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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 شود گرا میون قتصاد چین درا

جین : اقتصاددنیای  رئیسشی  دوره پینگ،  با  چین،  دنیا،  بزرگ  اقتصاد  دومین  داد  هشدار  چین،  از  جمهوری  ای 

گذاران چینی باید برای زایش ریسک بازارهای خارجی، سیاست»تغییرات آشفته« مواجه است. به اعتقاد او با اف

ارش »رویترز«، روز دوشنبه  به گز  .به تقاضای داخلی سازند  ایجاد رشد اقتصادی روزافزون تمرکز خود را معطوف

مدت و  گذاری و اقتصاددانان دولتی، پیرامون روند اقتصادی میانجمهور چین با جمعی از مشاوران سیاست رئیس 

وگو نشست. انتظار  ساله اقتصاد چین به گفت  نویس چهاردهمین برنامه پنجمنظور تهیه پیشمدت کشورش به بلند

پنج سالرمی اقتصادی  برنامه  این  رونمایی شود. شی ود  آینده  در سال  این کشور  پارلمان  در نشست ساالنه    ه 

میجین حمایتپینگ  اقدامات  کرونا  بیماری  دا گوید  افزایش  را  آسیبگرایانه  جهانی  اقتصاد  به  در  ده،  و  زده 

»دوره زنجیره برای  باید  چین  است،  کرده  ایجاد  اخالل  جهانی  عرضه  باشاهای  آماده  آشفته«  تغییرات  از  د. ی 

جمهور چین گفت: »در دوره  براساس یادداشتی که دوشنبه شب خبرگزاری دولتی »شینهوا« منتشر کرد، رئیس 

با بادهای مخالف بسیارپیش بیشتری از خارج از کشور مواجه خواهیم بود و باید خود را برای رسیدگی به    رو، ما 

گوید درهای اقتصاد چین را  عین حالی که میپینگ در  آماده کنیم.« شی جین  های جدیدها و چالش سلسله ریسک

 .ه خواهند بودهای اقتصادی این کشور چیرکند، اما معتقد است در آینده بازارهای داخلی بر چرخهبیشتر باز می 

 آمیز آمریکا اعتراض کرد چین به اقدام تحریک

های نظامی که چین در حال انجام آنها  آمریکا در منطقه آموزشی  وزارت دفاع چین پرواز هواپیمای جاسوس : ايسنا 

ابر  نب  .رو کردآمیز علنی توصیف کرد که به طور جدی مسیر تمرینات نظامی را با مشکل روبه بوده را اقدام تحریک 

بیانیه  در  چین  دفاع  وزارت  سخنگوی  تسیان،  او  آرتی،  شبکه  سه اعالم  امروز،  هواپیماای  ورود  گفت:  ی  شنبه 

به داخل محدوده اداره شمالی )فرماندهی نظامی ارتش خلق چین( در زمانی که در   U-۲ جاسوسی آمریکا از نوع

ای های نظامی دوره اثیر بسیار منفی بر آموزششد تهای جنگی انجام میهایی با استفاده از سالحآنجا رزمایش 

دارد. هواپیمای آمریکایی  راض قاطع خود را ابراز میعتدر این بیانیه تاکید شد: طرف چینی در این راستا ا   .ما دارد

هایی است که دو کشور درباره امنیت حریم هوایی در منطقه پرواز ممنوع به پرواز درآمد و این امر نقض توافقنامه 

 اض آمیز علنی بود. ما اعترسخنگوی وزارت دفاع چین ادامه داد: این حادثه یک اقدام تحریک  .اندآن دست یافته   به

کردیم آمریکا  تقدیم  باره  این  در  را  خود  گام   .شدید  برداشتن  و  رویکردهایی  چنین  از  آمریکا  امتناع  لزوم  بر  های او 

 .واقعی برای تامین امنیت منطقه تاکید کرد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروجمه خبرگزاری -

