند در خارج می   ۲۰۲۱تا سال    مدیره این شرکت در مارس اظهار کرده بود که نیمی از ظرفیت تولید ویسترونهیات

دلیل منابع و  ر ویتنام افزایش پیدا کرده و این شرکت هند را بههای تولیدی ویسترون داز چین واقع شود. فعالیت

های ترامپ علیه محصوالت تولید  تعرفه     بیند.تراتژیک کلیدی در دهه آینده میبزرگی بازار این کشور، یک محل اس

شرکت شد  باعث  بینهچین  فعالیت ای  در  پرسیژنالمللی  شیر  لوکس  شرکت  کنند.  تجدیدنظر  خود  تولیدی   های 

به این    اینداستری چین اوایل امسال قراردادی برای خرید تاسیسات تولید شرکت ویسترون در چین منعقد کرد و

که گوشی بود  نخستین شرکت چینی خواهد  مونتاژ می ترتیب  این کشور  در  را  اپل  برند  تولید    کند.های  سفارش 

شرکت آی بین  اکنون  کا BYD پد  و  فاکسکان  با  اینترنشنال  است. الکترونیک  شده  تقسیم  الکترونیکس  مپال 

تولید میشرکت ایرپاد  و جئورتک هم  لوکس شیر  براهای چینی  رئیس هیاتکنند.  بلومبرگ،  گزارش  مدیره  ساس 

های تولیدی وسیع خود را در چین بنا کند  سال طول کشید تا فاکسکان فعالیت   ۳۰فاکسکان اوایل ماه جاری گفت:  

 .توانند جای چین را بگیرندنمیشبه و هند یا یک منطقه دیگر یک 

 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهش یافت   ۲۲نرخ رسمی  ؛۹۹آذر  11

ارز در   ۱۲ارز را برای امروز )سه شنبه( اعالم کرد که بر این اساس نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا و   .ارز نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند ۱۳ت. نرخ یافارز کاهش  ۲۲مقایسه با دیروز افزایش و نرخ 

هزار ریال،    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته  (  ۹۹آذر    ۱۱بر اساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز )

ریال    ۲۲۹هزار و    ۵۰به  ریال کاهش    ۳۱ریال و هر یورو با    ۱۲۷هزار و    ۵۶ریال افزایش به    ۱۱۷هر پوند انگلیس با  

ریال، کرون نروژ    ۹۱۱ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۲۹۸هزار و    ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس    .گذاری شدقیمت

هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی   ۵۶۸ریال، روپیه هند    ۷۴۹هزار و   ۶ریال، کرون دانمارک   ۷۳۸چهار هزار و  

https://www.irna.ir/news/84130536/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84130536/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۷۶زار و  ه  ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۹۸ر و  هزا  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

ریال و    ۳۸۷هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و    ۲۲۲

هزار    ۲یقای جنوبی  امروز هر راند آفر  تابلوی بانک مرکزی،در    .گذاری شدریال ارزش   ۵۶۰هزار و    ۲۹هر دالر نیوزیلند  

و    ۷۲۵  و پنج هزار  ترکیه  لیر  روبل روسیه    ۳۶۳ریال،  ریال قطر    ۵۵۰ریال،  یال،  و    ۱۱ر  دینار    ۵۳۹هزار  ریال، یکصد 

  ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۴۲هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۴عراق سه هزار و  

  ۵۹۴هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۳۶۲هزار و    ۳۱ور  ریال، دالر سنگاپ  ۷۰۲هزار و    ۱۱۱بحرین  ریال، دینار  

ریال،    ۳۲۸هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۲هزار و    ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،  

ساس این  بر ا  .ریال قیمت گذاری شد  ۶۴هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی    ۷۲۱یکصد درام ارمنستان هشت هزار و  

یوان چین   و    ۶گزارش، هر  تایلند    ۳۸۶هزار  بات  و    ۱۳۸ریال، یکصد  مالزی    ۷۸۸هزار  رینگیت  و    ۱۰ریال،    ۲۹۸هزار 

هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۹۴۸هزار و    ۳۷جنوبی  هزار وون کره یک    ریال،

  ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۷۲هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  یال، یک ر  ۶۱۴هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۸۶۵

هزار و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۲۰۲هزار و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس  

و    ۲۸۹ هزار  تاجیکستان سه  و  بولیو  ریال،  ۷۱۷ریال، سومونی  هزار  چهار  ونزوئال  جدید  جدید    ۲۰۶ار  منات  و  ریال 

 .گذاری شدریال ارزش  ۱۷۰هزار و  ۱۲ترکمنستان 

 

 زاهدان -ن چابهاردعوت جهانگیری از اعضای شانگهای برای مشارکت در راه آه

ر  -ایرنا-تهران  اتصاالت  و  بندر چابهار  اهمیت  یادآوری  با  رییس جمهوری  اول  و معاون  افغانستان  در مسیر  آن  یلی 

از مرکزی  زاهدان    آسیای  به  چابهار  ریلی  عظیم  پروژه  در  همکاری  برای  را  شانگهای  همکاری  سازمان  اعضای 

کرد اسحاق جهانگیری  .دعوت  ایرنا،  گزارش  ن  به  در  امروز)دوشنبه(  از ظهر  نخست  بعد  اجالس شورای  وزدهمین 

برگزار  هوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ  ویدئوکنفرانس  از طریق  و  به میزبانی کشور هند  که  ای 

نایدو، معاون آقای ونکایا  از  دنیای   شد، ضمن قدردانی  در  این نشست گفت:  به خاطر میزبانی  رییس جمهور هند 

منطقه   پرمخاطره نهادهای  ای،  امروز،  منطقه  مسائل  فصل  و  حل  و  مدیریت  سازوکارهای  موثرترین  از  یکی  ای 

ها و گیری از ظرفیتتوانند با بهرهحتی ملی هستند. به این اعتبار، اعضای سازمان همکاری شانگهای میجهانی و 

معاون اول رییس جمهوری    .کنندهای چندجانبه، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت ایفا  های وسیع همکاری فرصت

با پایان جنگ سرد، چندجانبه گرایی از سوی برخی   ا به ویژه آمریکا با چالش جدی مواجه کشوره  با بیان این که 

شده است، گفت: برجام که به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی بین المللی دهه اخیر است، به رغم 

غیرق خروج  و  ستیزانه  برجام  تحریم رویکرد  اعمال  و  ترامپ  دولت  بی انونی  و  کشورما  علیه  ظالمانه  عملی  های 

به واسطه اروپایی عضو،  بین    کشورهای  با حمایت اعضای جامعه  و  ایران  راهبردی  و صبر  سیاست صلح طلبانه 

 .استالمللی، از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای و البته با مقاومت ملت بزرگ ایران تاکنون پایدار مانده  

ی تقویت رویکرد  نبرده است اما همچنان برا جهانگیری یادآور شد: هر چند ایران منفعت قابل توجهی از اجرای برجام

است  المللی  بین  توافق  این  به  طرفین  تعهدات  انجام  در  تعادل  و  توازن  بازگشت  درصدد  گرایی،  جانبه  وی    .چند 

همواره از آن برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل بهره   گفت: با کمال تاسف یکی از ابزارهایی که دولت آمریکا 

دهد. ابزار مهم این  ست که در نهایت مردم کشورها را هدف قرار می ای اهای غیرقانونی و ظالمانه برد، تحریم می

معاون اول رییس جمهوری افزود: از    .کشور در پیشبرد سیاست تحریم، استفاده از سازوکارهای بانکی و دالر است

تواند یشود و مآمریکا به عنوان اقدامی علیه تجارت آزاد جهانی محسوب میهای یکجانبه  نجایی که اعمال تحریمآ

برای   نیز تکرار شود، جای آن دارد که سازمان همکاری شانگهای  این کشور  یا اقتصادی  برای هر رقیب سیاسی 

جهانگیری ادامه داد: بهترین راه مقابله در    .ندخنثی کردن این دست اقدامات غیرقانونی تدابیری متناسب اتخاذ ک
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منطقه بین  پولی  و  بانکی  سازوکارهای  یافتن  خصوص،  از  این  را  منطقه  مستقل  کشورهای  بتواند  که  است  ای 

ای با استفاده  چرخه تحریم های ظالمانه خارج نماید و زمینه های الزم را برای تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقه

ی و یا تعریف ارز واحدی فراهم آورد که بتواند جایگزین مناسبی برای ارز واسط دالر در روابط تجاری  های ملاز پول 

توان با تاسیس مرکز ترانزیت و حمل و نقل منطقه  به گفته معاون اول رییس جمهوری می  .شورهای منطقه باشدک

ها همکاری  توسعه  و  تسهیل  زمینه  شانگهای،  همکاری  سازمان  چارچوب  در  گذشته ای  از  بیش  را  اقتصادی  ی 

عالم گیر کرونا شده است. ایران از  جهانگیری اضافه کرد: حدود یک سال است، جهان درگیر بیماری    .فراهم کنیم

وی ادامه داد: این     .ابتدای مواجهه با این همه گیری، اقدامات همه جانبه ای برای مقابله با این بیماری انجام داد

س مهلک با ویروس خطرناک تری به نام تحریم ملت ایران عالوه بر رویارویی با این ویرو  اقدامات در حالی است که

را اقتصادی ظالما پزشکی  تجهیزات  و  دارو  به  در مواردی حتی دسترسی  ای که  پدیده  روبرو است.  نیز  آمریکا  نه 

است مواجه ساخته  دشواری  با  زنان  و  کودکان، سالمندان  بیماران خاص،  کردجهانگیری    .برای  با  اظهار  : هرچند 

را برطر بیماران  درمانی  نیازمندی های  از  به سرعت بسیاری  داخلی  بر دانش  این ظلم  تکیه  ننگ  اما  ف ساختیم، 

ماند خواهد  باقی  آن  بانیان  پیشانی  بر  ابد  تا  بشری  حقوق  ضد  و  غیرانسانی  اقدام  و  رییس    .آشکار  اول  معاون 

دولت   های موثر ایران با کشورهای درگیر با تروریسم داعش به ویژهجمهوری یادآورشد: متاسفانه به رغم همکاری 

یکی از خطرناک ترین تهدیدات تروریستی در جهان منجر شد، امروز ایران خود های عراق و سوریه که به سرکوبی  

است گرفته  قرار  دولتی  تروریسم  معرض  با     .در  مبارزه  در  ما  کشور  ملی  قهرمان  گذشته  سال  ترور  گفت:  وی 

دان و شهید دکتر محسن فخری زاده از دانشمنوریسم، سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ترور چند روز اخیر  تر

جهانگیری افزود:    .مدیران حوزه دفاعی کشورمان، نمونه های بارز بکارگیری ابزار تروریسم دولتی، علیه ایران است

برابر تروریسم دولتی سکوت نکنند و با محکوم کردن آن، ها در  ای و دولت انتظار داریم نهادهای بین المللی، منطقه

شوند. البته ایران در فرصت مناسب به این جنایت ضد انسانی پاسخ    ت اقدامات ضد انسانیمانع از تکرار این دس

داد خواهد  و حساب شده  ثبات    .قاطع  و  امنیت  ایران  اسالمی  اینکه جمهوری  بیان  با  رییس جمهوری  اول  معاون 

استقبال می  نطقه و همسایگان را امنیت و ثبات خود می داند و از برقراری صلح در منطقه قره باغ  کشورهای م

ند، گفت: ما با جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان مرز مشترک و اشتراکات فراوان تاریخی داریم، امیدواریم ک

با    .اشدپایان درگیری نظامی در این منطقه، آغازی برای شکوفایی اقتصادی آن ب تا  وی گفت: ایران آمادگی دارد 

ترا به ویژه در حوزه  از ظرفیت های اقتصادی خود  بازسازی مناطق جنگ زده مشارکت  استفاده  انرژی در  و  نزیت 

از  .کند دیگری  بخش  در  خود   جهانگیری  موقعیت    سخنان  به  عنایت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  اظهار 

اق و  فرهنگی  تاریخی،  و  جغرافیایی،  مرکزی  آسیای  جمله  از  گوناگون  مناطق  دهنده  پیوند  که  خود  ویژه  تصادی 

ورمیانه است و بین دریاهای مهم خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب  قفقاز، آسیای غربی و خا

از کانون  به عنوان یکی  انرژی و شاهراه های مواصالتی منطقه با کشورواقع شده، آمادگی دارد  های  های غنی 

رژی و ترانزیت  عضو سازمان همکاری شانگهای برای پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک از جمله انتقال و صادرات ان

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: به این منظور، بهره برداری از ظرفیت بندر چابهار در جهت   .کاال همکاری کند

کریدور شمال کمربند  -رونق  "یک  ابتکار  و  پَک  گیردجنوب، سی  قرار  توجه  مورد  تواند  می  چین  راه"  یک  با    .،  وی 

اهمیت بندر چابهار و اتصاالت ریلی آن، در مسیر افغانستان و آسیای    تشریح موقعیت و اهمیت بندر چابهار گفت:

های غیرقانونی آمریکا، احداث راه آهن چابهار به زاهدان را شروع مرکزی، موجب شده است تا ایران به رغم تحریم 

مغتنم می   .ایدنم را  فرصت  یادآور شد:  ویژه اعضای سازمان  جهانگیری  به  دیگر  از کشورهای  و  همکاری  شمارم 

 .آورمشانگهای برای مشارکت در این پروژه عظیم دعوت به عمل می

 

  چین ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد

https://www.irna.ir/news/84129582/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84129582/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84129582/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
ت  -ایرنا  -تهران چین  خارجه  امور  وزارت  صسخنگوی  دانشمند  زاده  فخری  محسن  شهید  دفاعی  رور  را نعت  ایران 

به گزارش ایرنا خانم »هوا چون اینگ« روز دوشنبه در کنفرانس خبری روزانه خود در پکن افزود: چین   .حکوم کردم

او اظهار کرد: این گونه خشونت ها و اقدامات مجرمانه منجر   .از شنیدن خبر ترور دانشمند ایرانی شوکه شده است

های مسلح به گزارش ایرنا تروریست   .حکوم می کندآنرا را م  شود و چین   به تضعیف ثبات و امنیت در منطقه می

زاده، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان  با کمین در مسیر خودرو حامل محسن فخری   -هفتم آذرماه    -عصر جمعه  

نشمند د از توابع شهرستان دماوند، این داپژوهش و نوآوری وزارت دفاع در بلوار مصطفی خمینی )ره( شهر آبسر

کشورمانبرجس رساندند  ته  شهادت  به  مسلحانه  و  انتحاری  عملیاتی  در  و    .را  دفاع  وزیر  اظهارات  اساس  بر 

ابتدا خودرو حامل فخری تروریستی،  این حمله  نیروهای مسلح در جریان  زاده مورد حمله قرار گرفت و پشتیبانی 

زاده« به شدت مجروح و به  یفجار، »فخرندازی و انمتری وی منفجر شد؛ در اثر این تیرا  ۱۵بعد یک خودرو نیسان در 

 .رسدهای وارده در بیمارستان به شهادت میبیمارستان منتقل شد ولی ایشان با توجه به شدت جراحت

