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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 در چین  ۵Gهای ساخت ایستگاه  چالش در فرآیند

سرمایهتحریم : مهر کاهش  آمریکا،  چین،  های  در  موسمی(  )باد  مانسون  فصل  آغاز  و  چینی  اپراتورهای  گذاری 

و زد  ایستگاه تیسبب شده هوآوی  فرآیند ساخت  به گزارش گیزموچاینا،   ۵Gهای  ای  را کندتر کنند.  این کشور  در 

ایشرکت تی  زد  و  هوآوی  چینی  ایستگاه  (ZTE)های  ساخت  کرده در   ۵Gهای  فرآیند  کندتر  را  امر چین  این  اند. 

های آمریکا وضعیت زنجیره ذخایر این دو شرکت در آینده نزدیک را مبهم کرده  درحالی اتفاق می افتد که ممنوعیت

اختیار   چین را در ۵Gهای مخابراتی  درصد کل قراردادهای احداث ایستگاه   ۸۰است. هر دو شرکت چینی بیش از  

ها بخشی اساسی از فرآیند انتقال چین به نسل جدید ارتباطات موبایل را تشکیل رکتارند. به عبارت دیگر این شد

های چینی فشار وارد  های صادراتی آمریکا به شرکتدهد تحریمنشان می  ۵Gکند شدن احداث زیربنای    .دهندمی

اتورهای چینی در فناوری  گذاری اپرتوان کند شدن روند سرمایهکرده است. البته یکی دیگر از دالیل این امر را می  

۵G  درحال زد دانست.  و  هوآوی  محصول  تیحاضر  چند  بازطراحی  مشغول  به  ۵Gای  تا  قطعات  هستند  کامل  طور 

تهیه به  ژوئن  ماه  در  دو شرکت  نیکی، هر  ژاپنی  رسانه  گزارش  کنند. طبق  را حذف  اعالم آمریکایی  کنندگان خود 

را کاهش دهند. همچنین هوآوی اعالم کرده برخی  ۵Gهای  ستگاه های برخی محصوالت مرتبط با ای حمولهکردند م

کند. عالوه بر آن فصل مانسون  های خود را تغییر داده و قطعات خاصی را در فرآیند تولید خود جایگزین می طراحی

های ه این امر نیز به تاخیر در نصب ایستگاهایی از جنوب چین آغاز شده و به سیالب منجر شده است.  نیز در بخش

۵G دامن زده است. 

دوقطبی در بازار پخش آنالین فیلم  /  های خارجی؟ تر است یا غولهای داخلی سادهرقابت با شرکت

 چین 

های پخش آنالین فیلم هم بیشتر و بیشتر  با شیوع ویروس موذی در سراسر دنیا، محبوبیت سرویس : اقتصاددنیای 

که در   iQiyi .ای بزرگ و پرجمعیتی مانند چین، این روند حاال رقابتی پیچیده و جدی را ایجاد کرده استبازارهد. در ش

های خارجی به آن لقب »نتفلیکس  قدر رشد کرده و بزرگ شده است که رسانه اندازی شد، حاال اینراه   ۲۰۱۰سال  

ها برای او به همراه آورده است. ین سال س در ان سرویدهند. این لقبی است که در واقع موفقیت ایچین« را می 

اصرار دارد که »نتفلیکس پالس« لقب بهتری برای شرکتش  iQiyi با این حال »گانگ یو« موسس و رئیس شرکت

پنجم کل صنعت سرگرمی آمریکا میلیارد دالری، تنها برابر یک  ۲۱۴است؛ ادعایی جسورانه برای تجارتی که با ارزش 

ت مانند نتفلیکس فهرستی بزرگ از محتوای ویدئویی اصل و مجوزدار را در اختیار مشترکانش  درسهم  iQiyi  .است

های  مدل  iQiyiن حال اما برخالف نتفلیکس که تقریبا تمام درآمدش متکی به حق اشتراک است،  دهد. با ایقرار می 

از   که  سرویس  این  اشتراک  یا  عضویت  حق  دارد.  متنوعی  شروع   ۲/  ۸۷)یوآن    ۱۹/  ۸درآمدزایی  ماه  در  دالر( 

درآمد  می از  نیمی  تنها  یوآنی شرکت  ۷/  ۴شود،  ب iQiyi میلیارد  را  امسال  داده  در فصل دوم  اختصاص  ه خودش 

به  شرکت  این  درآمد  مابقی  آنالین  است.  فروشگاه  یک  از  عمده  را  -طور  سرگرمی  بازار  با  مرتبط  اجناس  که 

ی  -فروشدمی موبایل،  بازی  نوظهور  بازوی  به یک  آنالین،  تبلیغات  بخش  البته  و  الکترونیک  کتاب  تجارت  دست  ک 

شود صورت رایگان عرضه میکه در آن محصول یا سرویس پایه به   کندبا مدل تجاری فریمیوم کار می iQiyi .آیدمی

سرویس از  استفاده  برای  مشترکان  ترتیبو  این  به  بپردازند.  هزینه  باید  بیشتر  حسا  iQiyi های  مشترکان  بگر  به 

بهاجازه استف از بعضی محتواها  را میاده  رایگان  تبلیغات و آگهیصورت  آنها تماشای  به این شرط که  ی هادهد، 

که فعالیت چندانی در خارج از بازار خانگی خودش یعنی چین ندارد، این شانس را هم  iQiyi البته  .آنالین را بپذیرند



 
به  ا دارد که  نتفلیکس در کشورش امکان و اجازه  خاطر قوانین ممنوعیت ورود بسیاری  ز محتواهای خارجی، غول 

بتوانیم بگوییم چین از جنگ رقابتی پخش آنالین فیلم و ویدئو   فعالیت ندارد. با این وجود، این به معنای آن نیست که

گ یو  نجات یافته است. گان  -درگیر آن هستند nbcUniversal و HBOیعنی جنگی که رقبای بزرگی مانند نتفلیکس،  -

با iQiyi گذاربنیان  بزرگ،  رقابت  این  از  دور  زیرمجموعهمی Tencent Video حاال  که  بزرگ جنگد  شرکت  از   ای 

تا پایان   Tencent Video دهد کهاست. آمارهای منتشر شده از سوی این دو شرکت نشان می Tencent تکنولوژی

با   امسال  ژوئن  توانسته است  ۱۱۴ماه  بگذارد. جالب میلیون مشترک پشت  ۱۰۵با    ار iQiyi میلیون مشترک،  سر 

میلیون مشترک جدید جذب کرده،    ۱۴ته  در فصل گذش iQiyi اینکه مدل تجاری هر دو شرکت فریمیوم است و حتی

اما اصرار دارد که این   iQiyi.   میلیون مشترک جدید داشته است  ۲در این فصل تنها   Tencent Video در حالی که 

سازی تحمیل  های فیلمرونا به شرکتعواملی مانند شرایطی است که شیوع ویروس ک  خاطرشکست موقتی به

م تولید  ترتیب خط  این  به  تا  به کرده  آنها  موردنیاز  فرضیهحتوای  چنین  است  ممکن  خالی شود.  موقتی  ای صورت 

مشترکانش    ای غنی از محتوای انگلیسی زبان را بهدر همین شرایط مجموعه Tencent Video درست باشد، اما

تر از  ولی« هم هست. مهمداری مانند »چرنوبیل« و »سیلیکونهای تلویزیونی پرطرفکند که شامل سریال ارائه می

میان  رقابت  که  این است  میان iQiyi و Tencent Video آن،  نیابتی  واقع یک جنگ  در سایه   Baidu و Tencent در 

این  iQiyi رسدرا در اختیار دارد. به نظر می  iQiyi لکیتوجوی چینی که بیشترین سهم مااست؛ غول موتور جست

با  در این مورد نوشت: »رقبایی شامل شرکتاش  شکست را پذیرفته است، چون در آخرین گزارش ساالنه  هایی 

جذاب مزایای  و  حقوق  دادن  توانایی  که  خوب  مالی  میپشتوانه  دارند،  هم  تری  را  بهتری  استعدادهای  توانند 

با این همه رقبای غربی که برای تماشای هر ویدئویی کوتاهی هم حق اشتراک     «.کار بگیرندو به  استخدام کرده

 bocom ند تایید کنند که پخش آنالین فیلم همچنان بازی پرسودی است. »گیگی ژو« از کارگزاری توانگیرند، میمی

International  می اشاره  موضوع  این  آن به  زودی  به  چین  بازار  که  میقدکند  بزرگ  دو  ر  هر  بتواند  که  شود 

گ iQiyi و Tencent Video هایشرکت کند.  تضمین  را  آنها  درآمدزایی  و  کرده  پیشرا حفظ  ژو همچنین  بینی  یگی 

های پخش آنالین فیلم و ویدئو مشترک بشوند. این  فرمدر یکی از پلت   ۲۰۲۳میلیون چینی تا سال    ۴۰۰کند که  می

میلیون نفر بوده است. در صورتی که رقیب جدیدی در    ۳۰۰در حدود    ۲۰۱۹یان سال  درحالی است که این رقم تا پا

میلیون نفر مشترک جذب کنند و این به آنها کمک   ۱۵۰توانند حدود ها میین شرکتاین بازار ظهور نکند، هر کدام از ا

تا پیش از آنکه سرعت رقابت     .کند تا با دریافت حق عضویت و اشتراک از آنها، درآمد خودشان را افزایش بدهندمی

رکت در روز سیزدهم آگوست  رو دارد. این شیک نبرد دیگر را هم پیش iQiyiدر بازار پخش آنالین فیلم کندتر شود،  

تحت تحقیق    -کندکه آن را انکار می -فروشی از سوی یک فروشنده کوچک  اعالم کرد که بعد از متهم شدن به گران

بررسی وو  بورس  کمیسیون  اگر  های  دارد.  قرار  آمریکا  بهادار  مجرم شناخته شود،  iQiyi اوراق  تحقیقات  این  در 

از فه با این همه، ثابت ماندن  احتماال مجبور خواهد بود که  رست بورس نزدک نیویورک بیرون آمده و حذف بشود. 

 .ارندگذاران به این شرکت و عملکرد آن دقیمت سهام این شرکت نشان از اعتمادی دارد که سرمایه 

سعود در مسیر سالح  آل  /های جاسوسی آمریکا:پکن و ریاض با یکدیگر همکاری مخفیانه دارندآژانس

 ای؟ هسته

اقتصاد  وال روزنامه  : دنیای  نیویورک استریتهای  و  آژانس ژورنال  از  نقل  به  حرکت  تایمز  از  آمریکا  اطالعاتی  های 

هسته سالح  ساخت  مسیر  در  ظعربستان  دادند.  خبر  ظرفیت ای  ساخت  درحال  چین  کمک  به  کشور  این  اهرا 

نزدیکی ریاض چند سایت    های جاسوسی آمریکا معتقدند: »در ای است. آژانسصنعتی برای تولید سوخت هسته 

کنند که بعدها بتوانند از آن در ساخت تسلیحات  نشده وجود دارد و اورانیوم را به شکلی غنی میاعالم ای  هسته

کننهسته استفاده  هسته ای  پیشرفت  با  همگام  بود  گفته  آمریکا  به  عربستان  طرف د.«  منطقه ای  ای، های 



 
میبرنامه  جلو  به  را  راستی آژانس  .برد اش  حال  در  آمریکا  اطالعاتی  عربستان های  ادعای  بررسی  و  آزمایی 

تالش  تواناییدرخصوص  افزایش  زمینه  در  کشور  این  هسته های  سوخت  تولید  برای  امریاش  هستند؛  که    ای 

های جاسوسی در ای قرار دهد. سازمان نشین را در مسیر توسعه تسلیحات هسته تواند این پادشاهی بادیه می

طبقهفتهه تحلیل  یک  اخیر  تالشهای  مورد  در  شده  دست  بندی  به  دست  را  عربستان  جریاِن  در  و  فعلی  های 

ای فیت صنعتی برای تولید سوخت هسته چرخانند دال بر اینکه این کشور با همراهی چین به دنبال ساخت ظرمی

مقام  برخی  گفته  به  برانگیخاست.  را  هشدارهایی  تحلیل  این  آمریکایی،  تالش های  اینکه  بر  دال  است  های ته 

عربستان در جریان باشد تا اورانیوم خام را به شکلی فرآوری کنند که بعدا   -ای ممکن است از سوی چینپنهانی 

رد استفاده قرار گیرد. »مارک مازتی«، »دیوید ای. سنجرز« و »ویلیام جی. براد« در  بتواند در سوخت تسلیحاتی مو

ای ز نوشتند، آنها در بخشی از این مطالعه، مراکز و تاسیسات جدید تازه تکمیل شدهگزارشی برای نیویورک تایم