 ارز   ۲۳افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۵

م  -ایرنا    -تهران   نرخ رسمی  بانک  )چهارشنبه(  امروز  بهای    ۴۷رکزی  که  کرد  اعالم  را  افزایش    ۲۳ارز عمده  با  ارز 

 ارز عمده  ۴۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )چهارشنبه، پنجم شهریور( نرخ رسمی    .مت مواجه بودقی

بهای  الملبین تصمیم  این  کرد. طبق  اعالم  را  و   ۲۳لی  یافت  افزایش  ک  ۱۴ارز  با  بهای ارز  مواجه شد.  قیمت  اهش 

  ۴۲ای گذشته،  ر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهبه گزارش ایرنا، بر این اساس هر دال  .سایر ارزها نیز ثابت ماند

 .ریال اعالم شد  ۶۳۳هزار و    ۴۹ ریالو هر یورو نیز  ۱۶۲ر و  هزا  ۵۵به قیمت   هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس
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ریال، کرون نروژ   ۷۹۴هزار و  ۴د ریال، کرون سوئ ۲۰۵هزار و  ۴۶همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس 

ر و  زاه  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۶ریال، روپیه هند    ۶۶۹هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۸۱هزار و    ۴

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۲۶هزار و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۳۴۷هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

عالوه بر این، نرخ دالر    .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ان  ریال، ریال عم  ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    گریال، دالر هن  ۴۴۰

ریال، لیر ترکیه    ۵۰۱هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۵۰۷هزار و    ۲۷زیلند  ریال، نرخ دالر نیو  ۸۷۳هزار و   ۳۱کانادا  

ریال، لیر    ۵۰۸هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹زار و  ه  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۸ریال، روبل روسیه    ۶۸۱هزار و    ۵

  ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۹۴هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳سوریه  

  ۲۵۷هزار و    ۲ا  ریال، ده روپیه سریالنک  ۵۴۴هزار و   ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش   ۶۸۴هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور 

ریال، دینار    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۱۹۷هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال   ریال،  ۳۲  ریال، کیات میانمار

ریال،   ۸۲۵هزار    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۸۳هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .ریال تعیین شد  ۶۹۱هزار و    ۳۰لیبی  

یال،    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۸۰ر و  هزا  ۳۵یال، یک هزار وون کره جنوبی  ر  ۷۲هزار و    ۱۰رینگیت مالزی  

 ۸۷۰هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۶۳۷هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۲۴هزار و  ۱۰یکصد تنگه قزاقستان 

ریال، یکصد پزوی    ۷۲۱هزار و    ۲۴ن  ریال، منات آذربایجا  ۹۷۹هزار    ۱۵ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۳ریال، افغانی     

ریال و منات    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال   ۷۱و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۵۲۹هزار و    ۸۶یلیپین  ف

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱جدید ترکمنستان 

 

 مه چینی: شکست آمریکا دربرابر ایران بی سابقه و شدید بود روزنا 

سال گذشته آشفته  تحلیلی نوشت: سیاست خارجی آمریکا در چهار  یک روزنامه چینی درگزارشی  -ایرنا    -تهران  

  چهارشنبه ایرنا،   به گزارش روز   .بوده و شکست آمریکا در سازمان ملل در برابر ایران نیز شکستی نادر و شدید بود

ریکا روز  مایک پمپئو وزیر امور خارجه آم افزود: در این زمینه   اینا مورنینگ پست" چاپ هنگ کنگروزنامه "ساوت چ

اوت سال جاری در سازمان ملل پشت تریبون قرار گرفت و در ادعایی عجیب گفت که آمریکا از لحاظ حقوقی    ۲۰

ا توافق هسته  در  از دو س قادر است شروط فنی مندرج  آن خاری که بیش  از  پیش  از  ال  گویا  کند.  اجرا  را  ج شد 

پمپئو مانند واقعی دانستن حیوانات افسانه ای تک  آسمان به زمین می بارد و اغراق نیست اگر بگوییم این حرف  