 

 سکوت نکند ریسم دولتیر مورد ترو جهانگیری: جامعه بین المللی د

نو وزیران   -ایرنا-دهلی  نخست  اجالس  نوزدهمین  دراجالس  ایران  جمهوری  رییس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 

به گزارش ایرنا،نوزدهمین اجالس    .شانگهای گفت: جامعه بین المللی نباید در مورد تروریسم دولتی سکوت کنند

شانگ وزیران  اسحنخست  حضور  با  دوشنبه  روز  رییسهای  اول  معاون  جهانگیری  شش    اق  همچنین  و  جمهوری 

به   بار  نخستین  برای  قزاقستان  و  ازبکستان  قرقیزستان،  تاجیکستان،  روسیه،  چین،  کشورهای  از  وزیر  نخست 

فت: ایران وی در ارتباط با شهید صنعت دفاعی کشور گ  .شدمیزبانی کشور هند و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار  

معاون اول رییس جمهوری ایران    .یت ضد انسانی خواهد دادسخی قاطع و محکم به این جنادر فرصت مناسب پا

تاکید کرد: امروز ایران خود در معرض تروریسم دولتی قرار گرفته است. ترور سال گذشته قهرمان ملی ایران در 

و   قاسم سلیمانی  تروریسم، سردار سپهبد شهید  با  دکتمبارزه  اخیر شهید  روز  از  ترور چند  زاده  فخری  ر محسن 

های بارز بکارگیری ابزار تروریسم دولتی، علیه ایران است. انتظار  دان و مدیران حوزه دفاعی ایران، نمونه دانشمن

ز  ها در برابر تروریسم دولتی سکوت نکنند و با محکوم کردن آن، مانع ا ای و دولتداریم نهادهای بین المللی، منطقه 

در فرصت مناسب به این جنایت ضد انسانی پاسخ قاطع و  انسانی شوند. البته ایران    تکرار این دست اقدامات ضد

با برجام و تحریم   .حساب شده خواهد داد های غیر قانونی و ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران جهانگیری در ارتباط 

یکرد برجام ستیزانه و  ی دهه اخیر است و به رغم روگفت: برجام یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی بین الملل

تحریمخروج   اعمال  و  ترامپ  دولت  بی غیرقانونی  و  ایران  علیه  ظالمانه  به  های  عضو،  اروپایی  کشورهای  عملی 

اعضای  جمله  از  المللی،  بین  جامعه  اعضای  حمایت  با  و  ایران  راهبردی  صبر  و  طلبانه  صلح  سیاست  واسطه 

ده است. هر چند ایران منفعت قابل رگ ایران تاکنون پایدار مانی و البته با مقاومت ملت بزسازمان همکاری شانگها

توجهی از اجرای آن نبرده است اما همچنان برای تقویت رویکرد چند جانبه گرایی، درصدد بازگشت توازن و تعادل  

است  المللی  بین  توافق  این  به  طرفین  تعهدات  انجام  بهتری   .در  کرد:  تاکید  ،وی  باره  این  در  مقابله  راه  یافتن    ن 

و   بانکی  منطقه سازوکارهای  بین  تحریمپولی  چرخه  از  را  منطقه  مستقل  کشورهای  بتواند  که  است  های ای 

های ملی و یا  ای با استفاده از پول های الزم را برای تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقه ظالمانه خارج نماید و زمینه 

روابط تجاری کشورهای منطقه    اسبی برای ارز واسط دالر درآورد که بتواند جایگزین من  تعریف ارز واحدی فراهم

معاون اول رییس جمهوری در پایان با یادآوری اهمیت بندر چابهار و اتصاالت ریلی آن در مسیر افغانستان و     .باشد

 ریلی چابهار به زاهدان دعوتآسیای مرکزی از اعضای سازمان همکاری شانگهای را برای همکاری در پروژه عظیم  

به گزارش    .از سوی دیگر هند نیز از تروریسم دولتی ابراز نگرانی کرده و خواهان مقابله کشورها با آن شد   .کرد

ای ان آ« هند، ونکایا نایدو معاون رییس جمهوری هند در اظهارات خود گفت: هند تمام اشکال تروریسم  خبرگزاری »

https://www.irna.ir/news/84130414/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
می  محکوم  خرا  به  و  که  کند  است  کشورهایی  نگران  سیاست  صوص  عنوان  به  تروریسم  استفاده  از  دولتی 

معاون رییس     .وی افزود: مهمترین چالش پیش روی هند تروریسم به خصوص تروریسم فرا مرزی است   .کنندمی

و در    جمهوری هند در خصوص بیماری همه گیر کرونا گفت: هند تالش زیادی ربای مقابله با کرونا انجام داده است

این ویروس مقاو ثبات اقتصادی را  برابر  و  از  مت کرده  نرخ مرگ و میر ناشی  حفظ کرده است. هند دارای کمترین 

شوند.  های جهانی در هند تولید می های مورد استفاده در طرح درصد از واکسن   ۶۰کرونا در جهان است. بیش از  

   .بالینی قرار دارند هایشآزمای  کسن در مراحل پیشرفتهوا ۳واکسن محلی کرونا در هند وجود دارند که   ۳۰بیش از 

شد تروریسم  با  مبارزه  در  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  همکاری  خواهان  نیز  گزارش     .چین  به 

باید به صورت فعال یک   "اکونومیک تایمز" لی کیانگ نخست وزیر چین گفت : اعضای سازمان همکاری شانگهای 

ثبات کننده، ما باید برای حفظ صلح و  فزود: با افزایش عوامل بی ا  وی   .برای توسعه ایجاد کنندمحیط امن و باثبات  

ثبات در منطقه با یکدیگر همکاری کنیم. همکاریهای مشترک ضد تروریسم باید به منظور پیشگیری از سو استفاده 

ستفاده روسیه خواهان ا   .دامه یابد نیروهای تروریستی، جدایی طلب و افراطی از شرایط بیماری همه گیر کرونا ا

به گزارش "راشا تودی"     .ای ملی برای تجارت در میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای استاز ارزه

میخائیل میشوستین در این اجالس مجازی گفت: تغییر رویکرد در استفاده از ارزهای ملی به جای دالر آمریکا یکی 

برای سازمان همکاری شانگههای همکاراز موثرترین زمینه  افزود: توسعه روش   .ای استی  های جایگزین و  وی 

های دوجانبه امیدوار  مستقل از دالر یک مساله مهم است. ما معتقدیم گسترش استفاده از ارزهای ملی در تجارت 

در مقابل دالر    در اجالس گذشته سازمان همکاری شانگهای، قزاقستان نیز از استفاده از ارزهای ملی   .کننده است

کرده   آورد.    .بودحمایت  به دست  را  ریاست یک ساله سازمان همکاری شانگهای  نوامبر سال جاری  ماه  در  هند 

دولتی سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان    .سال گذشته ازبکستان ریاست این سازمان را بر عهده داشت

  ۲۰۰۱سازمان در سال  است. این  فرهنگی تشکیل شدههای چندجانبه امنیتی، اقتصادی و  است که برای همکاری

گذاری شد. نقش اصلی و تعیین توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه 

پذیرش چهار کشور مغولستان، ایران،    .دهندکننده را، در سازمان شانگهای، دو کشور چین و روسیه تشکیل می

امات مهم این سازمان بود. حدود سه سال پیش ناظر از جمله اقدبه عنوان اعضای    ۲۰۰۴ر سال  هند و پاکستان د 

  .هند و پاکستان هر دو به عضویت دائم این سازمان درآمدند

 

زودی  دستی بهملی شهرها و روستاهای صنایعفهرست ثبت    :سنتیدستی و هنرهایمعاون صنایع

 شود اعالم می

و هنرهایمعاون صنایع   -ایرنا  -تهران   پردستی  ر  ۳۵ونده ثبت ملی  سنتی گفت:  و  در چهارمین جلسه  شهر  وستا 

دستی بررسی شده و اسامی نهایی مناطقی که شرایط  شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع 

در   پویا محمودیان  .شوددستی اعالم میفرهنگی،گردشگری و صنایع زودی توسط وزیر میراث زم را احراز کردند به ال

با خبرگاگفت بوگو  با  ایرنا  از سال    ۲۳اینکه  یان  ر فرهنگی  و روستا  دستی شدند،  ثبت ملی صنایع  ۹۸تا    ۹۶شهر 

 .اندت ملی قرار گرفته و منحصر بفرد خود در فهرس دستی بنامروستا با صنایع  ۷شهر و  ۱۶گفت: از این مجموعه 

صنایع  هنرهایمعاون  و  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  سال  دستسنتی  از  افزود:  در    ۹۸ی 

مدارک  م و  اطالعات  مستندات،  از    ۴۶جموع  روستا  و  و    ۲۱شهر  شهرها  انتخاب  راهبردی  شورای  به  استان 

استان بررسی   ۱۷پرونده از    ۳۵جلسه کاری فشرده،  ۷دور چهارم اجالس و در    روستاهای ملی ارسال شد که در 

زودی از سوی دکتر  اند، به ه فهرست ملی را احراز کرد  فهرست نهایی روستاها و شهرهایی که شرایط ثبت در  .شد

محمودیان   .شودهای الزم، بالفاصه ابالغ می دستی اعالم و دستورالعملمونسان وزیر میراث، گردشگری و صنایع 

سال   از  روستاها  و  شهرها  ملی  ثبت  آغاز  عنوان   ۱۳۹۶به  با  شورایی  زمان  همان  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در 

https://www.irna.ir/news/84123782/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84123782/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84123782/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84123782/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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انتخاب شهرها و روست»شورای راهب انگیزه ردی  اتفاق  این  های محلی و اهای ملی صنایع دستی« تشکیل شد، 

دستی کشور افزود: به دلیل معاون صنایع   .کرد  ملی میان مردم و مدیران برای ثبت جهانی شدن را به شدت تقویت

بود کرده  عبور  ملی  ثبت  برای  ارزیابی  و  انتخاب  فرایند  از  روستاها  و  شهرها  شاخصآنکه  سنجش  بین ند،  های 

ها برای ثبت جهانی و ارائه به شورای جهانی تر شد و سرعت تهیه و تدوین پروندهلمللی را برای ارزیابان راحتا

 .افزایش یافتدستی هم صنایع 

کردیم را شفاف  جهانی  روستاهای  و  در شهرها  ها  دستگاه  مانند  //    وظایف  اینکه شهرهایی  بیان  با  محمودیان 

ا بیشتبریز،  را  و مشهد  از صدها سال قبل میصفهان، همدان  دنیا  این تر کشورهای  ثبت جهانی  شناسند، گفت: 

اعف خود را بر معرفی و ثبت مناطق کمتر شناخته ش مضتال  ۹۶شهرها کار زیاد پیچیده و سختی نبود، ما از سال  

ما فراهم برای  را  امکان  این  روستاها  و  ثبت ملی شهرها  روند  و  گذاشتیم  میراث   .کرد  شده  وزیر  نگی فرهمعاون 

از سال   ما  از مشکالت  یکی  جهانی   ۹۶تا    ۹۴گفت:  در شهرهای  اجرایی  ماموریت دستگاه  و  وظایف  که  بود  این 

ن وقت( دستی )سازماهای میراث فرهنگی گردشگری و صنایع ن و شفاف نبود و جزو ماموریت دستی روشصنایع 

ایجاد با    هایکردیم و همراهی دستگاه  هم قرار نداشت، ما یک مسیر قانونی  را  اجرایی در این شهرها و روستا 

صنایع  کردیمحوزه  تثبیت  میراث   .دستی،  عالی  سال  شورای  در  کرد  ۹۶فرهنگی  تصویب  »همه   طرحی  که 

قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای تکالیف قانونی خود نسبت به    ۵های اجرایی کشور موضوع ماده  دستگاه 

نی صنایع دستی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری های شهرها و روستاهای جهاتتامین زیرساخ

با این   ۹۶محمودیان گفت: از سال  «.رسال کنندو صنایع دستی )وقت( اقدام کنند و گزارش را به شورای راهبردی ا

صنایع  که  می رویکرد  برخوردار  کمتر  مناطق  در  توسعه  و  پیشرفت  به  منجر  متمرکز  شود  دستی  مناطق  این  روی 

. تصمیم گرفتیم به بهانه ثبت شهرها و روستاها توجه سیاستگذاران و مسئوالن اجرایی و جوامع محلی را شدیم،

کن جلب  مناطق  این  در  به  را  مناطق  این  فرد  به  منحصر  دستی  صنایع  ثبت  و  پرونده  تشکیل  روند  طرفی  از  و  یم 

 .شورای جهانی تسریع و تسهیل کنیم

ملی   صنایع   ۳ثبت  روستای  یک  و  سال  شهر  در  سال  //    ۹۶دستی  در  اینکه  بیان  با  شورای   ۹۶محمودیان  در 

ملی صنایع دستی، سه شهر   روستاهای  و  انتخاب شهرها  افزود: شهرضا راهبردی  ثبت ملی شد،  روستا  یک  و 

شهر ملی قالی   شهر ملی گیوه از کرمانشاه، گنبدکاووس از استان گلستان  شهر ملی سفال از اصفهان، نودشه

 .ن روستای ملی حصیربافی از استان گیالن، ثبت ملی شدندترکمن و روستای فشتکه به عنوا

محمودیان اظهار داشت: در دومین دور جلسه شورا در  //    ۹۷دستی در سال  روستای صنایع   ۳شهر و    ۵ثبت ملی  

پرونده   ۹۷سال   میان  بررسی شده  از  کا  ۸های  ملی شدند،  ثبت  روستا  و  نساجی سنتی،  شهر  ملی  شان شهر 

شهر به عنوان شهر ملی سوزن دوزی از سیستان و بلوچستان، بجنورد شهر ملی گلیم سفره کردی از استان  ایران

شهرک شمالی،  شخراسان  نقش رد  گلیم  شهرملی  ایالم  و  بختیاری  و  چهارمحال  استان  از  نمدمالی  ملی  هر 

دستی کشور با بیان اینکه در دومین دوره  معاون صنایع   .فتندبرجسته، پنج شهری بودند که در فهرست ملی قرار گر

سال   در  راهبردی  صنایع ۹۷شورای  ملی  ثبت  هم  روستا  سه  کردست،  از  فش  روستای  گفت:  شد،  بدستی  ه  ان 

عنوان روستای ملی سازسازی، بسک خراسان رضوی به عنوان روستای ملی ابریشم کشی و بیدکردویه کرمان  

 .لی گلیم چهل ماشوله توسط شورای راهبردی ثبت ملی شدهم به عنوان روستای م

و    ۸ثبت ملی   و هنرهای سنتی کشور گفت: //    ۹۸دستی در سال  روستای صنایع   ۳شهر    معاون صنایع دستی 

شهر و روستا در فهرست ثبت   ۱۱سومین دور جلسات شورا تشکیل و از میان پرونده های ارسال شده    ۹۸  تیرماه

صنایع  قرار  ملی  لرستان،    .گرفتنددستی  از  ورشوسازی  ملی  شهر  بروجرد  سوم،  دوره  در  داشت:  اظهار  وی 