تحلیلگر برخی  یافتند که  را  ریاض  نزدیک  در جایی  پانل خورشیدی  تولید  و متخصصان  نزدیک یک منطقه  دولتی  ان 

می گمان  هسته خارجی  سایت  چند  از  یکی  است  ممکن  ]آنجا[  عربستکنند  سوی  از  نشده  اعالم  باشدای   .ان 

های اطالعاتی هنوز درباره  های سعودی هنوز در مرحله ابتدایی است و تحلیلگویند تالش های آمریکایی می مقام 

از سایت  نتیجهبرخی  به  نیافته   هایگیریهای مورد بررسی  این مقام محکم دست  این ها میاند.  اگر  گویند، حتی 

برنامه هسته  یک  باشد  گرفته  تصمیم  نظ پادشاهی  کند، سال ای  دنبال  را  توانایی  امی  که  کشید  خواهد  ها طول 

وژه  در گزارشی با عنوان »اخبار جدید از پر ۹۸فروردین    ۱۹ای را بیابد )»دنیای اقتصاد« در تاریخ  تولید کالهک هسته 

ر  ای دهای هستهله پرداخته و به نقل از رابرت کلی، مدیر سابق بازرسیاتمی عربستان« به تفصیل به این مسا

وساز در یک رآکتور  دهد ساختای جدید نشان می المللی انرژی اتمی، نوشته بود که »تصاویر ماهوارهآژانس بین 

ماه تا    ۹وی تخمین زده بود که این رآکتور ظرف » کننده« گرفته است«.  آزمایشی در حومه ریاض سرعتی »خیره

ای ملی چین« ان توافقاتی با »شرکت هسته یک سال دیگر« کامل و عملیاتی خواهد شد. در همین حال، عربست 

براد« در ادامه گزارش خود در نیویورک تایمز نوشتند،   -سنجرز  -مازتی»  .برای کشف ذخایر اورانیوم امضا کرده بود(

بارها گفته   ها عزمسعودی نکرده و  پنهان  را  با پیشرفت هسته خود  ای جلو طقه های منای برخی طرفاند همگام 

وعده داده بود که این پادشاهی در صورت تداوم    ۲۰۱۸ها، ولیعهد سعودی در سال  موس سعودیروند. در قا می

به تسلیحات هستههای منطقه پیشرفت طرف  یا  یا سا ای، خواهد کوشید  یابد  را توسعه بخشد  ای دست  خت آن 

تاریخ  )»دنیای  در  گزارشی  در  هسته  ۹۹مردادماه    ۷اقتصاد«  سعودی  از  »نگرانی  عنوان  مساله  ابا  این  به  ی« 

بن »محمد  که  بود  نوشته  و  »شرطِ پرداخته  به  کرده  اعالم  آشکارا  عربستان،  ولیعهد  شروطسلمان،  و  ها«  ها 

ته اول ماه آگوست، کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان به رهبری ای را دنبال خواهد کرد«(. در هفتسلیحات هسته 

کرد ا در الیحه مجوز بودجه اطالعاتی افزود که دولت را ملزم میکالیفرنیا، بندی ر  »آدام بی. شیف«، دموکرات از

به    ای این کشورهای هستهبه این سو در مورد توسعه برنامه   ۲۰۰۵های سعودی را از سال  گزارش در مورد تالش 

نیو گزارشگران  نوشته  به  کند.  تسلیم  نمایندگان  نشانه مجلس  این  تایمز،  این  یورک  ظن  سوء  از  روشن  است  ای 

ای عربستان حدودا به سال  طلبی هستهجاه  .ای اعالم نشده در جریان استهای هستهمیته که برخی فعالیت ک

عنوان بخشی از ای بههای انرژی هسته زینه گردد زمانی که این پادشاهی شروع به تحقیق در مورد گبازمی   ۲۰۰۶

ای خود های هستهاین پادشاهی برنامه   تازگی،اعضای »شورای همکاری خلیج فارس« کرد. به برنامه مشترک با  

سلمان قرار داده تا اقتصاد را متنوع ساخته و از نفت دور سازد. این پادشاهی  محمد بن«  ۲۰۳۰را در قالب »نگاه  

می کاستدالل  هسته کند  انرژی  میه  اجازه  کشور  این  به  همای  که  را  خود  خام  نفت  نیازهای  دهد  برای  اکنون 

در حالی که همزمان یک صنعت  ند صاکداخلی مصرف می آورد؛  ارمغان  به  برای خزانه دولت  بیشتری  درآمد  در و 

می ایجاد  جوان  کار  نیروی  برای  شغل  تولید  برای  را  تک«  »های  یجدید  هدف  اگر  اما  اقتصادی  کند.  »درو«ی  ک 

هسته انرژی  باشد،  مفید  و  انرژیفراوان  با  مقایسه  در  صای  یک  باد  و  خورشید  تجدیدپذیر  برای  های  فقیر  نعت 



 
پایه  و  لندن  دانشگاه  در  انرژی  پژوهشگاه  ارشد  و  افتخاری  محقق  دورفمان«،  »پل  است.  رئیس  »کشت«  و  گذار 

این است:    گوید: »هر دولتی محق است ای میگروه مشاوره هسته  کند. مشکل  تعیین  را  انرژی خود  ترکیب  که 

های  هفتم هزینهپنجم و یکی تجدیدپذیر شاید یک هاگوید: »انرژیای بس عظیم است.« او میهای هستههزینه

در  هسته که  است  آمریکایی  بانکداری  و  مالی  )شرکت خدمات  »الزارد«  توسط  که  تحلیلی  براساس  باشد.«  ای 

گذاری و مدیریت ثروت، همچنین ارائه خدمات بیمه و گذاری، مدیریت سرمایه بانکداری سرمایه   زمینه ارائه خدمات

صندوق  می سرمایه  هایمدیریت  فعالیت  هزینه گذاری،  کاربردی  مقیاس  متوسط  است،  شده  انجام  های کند( 

فتوولتائیک خورشیدی حدود   در طول عمر  استفاده  در    ۴۰غیرقابل  مگاوات ساعت  در هر  در    ۲۰۱۹سال  دالر  بود 

ه گزارش باید شامل  کند کاین بند بیان می  .دالر بود  ۱۵۵ای  حالی که این رقم برای هر مگاوات ساعت انرژی هسته 

ای میان عربستان و دیگر کشورها غیر از آمریکا« شود؛ کشورهایی همچون چین  ارزیابی »وضعیت همکاری هسته 

آگوست به قلم »وارن پی. استروبل«، »مایکل آر.   ۴نال در گزارش  یا فدراسیون روسیه. روزنامه وال استریت ژور

غربی نگران مراکز و تاسیسات متفاوتی در عربستان هستند؛   هایگرودون« و »فلیسیا شوارتز« نوشت که مقام 

چینی  با  برنامه  از  بخشی  تاسیسات  این  نوشت  روزنامه  این  کشور.  این  غربی  صحرای شمال  در  ها جهت  یعنی 

کیک زرد اورانیوم از سنگ اورانیوم است. این گام اول و ضروری در فرآیند به دست آوردن اورانیوم برای  استخراج  

رآکتورهای هسته زیساغنی در  برای استفاده  بعدی است: خواه  برای غنی)های(  در ای غیرنظامی خواه  سازی 

برای تسلیحات هسته  و  باالتر  )»دنیای سطوح  گزارای.  در  تاریخ  اقتصاد« همچنین  در  عنوان   ۹۹تیرماه    ۲۶شی  با 

ارات هم پرداخته بود و از تبعات این  ای شدن امجزیره عربستان« به هسته ای در شبه»نگرانی از نشت مواد هسته 

در هر حال، گزارشگران نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش    .مساله برای منطقه به تفصیل سخن گفته بود(

از جمله    -اندعودی و چین آشکارا از تعدادی پروژه مشترک در این پادشاهی سخن گفتهخود افزودند، عربستان س

او وژه پر استخراج  برای  دریاای  آب  از  بزرگ   -رانیوم  به  کمک  اعالمِی  هدف  با  هم  برای  آن  جهان  نفتی  کشور  ترین 

آرام به سوی منطقه آرام   رسد کهکننده اورانیوم. چنین به نظر میای یا تبدیل شدن به صادر توسعه انرژی هسته 

هسته  میمسابقه  بر  گام  اای  دوم  گام  برداشت.  »براکه«  در  امارات  را  اول  گام  حال دارد.  در  عربستان  سوی  ز 

اعالم کرده   ۹۶برداشته شدن است. گام بعدی هم احتماال از سوی مصر برداشته شود. رویترز در گزارشی در سال 

جمهوری روسیه، به در جریان سفر والدیمیر پوتین، رئیس   ۹۶آذر    ۲۰شنبه  های مسکو و قاهره روز دوبود که مقام 

ای در این کشور امضا کردند. شرکت دولتی دالر برای احداث نیروگاه هسته میلیارد    ۲۱مصر قراردادهایی به ارزش  

بود که نیروگاه هسته هسته اتم( اعالم کرده  رآکتور  ای در اطراف شهر دبا )الضبعه( مصر  ای روسیه )روس  چهار 

حدود   آن  هزینه  و  داشت  می   ۲۱خواهد  انتظار  بود.  خواهد  دالر  سمیلیارد  در  تاسیسات  این  ساخت  های  ال رود 

نامه احداث این نیروگاه را امضا کردند  تفاهم  ۲۰۱۵به پایان برسد. به گزارش رویترز، دو کشور در سال    ۲۰۲۸  -۲۰۲۹

تامین هزینه  برای  روسیه  در  و  وام  یک  آن  داده استهای  قرار  گزارشگران   -سنجرز  -مازتی»  .اختیار مصر  براد«، 

کنند تا شواهدی بیابند دال بر  هاست تالش میالعاتی آمریکا دهه های اطنیویورک تایمز، همچنین نوشتند که مقام 

 ها بیم ای است. این مقام اینکه عربستان سعودی در تالش برای تبدیل شدن به یک قدرت مسلح به سالح هسته

می  تالشی  چنین  که  گسترده دارند  تسلیحاتی  رقابت  یک  موجب  بیتواند  و  منطقه  در  حد تر  از  بیش  شدن  ثبات 

هسته   منطقه بازیگر  تنها  اسرائیل  کنون،  تا  به شود.  را  مساله  این  بارها  رژیم  این  اما  بوده  منطقه  در  صورت  ای 

میزی به  آکمک کردند تا به شکل موفقیت  ها به پاکستان ورشکسته، سعودی ۱۹۹۰رسمی رد کرده است. در دهه  

ای پاکستان یا تکنولوژی  بر تسلیحات هسته  ای بپردازد. اما هرگز روشن نبود که آیا ریاض ادعاییتولید بمب هسته

تسلیح هسته سر  بر  طرف  دو  میان  نهانی  توافق  آیا  نیست  معلوم  دیگر  عبارت  به  خیر.  یا  داشت  کشور  این  ای 

سال پس از اولین استفاده    ۷۵ای از سوی پاکستان هم وجود دارد یا خیر. طی  الح هستهاحتمالی عربستان به س 

ای هستند. با این حال به نظر  طور رسمی دارای بمب هسته کشور به   ۹و ناکازاکی، تنها  از بمب اتم در هیروشیما  



 
مقام می به رسد،  را  کشور  سه  اکنون  هم  آمریکا  اطالعاتی  کمکهای  زمینه  در  خاص  هسته  طور  شدن به  ای 

گرفته  نظر  زیر  زعربستان  از  نوشتند،  تایمز  نیویورک  گزارشگران  روسیه.  و  چین  پاکستان،  در  اند:  عراق  مان جنگ 

های اطالعاتی آمریکا احتیاط  ای از سوی صدام مطرح شد، سازمانکه ادعای مجعول تسلیحات هسته   ۲۰۰۳سال  

به خرج می تا بیزیادی  پیشرفدهند  در مورد  آن اشتباه مرگبار  ت هسته جهت  مبادا  تا  ندهند  ای کشوری هشدار 

ب کاخ سفید،  در  تکرار شود.  دیگر  بار  عراق  به  میحمله  نظر  مقام ه  که  تالش سعودی  رسد  از  ترامپ  دولت  های 

برنامه هسته  به  که  زمانی  تا  باورند  این  بر  آنها  ندارند.  داده  چندان دل خوشی  پایان  برخی کشورهای منطقه  ای 

ای خود را تولید کنند و ها همچنان این گزینه را برای خود محفوظ خواهند داشت تا سوخت هسته ، سعودینشود

به   نگرانسوی هسته راه  وضعیت  در  دولت  اکنون  اما  بگذارند.  باز  خود  برای  را  این کنندهای شدن  اعالم  برای  ای 

ای از جانب کشورهای دیگر را تحمل کند؛ در  ستهتواند هیچ گونه توانایی تولید همساله قرار دارد که بگوید، نمی