ه این است که شما شغل خود را ترک  شاخ است! اگر این ادعا برای شما عجیب است تعجب نکنید این حرف به مثاب

کنید آنهم صرفا به این علت که زمانی در قراردادی نام شما به   ای حقوق و مزایاسال بیایید و ادعکنید و پس از دو  

امضا شد و شامل    ۲۰۱۵این گزارش حاکی است : توافق هسته ای برجام در سال    .کارمند ثبت شده بودعنوان  

توافقنامه از برداشته شد. این  ا هسته ای ایران  شروط نظارتی شدیدی است و در ازای آن تمام تحریمهای مرتبط ب

ایران و آمریکا به شمار آمد. هنگامی  حمایت گسترده بین المللی برخوردار شد و یک پیروزی دیپلماتیک مهم برای  

وارد کاخ سفید شد قصد برچیدن میراث سلف خود را داشت که این مساله شامل    ۲۰۱۷که دونالد ترامپ در سال  

اعالم کرد   ۲۰۱۸مه  ۸ساوت چاینا مورنینگ پست" یادآوری کرد: دولت ترامپ روز " .با ایران هم بود توافق هسته ای

ترامپ تاکید کرد که    کند.ضد ایرانی را مجددا برقرار می  ر برجام پایان می دهد و تحریمهای  که به مشارکت آمریکا د 

نویسنده این    .نشده است  توافق بهتری ظاهر  برای یک توافق بهتر مذاکره خواهد کرد اما با گذشت دو سال هیچ

مانده است.   گزارش زنده  آمریکا همچنان  علیرغم خروج  ای  توافق هسته  کرد:  در  تاکید  مانده  باقی  امضاکنندگان 

اکتبر تحریم   ۱۸ی آن دست نخورده مانده است. روز  برجام بخش زیادی از تعهدات خود را انجام داده اند و پارامترها

کلیدی در برجام در پاداش پنج سال تبعیت ایران از برجام    ه این یکی از شروطان منقضی می شود کتسلیحاتی ایر

فق بهتری در دسترس نیست و فشار بر ایران نیز پیش چشم دولت آمریکا در حال بخار  در حالی که توا خواهد بود.

است. س شدن  ناکامی  و  شکست  با  ترامپ  شدهدولت  رو  به  رو  خود  هیچ یاستهای  هم    و  معتبری  برای گزینه 
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ا : اکنون وارد تحلیلگر چینی این گزارش در بخش دیگری از این تحلیل نوشت  .یران به میز مذاکره نداردبازگرداندن 

آمریکا می شوی امروز  نامعقول  بازگشت تحریم ها )اسنپ بک(  بحث دیپلماسی  از مکانیزم  تا  آمریکا تالش دارد  م. 

قطعنامه   امنیت  ۲۲۳۱مطابق  کند.    شورای  دتن استفاده  وجود  دیگر مشارکت  ها یک مشکل  آمریکا  اینکه  آن  و  ارد 

دیگر کارایی ندارد چرا که به اذعان خود دولت ترامپ ، آمریکا   ۲۲۳۱قطعنامه    ۱۰کننده در توافق برجام نیست. بند  

ات  ساعت پس از اظهار  این رسانه چینی ادامه داد: تنها چند  .بطور کامل به مشارکت خود در برجام پایان داده است

مکانیسم    ن ملل ، برخی از متحدان قدیمی آمریکا در بیانیه مشترکی تالش آمریکا برای فعال سازیپمپئو در سازما

این  و  پایان داده  به مشارکت خود در برجام  آمریکا  تاکید کردند که  انگلیس  و  آلمان و فرانسه   . را رد کردند    ماشه 

آمر اقدام  از  نمیتوانند  رکشورها  کنند.  آیکا حمایت  برنامه  نیز  استهزای عقل سلیم وسیه  را  آن  و  رد کرده  را  مریکا 