ابریشم کشی و خوسف شهر مل  رضوی به عنواندوزی از بوشهر، بایگ از خراسانبندرلنگه شهر ملی گالبتون  ی 

ان شهر  محمودیان از اهواز به عنو  .بافی، در فهرست ملی ثبت شدندخراسان جنوبی هم به عنوان شهر ملی مله



 
دستی  زفول شهر ملی کپوبافی به عنوان دو شهر استان خوزستان در فهرست ملی صنایع ملی مینای صبی و د

ز همدان و هرسین از استان کرمانشاه هم به عنوان شهر ملی  ل ریز انام برد و افزود: تویسرکان شهر ملی منبت گ

دستی در  ند ثبت ملی روستاهای صنایع ن به رومحمودیا  .دستی ثبت شدنددر فهرست ملی صنایع   ۹۸گلیم در سال  

سحری   ۹۸سال   تنگه  عبابافی،  ملی  روستای  عنوان  به  بوشهر  بحیری  گذشته،  سال  گفت:  و  کرد  اشاره  هم 

های وبلوچستان و روستای مهرگرد از اصفهان به عنوان روستای ملی بافته افی از سیستانی حصیربروستای مل

 .بت شدنددستی ثداری در فهرست ملی صنایع 

روس و  شهرها  ملی  ثبت  درخواست  دوبرابری  سال  رشد  در  دستی  صنایع  اینکه  //    ۹۸تاهای  بیان  با  محمودیان 

صنایع   ۴۶ارسال   روستای  و  شهر  رشد  دسپرونده  ثبت   ۲تی،  میزان  به  نسبت  سال  رابری  تا  نشان    ۹۸شده  را 

رای اسالمی، مسئوالن اجرایی شهری  دهد، گفت: در جلسات شورا نمایندگان مردم آن مناطق در مجلس شومی

کنند و پس  مند از همان مناطق حضور دارند، مستندات ارائه میهای فعال و عالقه و تشکل  و روستایی، هنرمندان

آن   میاز  سفر  شده  معرفی  مناطق  به  شواهد  با  مدارک  تطبیق  برای  صنایع   .کنندارزیابان  و  معاون  دستی 

کرد:  هنرهای خاطرنشان  کشور  دستورالعملسنتی  انواع  جهانی  و  ملی  شهرهای  آینده  و آیین   وها  برای  ها 

وسعه زیرساخت های این  هایی برای تها توسعه وجود دارد، اما ما هم برنامه های دستیابی به شاخصتعهدنامه 

اقدامات دستگاه  پایدار، چگونگی حفظ حقوق  مناطق،  توسعه  برای  آثار صنایع های مستقر  نحوه معنوی  و  دستی 

 .بینی کردیمها پیشبرندسازی شهرها و روستاها و ایجاد و تقویت سمن

کشور جهانی  و  ملی  شهرهای  شهرداران  سازی  شبکه  شبکه//    ضرورت  سمحمودیان  در  و  سازی  ملی  طح 

از  بین با  المللی  گذشته  سال  گفت:  و  دانست  جهانی  و  ملی  روستاهای  و  شهرها  توسعه  در  تاثیرگذار  عوامل 

وزا کامل  جهانی    ۱۰رتخانه،  حمایت  و  ملی  شده  ثبت  شهرهای  شهرداران  از  شهرداران نفر  اجالس  در  ایران 

سازی  وی با بیان اینکه شبکه   .خوبی داشت  شهرهای جهانی در مالزی و چین شرکت کردند، که آثار و نتایج بسیار

صادرات فروش محصوالت   ریزی کردیم، افزود: تقویت بازارشهرداران شهرها و روستاهای ملی را در کشور برنامه 

در دستو را  و جهانی  ثبت ملی  این  شهرهای  برای  ما  آینده  برنامه های  از  این شهرها  و معرفی  دادیم  قرار  کار  ر 

است ص  .مناطق  ساالنه دسنایع معاون  ملی  روستاهای  و  شهرها  ریزی  برنامه  شورای  اینکه  بیان  با  کشور  تی 

 .به دلیل شیوع کرونا به صورت آنالین برگزار شد ۹۹م آبان تشکیل می شود، گفت: سومین جلسه این شورا هفت

ی و جهان هستند،  محمودیان افزود: در این جلسه شهرداران و فرمانداران این مناطق دبیران شهر و روستاهای مل

دستی منسوب  صادرات محصول صنایع   از تغییر و تحوالت این مناطق پس از ثبت ملی یا جهانی، رویدادها و میزان

 .آن شهر به صورت آماری و نموداری گزارش دادند به

 

 شود طرح مجلس باعث نزدیکی روسیه و چین به آمریکا می

برجام است، کمک می گوید:دیاکو حسینی می  -یرناا  -نتهرا دادن  پایان  به  بیشتر طرح مجلس کمک  اتحاد  به  کند 

با آنها همکاری    متحده بروند و در فشارهاشود تا حتی چین و روسیه نیز به سمت ایاالت اروپا با آمریکا و سبب می

تحلیل   .کنند حسینی  دیاکو  با  وگو  گفت  در  ملی  آرمان  ریاست روزنامه  استراتژیک  های  بررسی  مرکز  ارشد  گر 

این روزها پرسروصدا شده است، به :آوردجمهوری می   بین طرح مجلس که  آژانس  با  ارتباط  المللی  دنبال کاهش 

زاده بر بررسی دو فوریت طرح اقدام است. شهادت فخری  ها، خروج از برجامنشدن تحریماتمی و در صورت رفع  

می  ای کشور مجلس به دنبال انتقادادن دانشمند هستهد و در فضای اندوهگین ازدستراهبردی سایه افکنده بو

تواند سرسختانه  و در نهایت برجام می  NPT ها با خروج از قاطع از عامالن ترور بودند؛ انتقامی که از دید بهارستانی 

های تسلیحاتی ما را  نست تحریماین در حالی است که همین برجام بعد از خروج آمریکا از این معاهده، توا  .اشدب

های تسلیحاتی با خود همراه کند؛ شکستی که انزوا و تحقیر  ادامه تحریملغو کند و آمریکا نتوانست دنیا را برای  

https://www.irna.ir/news/84130458/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84130458/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84130458/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
ه داشت. از سویی با شکست ترامپ در رقابت انتخاباتی جمهور آمریکا به همرابسیاری برای دونالد ترامپ، رئیس

نزدیک    ۲۰۲۰ زمو  به  بهشدن  آمریکا  بازگشت  منطقه    ان  در  تنش  ایجاد  برای  ایران  دشمنان  تالش  شاهد  برجام 

تحریم  رفع  و  برجام  دوباره  اجرای  مانع  تا  شوند هستیم  نیز   .ها  سیاسی  کارشناسان  از  بسیاری  دیگر،  سوی  از 

رژیم دانشمندان هسته صمعتقدند  ترور  اجرای  در  کلیدی  نقش  که  امرهیونیستی  تا  گذشته  از  ما  در  ای  داشته  وز 

پایان ریاست های اقتصادی و جنگی در شرایط سخت تحریم  جمهوری دونالد ترامپ، ایران راتالش است تا قبل از 

ی بررسی این مساله »آرمان ملی« تر کند. در راستاتواند کار را برای ایران سختقرار دهد. امری که این طرح می

مرکگفت ارشد  تحلیلگر  حسینی،  دیاکو  با  بررسیوگویی  ریاستز  استراتژیک  در های  که  است  داشته  جمهوری 

 .خوانیدادامه می 

آیا می  گرهاقدام مجلس  کند؟ تواند  نزدیک  اهداف خود  به  را  ایران  و  بوده  این تصمیمی که مجلس گرفته //    گشا 

ست که  اهد به تصویب برساند اما و اگرهایی متوجه آن است. مجلس در عنوان آورده اخواست و طرحی که می

ها در دستورکار مجلس با هدف لغو تحریمدهنده این است که این طرح  ها که نشانطرح راهبردی برای لغو تحریم

خوانیم  فاد این طرح را می ای را در پی داشته باشد و زمانی که م منطقا باید این طرح چنین نتیجه  .قرار گرفته است

کند، که قبل از برجام که ایران پروتکل ل را ایجاد میاین سوا  کیلوگرم،۱۲۰سازی به  از جمله افزایش میزان غنی

درصد   ۲۰شده  ها کیلوگرم اورانیوم غنی دادیم و ده درصد را انجام می ۲۰سازی باالی  کرد و غنیالحاقی را اجرا نمی

ند توانست کمک کمی اگر این ابتکار  .ها با این اقدامات لغو شد؟ مشخصا خیر یا آن زمان تحریمرا در اختیار داشتیم، آ

که ایران شد درحالیها لغو میهای لغو شود دیگر نیازی به برجام و مذاکرات نبود و همان وقت باید تحریمتا تحریم 

غنی مواد  بودن  دارا  با  و  الحاقی  پروتکل  اجرای  ذیلبدون  بسیار  تحریم  شده  و  امنیت  شورای  هفت  های فصل 

مین علت بود که به سمت مذاکره حرکت کردیم. بازگشت به آن نقطه،  چندجانبه شورای ملل متحد بودیم و به ه

 .دی طبق تجربه تاریخی به ایران نخواهد کردکمک صددرص

ک به پایان دادن برجام  طرح مجلس کم//  کنید؟ طرح مجلس مبنی بر خروج از پروتکل الحاقی ر ا چگونه ارزیابی می

متحده شود تا حتی چین و روسیه نیز به سمت ایاالت کا و سبب میکند به اتحاد بیشتر اروپا با آمریاست، کمک می

با آنها همکاری کنند. طرح مجلس طرحی است با عنوانی که خواسته این عنوان هم برآورده    بروند و در فشارها 

نها رفتار کند کند، زیرا آنها به دنبال این هستند ایران مطابق میل آمقابل ایجاد می تر اتحاد در  شود و از این مهمنمی

بنابراین این    .ها در دستورکار قرار خواهند دادن لغو تحریمهای حقوقی الزم را برای به تعویق انداختو آنها برنامه 

ها نخواهد  حد مطلوب به لغو تحریم تواند در این مقطع زمانی گرفته شود و قاعدتا کمک در  تصمیمی است که می

تالش به حفظ  و حتی  مقاومت کرد  و  انتظار میها  که  نیز کمک چندانی  در سه سال گذشته  های کشور  ما  رود. 

تالش ت مقاوم این  نباید  عمال  و  دادیم  انجام  زیادی  بگیرندهای  قرار  الشعاع  تحت  از   .ها  پس  ایران  واکنش  بهترین 

برخی    گیرد؟ شد و باید به عنوان جایگزین خروج از پروتکل الحاقی چه اقداماتی صورت  تواند باتحوالت اخیر چه می

بر این باور هستند که طرح مجلس یک اقدام مناسب است. اگر ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا  

سازی را محدود کرد و یک نیکرد به این علت نبود که مسئوالن و دانشمندان ایرانی را ترور نکنند. اگر ایران غمی

ب پذیرفت  را  برجام  قالب  در  چندجانبه  تناسبتوافق  یک  این  بنابراین  داشتیم.  ترس  ما  که  نبود  علت  این  بندی  ه 

زاده و ایجاد اخالل در  صهیونیستی پشت این ترور بوده و مشخصا هدف آنها حذف شهید فخرینیست. رژیم دقیقی  

شت که با توجه به نقش برجسته ایشان در پیشرفت صنعت دفاعی اما شهادت  باید توجه دا  .ها بوده استبرنامه 

برنامه ا به  ادایشان  را  ایران کار خود  کند.  وارد  نباید خللی  ایران  داد. عدههای  با جناح مه خواهد  ایران  در  گیری ای 

می تحلیل  آنسیاسی  می  کنند  که  را  اصلی  مسائل  ناهم  تمام شود.  بدخواهان  نفع  به  و  تواند  برجام  کردن  بود 

ست که باید به وقت خودش اتخاذ شود. از سوی دیگر، دشوار کردن مسیر دیپلماسی مشخصا از جمله اقداماتی ا

د دنبال  به  حتی  به آنها  باید  ترور  بزرگ  نقشه  این  بودند.  نیز  برجام  به  آمریکا  بازگشت  کردن  کلی شوار  صورت 



 
کردن حل مشکالت است. ایران باید در این مرحله دقیق عمل   تردر این تصویر بزرگ اخالل و سخت  .مشاهده شود

زمان و با کیفیت مناسب داده   ها باید با ظرافت و درسخت باید گرفته شود، اما با خویشتنداری. پاسخ  کند و انتقام

 مدت شود به صورتی که به راهبرد کشور در سیاست خارجی ضربه وارد نکند. طرح مجلس کمک مدنظر را در کوتاه 

 .به دنبال نخواهد داشت

 

 دار زمین شد کاوشگر چین وارد م 

داد و اعالم کرد: این  ماه خبر  به مدار  «  ۵-سازمان ملی فضایی چین از ورود موفق کاوشگر »چانگ ئه    -ایرنا-تهران

انتقال آنها به    های سنگ ها و خاک ماه و کاوشگر در حال تکمیل مرحله مهم ماموریت خود برای جمع آوری نمونه 

دقیقه بعد    ۸:۵۸ساعت پرواز از زمین، در ساعت    ۱۱۲کاوشگر پس از    به گزارش خبرگزاری شینهوا، این  .زمین است

کیلومتر از سطح ماه فاصله داشت، موتور خود را روشن و پس از حدود    ۴۰۰ی که  از ظهرشنبه به وقت محلی زمان

ای ، بدون هیچ گونه حادثه۵-بر اساس اطالعات مرکز کنترل این کاوشگر، چانگ ئه    .دقیقه آن را خاموش کرد  ۱۷

موفقی با  و  کرد  استترمز  ماه شده  مدار  وارد  ئه    .ت  یک سطح  ۵-چانگ  مدارگرد،  یک  از  متشکل  یک   که  نشین، 

م داده و به اهداف  ماه، دو اصالح مداری انجا  -کننده است، در حین انتقال به )مدار( زمین  باالبرنده و یک بازگشت

کند و سپس در زمان  میر خود را به دور ماه تنظیم  پس از آن، ارتفاع و شیب مدا  .مورد انتظار خود رسیده است

شوند و یک فرود نرم در بازگشتگر جدا می-گر از ترکیب مدارگردباالبرنده این کاوش  -مناسب ترکیب سطح نشین  

می سمت   انجام  ماه  برنامهنزدیک  طبق  و  می  دهد  انجام  را  خودکار  گیری  نمونه  شده،  انجام  هدف    .دهدریزی 

 پوند( از  ۴/۱کیلوگرم )  ۲که به نام الهه ماه باستانی چینی نام گذاری شده است، بازگرداندن    ۵-کاوشگر چانگ ئه  

 .های کره ماه از یک منطقه بازدید نشده در یک دشت بزرگ گدازه معروف »اقیانوس طوفان ها« استگنمونه سن

می ماه  کره  خاک  روی  تحقیق  اهمیت  درباره  نمونهمتخصصان  بررسی  خا گویند  این های  توسط  که  ماه  کره  ک 

زیادی خواهد   های خورشید کمکلیت کره ماه و حتی فعا  شود، برای آشنایی با تاریخ خاککاوشگر جمع آوری می 