بستان راه سکوت در پیش گرفته است؛ کشوری  رسد در مورد متحدان نزدیک خود از جمله عرحالی که به نظر می

های دولت های نظامی هم ید طوالیی دارد. ترامپ و مقام های حقوق بشر و ماجراجوییکه در زمینه سوءاستفاده 

نزدیک پیوندهای  از جمله  او  نگاران و مخالفان سعودی  بر کشتار روزنامه  برقرار کرده، چشم  با رهبری سعودی  ی 

این مساله همچنین   .های مربوط به صلح در خاورمیانه کردندولیعهد سعودی را وارد تالش  جمال خاشقجی بستند و

این و  کرده  اتخاذ  چین  برابر  در  تهاجمی  موضعی  ترامپ  دولت  که  شده  مطرح  زمانی  جبهه   در  در  را  های کشور 

این کشور بر از جمله در مورد شیوع کرونا و تالش  به چالش کشیده است؛  ها در هنگ زادی ای سرکوب آمختلف 

ای چین با عربستان به میان نیاورده است. وزارت خارجه آمریکا در  کنگ. تا کنون، آمریکا سخنی از همکاری هسته

بیانیه  در  میالدی  جاری  ماه  به  اوایل  یافته ای  مورد  در  اگرچه  که  گفت  تایمز  اظهارنظری  نیویورک  اطالعاتی  های 

دهیم ای با طرف چینی هشدار می ایمان در مورد خطرات مشارکت هسته طور معمول به تمام شرککند اما »به نمی

ناوری. ما  ها بر منافع امنیتی آمریکا و متحدانش دارد و نیز سرقت این کشور در زمینه فاز جمله تهدیدی که چینی

را ترغیب می تامینقویا تمام شرکایمان  با  تا فقط  به معیارهای منعکنیم  که  اعتمادی  قابل  پایبند    کنندگان  اشاعه 

سازی و بازفرآوری هستیم« و  هستند همکاری کنند«. این بیانیه همچنین گفته بود که »ما مخالف گسترش غنی 

دهد. این بیانیه همچنین  ها با پیمان منع گسترش میسعودی ایاالت متحده »اهمیت بسیاری« به رعایت و همکاری

آمریکا   با  توافقی  به  تا  خواست  سعودی  عربستان  »حفاظتاز  آن  اساس  بر  که  یابد  منع  دست  قدرتمند  های 

گسترش، صنایع آمریکا و سعودی را قادر به همکاری سازد.« به این ترتیب، آمریکا در تالش است تا عربستان را در  

ترامپ از آغاز روی کار    .ود نگه دارد تا مبادا این کشور به دامان رقبای این کشور یعنی روسیه یا چین برودمدار خ

مدن دولت خود مذاکراتی را با عربستان بر سر دستیابی به یک توافق آغاز کرده است که البته نیازمند تایید کنگره  آ

تواند به عربستان سعودی در زمینه ساخت یک برنامه  میاست. اگر به این توافق دست یافته شود، ایاالت متحده  

نیویورک هسته گزارشگران  رساند.  یاری  غیرنظامی  سعودیتایمای  که  باورند  این  بر  به  ز  نیستند  مایل  ها 

های دولت  ها چند سال پیش و برای ساخت نیروگاه خود به آن تن دادند. مقام هایی تن دهند که اماراتیمحدودیت 

یند این مذاکرات طی یک سال گذشته متوقف شده است. همکاری عربستان با چین به این معناست  گوترامپ می

های چند میلیارد  نند از آمریکا دست کشیده و به چین روی آورند و به جای ساخت زیرساختتواها میکه سعودی

طور سنتی بر  آورند. چین به  ها رویهای ارزان قیمت چینیای، به کمکدالری مورد نیاز برای تولید سوخت هسته

نمی اصرار  اشاعه  منع  سختگیرانه  موجب  تدابیر  که  است  دالیلی  از  یکی  همین  و  سعودیکند  به اشتیاق  ها 

چینیچینی و  شده  دادهها  نشان  عالقه  سعودی  نفت  به  نیز  می  .اندها  منطقه  از کارشناسان  بخشی  گویند: 

این نگرش سرچشمه می از  دیگر نمی  گیردمحاسبات عربستان  پادشاهی  این  آمریکا حساب  که  تواند روی کمک 

اند  ها به دو قدرتی روی آورده گوید: طنز سخن اینجاست که سعودی ابق سیا، می کند. »موات الرسن«، افسر س

ای و رقیب عربستان پیوند نزدیکی  های منطقه یی هستند که با برخی طرف)روسیه و چین( که هر دو از کشورها



 
کرده    یون نلسون« هم در گزارشی برای نیویورک پست نوشت، پادشاهی مطلقه عربستان عزم جزم دارند. »است

های ز مقام اویلی هاینونن«، ا»  دهد. او به نقل ازها انجام می ای شود و این کار را با حمایت و کمک چینیتا هسته 

بین آژانس  میسابق  اتمی،  انرژی  شماالمللی  اگر  کجاست؟  که  ]سعودی  نویسد:»شفافیت  هستید  مدعی  ها[ 

سایه برنامه  در  را  آن  چرا  است،  آمیز  صلح  پنهاتان  کرده ها  مین  پست  نیویورک  گزارشگر  دولت  اید؟«.  افزاید 

ها سرشاخ شده است.  بادامیاز مسائل با چشم   عربستان زمانی به چین روی آورده که دولت ترامپ بر سر طیفی

می  گزارش  عربستااین  همکاری  مقام افزاید:  نگرانی  موجب  بر ن  است.  شده  آمریکا  سیاسی  و  اطالعاتی  های 

ک پست، سال گذشته ترامپ با »وتوی« نمایندگان هر دو حزب مخالفت کرد؛ وتویی که آمریکا  اساس گزارش نیویور

از مداخله و همکاری ب باز میرا  از کانکتیکات می داشت. کریس ا سعودی در یمن  نماینده دموکرات  : گویدمورفی، 

ین است که این کشور  روند اها و دیگران به سمت چین می»حدس من این است که یکی از دالیلی که سعودی 

رک تایمز، به کشور  براد«، گزارشگران نیویو  -سنجرز  -مازتی»  «.های سختگیرانه نیستمانند آمریکا قائل به کنترل

ای هاست در حال توسعه یک برنامه هسته ی سالکنند. آنها بر این باورند که عربستان سعوددیگری هم اشاره می 

نویسند عربستان  هایی دارد. این گزارشگران میمینه ساخت رآکتور شراکتغیرنظامی است و با آرژانتین هم در ز

هایی را کسب  مندی مهارت ای را رد کرده و به شکل نظام سوخت هستهاش جهت کنترل تولید  محدودیت بر توانایی 

اس  –کرده   مهندسی هستهمانند  اورانیوم،  موشکتخراج  و ساخت  و...  ای  بالستیک  را   -های  کشور  این  )هر   که 

دهد. »توماس. ام.  ای اش قرار میزمان که تصمیم بگیرد و اراده کند( در موقعیتی برای توسعه تسلیحات هسته 

،  ۲۰۱۷تا    ۲۰۱۱ای از سال  های هسته الملل و منع گسترش سالحکانتریمن«، معاون وزیر امور خارجه در امور بین 

ارزش  معتقد است: »سعودی و شاید تسلیحات خودشان  تولید سوخت خود  پنهان جهت  توانایی  برای داشتن  ها 

انرژی اتمی ملی سعودی« که از سوی    قائل هستند.« سال گذشته سندی با عنوان »به روزرسانی در مورد پروژه

رسانی به آنها از طریق  ورهای غیرنظامی و همچنین سوختآژانس اعالم شد، به طرحی مفصل برای ساخت رآکت

« اشاره کرد. در این سند آمده بود که این پادشاهی به دنبال ذخایر اورانیوم در بیش از  سازی تولید اورانیوم»بومی

ید  رزمین خود )مساحتی معادل ماساچوست( کندوکاو کرده و با همکاری اردن به دنبال تولهزار مایل مربع از س  ۱۰

ی است. تاسیسات تحت نظارت  اسازی اورانیوم برای سوخت هستهکیک زرد بود. تولید آن گامی دیگر در راه غنی 

»رابرتآژانس  است.  نشده  اعالم  آژانس  به  اطالعاتی  اتمی  های  آژانس  بازرس سابق  مقام سابق کلی«،  یک  و 

عربستان ناراضی است زیرا این کشور از همکاری    گوید: »آژانس ازآزمایشگاه ملی الرنس لیوِرمور در کالیفرنیا، می 

این زند و نمیباز میهای موجود خود سر  در مورد برنامه  این برنامه چیست و چه در سر دارد.«  از  گوید هدفش 

ای بیابانی و دور افتاده که  ریکایی کشف شده است احتماال در منطقه های اطالعاتی آمسایت که از سوی آژانس 

دور نیست قرار گرفته است. آنجا جایی است که دهکده خورشیدی عربستان هم در آن قرار   لعیینةچندان هم از ا

بین»  .دارد امنیت  و  علوم  موسسه  رئیس  آلبرایت«،  و دیوید  است  واشنگتن  در  خصوصی  گروه  یک  که  المللی 

رصد میهای هسته الیت فع را  ماهواره ای  تصاویر  کردکند،  تحلیل  را  مذکور  از سایت  پنج  ای  گزارشی  در  آلبرایت   .

از سال  صفحه را که  به دور افتاده بودن نسبی آن در    ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۳ای، تاسیساتی  )با توجه  ساخته شده است 

ای که در سال  گفت، یک تصویر ماهواره  های سعودی و راه طوالنی دسترسی به آن( مشکوک دانست. ویبیابان

د بزرگ را برای بلندکردن سقف داشته باشد، وجود چهار جرثقیل زر  گرفته شده است، پیش از آنکه این سازه  ۲۰۱۴

های داد. آلبرایت در گزارش خود، ظاهر ساختمانجایی تجهیزات سنگین در مناطق پر پیچ و خم نشان میو جابه 

کند میختمان تأسیسات تبدیل اورانیوم ایران قابل مقایسه دانست. اما »کلی« ابراز تردید  سعودی را تقریبا با سا

ماهواره  تصاویر  هستهکه  مخفی  فعالیت  از  شواهدی  دهد.ای  نشان  را  سعودی  العینیه    ای  سایت  گفت  وی 

وی گفت:    شود.«سعودی شناخته می  -عنوان یک مرکز مشترک توسعه خورشیدی ایاالت متحده  هاست به»سال 

ین حال، او افزود: »من کامال اطمینان شود.« با اای دیده می »این دقیقا همان چیزی است که در تصاویر ماهواره 



 
برنامه  در  و چین  در مکانهادارم که عربستان سعودی  زرد  تولید کیک  و  اورانیوم  به استخراج  دیگر ی مربوط  های 

ای در آزمایشگاه ملی لوس آالموس  لیلگر سابق تصویر ماهواره فرانک پابیان«، تح»  «.کنندپادشاهی همکاری می

می  نیومکزیکو  میگویددر  دیده  بیابانی  مکان  این  در  آنچه  و،  مقاله  در  شده  توصیف  تاسیسات  با  ظاهرا  ال  شود 

 رسد آنجا یک کارخانه کوچک برای تبدیل سنگ اورانیوم به کیک زرد است. استریت ژورنال مطابقت دارد. به نظر می 

آوری برای جمعهایی حوضچهپایی و نیز ۱۵۰اینجا همچنین دارای پاسگاه، حصارهای امنیتی، ساختمان بزرگ حدود 

بیابانی در شمال غربی عربستان سعودی و درست در جنوب »العوال« قرار  زباله  های اورانیومی است. این محل 

ماهواره تصاویر  میدارد.  نشان  درای  العوال  سایت  ساخت  که  زمان   ۲۰۱۴سال    دهد  همان  در  تقریبا  شد؛  آغاز 

 .تاسیسات در نزدیکی العینیه هم آغاز شد

 واله به دنبال بازار چین 

کند در حال مذاکره با بندر آلکانتارا  آهن فعالیت میشرکت برزیلی واله که در زمینه استخراج سنگ : دنیای اقتصاد

محموله صادرات  بتواند  تا  است  برزیل  در  های سنگدر ساحل شمالی  که  اقدامی  دهد؛  افزایش  را  چین  به  آهن 

تالش برای  راستای  چین  اخیر  داخلی متنوع های  تقاضای  افزایش  بحبوحه  در  فلزی  خام  مواد  تأمین  منابع  سازی 

اقتصاد« به نقل از »روزنامه صبح چین«، آلکانتارا بخشی از  الملل روزنامه »دنیای گروه اقتصاد بین  است. به گزارش

بتواند میزبان کشتی تا  را پیشنهاد داده است  بندر  این  در  آب  باالی  با عمق  و  های حاممناطق  آهن چاینامکس  ل 

کشتیواله  باشد؛  غولمکس  می های  که  بیشتپیکری  بسیار  میزان  شناورهای  توانند  به  نسبت  را  آهن  از  ری 

کنند حمل  از    .معمولی  میزبانی  برای  را  خود  جدید  بندر  چهار  چین  آنکه  از  پس  و  راستا  همین  در  واله  شرکت 

در ماه     های صادرات آهن به این کشور را افزایش دهد.لهکند تا محموهای حامل فلزات تایید کرد، تالش می کشتی

ابقه در واردات فلزات برای پاسخ به افزایش شدید تقاضای داخلی برای فوالد بود سژوئن، چین شاهد رکوردی بی 

برای جهش در ساخت منابع الزم  بتواند  زیرساختوتا  کند. حدود  ساز  را فراهم  از    ۶۰های خود  این مواد  از  درصد 

ه ژوئن افزایش داشت؛ دالر در هر تن طی ما  ۱۱۰آهن به  ود و به این ترتیب قیمت سنگشوی استرالیا تامین میس

آوریل   از  تنها گزینه پیش روی شرکت واله برای  تاکنون بی  ۲۰۱۹قیمتی که  آلکانتارا  بندر  البته  سابقه بوده است. 