دیپلمات   اولیانوف  میخاییل  است.  یک  دانسته  را  خود  اینکه  برای  آمریکا  تالشهای  است:  کرده  تاکید  روز  روس 

ندارد چر آینده ای  بزند هیچ  را    ا که تمسخر عقل سلیم است. کسانی"مشارکت کننده در برجام" جا  ایده  این  که 

بم توصیه  کردند  هایطرح  مقام  به  کردند دی  حتی   .آمریکایی  واکنش  نیز  چین  براین  "عالوه  ؛  گزارش  این  طبق 

کهش کرد  تاکید  و  داده  نشان  مبنا  دیدتری  هیچ  که  آمریکا  کرد  خاطرنشان  چین  ندارد.  عقل سلیمی  و  ی حقوقی 

تحر مجدد  اعمال  و  برجام  از  یکجانبه  خروج  با  ،آمریکا  ایرانی  ضد  است    ۲۲۳۱قطعنامه    یمهای  کرده  نقض  را 

ام شورای  در  گیری  رای  نتیجه  کرد:  تاکید  چین  خارجه  امور  وزارت  که  .سخنگوی  میدهد  نشان  ملل  سازمان  نیت 

ت و  است  المللی  بین  اجماع  با  مغایر  آمریکا  یکجانبه  بهمواضع  محکوم  برجام  کردن  خراب  برای  آمریکا   الشهای 

ر  ".شکست است از    ۱۳ساعت    ۲۴در مدت     مه متذکر شد: صرفاوزنامه چینی درخاتاین  عضو شورای   ۱۵کشور 

ست بزرگ و نادر  مهای بین المللی ضدایرانی را رد کردند که این یک شکامنیت تالش آمریکا برای اعمال مجدد تحری

ر  ست خارجی آمریکا د برای آمریکا در سازمان ملل است. البته این شکست از مدتها پیش در راه بوده است. سیا

به    تبلور دیپلماتیک یک وضعیت بسیار آشفته و بی سر و سامان است. پاسخ جامعه بین المللیچهار سال گذشته  

 . "آمریکا روشن است. "آمریکا به خانه ات برو تو مست و الیعقلی . ایکاش می شد تا روز سوم نوامبر خواب بودی

 

 ی امنیت بار دیگر به آمریکا »نه« گفت ساوت چاینا: شورا

»سا   -ایرنا-پکن چهارشنبروزنامه  روز  چین  پست«  مورنینگ  چاینا  رد  وت  با  امنیت  شورای  نوشت:  تحلیلی  در  ه 

رخواست آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه، یک بار دیگر به صورت یکپارچه در برابر واشنگتن ایستاد و هر د

ش ایرنا، ساوت چاینا در  به گزار  .را برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران منتفی دانستاقدامی از سوی این کشور  

خاطر   مطلب  کرد:این  در   نشان  امنیت  شورای  تاریخی  بازگرداندن حرکت  برای  آمریکا  درخواست  به  گفتن  »نه« 

 .را منفجر و متالشی کردتحریم ها علیه ایران، مثل بمب هر اقدامی از سوی واشنگتن علیه ایران در سازمان ملل  

نیسم ماشه« مقام های دولت  این روزنامه با اشاره به اینکه واکنش شورای امنیت به درخواست فعال سازی »مکا

ک خشمگین  بشدت  را  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ  کرد:دونالد  تاکید  است  تحرکات   رده  همه  وجود  آمریکا،   »با 

این کش تقاضای  بازگرداندن تحریریاست دوره ای شورای امنیت  برای  را رد کردور  ایران  گزارش می   .«م ها علیه 

امنیت را بر عهده ی در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای  افزاید که »دایان دیجانی« سفیر اندونز

  ی و  .عضو درباره درخواست آمریکا را اعالم کرده است  ۱۵طبق خواست روسیه و چین، نتایج آرای  دارد، گفته است