که    ۱۹۷۶ثبت می شود. بشر از سال    اگر چین در این مأموریت موفق شود، این موفقیت در تاریخ این کشور  .کرد

مقداری از خاک کره ماه را به زمین منتقل  (Luna ۲۴) یک خود به ماهاتحاد جماهیر شوروی سابق در مأموریت ربات

 .ا از ماه به زمین منتقل نکرده استای رکرد، تاکنون هیچ ماده 

 

 هزار ساله در چین  ۴کشف انبارهای غله 

باستان شناسان    -ایرنا  -تهران نوشت:  و  داد  مرکز چین خبر  در  قدیمی غله  انبارهای  از کشف  خبرگزاری شینهوا 

به   .به چهار هزار سال قبل باز می گردد را در مرکز چین کشف کرده اند  ه تاریخ آنهاانبار غله ک  ۲۸باقی مانده های  

ایرن روز  گزارش  شینهوا  شناسا  باستان  کرد  گزارش  اولین دوشنبه  انبارها،  این  که  هستند  باور  این  بر  چینی  ان 

حاکی است این  رش  گزا  .تاسیسات متمرکز ذخیره غالت در چین بوده اند که در استان »خه نان« کشف شده اند

خه نان« و در جریان اجرای یک  هزار متر مربعی »شیء جوانگ« در شهر »جوئو کوئو« استان »  ۱۰۰انبار از منطقه  

پایه   .ه ماه ژوئیه گذشته آغاز شده است، کشف شدندپروژه حفاری ک باالی  انبارهای غالت در  های دست بقایای 

شده اند این انبارها در پیرامون ساختمانی قرار دارند   بعی کشفمتر مر  ۶۰۰هزار و    ۵ساز بشر در مساحتی حدود  

ان شناسان بقایایی از ارزن را  باست  .مان برای اهداف مسکونی ساخته شده استکه باورها بر این است این ساخت

خبر،  س این  بر اسا  .در انتهای این انبار غالت پیدا کرده اند و به این ترتیب مشخص شد که اینها انبار غالت بوده اند

ختارهای این انبار به  در زغال کشف شده داخل این انبار، مشخص شد که سا  ۱۴بدنبال قدمت گذاری تاریخ کربن  

شناسان چینی موفق به کشف  پیش از این باستان  .پیش از میالد( تعلق دارد  ۱۶۰۰-۲۰۷۰اوایل سلسله »شیا« )

https://www.irna.ir/news/84129121/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84129121/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84129121/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84128161/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D9%87-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
ان سیچوان در جنوب غرب چین  سله »هان« در استسال مربوط به سل  ۸۰۰یک روستای تاریخی با قدمت هزار و  

 .شده بودند

 

 رادیو چین: اسرائیل مظنون اصلی ترور شهید فخری زاده است 

بین  -ایرنا  -نتهرا اگرچه رادیو  که  نوشت  زاده  فخری  محسن  شهید  ترور  مورد  در  تازه  تحلیلی  طی  چین  المللی 

به گزارش ایرنا،    .اسرائیل دست داشتن در این ترور را انکار کرده اما بیشترین شک و گمان متوجه آن رژیم است

تحلیلگران این طور است: این ترور ممکن است وز دوشنبه افزود که یکی از گمانه زنی های یو بین المللی چین رراد

به دلیل این نگرانی اسرائیل باشد که بایدن پس از روی کار آمدن به برجام برگردد و موانع دسترسی ایران به توان  

گرچه   آمریکا  کنونی  دولت  دهد.  کاهش  را  ای  هسته  تر  انگیزه  قوی  انتخابات  نتیجه  شدن  قطعی  به  توجه  با 

انجام   برای  است مشخصی  خوشحال  اتفاق  این  از  او  که  دهد  می  نشان  ترامپ  های  توییت  اما  ندارد  کار    .این 

گزارش در ادامه ضمن پرداختن به نحوه شهادت شهید فخری زاده به واکنش مقامات ایران پرداخته و نوشته است، 

ی را تالفی می کند.  انقالب اسالمی ایران قول داده است که ایران این حمله تروریست  مشاور نظامی رهبر معظم

جواد ظریف وزیر امور خارجه  رئیس جمهوری اسالمی ایران نیز اسرائیل را به ترور آقای فخری زاده متهم کرده و

در ادامه این    .ته استایران هم در توییتی نوشته است که اسرائیل در این ماجرا دخیل بوده و نقش مهمی داش

از طریق مذاکرات و رایزنی آمده است: صرف نظر از   للی بین کشورهاگزارش ضمن تاکید بر حل اختالفات بین الم

آنکه چه کسی دانشمند هسته ای ایران را ترور کرده، این اقدام اگر توسط دولت یا کشور خاصی انجام شده باشد، 

حادثه را    ه شمار می آید طوری که سردبیر روزنامه »گلوبال تایمز« چین ایننوعی خشونت ظالمانه کامالً نابرابر ب

رادیو بین المللی   .یک حمله تروریستی و روشی عقب افتاده برای حل اختالفات میان کشورها توصیف کرده است

اینطور تروریستی محسوب می شود؟ نوشته است: خیر   چین با طرح این سئوال که آیا برای دنیای غرب این حمله

سکوت نیست رویداد  این  مقابل  در  کال  غرب  جامعه  که  است  تاسف  به  جای  متعلق  دانشمندی  اگر  است.  کرده 

وادنیای غر ترور می شد، غرب چه  این روش وحشیانه  با  به  ب  دیگر  بار  بار، غرب  این  اما  داد؟  کنشی نشان می 

ف آقای  ترور  و  مانده  متعهد  ایران  قبال  در  خود  دوگانه  استاستاندارد  نکرده  محکوم  را  زاده  با    .خری  نویسنده 

نوشت: اگرچه این حمله باعث جان باختن تعداد زیادی   ۲۰۱۸حمله تروریستی به رژه نظامی اهواز در سال  یاداوری

امی ها شد اما رسانه های مهم غربی مانند بی بی سی، رویترز، خبرگزاری فرانسه، سی ان ان و فاکس  از غیرنظ 

آن ص پوشش  در  تروریستی« خودداری  نیوز  اصطالح »حمله  بردن  کار  به  از  و  کرده  استفاده  واژه »حمله«  از  رفا 

قصد  .کردند سوء  در  ایران  قبال  در  غرب  دوگانه  استاندارد  افزاید:  می  »قاسم   گزارش  شهید  سردار  جان  به 

که طوری  به  است  مشاهده شده  نیز  ایران  پاسداران  قدس سپاه  نیروی  وقت  فرمانده  از حمله  پ سلیمانی«  س 

دار قاسم تالفی جویانه ایران به پایگاه هوایی »عین االسد« آمریکا در عراق، انگلیس و آلمان که در مقابل ترور سر

این ترور هیچ موضعی از خود نشان نداده بودند، بالفاصله برای محکوم کردن  سلیمانی و اعتراف آمریکا به انجام  

در موضوع هسته ای نیز چنین استاندارد دوگانه میان  چین نوشته است:    رادیو بین المللی  .ایران از جا برخاستند

هسته ای تولید کند  ایران و اسرائیل وجود دارد. اگرچه هیچ مدرک قطعی مبنی بر اینکه ایران قصد دارد سالح های  

است. در حالی که  وجود ندارد، اما آمریکا به بهانه »برنامه هسته ای احتمالی« فشار مستمر بر ایران را حفظ کرده  

آمریکا و کل دنیای غرب در   اما  را آزمایش کرده  بارها موشک های »احتماالً هسته ای«  مقابل آن گرچه اسرائیل 

کومیت اسرائیل یا »تخریب صلح منطقه« یا »باعث شدن وخامت اوضاع« را  سکوت کرده اند و صداهایی درباره مح

ایم نشنیده  غرب  دنیای  است:  .از  آمده  گزارش  پایان  غرب در  اصطالح  کشورهای  به  های  ارزش  دارند  دوست  ی 

دروغین شعارهایی  فقط  اینها  داده  نشان  ایران  با  آنها  برخوردهای  اما  کنند  ترویج  را  اخالقی  موازین  و  و    جهانی 

می گیرند که آیا  ریاکارانه است و این کشورها بر حسب تمایزهای دینی، فرهنگی، ایدئولوژیک و ژئوپولتیک تصمیم  

https://www.irna.ir/news/84129573/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
این ارزش ها و اخالق های به اصطالح عمومی جهان را اجرا کنند یا خیر. ما نیز باید یک نگاه کالن به این شعارهای  

تشخیص دهیم و منتظر نشویم تا زمانی که این استانداردها را    دوگانه آنها را  غرب داشته باشیم و استانداردهای

هفتم    -های مسلح عصر جمعه  به گزارش ایرنا تروریست   .به وجود آن پی ببریمدر قبال خود ما هم به کار بردند،  

در مسیر خودرو حامل محسن فخری   -آذرماه   نوآوری  با کمین  و  و رئیس سازمان پژوهش  دفاع  وزیر  زاده، معاون 

کشورمان   زارت دفاع در بلوار مصطفی خمینی )ره( شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند، این دانشمند برجستهو

بر اساس اظهارات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح    .را در عملیاتی انتحاری و مسلحانه به شهادت رساندند

  ۱۵د حمله قرار گرفت و بعد یک خودرو نیسان در  زاده موردر جریان این حمله تروریستی، ابتدا خودرو حامل فخری

زاده« به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد ولی  ار، »فخری متری وی منفجر شد؛ در اثر این تیراندازی و انفج

 .رسدهای وارده در بیمارستان به شهادت میایشان با توجه به شدت جراحت

 

 پاکستان و چین پیمان دفاعی امضا کردند 

به اسالم ارتش    -ایرنا    -آباد  اسالم وزیر دفاع ملی جمهوری خلق چین  در جریان سفر  تقویت  پاکستان  پیمان  آباد، 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی ارتش پاکستان، ژنرال    .دفاعی با ارتش چین را امضا کرد  هایهمکاری

»قمر جاوید باجوا« فرمانده   با سفر به پاکستان با ژنرال   »وی فونگ خه« وزیر دفاع ملی جمهوری خلق چین امروز

های ها همکاری طرفین در این نشست  .ردرئیس ستاد مشترک ارتش این کشور دیدار ک »ندیم رضا« ارتش و ژنرال

تازه  و  دفاعی  دادندامنیتی،  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  منطقه  تحوالت  تالش  .ترین  از  ملی چین  دفاع  های وزیر 

اقتصادی زیرمجموعه پروژه راهروی مشترک اقتصادی  -های عمرانیایجاد محیط امن برای پیشبرد طرح  پاکستان در 

پاکستان وارتش   .قدردانی کرد  پک(پاکستان و چین )سی پیمان تقویت    های  چین در جریان سفر ژنرال فونگ خه 

کردندهمکاری امضا  را  دفاعی  دوجانبه  مقام   .های  با  چین  خلق  جمهوری  ملی  دفاع  وزیر  دیدار  دومین  های این 

کم طی  پاکستان  نظامی  از  بلندپایه  می  ۳تر  محسوب  رئیس   ژنرال  .شودماه گذشته  رضا«  ستاد مشترک  »ندیم 

شه اواخر  پاکستان  اجالسارتش  حاشیه  در  و  امسال  ماه  اعضایهمکاری ریور  امنیتی  و  دفاعی  سازمان  های 

آباد و پکن را  روابط اسالم   .همکاری شانگهای به میزبانی دولت روسیه در مسکو با وزیر دفاع ملی چین دیدار کرد

به عنوان موتور محرکه   نوابتدای رقابت راهبردی با دهلی  ای تاریخی و ریشه دار توصیف کرد که از می توان رابطه 

مهمی در آن نقش داشته است و همزمان فراز و نشیب بی وقفه در روابط شکننده آمریکا و پاکستان نیز عاملی در  

دو کشور عالوه بر نقطه نظرات متعدد سیاسی و    .تقویت هر چه بیشتر روابط پاکستان با چین محسوب می شود

روابط نظامیدیپلمات برقرار ساخته  ایامنیتی گسترده   -  یک، در سال های گذشته  پاکستان  را  مثال  به عنوان  اند. 

برنامه   و همچنان  برگزار کرده  نظامی  این کشور مانورهای مشترک  با  تنها کشور خارجی است که در خاک چین 

 .را به پیش می برد ایهای مشترک گسترده 

 

 استقبال چین از همکاری با سازمان همکاری اسالمی 

پکن    -ایرنا  -تهران با  همکاری  تقویت  برای  اسالمی  همکاری  سازمان  درخواست  از  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

کرد گز  .استقبال  نشست به  هفتمین  و  چهل  که  افزود  پکن  در  دوشنبه  روز  اینگ«  چون  »هوا  خانم  ایرنا،  ارش 

وزیران   در   خارجه شورای  و  کرده  ابراز  مورد چین  در  را  ای  دوستانه  و  مثبت  اظهارات  سازمان همکاری اسالمی 

نشست وزیران    .کندپکن این درخواست را عالی ارزیابی و از آن استقبال می   تقویت همکاری با چین است انتظار

انی این نشست بر امید به در نیامی، پایتخت نیجر برگزار شد در قطعنامه پای  تازگی   سازمان همکاری اسالمی به  

سخنگوی وزارت خارجه چین در این مورد افزود:   .تقویت بیش از پیش همکاری این سازمان و چین تاکید شده است

با سازمان همکاری اسالمی مراودات خوبی دارد و دو طرف در مورد  چین   دوستی چین با جهان اسالم دیرینه است

https://www.irna.ir/news/84130055/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84130309/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 
مو کرونا همکاری  با شیوع  مشترک  اندمبارزه  داشته  مدت  .ثر  این  در  ویژه  به  داد:  ادامه  از سازمان همکاری   وی 

اسالمی دعوت شده است تا دو بار هیات هایی را به چین اعزام و از منطقه خودمختار شین جیانگ )سینکیانگ( 

اند    .بازدید کنند تایید کرده  به طور کامل  نمایندگان سازمان همکاری اسالمی نیز  که دولت هوا تصریح کرد: هیات 

تالش و اقدامات پیشگیرانه ضد تروریسم   برای حمایت از حقوق مسلمانان قائل است؛ همچنین چین اهمیت زیادی

 .و افراط گرایی چین را مثبت ارزیابی کرده اند

 

 ینی: کرونا پیش از ووهان در کشورهای دیگر شیوع یافته بود رسانه چ

با استناد به تحقیقات دانشمندان   -ایرنا  -تهران رادیو بین المللی چین از رسانه های دولتی این کشور در تحلیلی 

بود  اروپایی مدعی یافته  از کشورهای جهان شیوع  بسیاری  در  از ووهان  پیش  کرونا  ویروس  احتماال  که    به   .شد 

گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است: بسیاری از افراد با شنیدن نام آنفلوانزای اسپانیایی ناخودآگاه فکر می کنند 

اگر کمی بیشتر جستجو   اما  از اسپانیا منشا گرفته است  این طاعون  بیماری  که  این  کنند متوجه خواهند شد که 

بازده در  که  گیر  سال     همه  ده منجر    ۱۹۲۰تا    ۱۹۱۸زمانی  شدن  کشته  منشاء  به  اسپانیا  از  شد،  نفر  میلیون  ها 