آهن خود از  ه درنظر دارد تا بتواند توان صادرات سنگآهن خود به چین نخواهد بود. والافزایش حجم صادراتی سنگ 

مکس را باید  پیکر واله در این میان کشتی غول   میلیون تن برساند.  ۲۴۰تن کنونی به  میلیون    ۲۰۰بنادر برزیل را از  

نزدیک  برای  برزیلی  این شرکت  از سوی  این شرکت  تر کردن معادن سنگتالشی  دانست.  بازار چین  به  آهن خود 

سنگاعال تامین  برای  را  متنوعی  منابع  باید  چین  است  معتقد  که  است  کرده  بم  داشته  خود  تا  آهن  اشد 

آهن مصرفی خود داشته باشند های متعدد دیگری به جز استرالیا برای خرید سنگگذاران این کشور گزینهسرمایه 

واله، چنی اعتقاد  به  باشند.  وابسته  منابع  از  اندکی  تعداد  یا  یک  به  نظیر  تواند ریسک ن شرایطی میو کمتر  هایی 

چی بازار  برای  را  منابع  تامین  تردید  و  باال  همقیمت  چین  باشد.  داشته  درپی  تا  ن  ساالنه  تن   ۹۰۰اکنون  میلیون 

کند و برزیل نیز همچنان در حال انجام تعهدات قبلی خود است که این امر موجب شده است  آهن را وارد میسنگ

ی هارسد برای کاهش ریسک های اخیر مواجه شود. از این رو به نظر میدرصدی در ماه   ۴۰  تا بهای این فلز با رشد

 .سازی منابع تامین خود برطرف سازدآهن را با متنوعمربوطه، چین درنظر دارد تا تمایل زیاد خود برای واردات سنگ

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۲
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المللی را اعالم  ارز عمده بین  ۴۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )یکشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا    -تهران   

دلکرد   به  تمامکه  بهای  جهانی  بازارهای  تعطیلی  ماند یل  ثابت  نیز  امروز    .ارزها  اساس  این  بر  ایرنا،  گزارش  به 

ریال و    ۹۷۶هزار و    ۵۴به قیمت   هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس  ۴۲ )یکشنبه، دوم شهریور( هر دالر آمریکا

ریال،    ۹۳هزار و    ۴۶زی، هر هر فرانک سوئیس  بانک مرکهمچنین در تابلوی    .ریال اعالم شد  ۵۵۳هزار و    ۴۹ هر یورو

  ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۶۵هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۶۲هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۷۴هزار و    ۴کرون سوئد  

  ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۳۲۰هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  

  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۷۰۰هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۴۱هزار و  

ریال، راند آفریقای    ۴۷۵هزار و    ۲۷ریال، نرخ دالر نیوزیلند    ۸۷۴هزار و   ۳۱دالر کانادا   عالوه بر این،    .ریال قیمت خورد

و    ۲جنوبی   ترکیه  ۴۴۹هزار  ریال قطر    ۵۶۲ریال، روبل روسیه    ۷۲۸و  هزار    ۵  ریال، لیر  و    ۱۱ریال،  ریال،    ۵۳۹هزار 

هزار و   ۱۱ریال، ریال سعودی    ۷۳هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳یکصد دینار عراق  

هزار و    ۴۹بنگالدش    صد تاکایریال، یک  ۶۲۸هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰

ریال، یکصد    ۸۷۰هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱ریال، کیات میانمار  ۲۷۵هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۵۸۶

ریال،    ۷۰هزار و    ۶امروز هر یوان چین    .تعیین شد ریال  ۷۳۷هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی   ۶۶۰هزار و   ۸درام ارمنستان  

بات   مالزی    ۱۰۴هزار    ۱۳۳تایلند  یکصد  رینگیت  و    ۱۰ریال،  جنوبی    ۵۲هزار  کره  وون  هزار  یک  و    ۳۵ریال،  هزار 

  ۶۷۳هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۹۹هزار و    ۹یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن   ۲۳۶

ریال، منات    ۵۶۷هزار    ۱۶جدید بالروس    روبل  ال،ری  ۵۴۵ریال، افغانی     ۸۴۴هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  

ریال،    ۷۲و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۳۴۰هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶هزار و    ۲۴آذربایجان  

 .گذاری شدریال ارزش ۹۶۶هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و   ۴بولیوار جدید ونزوئال 

 

 مشارکت راهبردی ایران و چین؛ دگرگونی سازوکار قدرت در خاورمیانه 

ای در منطقه با  ساز ایجاد ترتیبات امنیتی تازه پکن را زمینه -تحلیلگران، همکاری راهبردی و جامع تهران  -ایرنا  -تهران

کند رمیانه را تضعیف می های بازیگری ایاالت متحده در خاوهمکاری ایران، روسیه و چین می دانند که نه تنها اهرم

ای و جهانی نزدیکی راهبردی ایران  بررسی پیامدهای منطقه   .زندهای ضدآمریکایی دامن میبه تقویت دیدگاه   بلکه

چین پیش  و  انتشار  بازخوردهای  مهمترین  از  جامع نویسیکی  همکاری  چین« »برنامه  و  است. ایران  نکته     بوده 

برنام  این  در مورد  توجه  و قابل  اندیشکده جالب  و  که تحلیلگران  آنجا است  آمریکا  ه  ویژه  به  در غرب  برجسته  های 

ها مشارکت راهبردی  کنند. در بیشتر این ارزیابی مدت و بلندمدت توافق احساس نگرانی میبه اثرات میان   نسبت

تهران مخصوصا  طرف  دو  هر  برای  گوناگونی  منافع  و  امتیازات  واجد  چین  و  شده ایران  وارزیابی  به    است  نسبت 

از     .شوداحساس نگرانی شدید ابراز می ای بین المللیهای منطقه گسترش دامنه بازیگری تهران و پکن در حیطه

ای فعال در عرصه تحلیل سیاسی نشریه معتبر »فارین پالسی« است که در گزارش خود  جمله این مراکز رسانه 

ست و عنوان داشت توافق فوق خبر بدی برای غرب است  توافق راهبردی میان ایران و چین را امضا شده دان حتی

موقعی ایران  و  پکن  به  میزیرا  منطقه  در  را  مستحکمی  کشورهای    .بخشدت  با  چین  همکاری  دیدگاه،  این  در 

ساله تجاری، سیاسی فرهنگی و امنیتی میان تهران و پکن از همه    ۲۵ای نیست اما همکاری  خاورمیانه نکته تازه 

نکه هر دوی ای و جهانی این دو کشور متفاوت است مخصوصا آزیرا خط مشی و تمایالت منطقه   ها متمایز استآن

امنیتی آن مباحث  کشور  دو  توافق  در  که  است  آن  غرب  برای  مهم  نکته  دارند.  متحده  ایاالت  با  تقابلی  رویکرد  ها 

ه رزمایش نظامی دریایی سال  های نظامی آن باعث نگرانی واشنگتن است، همانگونه کجایگاه خاصی دارد و جنبه 

یای عمان باعث شگفتی کاخ سفید شد. برای کاخ سفید این  گذشته دو کشور به همراه روسیه در تنگه هرمز و در

https://www.irna.ir/news/83902945/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87


 
آن   از  به حوزه تحول  که  دارد  اهمیت  و روابط دوجانبه می جهت  اقتصاد  از  فراتر  تاثیری  هایی  نزدیکی  این  و  پردازد 

 .مراه خواهد داشتای و داخلی به هجهانی، منطقه

در شرق آسیا و آفریقا منافع ایاالت متحده را  تاکنون افزایش قدرت و نفوذ چین  //    شکست رویکرد فشار حداکثری

در چارچوب  به چالش می  را  در خاورمیانه جبهه جدیدی  پکن  پررنگ  اکنون حضور  و  و واشنگتن  کشید  پکن  تقابل 

شود تا از فشار  ر دارد. طبق تحلیل فارین پالسی، توافق باعث میگشاید که ایران هم در مرکز این تحول قرامی

کند. ایران  و مسیری برای تجارت ایران باز شود زیرا صادرات نفت و گاز ایران به چین را تسهیل میها کاسته  تحریم

و امتیازاتی را   تواند از روابط راهبردی خود با پکن در چارچوب مذاکرات احتمالی آینده با غرب استفادههمچنین می

کند فارس کسب  در خلیج  نقش چین  تهدید گسترش  واسطه  روابط خارجی  تارنمای    .به  پژوهش »شورای  مرکز 

اتحادیه اروپا« هم سند همکاری ایران و چین را »یک مشارکت عملگرایانه« نامید و همکاری دو کشور را حاوی ابزار  

چانه ایارزشمند  برای  ژئوپلیتیکی  های  حوزه  در  کردزنی  ارزیابی  روابطی   .ران  چین  و  ایران  تحلیل  این  طبق 

رایدئولوژیک دارند. تهران به خوبی از روند فزاینده قدرت جهانی چین مطلع است و نسیت  بینانه، عملیاتی و غیواقع 

  در حالی که تنها کمتر از سه ماه دیگر   .به چالش آفرینی پکن برای سلطه اقتصادی کاخ سفید در جهان آگاهی دارد

دهد  ی ایران و چین نشان می است، دقت بیشتر بر مشارکت راهبردقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با 

شود. علت آن است که ایجاد این دورنمای پیروزی جمهوریخواهان و ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کمرنگ می

است زیرا نه کرد شکست خوردهامپ بر آن تاکید میکند راهبرد فشار حداکثری که دولت ترروابط راهبردی ثابت می

ای ایران ناتوان بود بلکه تهران را به پکن که مهمترین و بزرگترین های منطقهستتنها در محدودکردن و تغییر سیا

 .رقیب آمریکا است نزدیک ساخت

دیکی راهبردی ایران به چین، به نوشته فارین پالسی، دربلندمدت نز//    ساله ایران و چین  ۲۵منافع دوجانبه توافق  

کند.  رت ایاالت متحده در منطقه خلیج فارس کمک می ای تهران، به تضعیف قدایش توان نظامی و منطقه ضمن افز

در طرف مقابل برای چین هم این توافق تضمینی در حوزه تامین امنیت انرژی را به همراه خواهد داشت. تضمین  

عربستان  اکنون  است.  پکن  برای  توافق  این  دیگر  مهم  دستاورد  هم  فارس  خلیج  در  دریایی  نقل  و  حمل  آزادی 

میلیون بشکه نفت را به این کشور    ۲.۱و روزانه تا بیش از   کننده نفت خام برای چین استمینسعودی بزرگترین تا

رود، چین تالش دارد تا منابع تامین انرژی خود را  کند. عربستان متحد مهم آمریکا در منطقه به شمار می صادر می

کنند نیز روابط بسیار نزدیکی با  ن میمتنوع کند. نکته اینجا است دیگر کشورهای عرب منطقه که نفت چین را تامی

واشنگتن باعث  -هراس دومین اقتصاد بزرگ جهان از این موضوع است که تشدید جنگ تجاری پکن  .واشنگتن دارند

شود ایاالت متحده بر کشورهایی که وظیفه تامین انرژی و نفت خام چین را برعهده دارند فشار بیاورد تا در روابط  

با چین تجدیدنظر   برای پکن است که خود  ایران، حصاری امن و یک تضمین مهم  با  برقراری مشارکت جامع  کنند. 

شدهمی ضمانت  انرژی  منبع  باشدتواند  داشته  همراه  به  ایران  برای  تجاری  امتیازات  برخی  درقبال  را  طبق    .ای 

لی که چین یکی از شرکای  داند. درحامی  تحلیل شورای روابط خارجی اروپا، پکن، ایران را چهارراه مهم خاورمیانه

تواند بر این گذاری خارجی دارد و پکن می اصلی ایران است اما هنوز ایران ظرفیت های عظیمی برای جذب سرمایه

بیند زیرا عالوه بر  می   این مرکز پژوهشی اروپایی، ابعاد سیاسی این مشارکت را نیز قابل توجه  .حوزه متمرکز شود

شود به ویژه هنگامی زنی تهران در عرصه های جهانی میباعث افزایش قدرت چانه های آمریکا،  کاهش اثر تحریم

 .که این شراکت راهبردی با مسکو هم متوازن طراحی شود

خاورمیانه متغیر  می//    دینامیک  چین  و  ایران  راهبردی  قدرتتوافق  موازنه  و  شکننده  درساختار  خاورمیانه   تواند 

قاد دارد به طور قطع رابطه نزدیک ایران و چین، چشم انداز سیاسی منطقه  اعتنویسنده فارین پالسی   موثر باشد.  

می دگرگون  میرا  تضعیف  را  متحده  ایاالت  نفوذ  پیش  از  بیش  و  در سازد  چین  نقش  تنها  نه  توافق  این  نماید. 

سوی کاخ   از  با اشغال عراق()  ۲۰۰۳کند بلکه دورنمای راهبردی را که از سال  مهمترین منطقه جهان را تقویت می



 
می  دنبال  عرب، سفید  کشوهای  در  ناآرامی  و  منطقه  از  آمریکا  خروج  با  همگام  دگرگونی  این  دهد.  تغییر  شد، 

ای خود  کند تا شکاف موجود را پر کنند و قدرت منطقه ای همچون ایران ایجاد میهای منطقه فرصتی را برای قدرت 

ن پینگ« قدرت را در چین به دست گرفت وی تمایل جی  که »شی  ۲۰۱۲در طرف مقابل از سال    .را گسترش دهند

طلبی پکن در پروژه  را آشکار کرد. این جاه آفرینی بیشتر پکنبرای تبدیل کردن کشورش به یک قدرت جهانی و نقش 

برای جامه عمل  -»یک جاده پکن  کرد.  پیدا  بیشتری  نمود  دارد،  راهبردی  اهمیت  آن خاورمیانه  در  که  کمربند«  یک 

میبه  پوشاندن   خود  منطقه تمایالت  قدرت  از  استفاده  خواهد  ایران  صلح،ای  برقراری  عنوان  با  تا  روابط     کند 

کند در منطقه کمک  امنیت  برقراری  به  و  تقویت  تهران  با کشورهای مجاور  را  اعتقاد تحلیلگران   .اقتصادی خود  به 

همکاری سند  موفق  پکن اجرای  کشورها  -راهبردی  دیگر  ترغیب  باعث  دوری به  تهران  و  چین  با  بشتر  نزدیکی 

از آمریکا می احتمالی آن پالسی، تحوالت منطقه در سال   .شودها  تثیبت  به اعتراف فارین  را  ایران  نفوذ  های اخیر 

ای تهران برای گسترش روابط خود با کشورهای  است. چین برخالف ایاالت متحده، با استفاده از قدرت منطقه کرده 

برنامه  ایران  مریزمجاور  توافق هستهیی  از  ترامپ  دونالد  در سال  کند. خروج  ایران  با  اتخاذ سیاست   ۲۰۱۸ای  و 

حداکثری منطقه  فشار  قدرت  رشد  از  ممانعت  برای  متحده  ایاالت  دولت  تالش  بود.  آخرین  ایران  ای 

ای قه منطهای  های اقتصادی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد اما قادر نشد سیاستبخش سیاست این اگرچه

هم بر این اعتقاد   (Modern Diplomacy) «تحلیلگر مرکز پژوهشی »دیپلماسی مدرن  .و نظامی تهران را تغییر دهد

توسعه مشارکت دوکشور می  تازهاست که  امنیتی  برقراری ساختار  و  به طراحی  با همکاری  تواند  در منطقه  ای 

کند. موفقیت  الت متحده در منطقه را تضعیف می ایاایران، روسیه و چین منجر شود که به صورت مستقیم حضور  

جلب حتی  و  منطقه  در  ضدغربی  و  ضدآمریکایی  احساسات  تشدید  باعث  مشی  خط  شداین  خواهد  ترکیه    .نظر 

کاخ سفید می  به ضرر  را  و چین  ایران  راهبردی میان  در کل همکاری  از گذشته  تحلیلگران غربی  بیشتر  زیرا  دانند 

کند و زمینه را برای نقش آفرینی موثرتر ایران و چین در متحده در منطقه را تضعیف می   التهای بازیگری ایااهرم

 .سازدخاورمیانه و جهان مهیا می 

 

 ی بازگرداندن تحریم های ایران صالحیت قانونی ندارد تحلیلگران چینی: آمریکا برا 

با ایرنا تالش های آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن   -ایرنا-پکن تحلیلگران چینی در گفت و گو 

ت تحریم ها علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده و آن را حرکتی غیرقانونی و غیرموجه دانستند که بخشی از سیاس

انگ شی یو« محقق موسسه مطالعات بین المللی پکن ی»  .برتری طلبی آمریکا در نظم خود ساخته جهانی است

و  گفت: شود  می  محسوب  غیرمنطقی  و  بیهوده  اقدامی  مکانیسم  این  کردن  فعال  راستای  در  آمریکا  حرکت 

یستادگی کنند در این زمینه چین کشورهای دیگر دنیا باید مقابل این نظمی که آمریکا بر جهان مسلط کرده است، ا

او افزود: آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران و فعال کردن ساختار   .ل ظاهر شده اندو روسیه فعالتر از قب

تمدید   با  مقابله  مانند  دیگر  بار  المللی  بین  جامعه  طبیعتا  ندارد  منطقی  و  حقوقی  اساس  و  وجهه  هیچ،  ماشه 

یانگ تصریح    .ستاوردی نخواهد داشت ن اقدام نیز مقابله می کند و این حرکت برای آمریکا دتسلیحاتی ایران، با ای

کرد: همان زمانی که دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از برجام خارج شد، هر گونه فرصت و بختی را برای  

با اشاره به اینکه آمریکا    .تصویب قطعنامه ای در تحریم ایران از دست داد حتی کشورهای دیگر نظیر چین و وی 

با   را که آشکارا  این روسیه  افزود:  تحریم کرده است،  به  تهدید  اند،  ایران مخالفت کرده  قبال  در  مواضع واشنگتن 

 .احتمال می رود که آمریکا قصد داشته باشد شرکت های چینی را که به ایران صادرات دارند تحریم کند

ین المللی دانشگاه  فان هونگ دا« مدیر انستیتوی مطالعات ب»//    لل خیانت کردآمریکا به هنجارها و اخالق بین الم

اردیبهشت سال   آمریکا در  امضا   ۱۳۹۷شانگهای گفت:  )برجام( که سه سال پیش  اقدام مشترک  برنامه جامع  از 

ی باقی مانده  کرده بود خارج شد و از آن لحظه به بعد دیگر عضو توافق هسته ای ایران نبود و مانند سایر طرف ها

https://www.irna.ir/news/83916767/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83916767/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83916767/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA


 
برجام توافق در  این  چارچوب  در  که  حقوقی  بنابراین   از  نیست  برخوردار  شده  اعطا  کننده  شرکت  کشورهای  به 

او افزود: با این   .برجام برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را ندارد آمریکا دیگر صالحیت استفاده از سازوکارهای

ران اجرایی  تحریم های ای »مکانیزم ماشه« را با هدف بازگرداندن سریعادعا کرده است که   وجود این کشور بتازگی

مخالفت سایر شرکت کنندگان در برجام همچون چین، روسیه، انگلستان، فرانسه و آلمان روبرو   خواهد کرد که با

مخالفت ها،   شده است،   اخالقی است این  و  المللی  بین  به هنجارهای  برای خیانت  متحده  ایاالت  این   .مجازات 

پرداخ برجام  از  آمریکا  به سابقه خروج  داد:تحلیلگر چینی  ادامه  و  با   ت  المللی  بین  علیرغم مخالفت شدید جامعه 

و شد  خارج  برجام  از  ترامپ  اصرار  با  کشور  این  متحده،  ایران   ایاالت  و  جهانی  جامعه  به  رسیدن  آسیب  باعث 

و ایران دارد این یک آسیب دیگر برای جامعه جهانی   اکنون دولت ترامپ تقاضاهای بی شرمانه تری علیه برجام شد

جامعه جهانی نمی تواند اقدامات بی پروا ایاالت متحده و دولت ترامپ را بخاطر منافع شخصی خود   ان استو ایر

دولت ترامپ احتماالً اقداماتی خصمانه علیه ایران انجام خواهد داد جامعه بین المللی،  فان اظهار کرد:  .تحمل کند

افع ایران را به عهده دارند در دنیای مستعد فاجعه  ویژه کشورهای شرکت کننده در برجام، مسئولیت دفاع از من  به

کنونی، همه کشورها باید برای دفاع از صلح جهانی با یکدیگر همکاری کنند و به طور مشترک در مقابل صدماتی  

مقاومت   اند،  کرده  وارد  جهانی  جامعه  به  گر  سلطه  کشورهای   .کنندکه 

گ هویی« تحلیلگر مسایل سیاسی چین هم بر این باور  جان »//    تحریم های آمریکا باعث هراس ایران نمی شود 

است که تالش های آمریکا علیه ایران و تهدید به تحریم دیگر، باعث هراس نمی شود و آنهایی که باید با اقدامات  

او به مواضع چین و روسیه در حمایت از ایران اشاره    .اندواشنگتن مقابله کنند جسورانه تر از قبل به صحنه آمده  

آمریکا و یکجانبه گرایی آن کشور نمی شوندکر این دو کشور دیگر مرعوب سیاست های  بر خالف   د و گفت:  آنها 

آمریکا بر جهان مسلط کرده است  اروپا که امتناع می ورزد   به نظمی که  تا  اند  از گذشته آمده  بسیار بی باک تر 

متوازن،  پایا را  آن  و  داده  کنند ن  منسجم  و  تحلیل  .عادالنه  و  این  پرداخت  ایران  با  روسیه  و  چین  همکاری  به  گر 

این مواضع نشان می دهد که دو کشور با یکدیگر همکاری راهبردی نزدیکتری دارند و هرچه زمان می گذرد  افزود:

 .هماهنگی ها و مواضع راهبردی آنها مستحکم تر می شود

ایران  ایستادگی تحریم های  بازگرداندن  و روسیه مقابل  روابط خارجی  لی هایدو»//    چین  دانشگاه  نگ« تحلیلگر 

با توجه به اقداماتی که آمریکا در دنیا انجام می دهد ندای کشورهای مختلف از جمله چین و   پکن نیز تاکید کرد: 

د یک نظم نوین در دنیا شکل بگیرد که  روسیه برای گذار از این نظم کهن بلندتر شده است و کشورها می خواهن

چین و  تصریح کرد: این تحلیلگر  .متعادل و عادالنه برای همه باشد لکه نظمی متوازن،  تحت تسلط آمریکا نباشد ب

روسیه در مقابل تصمیمات و اقدامات مبتنی بر نظم آمریکایی برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران ایستادگی می 

 .کنند

 

 شوندجمشید،ثبت جهانی مینقش رستم و نقش رجب با پیوست به مجموعه تخت

اریخی نقش رستم برای  ت جمشید اعالم کرد: تهیه پرونده برای یادمان تمدیر پایگاه میراث جهانی تخ  -ایرنا  -شیراز

افزون بر این برای نقش رجب نیز به عنوان بخشی    پیوست به تخت جمشید و ثبت جهانی آن در حال پیگیری است؛

است پرونده  تهیه  مرحله  در  ثبتی  مجموعه  این  از  ماه    .دیگر  شهریور  دوم  یکشنبه  شامگاه  فدایی  ر  د   ۹۹حمید 

در ابراز داشت:  این خبر  اعالم  با  به    نشستی خبری  پرونده  ارسال  برای  چهار سال گذشته بخش عمده اطالعات 

با بهرهیونسکو فراهم شده است و بهترین مستندنگاری  نقش    .ها پیگیری شده استگیری از بهترین تکنولوژی ها 

عددی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای  های متآرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی و نقش برجسته  رستم

ترین نقش قدیمی   .ای از دوران ایالمیان در این مکان قرار داردشدهبرجسته ویرانبه کعبه زرتشت و نقش  موسوم

تصویر کشیده که  موجود در نقش رستم مربوط به دوره ایالم است که نقش دو ایزد و ایزدبانو و شاه و ملکه را به 

https://www.irna.ir/news/83919989/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


 
هایی از آن را در دوره ساسانی، بهرام دوم بخش   دار به تن دارند ولیهای چیناند و لباسروی مارهایی نشسته 