نام   به  بود،  داده  گزارش  را  آن  به  ابتالء  موارد  کشورها،  همه  از  قبل  اسپانیا  که  دلیل  این  به  فقط  و  بود  نگرفته 

اسپانی به  »آنفلوانزای  بیماری  آن  واقعی  و منشاء  بود  برداشت  یک سوء  واقع  در  این  نامگذاری شده است.  ایی« 

گیر دیگری به نام کووید  گزارش با یاداوری اینکه امروز ما دوباره با بیماری عالم  .ال زیاد ایالت کانزاس آمریکا بوداحتم

ر است که نخستین مورد ابتالء به آن، از شهر  ویروس کرونا( مواجهیم نوشته است: این یک نکته غیرقابل انکا )  ۱۹  -

بنابراین بسیاری به طور ناخودآگاه چین را به عنوان منشاء   ووهان به سازمان بهداشت جهانی گزارش شده است 

بر   دال  مدرکی  نبود هیچ  بر  مبنی  مختلف  تاکید مکرر محافل علمی  وجود  با  که  بینیم  و می  اند  گرفته  نظر  در  آن 

از آن  اولیه  هیاهوی   شیوع  و  خود  احساسات  حسب  بر  ایران،  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  در  کماکان  ووهان، 

نویسنده مطلب در ادامه به مستندات علمی سخنان خود   .ت رسانه ای با این مساله علمی برخورد می کنندتبلیغا

است  گفته  بتازگی  آلمانی  معروف  شناس  ویروس  ککوله«  »الکساندر  مثال،  عنوان  به  است:  نوشته  و  پرداخته 

ایتا  ۹۹.۵٪ در شمال  که  است  ویروسی  از  ناشی  جهان  در  کرونا  به  ابتالء  در شهر  موارد  نه  و  بود  یافت شده  لیا 

از این گونه ها،    ٪۹۹.۵های مختلفی از ویروس کرونا در سراسر جهان پخش شده که  زود گونه او اف  .ووهان چین

 موتانت) گردد ککوله این نوع پاتوژن جهش یافته را جهش جیاحتماالً به جهش یک پاتوژن در شمال ایتالیا باز می 

G) تر استووهان بسیار عفونی  ه از ویروس که در شمال ایتالیا کشف شده از گونه معرفی کرد و گفت این گون. 

رادیو بین المللی چین می افزاید: جالب اینجاست که سازمان بهداشت جهانی نیز پیشتر اعالم کرده بود که ویروس  

گزارش    .ا کرده باشدکرونای جدید ممکن است زودتر از ووهان در زمان های مختلفی در نقاط دیگر جهان سرایت پید

رئ رایان«  از »مایکل  نقل  اولین به  آورده است که شناسایی  بهداشت جهانی  امور اضطراری سازمان  برنامه  یس 

اپیدمیولوژیک است و همه گیری کرونا ممکن  از جنبه های مهم تحقیقات  بیماری عفونی در جهان یکی  مورد یک 

اط مختلف  ممکن است ویروس کرونا پیش از ووهان ابتدا در نقاست بیش از یک منشاء داشته باشد. به اعتقاد وی  

در ادامه این گزارش آمده است: این در حالی است که منشاء موارد جدید در برخی   .جهان سرایت پیدا کرده باشد

منجمد  غذایی  مواد  به  مربوط  پکن،  زودتر  و حتی  »شانگهای«  دائو«،  »چینگ  »تیان جین«،  مانند  چین  شهرهای 

د که گوشت منجمد وارداتی از آمریکای شمالی است به ویژه در مواردی در شهر تیان جین مشخص ش  وارداتی

منشاء این موارد جدید بوده است. با توجه به این تحوالت جدید و اینکه اولین موارد کرونا در بازار مواد غذایی »هوا 

آن در  نیز  وارداتی  منجمد  غذایی  مواد  که  یافته شد  ووهان  احتمال    نان« شهر  یک  مساله  این  می شد،  فروخته 

قا  و  نیستمنطقی  کرونا  منشاء  احتماالً  ووهان  که  است  درک  هیچ   .بل  هنوز  کرده است  تاکید  پایان  در  نویسنده 

این   با  را رد کرد  توان هیچ احتمالی  انجام نشده است و نمی  اولیه کرونا  نهایی علمی درباره منشاء  نتیجه گیری 

https://www.irna.ir/news/84129525/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84129525/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84129525/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF


 
با  مواجهه  هنگام  خ  وجود،  از  را  سوال  این  باید  کرونا  گیری  منشأء  احساسات،  مساله  به  که  بپرسیم  ود 

 سیاستمداران و رسانه ها اعتماد کنیم یا علم؟ 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 نوزدهمین اجالس نخست وزیران شانگهای با حضور معاون اول رئیس جمهور 

همکاری شانگهای تا ساعاتی دیگر با شرکت و    های عضو سازماننوزدهمین اجالس شورای نخست وزیران کشور 

ری اول  معاون  می سخنرانی  کار  به  آغاز  تصویری  بصورت  جمهور  خبرنگار  .کندیس  گزارش  و   به  صدا  خبرگزاری 

میزب  سیما، به  بار  نخستین  برای  که  اجالس  این  در  است  قرار  جهانگیری  صورت  آقای  به  و  هند  کشور  انی 

های مختلف اقتصادی،  های کشورمان در زمینهتشریح مواضع و دیدگاه   شود، به تبیین و ویدئوکنفرانس برگزار می 

فرهنگی   و  شانگ  .بپردازدامنیتی  همکاری  میان سازمان  سازمانی  سال  های  در  که  است  توسط   ۲۰۰۱دولتی 

قرقیزستان،  کشور  قزاقستان،  روسیه،  چین،  همکاریهای  برای  ازبکستان  و  امنیتی، تاجیکستان  چندجانبه  های 

پایه   اقتصادی ند، افغانستان و  های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هگذاری شد و پس از آن در سال و فرهنگی 

های هند و پاکستان به عنوان عضو اصلی عضویت کشور   .بالروس به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند

های در اجالس سران کشور  ۲۰۱۷ل  مورد تایید قرار گرفت، در سا  ۲۰۱۵های که در سال  ان همکاری شانگ سازم

 .عضو این سازمان در کشور قزاقستان به تصویب رسید

 

 های راهبردی ایران و افغانستانمروری بر سند جامع همکاری/  یادداشت پژوهشی

ايران، در وهله   پیراموني  آمريکا در مناطق  از آن، تدوین همکارینخست رصد هرگونه تحرک و مهمحضور  های تر 

   به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  .کندراهبردی دو و چندجانبه با همسايگان را طلب مي جامع و  

همکاری جامع  »سند  تدوین  مذاکرات  دور  راهبردپنجمین  یکشنبه  های  افغانستان«  و  ایران  بین   ۲۵ی  آبان، 

سی وزیر امور خارجه کشورمان و میرویس ناب،  یاست سید عباس عراقچی، معاون سیاهای دو طرف به رهیئت

های گسترش و  انداز روابط دو کشور و راه این سند، چشم  ان در تهران برگزار شد.معاون وزیر امور خارجه افغانست

دوارتقای همکاری  در حوزه های  را  برمیجانبه  در  مختلف  تهیه سند جامع ههای  برای  راهبردی مکاری گیرد.  های 

افغانستان که    ده است.ایران و افغانستان، پنج کمیته اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی، اتباع، و آب تشکیل ش

های از سوی دیگر به کشور   قاره هند ودر منطقه حساس و استراتژیک آسیای مرکزی قرار دارد، از یک سو به شبه

ا  نیز  و  میانه و جمهوری خلق چین  افغانستان  آسیای  در واقع کشور  به آسیای غربی متصل است.  دیگر  ز سمت 

گیری کشور  این مناطق دارد. جدایی این سرزمین از ایران و شکلهرچند بری است، نقش پل ارتباطی را در بین  

ا  های هند که تحت استعمار انگلستان بود، ب ای حائل بین مرز منطقه   جدید افغانستان هم به همین منظور بود، تا

ایجاد شود. ایران و افغانستا  ۹۵۰حدود    آسیای مرکزی که در تصرف روسیه قرار داشت،  ن، کیلومتر مرز مشترک 

ش از  های تحوالت این کشور به ایران و نیز نقش ژئوپلتیک افغانستان در معادالت منطقه، گسترش بیسرریز پیامد 

را طلب می پیش همکاری  رواهای دوجانبه  باید توجه داشت  در همکند.  دلیل  به  افغانستان  ایران و  در  بط  تنیدگی 

با شرایطهای مختلف و مهمحوزه از آن مواجهه مداوم  تعیین  و تحوالت جدید، می  تر  از پیش  بایست در چارچوبی 

شود. سازماندهی  ستنش  شده،  خرداد  و  اردیبهشت  که  اتباع هایی  برای  تلخ  حوادث  وقوع  پی  در  جاری  ال 

تیر با سفر    ۲۶های معاند، میان دو کشور بوجود آمد،  یرود همراه با فضاسازی دروغین رسانه افغانستان در یزد و هر

عراقچی در همایش »چشم  آقای  و حضور  کابل  ایران، چالشبه  و  افغانستان  روابط  فرصتانداز  فروکش  ها،  ها« 

هما این  در  همکاری کرد.  جامع  »سند  به  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  معاون سیاسی  و  هایش  ایران  راهبردی  ی 
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  ها با افغانستان است. وزه های همکاری مشترک در تمام حافغانستان« اشاره و تأکید کرد هدف ایران یافتن زمینه 

های سیاسی و امنیتی شود که ضرورتهای راهبردی اساساً زمانی مطرح میهای استراتژیک و مشارکتپیمان

نظر می پیش می به  لذا  اآید،  بیش  دو کشور  مناسباتسد  دارند  آمادگی  دیگر  زمان  نفع  ز هر  راستای  در  را  شان 

اخیراً   آنکه  بویژه  دهند.  گسترش  در  متقابل  فرهنگی  و  دانشگاهی  اقشار  جمله  از  نظامیان  غیر  ترور  جدید  موج 

نه  تردید این حوادث وحشیاای را داغدار کرد، رقم خورده است. بیادهافغانستان که مردم این کشور و هر انسان آز

از این کشور    های آمریکاییرا باید در چارچوب سناریوی ناامن جلوه دادن افغانستان باتوجه به احتمال خروج نیرو

ایران، در وهله نخست رصد هرگونه تحرک و مهم   ارزیابی کرد. پیرامونی  آمریکا در مناطق  تدوین    ترحضور  از آن، 

ها کند. هرچند عملیاتی شدن این همکاری یگان را طلب میهای جامع و راهبردی دو و چندجانبه با همساهمکاری

سنگ و  گذشته  سالیان  تجربیات  به  تروریست اندازباتوجه  مداوم  آنی  دولتی  حامیان  و  بود.ها  نخواهد  آسان    ها 

های منطقه متأثر است. )اولین ز اعمال فشار آمریکا و دیگر کشور چنانچه طوالنی شدن مذاکرات تهران و کابل نیز ا

به   ۱۳۹۷کلید خورد و دی    ۱۳۹۶های ایران و افغانستان اردیبهشت و خرداد  ور مذاکرات تهیه سند جامع همکارید

»سازوکار  که  روست  همین  از  رسید.(  نگارش  و  مرحله  مشارکت  شدن«  عملیاتی  و  »طراحی  برای  نوین«  های 

است.همکاری ضروریات  از  راهبردی  منطقه    های  امنیت  گرو  در  پایدار  ملی  امنیت  که  جهت  آن  از  مجموع  ای در 

ریشه و  زبان، هممرز بلکه همهمسایه و هم   تردید صلح و ثبات همسایگان از جمله افغانستان که نه تنهاست، بیا

بیگانه در  های  شترکات و همچنین حضور نیرو باشد، در راستای امنیت ایران است. باتوجه به این م کیش نیز می هم

همکاری جامع  »سند  می منطقه،  افغانستان«  و  ایران  راهبردی  دو  های  بین  مسائل  از  بسیاری  راهگشای  تواند 

بستری   و  باشد  و  کشور  اعتماد  فضای  شدن  حاکم  نهایت  در  و  منطقه  در  بومی  امنیتی  ترتیبات  تحقق  برای 

 هش خبری فرشته مقدم؛ پژوهشگراداره پژو .ای فراهم آوردهای منطقه همکاری

 

 ای در چین افزایش بی سابقه شاخص تولیدات کارخانه/   های اقتصادی چین سازمان آمار و پژوهش

یافته    ۲۰۱۷از سال   افزایش  اندازه  این  تا  ماه  یک  در  اقتصادی  این شاخص  رقم  که  نداشته است  تاکنون سابقه 

الملل  .باشد بین  سرویس  گزارش  سی  به  و  صدا  تولیدات   ماخبرگزاری  شاخص  رويترز،  از  نقل  ای، کارخانه  به 

اقتصادی عوامل تولید و عملکرد صنعتی، شاخصی که بهره وری کل دهنده تولیدات مولفه تشکیل جزء و ترین اصلی

ته ایش یافت که از سه سال پیش تاکنون سابقه نداشای افز، در ماه نوامبر به گونه می سنجددر صنایع تولیدی را  

خرید، مدیران  های اقتصادی چین منتشر کرده است شاخص  بر اساس گزارشی که سازمان آمار و پژوهش  است.

نهاد که  شاخصی  مالی  یعنی  و  اقتصادی  شرایط  و  اوضاع  ارزیابی  پرسش  های  مدیران  با  و ها  شرکت  ید  خراز 

می پیش رو  های  ماه در حال حاضر و  مورد نظر  کشور  اقتصادی    اوضاعدرباره  ها  آنخوشبینی  میزان  ها،  کارخانه  

به   نوامبر  ماه  در  مقابل    ۵۲سنجند،  در  درصد  دهم  یک  شاخص    ۵۱و  در  رسید.  اکتبر  ماه  در  درصد  دهم  چهار  و 

واحد تعیین   ۵۰های اقتصادی  جع سنجش شاخصهای اقتصادی، رقم پایه و مروهشهای این موسسه پژگذاری 

 ۵۰تر از  واحد باشد به معنای رونق بخش مورد نظر است و اگر رقم آن پایین   ۵۰است. اگر رقم شاخص، باالی  شده  

ای اقتصادی و  هپژوهشبر اساس اعالم سازمان ملی آمار و    دهد.واحد باشد رکود در بخش مربوطه را نشان می

اقتصادی در یک ماه تا این اندازه افزایش    تاکنون سابقه نداشته است که رقم این شاخص ۲۰۱۷مالی چین از سال  

های منفی اقتصادی و  دهد که چین در حال خروج از پیامد نشان می   ها و آمار و ارقام رسمی  این داده   یافته باشد.