آرامگاه خشایار شاه، داریوش، اردشیر اول و داریوش دوم    .ی آن تراشیدپاک کرد و نقش خود و درباریانش را به جا

آن همٔه  که  دارد  قرار  مکان  این  ویژگیدر  از  اینها  بین  از  و  برخوردارند  یکسانی  آرامگاه   های  فقط   ، ها  آرامگاه 

دست دارد، است   ها دارای نقش برجسته پادشاه که کمانی در فضای خارجی این آرامگاه    .یوش اول کتیبه دارددار

شود و در پایین دان تصویر شده که در گوشه سمت راست نقش ماه مشاهده میو در این نقش برجسته دو آتش

داشته  نگه  خود  دستان  با  را  شاهی  تخت  تابعه  ملل  نمایندگان  نقش  رجب  .اندسکو،  دوره   نقش  مهم  آثار  از 

از قدیمی ایرانساسانی یکی  این دوره در سراسر  آثار  است که در سه کیلومتری شمال تخت جمشید، در   ترین 

روبه  به نقش رستم میسمت راست جاده  که  دارد.  روی راهی  قرار  در کوه  در داخل شکافی  و  های  حجاریرود 

تاجگذار برجسته  نقش  چهار  شامل  رجب  دوره  نقش  اوایل  مقتدر  و  بزرگ  موبد  کرتیر،  تصویر  بابکان،  اردشیر  ی 

اول و   اول ساسانی استساسانی، نقش شاپور  بابکان،    .تاجگذاری شاپور  اردشیر  تاجگذاری  برجسته  نقش  در 

کند و بین اهورامزدا و اردشیر نقش دو کودک  اردشیر در حال ادای احترام حلقه شاهی را از اهورامزدا دریافت می

تواند  ت میشود. نفر سمت چپ احتماالً هرمز اول است که حامل افسر شهریاری است و نفر سمت راسیده مید

باشد اهورامزدا  از  نمادی  یا  جمشید  .جانشین  تخت  پایگاه  یافته  مدیر  اهمیت  به  و  جمشید  تخت  در  اخیر  های 

ای های آبی در آن دوران، مجموعهه عنوان داشت: بخش مهمی از ساز ها در دوران هخامنشی اشاره کرد وآبراهه

ها در دشت پاسارگاد فراوان است و بخشی  های آنمونهها یا سدهای تنظیمی است که نها و بندپلاز سدها، پل

رود که برای رونق اقتصاد کشاورزی و تهیه آب شرب طراحی شمار میهای مهندسی بهمثابه زیرساختها به از آن

 .رودشمار میهای بزرگ میراث فرهنگی بهاز همین رو، این موضوع امروز یکی از پروژهریزی شده بود و  و برنامه 

بیان کرد:پایگاه میراث جهانی تخت جمشیدچنین سازه  مدیر و     هایی را شاخص مهندسی و معماری آب دانست 

ها بند امیر  رین آن تها، سدهای خاکی و بندهای بیشمار در دشت مرودشت وجود دارد که یکی از مهمافزون بر این

 .نیز مورد استفاده قرار گرفته است های قدیمی برخوردار بوده که در دوره اسالمیاست که احتماال از الیه

کرونا  ۸۰کاهش   دوران  در  تخت جمشید  گردشگران  به  //    درصدی  اشاره  با  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  وی 

سایت  مخاطبان  کاهش  باعث  که  کرونا  ویروس  جمله  های  شیوع  از  مستندنگاری  کرد:  ابراز  است،  شده  تاریخی 

به فعالیت  ای  پایه  میهای  از  شمار  که  خدمت  دههرود  به  نیز  ابزار  این  تکنولوژی  رشد  با  و  شده  انجام  قبل  ها 

ها از های افزوده و ماکت گردشگری در آمده است تا جایی که امروز برای ارائه درک سه بعدی از فضاها، واقعیت

زیان   .شودتفاده میها اسآن بفدایی میزان ضرر و  را  به مجموعه جهانی تخت جمشید  آمده  اثر های مالی وارد  ر 

طی   موزه  درآمد  گفت:  و  کرد  توصیف  شدید  بسیار  کرونا،  گردشگران    ۶شیوع  آمار  است،  بوده  صفر  گذشته  ماه 

نفر،    ۵۰۰اکنون روزانه  ی که هماگونهدرصد کاهش یافته است به ۷۰خارجی صددرصد و آمار گردشگران داخلی نیز  

اند که در مدت مشابه در سال گذشته  مجموعه بازدید کرده  هزار نفر از ۶۰هزار نفر و در پنج ماه اخیر تنها  ۱۰ماهانه 

 .دهدکاهش هشتاد درصدی را نشان می

کرد باز  تخت جمشید  به  را  مجازی  تورهای  پای  میراث جهانی تخت جمشید  //    کرونا  پایگاه  روز شدن مدیر  به  از 

جازی را هم برای موزه و  مجموعه تخت جمشید سخن گفت و توضیح داد: با شیوع کرونا تالش کردیم که تورهایی م

ای تهیه شده و در سایت مجموعه در دسترس قرار  اکنون اطالعات موزههم برای محوطه میراثی تهیه کنیم و هم

روزرسانی پروژه  وی به به     .شودتدریج بارگذاری میت که به دارد و همین کار برای محوطه نیز در حال اقدام اس

ها آسیب کرد و گفت: این طرح قبل از انقالب ایجاد شده بود و در طی دهه   نور و صدا در تخت جمشید نیز اشاره

با     خط نوری آن  ۹۰خط از    ۱۰ای که فقط  گونهدیده بود؛ به  ت اولیه  درصد از ظرفی  ۱۰کار میکرد؛ به بیان دیگر تنها 

م که قرار بود  خط را به روز کنی  ۹۲شد؛ اما به همت بخش خصوصی و تالش متخصصان موفق شدیم همه  اجرا می

همه وضعیت  به  توجه  با  که  شود  افتتاح  نوروز  عید  نشددر  میسر  بیماری  تخت   .گیری  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 



 
جمشید از دور قابل  و گفت: با این نورپردازی تخت  جمشید از ایجاد نورپردازی برای صفه تخت جمشید نیز خبر داد

جا سال  دولت  هفته  در  این  بر  افزون  است؛  حوزه   ۴۰ری  دیدن  در  گردشگری، پروژه  مرمت،  زیباسازی،  های 

ها متعاقبا اعالم خواهد ساماندهی، حفاظت و مطالعات پژوهشی در این مجموعه به ثمر خواهد نشست که ریز آن

ت جمشید که متعلق به دوره هخامنشیان است یکی از چهار اثر ثبت شده استان فارس در  یادمان تاریخی تخ  .شد

ملل متحد   در سازمان جهانی علمی، فرهنگی    ۱۱۴میالدی با شماره    ۱۹۷۹هانی است که در سال  فهرست آثار ج

جهانی تخت مجموعه    .پیش از میالد حکومت کردند  ۵۵۰تا    ۳۳۰سلسله هخامنشیان از سال    .)یونسکو( ثبت شد

 .کیلومتری شمال شیراز واقع شده است  ۵۵جمشید در شهرستان مرودشت و در فاصله 

 

 چین استفاده فوری از واکسن کرونا را یک ماه پیش آغاز کرده است 

یکم مرداد   یون ملی بهداشت چین فاش کرد که کشورش یک ماه پیش یعنی در تاریخیک مقام کمیس  -ایرنا  -پکن

آغاز اند  کرده  طی  را  بالینی  آزمایشات  که  کرونا  ضد  واکسن های  از  فوری  استفاده  جاری،  است سال  به   .کرده 

دستگاه که   مدیر مرکز توسعه علوم پزشکی و فناوری کمیسیون بهداشت ملی چین جونگوی«    گزارش ایرنا »جنگ

از شیوع   برای جلوگیری  بعدی،  در مرحله  افزود:  یکشنبه  روز  در چین است  واکسن  پیشگام ساخت  امرش  تحت 

ل و نقل شهری و  بیماری در پاییز و زمستان، این واکسن به افرادی که در بازارهای مواد غذایی، سیستم های حم

تزریق می شود واکسن های ساخت چین هم گفت: طبق وی در مورد قیمت    .بخش های خدماتی کار می کنند 

که این قیمت پایین تر   براساس هزینه آنها قیمت گذاری می شوند COVID-۱۹ آیین نامه های داخلی، واکسن های

دالر برای دو بار تزریق( فاش کرده    ۱۴۴وان برابر با  ی  ۱۰۰۰از آن چیزی است که قبالً شرکت دارو سازی سینوفارم )

است کر  .بود  واکسن  با سلول حشراتساخت  انسانی    ونا  های  آزمایش  انجام  همچنین  چین  بهداشتی  مقامات 

گزارش ها حاکی است استفاده از سلول   .واکسن ضد ویروس کرونا کشت شده در سلول حشرات را تایید کردند

باعث تسریع در   آزمایش شده است  این واکسن که در شهر چنگدو واقع در جنوب چین  برای تولید  های حشرات 

این واکسن توسط بیمارستان دانشگاه   دولت محلی چنگدو در بیانیه ای اعالم کرد  .اهد شدلید انبوه واکسن خوتو

سیچوان تولید شده و مجوز مدیریت ملی محصوالت پزشکی چین را دریافت کرده و وارد مرحله آزمایش انسانی 

 .انبی نداشته استهیچ عوارض ج گزارش می افزاید آزمایش این واکسن روی میمون .شده است

روی  و اثر بخش است  ۲۰اکسن ساخت چین  ویروس کرونا  رییس هیات مدیره شرکت »//    گونه  یین وی دونگ« 

سینواک هم درباره اثر بخشی واکسن بر گونه های متفاوت ویروس کرونا گفت: پالسمایی که شرکتش در آزمایش  

ی خاورمیانه جمع شده، اثربخش  مریکا، اروپا و کشورهاگونه ویروس کرونا که از آ   ۲۰مورد استفاده قرار داده روی  

میلیون دز واکسن   ۳۰۰وی با اشاره به برنامه تولید    .است، بنابراین، واکسنی که تولید خواهد شد، موثر خواهد بود

چین با لحاظ   در سال تاکید کرد و گفت: این میزان تولید می تواند پاسخگوی تقاضای برخی کشورهای جهان باشد

داول را  واکسن  این  ها  گذاشت ویت  خواهد  هستند،  روبرو  کرونا  شیوع  جدی  وضعیت  با  که  کشورهایی  اختیار    .ر 

به  یین را  خود  واکسن  کشورش  بود  کرده  اعالم  چین  جمهوری  رییس  پینگ«  جین  »شی  که  کرد  تاکید  همچنین 

داد خواهد  قرار  جهان  اختیار  در  عمومی  محصول  گر عنوان  نظر  در  با  نیز  شدت شیوع  این شرکت  و  فتن جمعیت 

 .واکسن ضد کرونا در چین در مرحله آزمایش بالینی است  ۶در حال حاضر  .کرونا، واکسن را عرضه خواهد کرد

 

 چین یک ماهواره جدید رصد زمین به فضا فرستاد 

با نام »گائوفن  چین امروز یکشنبه یک ماهواره  -ایرنا  -پکن کوچک    ماهواره  ا به همراه دور«  ۹-سنجش از راه دور 

به گزارش ایرنا، از    .دی، از پایگاه پرتاب جیوچوان با موفقیت در مدار تزریق کرد۲-مارچبر النگدیگر با کمک ماهواره 

منظومه داده  گائوفنماهواره های  سنجشی  نقشه   ۹-های  زمین،  پایش  طراحی  برای  شهری،  مدیریت  و  برداری 

https://www.irna.ir/news/83918833/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83919327/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF


 
و مدیریت بحران برای چین و کشورهای عضو طرح کمربند و جاده    حصول، پیشگیریای، تخمین م های جاده شبکه

شامل یک ماهواره آزمایشی چند منظوره و یک فضاپیما   دو ماهواره دیگر حمل شده به فضا،    .استفاده خواهد شد

  .ه شده استساخت است که توسط دانشگاه ملی فناوری های دفاعی این کشور (Tiantuo-۵) ۵ دیگر به نام تیانتو

شودما می  استفاده  ناوبری  فناوری  با  گیری  ارتباط  برای  منظوره  چند  آزمایشی  که   هواره  حالی  در 

اینترنت   Tiantuo-۵ فضاپیمای و  فضاپیماها  ها،  کشتی  از  مدار  درون  اطالعات  آوری  قابلیت های جمع  تایید  برای 

چین    .مارچ رقم خوردبرهای النگهوارهما مک خانواده اُمین ماموریت با ک۳۴۳با این پرتاب،    .اشیاء استفاده می شود

در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه هوافضا کرده است این کشور مدتی پیش سیستم ناوبری بیدو  

تا سال   برنامه  بر اساس  این کشور هم  آزمایشگاه فضایی  را تکمیل کرد ساخت  اتمام می    ۲۰۲۲خود  به  میالدی 