های ت. بحرانی که همچنان اقتصاداس  ۱۹-یوع بیماری همه گیر کوویدبحران بهداشتی ناشی از ش  مالی ناشی از

درگیر خود کرده است.  هادیگر کشور  را  اعمال محدودیت   ی جهان  دارد  اقتصاد چین وجود  برای  که  های مشکلی 

که  های بزرگ جهان است  ، در دیگر اقتصاد (۱۹-کووید)  ۲۰۱۹ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا  قرنطینه 

های اقتصادی و مالی  و پژوهشبر اساس درگاه اینترنتی سازمان ملی آمار    ند.های تجاری اصلی چین هستشریک
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های جهان در ماه نوامبر به های جدید برای صادرات کاال و خدمات از چین به دیگر کشورچین ريز شاخص سفارش

از    ۵۱ قبل  ماه  در  رقم همین شاخص  آنکه  رسید. حال  واحد  نیم  بود.  ۵۱آن  و  فعالیت   واحد  تولیدی هاشاخص  ی 

گیرد نیز در  بر می  غیره را در  گردشگری و  بیمه، بهداشت،  قبیل امور مالی،    ازمختلفی  های  که بخش بخش خدمات  

و چهار دهم واحد رسید.   ۵۶ماه نوامبر برای یازدهمین ماه پیاپی افزایش یافت. رقم این شاخص نیز در این ماه به  

ها از ژوئن سال  میزان افزایش  و دو دهم واحد بود. در این بخش نیز  ۵۶از آن    ل آنکه رقم این شاخص در ماه قبلحا

است.  ۲۰۱۲ بوده  سابقه  و    بی  اطمینان  خانوار شاخص  و  کنندگان  مصرف  چینی  خوشبینی  اوضاع  های  درباره 

به عنوان  مردم و به تبع آن رشد اقتصادی    و مالی خود، شاخصی که عوامل موثر در افزایش قدرت خریداقتصادی  

سنجد، در این ماه به طور چشمگیری، افزایش یافته است. علت این  را می   های رونق اقتصادی یکی از نیرو محرکه 

بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر    مالی ناشی ازهای منفی اقتصادی و  افزایش نیز کاهش پیامد 

 است.اعالم شده  ۱۹-کووید

 

 های تجاری ژاپن و چین آغاز مجدد پرواز/  با رعایت دستورالعمل های پیشگیری از شیوع کرونا 

ز  های تجاری ژاپن و چین با لغو محدودیت سفر میان دو کشور که در پی شیوع ویروس کرونا وضع شده بود ا پرواز 

آسیا ویژن به نقل از شبکه تلویزیونی ان اچ  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .سرگرفته شد

های کوتاه و طوالنی مدت برای بازرگانان دو کشور از  کی اعالم کرد، فعالیت تجاری میان ژاپن و چین و امکان اقامت

پرواز  سرگیری  از  با  دوشنبه  شدروز  آغاز  تجاری  ترت   .های  این  فعالیت به  زمان  یب  در  حتی  محدود  تجاری  های 

پذیر شد.  ۱۴قرنطینه   امکان  بازرگانان  برای  رعایت کامل دستورالعملسفر  روزه  با  از شیوع ها  پیشگیری  برای  ها 

های تجاری میان دو کشور با استقبال تاجران رو به رو شده، زیرا به  از سرگیری پرواز   شود.ویروس کرونا انجام می 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع بادالت اینترنتی، در برخی مواقع به مالقات حضوری دو طرف نیاز است.غم انجام تر

 

 :ایسنا -

 کرونا نیست  میلیونی ووهان خبری از   ۱۱چین: در شهر   سفیر ایران در

یر جمهوری اسالمی در چین با بیان این که در شهر سف//    سفیر ایران در موزه مبارزه با اپیدمی کرونا شهر ووهان

کرون از  خبری  کشور  این  گفت:ووهان  نیست،  از   ا  ووهان  شهر  کرونا  اپیدمی  با  مبارزه  موزه  از  امروز  ها  دیپلمات 

در   به گزارش ایسنا، محمد کشاورززاده سفیر کشورمان در پکن   .چین مطلع شدند شهای مردم و کادر پزشکیالت

ن در  ت:  وشتوییتی  شدم  ووهان  شهر  وارد  دیجیتالی  تجارت  جهانی  کنفرانس  در  شرکت  برای   ۱۱شهر  دیشب 

نا شهر ووهان، دیپلماتها از تالشهای مردم  کرونا نیست. امروز از موزه مبارزه با اپیدمی کرو میلیونی ووهان خبری از

پزشکی کادر  ما هم استحقاق مو و  درمانی  کادر  بدون شک  دارند  زه چین مطلع شدند.  ایثارگری خود  از ثبت    .ای 

 انتهای پیام 

 

 د به چین منع کامل واردات پسماندهای جام 

از سال   جامد  پسماندهای  واردات  کامل  ممنوعیت  از  دا   ۲۰۲۱چین  خبر  گزا  .دمیالدی  محیط  به  وزارت  ایسنا،  رش 

سال   شروع  با  کرد:  اعالم  چین  اکولوژی  و  جامد    ۲۰۲۱زیست  پسماندهای  واردات  ممنوع میالدی،  کامل  طور  به 

شد  آمده  .خواهد  چین  اکولوژی  و  زیست  محیط  وزارت  اطالعیه  گونه    در  هر  واردات  آینده  سال  ژانویه  از  است: 

همچنین  پسما شد.  خواهد  متوقف  جامد  وند  ممنوع   نگهداری  کشور  در  خارجی  جامد  پسماند  هرگونه  بازیافت 

شد م  .خواهد  ممنوعیت  این  وزارتخانه،  این  اعالم  محیطی  بنابر  زیست  آلودگی  کنترل  و  جلوگیری  قانون  با  طابق 
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  .آوریل مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در اوایل ماه سپتامبر الزم االجرا شد  ۲۹  که دراست    ۱۹۹۵پسماند جامد سال  

اساس طور    بر  به  که  خارجی  جامد  پسماندهای  و  است  مواجه  کیفری  مسئولیت  با  قانون  این  نقض  بیانیه  این 

اینده ای برای  طور فز چین به ۱۹۹۰به گزارش اسپوتنیک نیوز، در دهه  .شونداند بازگردانده می رد شدهغیرقانونی وا

پسماند جامد مانند پالستیک اقدام کند. از  ه واردات  توسعه بخش صنعت به مواد اولیه خام نیاز داشت و الزم بود ب

این کشور   ۲۰۱۷فت کرده است. در اواخر سال  میلیون تن زباله پالستیکی دریا  ۱۹۶این کشور ساالنه    ۱۹۹۲سال  

 انتهای پیام  .طی آغاز کرده های جامد را به منظور بهبود وضعیت زیست محیممنوعیت واردات برخی از انواع زبال 

 

 :۲۴ساعت  -

 چین به ایران مشکوک است و سرمایه نمی آورد /   صاحب نظر  6جمع بندی 6

تحقیق  -  ۲4ساعت   پژوهشکده  خارجی  سیاست  جلسۀ  گروه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  راهبردی  ات 

ع با  را  آسیا  میز شرق  برنامه همکاری دوازدهمین نشست  در  تجارت  مقولۀ  »بررسی جایگاه   ۲۵های جامع  نوان 

ایران و چین با حضور    ۲۴« در تاریخ  ساله  هایی که در خالل  شترین پرسمهم  .صاحب نظربرگزار شد  6آبان ماه و 

 اسخ داده شود ناظر بر موارد زیر بود: ها پنشست کوشش شد به آن

 دازه با نیازهاِی تجارِی جمهوری اسالمی ایران همپوشانی دارد؟ ا چه انساله ت ۲۵بندهای موجود در برنامۀ     * 

 های تجارِی حاکم بر روابط ایران و چین را پوشش دهد؟رنامۀ مذکور قادر است که خألآیا ب   * 

را پیشها و چالشساله در حوزۀ تجارت چه فرصت  ۲۵های جامع  برنامۀ همکاری     *  تهران قرار داده  هایی  روی 

های یک  تحریم    های مطرح شده موضوعات ذیل در خالل نشست اظهار شد.در راستای پاسخ به پرسش//    ت؟ اس

شمار می بههای مهاز جمله عوامل و گزاره  های مالی و بانکی(متحده )تحریمجانبۀ مجموعۀ غرب و مشخصاً ایاالت 

زیادی متأثر از خود کرده است. در رابطه با مقولۀ  اخیر روابط تجاری ایران و چین را تا حدود   سالهای   رود که در  می

را نشان می    تحریم و مشکالت ناظر بر آن ذکر افراد داخلی )کاسبان      دهد :دو نکته ضروری  آنکه برخی  نخست 

دوم    ر شرایط تحریم و فشار حداکثری در عرصۀ اقتصادی باقی بماند.کند که کشور د شان ایجاب می ع تحریم( مناف

های اعمالی، ریم بر امر توسعۀ تجارت تأثیرگذار هستند تا حدود زیادی متأثر از تحزیرساختِی ما که  آنکه مشکالت  

و بایسته  ایران و چین چنان که شایسته    اند تا روابط تجاری اند. همین موضوعات موجب شدهتر از پیش شده ژرف 

از خود    را در حوزۀ تجارت و اقتصاد متأثرچالش مهمی که روابط تهران ـ پکن     است توسعۀ چندانی را تجربه نکند.

سعودی، رژیم صهیونیستی، قطر، امارات متحده عربی، تان، عربستان ای )پاکسکرده است تحرکات ُرقبای منطقه 

سالمی ایران هستند که از طریق مجموعه اقدامات خود همواره متحده( جمهوری االمللی )ایاالتعراق و...( و بین

تهران در پرتو    وه بر آنکه ایران را در شرایط انزوا قرار دهند، مانع از گشایش تجاری و اقتصادیدر صدد آن هستند عال

رابطه اسال     .با چین شوند  برقراری  رفتار جمهوری  که  آنجایی  ایراندر  از  متأثر طی سالهای   می  از شرایط    اخیر 

ا با نگاه شک و تردید به تجارت با ایران نگاه  هرو چینیالمللی روند سینوسی را به نمایش گذاشته است از این  بین

های حاکم بر روابط تجاری ایران و چین آن است که نوع روابط تجاری ایران و  فها و ضعاز جمله چالش    .کنندمی

گذاری بین دو کشور تا  شده است و اینکه فرایند تبدیل تجارت به سرمایه   ین بر اساس تجارت مبتنی بر کاال فرضچ

ل دیگری روابط تجاری  توان چنین اظهار داشت که بیش از هر عامیادی مغفول مانده است. به بیانی بهتر میحدود ز

 .گذاری تجاریو نه سرمایه ریزی شده است بر اساس خرید و فروش کاال پی  ایران و چین

 

 :نیخبرآنال -



 

ساله ایران و چین، نقش کشورمان را در جاده ابریشم   ۲۵قرارداد  :معاون سابق اتاق بازرگانی ایران

 کند جدید بیشتر می

ی ایران و چین تبعات بسیار مثبتی  ساله   ۲۵معاون سابق امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران معتقد است قرارداد  

اکبر فرازی با اشاره به نقش  علی  .ودشی ابریشم جدید میتر شدن نقش ایران در جاده دارد؛ از جمله باعث پررنگ

گفت: چین قبل از این، به عنوان اژدهای   خبرآنالین برگزاریی جهان در گفتگو با خچین در مناسبات کنونی و آینده

ده و در حال حاضر آماده و  شد. این اژدهای خفته نزدیک سی سال است که آرام آرام بیدار شخفته شناخته می 

ای بدون  امروز  چین  است.  گرفته  قرار  جهانی  تحوالت  وسط  در  مستمر، سرحال  و  آرام  حرکت  با  سروصدا،  جاد 

اعجاب توانسته شاخص طور  به  را  اقتصادی  جابههای  کندآوری  به    .جا  داد:  ادامه  رومانی  در  ایران  پیشین  سفیر 

تجار در همین شرایط کرونایی،  مثال  که   ۶.۵ت خارجی چین  عنوان  در حالی است  این  درصد رشد داشته است. 

اند. چین بیشترین حجم تجارت خارجی را در جهان دارد و با اقتصادی مبتنی بر  خیلی از کشورها رشد منفی داشته

های بخش خصوصی و مهمتر از همه، ی آزادی عمل برای فعالیتی ایجاد زمینه های قوی دولتی به اضافه سازمان 

دی که چین در عنوان شاه کلید رشد چین، جذب سرمایه خارجی، توانسته جایگاه امروز را به دست آورد. تا ح  به

داخلی  ۲۰۱۹سال   ناخالص  در  تولید  قدرت خرید،  برابرِی  لحاظ  به  ولی رسما  داشت  قرار  دوم جهانی  رده  در  اش 

دانستحقیقت می اقتصاد جهان  اولین  را  است    .توان چین  معتقد  امریکایی فرازی  باعث وحشت  ها تحوالت چین 

های  ان اوباما هم رشد گرفت و حتی باعث شد ماموریتها، که حتی در زمگوید: همه تحرکات امریکایی شده و می

ناتو بازتعریف و معطوف شود به تحوالت شرق آسیا و رشد چین، ناشی از این بود که این احساس وحشت را از  

هنو و  داشتند  چین  اقتصادی  میرشد  که  کارهایی  همه  رغم  به  هم  هنوز  دارند.  هم  از  ز  جلوگیری  قدرت  کنند، 

ن را ندارند. چون هنوز اولین شریک خود چین خود امریکا است. بعد از امریکا با فاصله بسیار  پیشرفت اقتصادی چی

ت اقتصادی باال، و  سفیر پیشین ایران در مجارستان عنوان کرد: چین به دلیل داشتن قدر  .زیاد کل اتحادیه اروپاست

استراتژیک با او حساب باز کرد. نگاه  شود روی همکاری اقتصادی  ی امنی است که میمرز نبودن با ما، حاشیه هم

معاون سابق  .ساله عمال وارد فاز اجرایی شده است  ۲۵به شرق ـ که بارها مورد تاکید مقامات بوده ـ با این قرارداد 

بین باامور  بازرگانی  اتاق  در طرح جاده   الملل  ایران  بودِن  با چین،  باید شرط همکاری  این که حتما  ابریشم  بیان  ی 

بین  معاون  من  که  موقع  آن  که  بود  چیزی  این  گفت:  باشد،  سازمان جدید  اجالس  در  بودم  بازرگانی  اتاق  الملل 

ها ما را چند برابر به چینیتواند اهمیت  ینده چین گفتم. این قرارداد می های بازرگانی جهانی در ایتالیا، به نمااتاق 

تواند برای ما فرصت بسیار خوبی باشد که نه  ساله می   ۲۵فرازی گفت: به نظر من موافقتنامه تجاری    .نشان دهد

ایران مطرح شو پیرامونی  با جهان  مناسبات چین  برای  عنوان سکویی  به  بلکه  ایران،  عنوان  به  بتوانیم فقط  و  یم 

اعتمادی ایران به غرب هم اشاره کرد و سفیر سابق ایران در رومانی، به بی   .نیمهای چین را جذب کگذاریسرمایه 

آید. فقط قول  ها بر نمی ایم. در قضیه برجام دیدیم که هیچ کاری از اروپاییها را بارها آزمایش کرده گفت: ما اروپایی

در مصیبتمی و مشدهند. حتی  گریبانها  ما شده هیچ وقت یک موضعکالتی که  اروپایی گیر  از  انسانی  ها گیری 

امریکاییندیده  تاثیر  تحت  همیشه  که  چرا  منافع  ایم،  برای  قطعا  چین  نیست.  گونه  این  چین  اما  داشتند.  قرار  ها 

ساله    ۲۵قرارداد    رسانی دقیق و شفاف در مورد مفاداکبر فرازی با اشاره به لزوم اطالع علی  .کندخودش کار می

های غیررسمی و به  رسانی رسمی کمتر باشد به اطالع رسانیت که هرچه اطالع ایران و چین گفت: طبیعی اس

رسانی شفاف، تا این شد برای اطالع  شود. الزم بود از همان ابتدا سازوکاری پیش بینی میشایعات دامن زده می 

صورت محرمانه  ها، که به  ه معنای این نیست که رئوس همکاریشد. اما این مسئله بهمه فضای منفی ایجاد نمی

تواند مورد سوءاستفاده دیگران باشد، مطرح شود، اما کلیات را حتما باید مردم در جریان قرار بگیرند.  است و می 

امریکایی  منافع  راستای  در  را  این شایعات  اروپاییمن  و  انتقاداتِ مخها میها  به  اشاره  با  فرازی  که دانم.  تلفی 

اند، گفت: طبیعتا ما چه به شرق چه به غرب باید  داشته  این توافقنامه نظران و سیاسیون نسبت به  بعضی صاحب
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تخم مرغ متقابال  نیستیم،  ما حیاط خلوت هیچ کدامشان  به طور  نشان دهیم که  را هم در سبد هیچ کدام  هایمان 

باید امکان مانور داشته باشیم.  کامل نمی نیست    درهای روابط خارجی ما به روی هیچ کشوری بستهگذاریم. ما 

منتها شرطش این است که احترام متقابلی که عرض کردم از جانب هر دو طرف باشد. او گفت: اتفاقا آمدن بایدن و  

باعث می با غرب،  ایران  بازی احتمال مذاکرات  از جمله چین   شود میدان  با کشورهای شرقی  ایران در مذاکراتش 

 1461449 کد خبر .ردتر باشد و بتواند امتیازات بیشتری بگیوسیع  تر وقوی

 

 های چین در کاهش جهانی کربن کاریارجی از نقش جنگلزدگی کارشناسان خشگفت

یزیونی »بی بی سی« انگلیس، نتایج مطالعات اخیر انجام شده  اساس گزارش منتشر شده اخیر در شبکه تلوبر  

توسط یک تیم بین المللی نشان می دهد که سهم جهانی جنگل های چین در جذب کربن دست کم گرفته شده  

اکتبر و در مجله علمی    ۲۸زارش در تاریخ  به نقل از سایت رادیو بین المللی چین، این گ خبرآنالین به گزارش  .است

»نیچر« منتشر شده است؛ محققان بر اساس مشاهدات میدانی و ماهواره ای اشان، اینطور تحلیل کرده اند که  

قعی اشان ارزیابی های تازه کاشته شده در دو منطقه چین کمتر از حد وای اکسید کربن در جنگل  مقیاس جذب د

 carbon) ن محققان، دو منطقه جنگل کاری شده در چین و اقدامات کاهش کربنبر اساس گزارش ای  .شده است

sink)   یادداشت   ن دارد؛درصدی در کاهش کربن در سطح جها  ۳۵توسط این کشور، روی هم رفته سهمی بیش از(

تی مانند  ب دی اکسید کربن در جو از طریق اجرای اقداماش کربنی به روند، فعالیت و یا مکانسیم جذسنده: کاهنوی

کاشت درخت و جنگل کاری و احیای گیاهان گفته می شود که کاهش غلظت گازهای گلخانه ای در جو را بدنبال  

د  .دارند( آنهااین دو منطقه جدید جنگل کاری شده  به طور جدی دست کم  در کاهش کرب   ر چین که نقش مهم  ن 

بی سی در گزارش خود اینطور نوشته است  در جنوب غرب و شمال شرق چین قرار دارند؛ بی    گرفته شده است،

که این دو منطقه کم اهمیت جلوه داده شده در مسیر کاهش کربن، »یون نان« )استان یون نان(، »گوی جوئو« و  

شی«   ه»گوانگ  استان  و  غرب  جنوب  هسدر  چین  شرق  شمال  در  لین«  »جی  و  جیانگ«  لونگ  »هی    .تندای 

جدید جنگل کاری شده در چین در راستای کاهش کربن بسیار شگفت  کارشناسان از قابلیت های این دو منطقه  

ابلیت های زده شده اند؛ جنگل کاری و فضاهای سبز اجرا شده در این دو منطقه به سرعت گسترش پیدا کرده و ق

بر اساس مطالعات صورت گرفته،    .ه استکاهش کربن تعجب کارشناسان خارجی را به همراه داشت  آن در زمینه 

ان ها در چین الگویی از جنگل کاری سریع و گسترده را تشکیل داده اند؛ سطح جنگل کاری های صورت این است

این استان های چین در طول   از  سال گذشته، س  ۱۵الی    ۱۰گرفته در  به    ۴۰االنه  افزایش    ۴۴۰هزار  هزار هکتار 

کاهش کربن توسط این کشور    ه زمینی در جنوب غرب چین، بیشترین نقش را دربیوسفر و زیست کر  .داشته است

حدود   که  طوری  به  است  سایر    ۳۱٫۵داشته  به  نسبت  و  شود  می  شامل  را  چین  کلی  کربنی  کاهش  از  درصد 

ت کره در شمال شرقی چین فصلی است و سهمی  بیوسفر و زیس  .ار داردمناطق در چین در جایگاهی پیشرو قر

دارد  ۴٫۵معادل   چین  توسط  کربن  کاهش  در  »   .درصد  از  پرفسور  یکی  که  »ادینبرو«  دانشگاه  از  پالمر«  پل 

بسیار   توسط جنگل های چین  کربن  ذخیره سازی  مقیاس  اگرچه  گوید  تحقیق علمی است، می  این  نویسندگان 

حقیقاتی در ارتباط با  د گفت که این نوع نتیجه گیری عنوان شده در گزارش تحیرت آور است اما بای  تعجب برانگیز و

این پرفسور در مصاحبه با بی بی سی گفته است:   .در کاهش کربن، قابل اعتماد استسهم این جنگل کاری ها  

ا  زیادی  با حجم  باید  گیری های جسورانه علمی  پشتیبانی  نتیجه  و شواهد  را  ز مدرک  کار  این  ما  و  این  در  شوند 

م های  گیری  اندازه  از طریق  را  و شواهد  مدارک  از  ای  ما مجموعه  ایم؛  داده  انجام  داده های تحقیقمان  و  یدانی 

اگرچه سهم    .ماهواره ای جمع آوری کرده و به یک نتیجه قابل قبول و نامتناقض درباره چرخه کربن چین رسیده ایم

اما مقامات این کشور از تصمیم خود برای تحقق خنثی    درصد است  ۲۸ن در جهان  ن در انتشار دی اکسید کربچی

بر اساس این گزارش، رشد پوشش های گیاهی در چین در    .اده اندمیالدی خبر د  ۲۰۶۰سازی انتشار کربن تا سال  

https://www.khabaronline.ir/news/1460645/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/


 
در این    گذشته، میلیاردها جنگل جدیدطول سال های اخیر برای همه بدیهی و آشکار بوده است؛ در طول ده های  

مقابله با بیابان زایی و فرسایش خاک کاشته شده و در عین حال یک صنعت پر رونق کاغذ و چوب    کشور با هدف

 چین یک کشور مهم در مسیر ساخت جهانی سازگار با محیط زیست است؛  .در این کشور توسعه یافته استنیز  

چ توسط  کربن  انتشار  عدم  هدف  کاهشتحقق  با  مرتبط  موضوعات  مسیر  در  مهم  اقدام  یک  و    ین  کربن  انتشار 

می شود محسوب  هوایی  و  آب  در سال  »  .تغییرات  گزارشی  ۲۰۱۹ناسا«  انتشار  با  جهان   میالدی  که  کرد  تاکید 

امروز در مقایسه با گذشته مسیری سبزتر و سازگارتر با محیط زیست را در پیش دارد و چین یکی از کشورهای  

های ماهواره ای ناسا نشان می دهد که فعالیت های    بر اساس این گزارش، داده   .ر مسیر این تغییر استمهم د

وند سرسبز شدن زمین را هدایت می کنند؛ داده های ماهواره ای  مرتبط با جنگل کاری و کشاورزی در چین و هند ر

ل توجه بوده اند و این کمربندهای سبز  نشان می دهند که کمربندهای سبز در چین و هند بسیار قاب(  ۲۰۱۷-۲۰۰۷)

از   دهندبیشتر  می  را شکل  جهان  کشاورزی سراسر  زمین های  در مسیر    .کل  مهم  عامل  یک  چین  کمربند سبز 

هان تلقی می شود؛ حتی اگر کمربند سبز چین سهم کوچکی در منطقه گیاهی جهان ایفا کند، سرعت  سرسبزی ج 

 1460645 کد خبر .ن استرشد این کمربند سبز در جایگاه اول جها

 

 : دانشجو یخبرگزار -

 ماجرای تصویر جنجالی نظامی استرالیا در افغانستان

نبال اقدام سخنگوی وزارت خارجه چین در انتشار تصویری از یک نظامی استرالیایی که چاقویی را بر گلوی  به د

نخست داده،  قرار  افغان  عذرخکودک  خواستار  و  آمد  خشم  به  استرالیا  شد.واهی  وزیر  گروه    پکن  گزارش  به 

تا  ریسون« نخست ، »اسکات موخبرگزاری دانشجو المللبین از دولت چین خواست  وزیر استرالیا امروز )دوشنبه( 

ش بنا بر گزار  در افغانستان خواند، عذرخواهی کند.برای آنچه انتشار تصاویر جعلی از اقدامات نظامیان استرالیایی  

)دوشنبه امروز  صبح  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  لیجیان«  »ژائو  رویترز،  توخبرگزاری  صفحه  در  خود،  (  ییتر 

در   و  بود  داده  قرار  افغان  کودک  یک  گلوی  روی  بر  را  چاقویی  که  کرد  منتشر  استرالیایی  نظامی  یک  از  تصویری 

این دیپلمات    برای شما صلح به همراه آوریم«.  ایم کهه طعنه نوشته شده بود: »نترسید، ما آمدهتوضیحات عکس ب

به   اشاره  با  خود  توییت  در  اخیچینی سپس  که  منتشر گزارشی  افغانستان  در  استرالیایی  نظامیان  جنایات  از  راً 

زندانیان افغان به دست سربازان اس ام. ما چنین  زده شدهترالیایی بهتشده، تصریح کرد: »از قتل غیرنظامیان و 

را   آنها هستیم«.بشدت محکوم میاقداماتی  و خواستار محاکمه  پیا  کنیم  این  انتشار  از  توییتری،  ساعاتی پس  م 

یسون تصریح کرد که استرالیا خواستار حذف این تصاویر »کامالً مشمئزکننده« از صفحه توییتر سخنگوی وزارت مور

است.  چین  تأکیوزی نخست  خارجه  لیجیان  پیام  این  از  انتقاد  ضمن  استرالیا  اهانت ر  کامالً  )تصاویر(  »این  کرد:  بار  د 

انتشار چنین پستی شرمسار باشد. این اقدام، آنها را در    ولت چین باید ازوجه قابل توجیه نیست... داست و به هیچ

ظامی استرالیایی توضیح داد:  موریسون سپس درباره عکس منتشر شده از ن  کند«.مقابل چشمان جهان خوار می

ز یکصد  ای هولناک به نیروهای دفاعی بزرگ ما و زنان و مردانی است که بیش ااست و حمله»این، تصویری جعلی 

اواخر آبان ماه، گزارش مستقلی در خصوص جنایات جنگی منتسب    کنند«.ر لباس نظامی خدمت میسال است د

نیروهای ویژه استرالیا  های رقابتی و »خونخواهی« در بین  أکید شده، قتلبه نظامیان استرالیا صادر شد که در آن ت 

است. بوده  عادی  امر  یک  افغانستان  آم  در  گزارش  این  موجوددر  شواهدی  که  می   ده  نشان  که   ۱۹دهد  است 

کشتار   و  قتل  در  استرالیایی  داشته  ۳۹نظامی  نقش  افغان  غیرمسلح  غیرنظامی  و  دفاعی    اند.زندانی  نیروهای 

نیروی ویژه استرالیا در ارتباط با    ۱۹بایست درباره  ( میAFPالیا )بودند که پلیس فدرال استر  ترالیا پیشنهاد داده اس

جمله  مورد    ۳۶ از  جنگی  بی جرایم  رفتار  و  سالهای  قتل  بین  در  افغانستان  غیرنظامیان  با    ۲۰۱۳و    ۲۰۰۹رحمانه 

https://snn.ir/fa/news/893702/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/


 
گیرد. انجام  ژن  تحقیقات  گزارش،  این  انتشار  دنبال  استرالیا  به  دفاعی  نیروهای  رئیس  کمپبل«  یک  رال »آنگس  در 

گزارش  تأیید  ضمن  مطبوعاتی  دکنفرانس  کشورش  نظامیان  نقش  درباره  افغهایی  غیرنظامیان  قتل  گفت: ر  ان 

   کند. »صادقانه و کامالً« از مردم افغانستان به سبب رفتارهایی که در گزارش به آن اشاره شده، عذرخواهی می

هایی سیمظامیان استرالیایی، تسلیحات یا بی دهد ناطالعات موثقی ارائه شده است که نشان می  در این گزارش

تا اینگونه جلوه دهند که فرد قربانی در عملیات کشته شده    دادندافغان قرار می  را بر روی بدن اجساد غیرنظامی

ظهارات مورد اشاره در گزارش  ا   ۱۴۳طبق گزارش شبکه »سی ان ان« کمپبل سپس اعتراف کرد که تمامی    است.