همچنین    .رسد رچین  برای  تالش  فعالیتدر  به  فضاییسیدن  به   های  جایگاهش  تایید  و  آمریکا  یعنی  خود  رقیب 

 .عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، میلیاردها دالر در ماموریت بین کهکشانی به سیاره مریخ سرمایه گذاری کرده است

قرار دادن  شامل   کند ومیدنبال   پروژه جدید فضایی است که این کشور ماموریت چین به مریخ از جمله شامل چند

چین پیش از این هم در سال    .است  ۲۰۲۲فضانوردان چینی در کره ماه و برخورداری از یک ایستگاه فضایی تا سال  

فضاپیمای    ۲۰۱۱ و  خورد  شکست  ماموریت  این  اما  بود،  کرده  تالش  مریخ  مقصد  به  کاوشگر  پرتاب  برای  میالدی 

پایگاه قزاقستان،   از  پرتاب  از  زمین سوخ چینی پس  این   .تدر جو  اجرای  برای  بطور مستقل  تنها  نه  بار چین  این 

بلکه همزمان مجموعه وارد عمل شده،  تا  ماموریت  به مریخ فرستاده است  را  نورد  از یک مدارگرد و یک مریخ  ای 

 .هایش را افزایش دهدسرعت انجام ماموریت 

 

 ت تماشاگران چینی به ورزشگاه ها بازگش

بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و سینماها، از روز گذشته با کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا در چین و   -ایرنا  -پکن

  ۹به گزارش ایرنا بعد از حدود    .تادیوم ها و ورزشگاه ها بر روی مردم و فوتبال دوستان چین باز شدشنبه/ نیز اس/

کرونا، ویروس  شیوع  دلیل  به  چین  در  ها  ورزشگاه  و  ها  استادیوم  تعطیلی  از  ماه  محدودی  تعداد  گذشته  روز 

جامطرفدا تیم  دو  مس ران  برگزاری  محل  استادیوم  به  ورود  اجازه  چین  کردندقهرمانی  کسب  را  مقامات    .ابقه 

»شانگهای   و  گوان«  »پکن  تیم  دو  طرفداران  از  نفر  هزار  بازی  این  در  تا  دادند  اجازه  چین  فوتبال  فدراسیون 

زارش ها، تماشاگران باید دارای  بر اساس گ  .اس.ای.پی.جی« حضور داشته باشند تا تیم های خود را تشویق کنند

نداشتن   معنای  به  که  سالمت  سبز  به کارت  اجتماعی  فاصله  رعایت  ضمن  باید  همچنین  آنها  باشند  است  کرونا 

میزان حداقل یک متر، در طول حضور در استادیوم از ماسک استفاده کنند آنها همچنین قبل از ورود به استادیوم از  

ترل ویروس  ت محلی پکن از هفته پیش با صدور بیانیه ای اعالم کرد با توجه به کندول  .نظر دمای بدن کنترل شدند

رقابت های لیگ قهرمانی چین که همزمان با  .کرونا، زدن ماسک در فضاهای باز شهری از این به بعد اختیاری است

گذشته آغاز شود اما با    میالدی تعطیل شده بود ابتدا قرار بود ابتدای اسفند سال  ۲۰۱۹شیوع کرونا در اواخر سال  

تاریخ چهارم م از  ادامه شیوع کرونا  به  از    .رداد سال جاری آغاز شدتوجه  امروز یکشنبه  کمیسیون ملی بهداشت 

مورد ابتال به ویروس کرونا در چین خبر و اعالم کرد که تمامی این موارد وارداتی است و هیچ موردی در    ۲۲ثبت  

نشده   ی هفتین روز متوالی است که هیچ موردی از ابتال به کرونا در چین ثبتامروز برا  .داخل چین ثبت نشده است

 .است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 بازگشت دانشجویان به دانشگاه ووهان کانون شیوع کرونا /  همه گیری کرونا

https://www.irna.ir/news/83918944/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83918944/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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به دانشگا برای شروع ترم جدید  از شیوع کرونا  از دانشجویان چینی هشت ماه پس  های ووهان ه نخستین گروه 

ازگشتند کرونا  شیوع  الملل .کانون  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  دانشجویان خبرگزاری  از  گروه  نخستین  ؛ 

یوع  های ووهان کانون شبرای شروع ترم جدید به دانشگاه   ۱۹  -روز شنبه؛ هشت ماه پس از شیوع کووید  چینی  

خبرگزاری رویترز گزراش داد با بهبود اوضاع و کنترل بهتر شیوع   کرونا در استان هبی در مرکز این کشور بازگشتند.

دانشگاه ۱۹  -کووید   مسئوالن  اجا،  دانشجویان  به  هبی  استان  در  دانشگاه ها  به  جدید  ترم  برای  تا  دادند  ها زه 

دانشگاه   بازگردند. جمله  از  دانشگاه  چندین  دانشگاه    مسئوالن  و  ژونگنان  اقتصاد  و  حقوق  دانشگاه  ووهان، 

مسئوالن این    ها استقبال کردند.کشاورزی هواژونگ روز شنبه از ورود نخستین گروه از دانشجویان به این دانشگاه 

منظودانشگاه  به  دانشگاه ها  به  دانشجویان  ایمن  بازگشت  از  اطمینان  تاکید  ر  محتاطانه  تدابیر  رعایت  لزوم  بر  ها، 

 ردند.ک

 

 تاک چیست؟ شبکه اجتماعی تیک

اپلیکیشن  (TikTok) تاکتیک از طریق  که  اجتماعی چینی است  قابل دسترس های آییک شبکه  اندروید  و  آواس 

نی است که از یک شبکه اجتماعی چی (TikTok) تاکتیک؛  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش گروه وب گردی  .است

در چین   ۲۰۱۶تاک ابتدا با عنوان دوئین در سپتامبر آواس و اندروید قابل دسترس است. تیکهای آیطریق اپلیکیشن 

  تاک به کاربران اجازه صورت گرفت. تیک  ۲۰۱۷تاک در سال  عرضه شد و عرضه آن برای خارج از چین، با عنوان تیک

 .ای بسازندثانیه  ۶۰تا   ۳های بسیار کوتاه  ویدئودهد که موزیک می

TikTok  چیست؟    //TikTok در اصل در چین مستقر شده است و متعلق به یک شرکت چینی به نام Bytedance 

موفق  از  استارتاپ)یکی  می ترین  محسوب  جهان  اجازه  های  کاربران  به  تاک  تیک  برنامه  خالصه،  طور  به  شود(. 

ویدئو دمی موزیک  که  کوتاه  هد  بسیار  آهنگثانیه  ۱۵ی  ال  ۳های  )از  بسازند  تا  ای  گرفته  محبوب  هنرمندان  های 

فیلمکلیپ از  کوچک  نمایش های  و  تلویزیونی(ها  فیلم   .های  آن  آنمردم  و  کرده  ایجاد  را  درها  را  به  TikTok ها 

فانتزی را  های  مختلفی اضافه کنید، برخی از ویرایشهای  توانید فیلترگذارند. البته، شما همچنین میاشتراک می

 .انجام دهید و با آن واقعا خالق باشید

خواهید عضوی از تیک تاک شوید، عضویت در آن بسیار آسان است. شما  اگر می//    :آغاز به کار در برنامه تیک تاک 

ی و گذراندن وقت استفاده کنید. اگر را برای سرگرم TikTok توانیدحتی نیازی به ایجاد فیلم ندارید. شما فقط می

توانید در شبکه پیدا کنید، این همان کاری  هایی را میرا امتحان کنید و ببینید چه نوع چیز TikTok خواهیدمی   فقط

 آموزش برنامه تیک تاک   :است که شما باید انجام دهید

 .دانلود کنید Android یا iOS را برای TikTok برنامه .۱

  .برنامه را باز کنید .۲

توانید یک حساب کاربری تنظیم کنید و شروع به  در تیک تاک فعالیت داشته باشید، می  اگر دوست دارید که شما نیز

  .های شخصی خود کنیداشتراک گذاری فیلم

خود را تنظیم کنید.   TikTok های خود، باید حساب قبل از اشتراک گذاری ویدیو//    :TikTok آموزش ساخت ویدیو در 

یا اینستاگرام خود دارد. می   های مختلفی برای انجام این کار وجودروش  توانید از شماره تلفن، ایمیل، فیس بوک 

کنید نماد   .استفاده  روی  بر  کلیک  با  برنامه،  به  ورود  از  به صفحه  Me پس  راست صفحه،  پایین سمت  در گوشه 

است؛  شما   YouTube تر از نمونه ساخت اولین ویدیویبسیار ساده  TikTok ایجاد اولین کلیپ   .حساب خود بروید

 :براین حتی اگر قبالً با آن نوع مطالب برخورد نکرده اید، باید با رعایت این مراحل درست عمل کنیدبنا

، یک رابط دوربین باز  Snapchat گوید. مشابهبرای شروع، روی دکمه بعالوه در انتهای صفحه کلیک کنید که می •

 .خواهد شد

https://www.iribnews.ir/fa/international
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  .ثانیه( انتخاب کنید ۶۰یا  ۱۵را )توانید طول کلیپ خود در قسمت پایین صفحه می •

باالی صفحه،   TikTok خواهید یک فیلم کالسیکاگر می • به آن اضافه کنید. در  را  بسازید، سعی کنید موسیقی 

های مختلف دسترسی پیدا کنید. برای ای از کلیپ به مجموعه گسترده توانید  را پیدا کنید. در آنجا می  Sounds دکمه

 .بل از شروع ضبط، صدا را اضافه کنید. در غیر این صورت، فقط این مرحله را انجام دهیدیک فیلم لب خوانی، ق

فیلم شما    های هنری، تغییر سرعت ها، جلوهها استفاده کنید شامل فیلترتوانید از آنهایی که میسایر افزودنی  •

 .یا چرخش تصویر شما است

دارید. می • نگه  ضبط  برای شروع  را  به  توانیدکمه ضبط  برای  کنید.  فیلمبرداری  بار  یا چند  یک  در  را  کلیپ خود  د 

زاویه  آوردن  بار دکمه ضبط را فشار دهید. فقط اطمینان حاصل کنید که در  ها و دیدگاهدست  های مختلف، چندین 

  .ثانیه است(  ۶۰یا  ۱۵اب کرده اید بمانید )این محدوده زمانی که انتخ

پایان ضبط، می  • از  کلیپ  پس  ابزار توانید  از  برخی  کنید.  ویرایش  انتشار  از  را قبل  تولید پستخود   TikTok های 

 .ها و تصاویر جلد استها، برچسبشامل برش فیلم، اضافه کردن صدا )و ویرایش( صدا، جلوه

کلیک کنید و با نوشتن توضیحی برای ویدیوی خود، اضافه کردن هشتگ و انتخاب مخاطبان خود، آن را  Next روی •

 .کلیک تا ویدیوی خود را به اشتراک بگذارید post توانید رویکنید. شما میتمام 

برای حذف کردن پست یا ویدیو در تیک تاک کافی است به پروفایل خود مراجعه کنید؛    //  :حذف پست در تیک تاک 

یا   Delete گزینهپس از آن روی سه نقطه )..( بزنید و    .خواهید حذف کنید، انتخاب نماییدسپس ویدیوئی را که می 

برن آخر  در  کنید.  انتخاب  را  زباله  از شما میآیکون سطل  اطمینان  امه  تاکی خود  تیک  از حذف پست  آیا  که  پرسد 

توانید دو حالت نمایش ویدیو  شما می :ها در تیک تاک اندرویدجستجوی ویدیو .را بزنید Confirm دارید؟ که باید گزینه

 .رو هستیدروبه  For You و Following را انتخاب کنید، گزینه

 کنیدهایی که فالو می های اکانت ویدیو  = Following گزینه

 دنیاهای محبوب سراسر ویدیو  = For You گزینه

های محبوبتان به جستجو بپردازید. به این شکل که با پایین  توانید با باال و پایین کشیدن صفحه بین ویدیو شما می

را   با لمس می  .مشاهده خواهید کردکشیدن صفحه ویدیوی قبلی  را متوقف کنید.  با لمس ویدیو پخش آن  توانید 

به پخش شدن خواهد کرد باالی    .دوباره آن، ویدیو بار دیگر شروع  پروفایل در گوشه سمت راست  آیکون  با لمس 

 توانیدقلب نیز می  با لمس آیکون  .کنید اضافه نماییدهایی که فالو میتوانید این ویدیو را به جمع ویدیوصفحه می

را الیک کنید انتخاب دکمه  .ویدیوی مدنظرتان  این ویدیو را در دیگر حساب می  Share با  های کاربری خود در  توانید 

توانید لینک ویدیو را با های اجتماعی به اشتراک بگذارید. همچنین با استفاده از یک نرم افزار پیام رسان میشبکه

 .هم از دیدن ویدیو لذت ببرندها بگذارید تا آن  مخاطبین خود نیز به اشتراک

 

 : میتسن یخبرگزار -

 پکن از تالش پاکستان برای سرعت بخشیدن به تکمیل سی پیک تقدیر کرد 

کریدور   سریع  تکمیل  برای  زیادی  تالش  کرد:  اعالم  آباد  اسالم  مسئولین  از  تشکر  ضمن  پاکستان  در  چین  سفیر 

به نقل از ای.آر.وای   خبرگزاری تسنیم ایبه گزارش دفتر منطقه   .گیردی اقتصادی مشترک چین و پاکستان صورت م

نیوز؛ »یاو جنگ« سفیر چین در کشور پاکستان ضمن مالقات با »عاصم باجوا« مدیر کریدور اقتصادی مشترک چین 

م پاکستان  کرد:و  اعالم  پیک  سی  به  مشترک    وسوم  پروژه  این  مراحل  تکمیل  حال  در  زیاد  تالشی  با  آباد  اسالم 

دو کشور    است. به دشمنان مشترک  زیرا  دانیم  تقدیر می  را شایسته  آباد  اسالم  ما تالش های  کرد:  تصریح  وی 

پیک به همین سرعت پیش   سفیر چین در پاکستان گفت: اگر پروژه سی  اجازه دخالت در این پروژه را نمی دهد.

https://www.tasnimnews.com/


 
این دیپلمات چینی اضافه کرد: اجرای   د تمام بخش های آن قبل از زمان پیش بینی شده اجرایی خواهند شد.برو

وی    سی پیک به سود هر دو کشور است و چین در نظر دارد سرمایه گذاری های جدیدی در پاکستان انجام دهد.

و   پاکستان  در  بهبود شرایط  برای  کرد:  گذارتاکید  افزایش سرمایه  و همچنین  کرد  تالش خواهیم  این کشور  در  ی 

دانیم. می  منطقه  در  استراتژیک  و  اقتصادی  مهم  شریک  یک  را  آباد  ترین   اسالم  بزرگ  پیک  سی  است  گفتنی 

بین   پروژه  این  اجرای  با  چین  و  است  پاکستان  تاریخ  خارجی  گذاری  به    6۰تا    46سرمایه  سرمایه  دالر  میلیارد 

پروژه از ابتدا مورد اعتراض کشورهایی چون آمریکا و هند قرار گرفته با این اجرای این    نتقل کرده است.پاکستان م

 انتهای پیام/. حال چین و پاکستان مصمم به اجرای این طرح هستند.

 

 : و پرسدرخو -

 خودروساز برقی چین در آمریکا کارخانه می زند   محصوالت ارزان »کندی« رقیب تسال؛

رقی و آفرود در  شرکت چینی سازنده خودروهای برقی »کندی« در فکر راه اندازی یک کارخانه تولید خودروهای ب

برقی »کندی  .آمریکای شمالی است کارپرس، شرکت چینی سازنده خودروهای  گوید  (Kandi) «به گزارش  می 

است آمریکای شمالی  در  آفرود  و  برقی  تولید خودروهای  کارخانه  یک  اندازی  راه  پی  در  که    .فعاالنه  این شرکت 

ریکا تا پایان امسال خبر داده بود، اعالم کرد در مراحل  چندی پیش از عرضه دو خودرو برقی ارزان قیمت به بازار آم

ه آژانس های دولت محلی در مرز آمریکا و مکزیک برای تأسیس کارخانه  اولیه مذاکرات با طرف های مختلف از جمل

بود  .تولیدی است این کارخانه نخواهد  برای ساخت حتمی  این مذاکرات ضمانتی    .کندی در عین حال هشدار داد 

بازار رو به  براساس   این محصوالت در چین  از سازندگان  برای خودروهای برقی، خیلی  با رشد تقاضا  این گزارش 

کنند می  روانه  بازار  این  سمت  به  را  خود  قیمت  ارزان  خودروهای  و  اند  داده  قرار  هدف  را  آمریکا  برهمین   .رشد 

ارزان قیمت پس از حذف هزینه های حمل  حصوالت  اساس کندی قصد دارد جایگاه خود در بازار آمریکا را با عرضه م

در آمریکا با قیمت های  K27 و K23 این شرکت اخیراً پیش سفارش مدل های برقی  .و نقل و تعرفه ها تحکیم کند

از فصل چهارم سال    .دالر را آغاز کرد  ۱۹۹۹۹و    ۹۹۹۹پایه   در بازار آمریکا عرضه خواهند    ۲۰۲۰این خودروها ظاهراً 

ین دو مدل در زمان عرضه در خاک آمریکا به ارزان ترین خودروهای برقی موجود در این کشور  ی شود اگفته م  .شد

مدل   در حال حاضر سدان  مثال  برای  که  در حالی است  این  تسال،  ۳تبدیل خواهند شد.  ترین محصول  پرفروش   ،

کیلووات ساعت   ۱۷.6۹ی پک باتر به لطف برخورداری از یک  K27 مدل .دالر دارد ۹۹۰هزار و  ۳۷قیمتی حول و حوش 

کیلومتر( با هر بار شارژ است و می تواند خود را به عنوان ارزان ترین خودرو    ۱6۰مایل )  ۱۰۰دارای توان پیمایش  

است از توانایی های نسبتاً بیشتری نسبت   K27 که نسخه بزرگ تر   K23   .برقی موجود در بازار آمریکا مطرح کند

کیلووات ساعت است که توان پیمایش آن در هر بار شارژ را به    4۱.4ی پک باتری  و دارابه آن برخوردار می باشد  

هر دو این خودروها چه از لحاظ عملکرد و چه ظاهر شباهتی به خودروهای    .کیلومتر( می رساند  ۲۹۰مایل )  ۱۸۰

 منبع: هندوستان تایمز  .برقی تسال ندارند

 

 :وزیجنوب ن -

 نظمی در حد ارتش چین  

های بهداشتی عزاداران حسینی در توییتر  کل کاربر فضای مجازی با استقبال از رعایت پروت به گزارش جنوب نیوز،

پروتکل به  بقیه  از  بیشتر  مسجدی  و  مؤمن  مردم  گفتن  آقا  حضرت  که  موقع  اون  عمل نوشت:  بهداشتی  های 

 .کردم قراره تو رعایت نظم هم در حد ارتش چین ظاهر بشیمکنن، فکر نمیمی

http://www.jonoubnews.ir/fa/news/240819/%D9%86%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3


 
 

 :ایسنا -

 مشخص شدن مشتری چینی پورعلی گنجی 

به گزارش ایسنا و به    .تیم شنژن چین رسما با باشگاه العربی برای جذب پور علی گنجی وارد مذاکره شده است

نجی مورد توجه تیم شنژن قرار گرفته است. این تیم چینی مذاکرات  نقل از سایت عربی کوره، مرتضی پور علی گ

پور علی گنجی یک فصل دیگر با العربی  .رسمی خود را با باشگاه العربی برای انتقال مدافع ایرانی آغاز کرده است

العربی در نیمه  قرار است که    .قرارداد دارد و قرار است که این باشگاه بعد از پایان جام حذفی پاسخ نهایی را بدهد

 انتهای پیام  .نهایی جام حذفی به مصاف الریان برود

 

 : اتویجید تیوبسا -

 کند هاب می را جایگزین گیت Gitee چین پلتفرم ابری

دهندگان چینی به ها میان ایاالت متحده آمریکا و چین باال گرفته و وابستگی توسعهتنش /    محمد قریشی  نوشته

آمریکایی می  از هرگونه مشکل می منابع  برای جلوگیری  به  تواند دردسرساز شود. چین  داخلی  پلتفرم  از  خواهد 

گیت  جایگزین  مایکروسافتعنوان  کند هاب  پلتفرم    .استفاده  پروژه  اخیرا  چین  اطالعات  فناوری  و  صنعت  وزارت 

باز را با همکاری بخش خصوصی راه  اندازی کرده که هدف آن، انتقال اکوسیستم متن باز داخلی به  میزبانی متن 

حد موسسه فناوری چین و دانشگاه »علم و فناوری جنوب غربی«  وا  ۱۰کشور است. یک کنسرسیوم متشکل از  

برای ساخت یک پلتفرم ملی  «Code Cloud Gitee» این کنسرسیوم قصد دارد از  .این قرارداد را برنده شده است

دهنده میلیون توسعه ۵به بیش از   Code Cloud Gitee میزبانی متن باز برای کشور چین استفاده کند. در حال حاضر

از  هزار کمپانی سرویس می  ۱۰۰و   بیش  و میزبان  به دومین    ۱۰دهد  تبدیل  را  آن  که  باز است  پروژه متن  میلیون 

حاصل   Code Cloud Gitee هونگ شو« اعالم کرده که»،  Gitee  بنیانگذار  .کندپلتفرم بزرگ میزبانی کد در جهان می

، چین تنها با توسعه  Gitee گیرد. به اعتقادهاب درنظر نمیتالش است و خود را به عنوان جایگزین گیت سال کار و  ۷

باز می  پیدا  متن  این صنعت دست  بهتری در  به جایگاه  تواند سطح خود در دنیای فناوری اطالعات را بهبود دهد و 

گفته شو  هونگ  سال»  :کند.  از  بیبعد  کار  شناختها  رسمیت  به  کارکنان  وقفه،  تمام  علت  همین  به  و  شدیم  ه 

پیش  به  بیشتری  با شجاعت  و موظفیم  داریم  بزرگ خود اطالع  ماموریت  از  ما عمیقا  زده هستند.  شرکت هیجان 

ماه   «.برویم تنشدر  گذشته  آن های  بازنده  بزرگترین  هواوی  و  کرده  پیدا  افزایش  پکن  و  واشنگتن  دولت  میان  ها 

فناور محسوب می  این غول  ترامپ تحریم شده و نمیشود.  از سوی دولت  های موردنیاز خود  تواند چیپی چینی 

عالوه بر هواوی، آمریکا به بایت دنس نیز برای فروش   .منقضی شده است  و اخیرا نیز مجوز موقت آن تامین کند را

به چالش   خواهد فرمان ترامپ راکند که البته این پلتفرم اشتراک ویدیو می تیک تاک در این کشور نیز فشار وارد می 

 .بکشد
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https://digiato.com/article/2020/08/18/%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d9%be%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ad/
https://digiato.com/article/2020/08/18/%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d9%be%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ad/
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 (:۲3) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 محرم، تاسوعا و عاشورا(  یسوگوار امی)بمناسبت ا «نجات نيسرزم»

  :ودفرم ،دبا ش و خاندان او ر ب اخد سالمکه  رسول بزرگ اسالم

 .الطوفان یامنوا مع نوح ف  نیالذ نیالمؤمن  ها یعل یقبة االسالم نجا اهلل الت های کانت ف  یالبقعة الت  یلها کربال ه  قالیبأرض  یابن قبر ی

که همواره گنبد اسالم بوده است،  ی ممتاز نیزم ند،یبه آن کربال گو شود که یبه خاک سپرده م ینیدر سرزم نی پسرم حس 

 مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.  اران یچنانکه خدا، 

 8، ح 88، باب ۲69ص  ارات،یکامل الز

 محرم، تاسوعا و عاشورا(  یسوگوار امی)بمناسبت ا «مسلخ عشق»

  :ودفرم ،دبا شو خاندان بر او  اخد سالمکه  علیامام امیرالمومنین 

 .من کان بعدهم لحقهمیمن کان قبلهم و ال  سبقهمیمصارع عشاق شهداء ال ...هذا

که نه   یدانیاست شه دان ی و مشهد شه قربانگاه عاشقان  نجایگذرش از کربال افتاد و فرمود: ا یالسالم روز  هیعل یعل  حضرت

 .رسند یآنها نم یبه پا ندهیآ یگذشته و نه شهدا  یشهدا

 116ص  ،98و بحار، ج   73، ص 6ج  ب،یتهذ

 (، تاسوعا و عاشوراایام سوگواری محرمت سبنابم)  «کربال، مطاف فرشتگان»

   :ودفرم ،دبا شو خاندان  بر او  اخد سالم که  امام صادق

 .عرجی و فوج  نزلیالسالم(، ففوج  هی )عل نیالحس ارةیز یلهم ف  ؤذنیأن  یاهلل تبارک و تعال سألونیسموات و األرض اال ال یمن ملک ف  سیل

  (ع) ن یامام حس  ارتیخواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به ز  یکه م نیمگر ا ست ین نی در آسمانها و زم یرشته ا ف چیه

   .رندی عروج کنند و از آنجا اوج گ گرید یو فوج ندیفرشتگان به کربال فرود آاز  یاست که همواره فوج نیمشرف شود، چن 
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 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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