یایی در برخی  شی از این گزارش همچنین شواهدی ارائه شده مبنی بر اینکه نظامیان استرالدر بخ  پذیرد.را می

اعترافات ارتش استرالیا در شرایطی صورت    کردند.ی زخمی کردن غیرنظامیان افغان از سگ استفاده میموارد برا

اوایل در  پیش  چندی  که  است  محرمانه   گرفته  گزارش  ماه،  نشان  آبان  که  شد  منتشر  ویژه  می ای  نیروهای  دهد 

 اندکب شدهدلخراش در افغانستان مرتجنایاتی  ۲۰۱۵تا  ۲۰۰۱های ارتش استرالیا بین سال 

 

 : دیجیاتو -

 آمریکا پیشی گرفت   های هوش مصنوعی برای اولین بار ازچین در ثبت پتنت

شی  متحده پی  های مربوط به هوش مصنوعی از ایاالتچین برای اولین بار در ثبت پتنت/    ن حسنیپیما:    نوشته

اینترنت«Li Yuxiao»    .گرفت کنفرانس جهانی  در هفتمین  آکادمی مطالعات فضای سایبری چین  رییس  نایب   ، 

(WIC) از رقیب دیرینه خود    های مربوط به هوش مصنوعیین کشور برای نخستین بار در ثبت پتنتکه ا م کرداعال

پتنت هوش مصنوعی   هزار  ۱۱۰بیش از    ۲۰۱۹اساس این گزارش، چین سال    ایاالت متحده پیشی گرفته است. بر

پتنت تعداد  از  که بیشتر  ثبت رسانده  بوده استبه  ایاالت متحده  افهای هوش مصنوعی  از  تعداد کل . چین  شای 

های چین و ایاالت متحده برای سلطه بر بازار فناوری    .های ثبت شده در زمینه هوش مصنوعی خودداری کردپتنت

ها یا  هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی در حال رقابت با یکدیگر هستند و ثبت پتنت،  5Gمختلف از جمله شبکه  

ده چین آنطور که در گزارش آم  .رودن مسابقه به شمار می های پیشی گرفتن در ایهمان حق امتیاز یکی از روش

ی به این هدف، به اولین کشور دنیا در زمینه هوش مصنوعی تبدیل شود و برای دستیاب  ۲۰۳۰سال    خواهد تامی

سرمایه گذاری عظیم     .های مختلف استکرده و در حال فعالیت روی پروژه  AI سرمایه گذاری هنگفتی در زمینه

کشور از این فناوری به وجود نحوه بکارگیری این    هایی را در مورد مسائل امنیتی ومصنوعی نگرانی  چین در هوش 

  ۵۳.۸، بکارگیری هوش مصنوعی برای نظارت بر مردم با  iiMedia آورده است. بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی

در   (end-user) به مصرف کنندهدرصد، باالترین سهم را در بین تمام راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مربوط  

از ش  .اشته استدر چین د  ۲۰۱۹سال   به توسعه سیستمرکتبرخی  از شیوع کرونا موفق  های های چینی پس 

 دهند. برای مثال شرکتبا استفاد از هوش مصنوعی چهره کاربران را با ماسک تشخیص میاند که  جدیدی شده

Megvii   با ماسک تشخیص می  که چهره توسعه داد الگوریتمی  ۹۸بهمن ماه سال را حتی  داد. برخی  مردم چین 

 .کرونا ها در پی نظارت بیشتر از مردم است تا کنترلارشناسان معتقد بودند چین با استفاده از این سیستم ک

 : خبرگزاری مهر -

 رود میلیارد دالر فراتر می  ۱۰۰روسیه از -تبادالت تجاری چین  حجم/  رغم پاندمی کروناعلی

قرار   کرونا  پاندمی  تاثیر  تحت  بدون شک  روسیه  و  دوجانبه چین  تجارت  چین،  فرامرزی  توسعه  اتحادیه  آمار  طبق 

این حال تخمین زده می  با  اما  از  گرفته  پایان سال  تا  برود  ۱۰۰شود  به   خبرنگار مهر به گزارش   .میلیارد دالر فراتر 

ر از  تحت  نقل  شک  بدون  روسیه  و  چین  دوجانبه  تجارت  چین،  فرامرزی  توسعه  اتحادیه  آمار  طبق  اشاتودی، 

https://digiato.com/article/2020/11/28/%da%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%aa%d9%86%d8%aa-ai-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/
https://digiato.com/author/peymanhassani/
https://digiato.com/author/peymanhassani/
https://digiato.com/author/peymanhassani/
https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3111510/china-tops-world-ai-patent-filings-surpassing-us-first-time
https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3111510/china-tops-world-ai-patent-filings-surpassing-us-first-time
https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3111510/china-tops-world-ai-patent-filings-surpassing-us-first-time
https://digiato.com/article/2020/02/17/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9/
https://www.mehrnews.com/news/5083919/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5083919/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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می کرونا پاندمی تأثیر زده  تخمین  حال  این  با  اما  گرفته  از  قرار  سال  پایان  تا  برود  ۱۰۰شود  فراتر  دالر    .میلیارد 

های دوجانبه ما را تحت تأثیر قرار داده  همکاری  پاندمی که در حال حاضربیرکل این اتحادیه گفت: با این ژنوی، د هی

او گفت: تقاضای داخلی در   .توجه خواهد داشت است تجارت بین دو کشور به ویژه در نیمه دوم امسال رشدی قابل 

افزایش میچ روز  کرده  ین هر  تقویت  را  روسیه  این صادرات  که  روسیه محصوالت دوستیابد  افزود  او  دار است. 

می تولید  تامینطبیعت  نیازمند  خود  نیاز  مورد  کاالهای  برای  ما  در کننده کند.  روسیه  و  هستیم  جدید  های 

دو برابر کرده و   ۲۰۲۴د تجارت دوجانبه را تا سال  اند در نظر دارنروسیه و چین اعالم کرده   .اعتمادترین آنها استقابل 

 5083919 کد خبر .رد دالر برسانندمیلیا  ۲۰۰به 

 : فارس  یخبرگزار -

دهد/ ایران منفعت قابل  جهانگیری: ایران در فرصت مناسب به ترور شهید فخری زاده پاسخ قاطع می

 توجهی از برجام نبرد 

شده خواهد  ناسب به ترور شهید فخری زاده پاسخ قاطع و حساب معاون اول رییس جمهور گفت: ایران در فرصت م

کرد خواهد  مجازات  را  آن  عامالن  و  آمران  و  فارس،  .داد  خبرگزاری  دولت  حوزه  خبرنگار  گزارش  اسحاق  به 

معاون اول رییس جمهور امروز )دوشنبه( در نوزدهمین اجالس شورای نخست وزیران کشورهای عضو  جهانگیری

ش همکاری  استسازمان  گرفته  قرار  دولتی  تروریسم  معرض  در  خود  ایران  امروز  گفت:  گذشته  انگهای  سال   .

شهید سپهبد  سردار  کشورمان  ملی  سلیمانی قهرمان  روز   قاسم  چند  دکترو  شهید  زاده اخیر  فخری  از   محسن 

نمونه که  ترور شدند  و مدیران حوزه دفاعی کشورمان  دولتی عدانشمندان  تروریسم  ابزار  بکارگیری  بارز  لیه  های 

بین   .ایران است نهادهای  انتظار داریم  ادامه داد:  تروریسم دولتی سکوت طقهالمللی، منوی  برابر  ای و دولتها در 

نکنند و با محکوم کردن آن مانع از تکرار این دست اقدامات ضد انسانی شوند البته ایران در فرصت مناسب به این  

متن کامل سخنان معاون اول رییس جمهور به شرح زیر    .دشده خواهد داجنایت ضد انسانی پاسخ قاطع و حساب 

در ابتدا مایلم قدردانی    خانم ها و آقایان،  نخست وزیران محترم،  جناب آقای رئیس،  الرحمن الرحیمبسم هللا    :است

کنم. خرسندم   اعالم  این نشست  میزبانی  به خاطر  هند  رئیس جمهور  محترم  معاون  نایدو،  ونکایا  آقای  از  را  خود 

محترم سازمان همکاری شانگهای  فرص وزیران  نخست  اجالس  در  تا  فراهم شد  یابمتی  در    عالی جنابان،  .حضور 

و فصل مسائل منطقه   از موثرترین سازوکارهای مدیریت و حل  یکی  ای  نهادهای منطقه  امروز،  دنیای پرمخاطره 

شانگهای  همکاری  سازمان  اعضای  اعتبار،  این  به  هستند.  ملی  حتی  و  جهانی  بهره   ای،  با  توانند  از می  گیری 

فرصت و  ها  همکاریظرفیت  وسیع  چهای  کنندهای  ایفا  پیشرفت  و  توسعه  در  مهمی  نقش  همکاران   .ندجانبه، 

با پایان جنگ سرد، چندجانبه گرایی از سوی برخی از کشورها به ویژه آمریکا با چالش جدی مواجه شده   گرامی،

ای مهم دیپلماسی بین المللی دهه اخیر است، به رغم رویکرد برجام  است. برجام که به عنوان یکی از دستاورده

کشورهای  ستی عملی  بی  و  ما  کشور  علیه  ظالمانه  های  تحریم  اعمال  و  ترامپ  دولت  غیرقانونی  خروج  و  زانه 

از   المللی،  بین  با حمایت اعضای جامعه  و  ایران  راهبردی  و صبر  به واسطه سیاست صلح طلبانه  اروپایی عضو، 

نون پایدار مانده است. هر چند ایران  اعضای سازمان همکاری شانگهای و البته با مقاومت ملت بزرگ ایران تاکجمله 

تقویت رویکرد چند جانبه گرایی، درصدد بازگشت   برای  اما همچنان  نبرده است  از اجرای آن  منفعت قابل توجهی 

المللی بین  توافق  این  به  تعهدات طرفین  انجام  در  تعادل  و  از    همکاران گرامی،  .است  توازن  با کمال تاسف یکی 

آمریک  دولت  که  های  ابزارهایی  تحریم  برد،  می  بهره  مستقل  کشورهای  بر  فشار  اعمال  برای  آن  از  همواره  ا 

غیرقانونی و ظالمانه ای است که در نهایت مردم کشورها را هدف قرار می دهد. ابزار مهم این کشور در پیشبرد  

تحریم، استفاده   یکجسیاست  تحریم های  اعمال  که  آنجایی  از  و دالر است.  بانکی  به  از سازوکارهای  آمریکا  انبه 

این  اقتصادی  یا  رقیب سیاسی  هر  برای  تواند  می  و  محسوب می شود  جهانی  آزاد  تجارت  علیه  اقدامی  عنوان 
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مات غیرقانونی  کشور نیز تکرار شود، جای آن دارد که سازمان همکاری شانگهای برای خنثی کردن این دست اقدا

اتخاذ کند متناسب  این  .تدابیری  در  مقابله  راه  ای    بهترین  بین منطقه  پولی  و  بانکی  یافتن سازوکارهای  خصوص، 

برای   را  نماید و زمینه های الزم  از چرخه تحریم های ظالمانه خارج  را  بتواند کشورهای مستقل منطقه  است که 

با استفا بتواند  تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقه ای  آورد که  ارز واحدی فراهم  یا تعریف  و  از پول های ملی  ده 

زین مناسبی برای ارز واسط دالر در روابط تجاری کشورهای منطقه باشد. همچنین می توان با تاسیس مرکز  جایگ

توسعه همکاری های   و  در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، زمینه تسهیل  ای  نقل منطقه  و  ترانزیت و حمل 

جهان درگیر بیماری عالم گیر کرونا    حدود یکسال است،  خانم ها و آقایان،  .دی را بیش از گذشته فراهم کنیماقتصا

شده است. ایران از ابتدای مواجهه با این همه گیری، اقدامات همه جانبه ای برای مقابله با این بیماری انجام داد.  

بر رویار  ایران عالوه  نام  این اقدامات در حالی است که ملت  به  با ویروس خطرناک تری  این ویروس مهلک  با  ویی 

المانه آمریکا نیز روبرو است. پدیده ای که در مواردی حتی دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی تحریم اقتصادی ظ

را برای بیماران خاص، کودکان، سالمندان و زنان با دشواری مواجه ساخته است. هرچند با تکیه بر دانش داخلی 

سرع ننگبه  اما  ساختیم،  برطرف  را  بیماران  درمانی  های  نیازمندی  از  بسیاری  اقدام    ت  و  آشکار  ظلم  این 

ماند باقی خواهد  آن  بانیان  پیشانی  بر  ابد  تا  بشری  و ضد حقوق  محترم،  .غیرانسانی  رغم   اعضای  به  متاسفانه 

عراق و سوریه که به سرکوبی    همکاری های موثر ایران با کشورهای درگیر با تروریسم داعش به ویژه دولت های

د تروریستی  تهدیدات  ترین  خطرناک  از  قرار  یکی  دولتی  تروریسم  معرض  در  خود  ایران  امروز  شد،  منجر  جهان  ر 

گرفته است. ترور سال گذشته قهرمان ملی کشور ما در مبارزه با تروریسم، سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 

ز  خری زاده از دانشمندان و مدیران حوزه دفاعی کشورمان، نمونه های بار و ترور چند روز اخیر شهید دکتر محسن ف

ها در برابر  ای و دولت بکارگیری ابزار تروریسم دولتی، علیه ایران است. انتظار داریم نهادهای بین المللی، منطقه 

نی شوند. البته ایران ن، مانع از تکرار این دست اقدامات ضد انسا تروریسم دولتی سکوت نکنند و با محکوم کردن آ 

ق پاسخ  انسانی  این جنایت ضد  به  مناسب  فرصت  داددر  گرامی،  .اطع و حساب شده خواهد  جمهوری    همکاران 

برقراری صلح در   از  و  ثبات خود می داند  امنیت و  را  ثبات کشورهای منطقه و همسایگان  و  امنیت  ایران  اسالمی 

ربایجان و جمهوری ارمنستان مرز مشترک و اشتراکات فراوان  منطقه قره باغ استقبال می کند. ما با جمهوری آذ

دار ایران تاریخی  باشد.  آن  اقتصادی  شکوفایی  برای  آغازی  منطقه،  این  در  نظامی  درگیری  پایان  امیدواریم  یم، 

  آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های اقتصادی خود به ویژه در حوزه ترانزیت و انرژی در بازسازی مناطق جنگ 

کند عالی جنابان،  .زده مشارکت  رئیس،  با    آقای  ایران  تاریخی،  جمهوری اسالمی  موقعیت جغرافیایی،  به  عنایت 

فرهنگی و اقتصادی ویژه خود که پیونده دهنده مناطق گوناگون از جمله آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای غربی و  

ریای عمان در جنوب واقع شده، آمادگی دارد  خاورمیانه است و بین دریاهای مهم خزر در شمال و خلیج فارس و د 

کانون ها از  یکی  با کشورهای عضو سازمان همکاری به عنوان  انرژی و شاهراه های مواصالتی منطقه  ی غنی 

به این   .شانگهای برای پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک از جمله انتقال و صادرات انرژی و ترانزیت کاال همکاری کند

کار "یک کمربند، یک  جنوب، سی پَک و ابت  -از ظرفیت بندر چابهار در جهت رونق کریدور شمالمنظور، بهره برداری  

آسیای   و  افغانستان  در مسیر  آن،  ریلی  اتصاالت  و  بندر چابهار  اهمیت  گیرد.  قرار  توجه  مورد  تواند  راه" چین می 

اه آهن چابهار به زاهدان را شروع مرکزی، موجب شده است تا ایران به رغم تحریم های غیرقانونی آمریکا، احداث ر 

از کشورهای دیگر به ویژه اعضای سازمان همکاری شانگهای برای مشارکت  نماید. فرصت را مغتنم می شمارم و  

پایان یکبار دیگر از معاون محترم رئیس جمهور هند و همه دست    .در این پروژه عظیم دعوت به عمل می آورم در 

مان  شکر می کنم و برای دولت و مردم هند و سایر ملت های کشورهای عضو ساز اندرکاران برگزاری این اجالس ت

 / انتهای پیام .موفق و سربلند باشید .آرزوی سربلندی و کامروایی می نمایم



 

 : 36 هفته یثدح

   «صبر ورنج »

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

 سِ؛َکدِّهِ صَبَرَ عَلَى اإلفال عَلى  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 لَ اهللَ عَزَّ وَ جََلّ 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   ز خانوادهده، اکه از سفر آور  ی ا هیدهمچنان که شخص با ه

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
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