زگرداندن  ی امنیت بجز دومنیکن و خود آمریکا اعالم کرده اند مخالف درخواست آمریکا و با همه اعضای شورا افزود:

ساوت    .عضوی از آن نیست قایل نمی دانندتحریم ها هستند و چنین حقی را برای آمریکا که از برجام خارج شده و  

کرده اند که درخواست آمریکا را  ا نگارش نامه هایی اعالمچاینا از قول دیجانی آورده است: اعضای شورای امنیت ب

سر این موضوع وجود ندارد و ریاست شورای امنیت در موقعیتی   نمی پذیرند و با این حساب توافق و اجماعی بر

بتواند بر آینده تصمیم گیری کندنیست که  برنامه  به اظهارات وی، شورای   روزنامه چینی اضافه کرد:  .ای  با توجه 
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زمانیام تا  دستکم  دیگر  درباره    نیت  اقدامی  دارد  برعهده  را  امنیت  شورای  ای  دوره  ریاست  اندونزی  که 

بر )شهریور( ریاست دوره  آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه انجام نخواهد داد و نیجر که ماه سپتام  تدرخواس

ای   نامه  در  کنار چند کشور دیگر  در  گیرد خود  برعهده می  این شورا  آمریکا های  برای  تاکید کرده است  یچ حقی 

بناب نیست  برجام  از  و عضوی  ندارد  زمینه  این  در  ایران  علیه  را  اقدام  آمریکا  از سوی  تقاضایی  نیجر هر  راین عمال 

است دانسته  آمریکا    .مردود  تقاضای  رد  در  امنیت  بیانیه شورای  از  گزارش  این  به  بنا  نیز  روسیه  و  چین  سفرای 

ن را »گامی صحیح در مسیری درست« دانسته و انتقادهای آمریکا  جانگ جون« نماینده چین آاستقبال کرده اند »

 .دود اعالم کرده استاز پکن را نیز مر

 

 ر طرح اقتصادی سی پک استقبال چین از مشارکت ایران د /  آباد اعالم کردسفیر چین در اسالم

ایران در طرح کریدور مشترک اقتصادی  س  -ایرنا    -آباد  اسالم از مشارکت جمهوری اسالمی  پاکستان  فیر چین در 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، »یاو جینگ« طی گفت و    .پاکستان و چین موسوم به طرح »سی پک« استقبال کرد

پاکس نیوز«  »آج  خبری  شبکه  برنامه  در  جنبه گویی  به  منطقه تان  اهای  طرح  المللی  بین  و  پک  ای  سی  قتصادی 

این طرح استقبال کرده و همین   .پرداخت در  ایران  از مشارکت جمهوری اسالمی  فراوان  تمایل  با  وی گفت: چین 

دارد پک  پیرامون طرح سی  منطقه  به سایر کشورهای  نسبت  را  درک   .دیدگاه  براساس  داشت:  اظهار  یاو جینگ 

ای است و بر همین برای ارتباط و همکاری منطقه   یبا پاکستان، طرح اقتصادی سی پک به نوعی فرصتمتقابل ما  

سفیر جمهوری اسالمی ایران   .کنیماساس ما از بازیگران بین المللی از جمله جمهوری اسالمی ایران استقبال می

ا نقشه راه روشن برای روابط آینده میان  های بلندمدت تهران و پکن ردر پاکستان نیز تیرماه امسال برنامه همکاری 

ای در قالب ابتکار یک کمربند و یک  های منطقه توان به همکاریها را می ور مهم خواند و گفت: این همکاری دو کش

داد گسترش  پک  سی  طرح  و  خارجه    .جاده  امور  وزیر  سخنان  با  همزمان  حسینی«  علی  محمد  »سید  اظهارات 

سفیر ایران در   .، مطرح شدتن جمهوری اسالمی ایران به طرح اقتصادی سی پکپاکستان مبنی بر اهمیت پیوس

تهران  گفت:  و چین،  پاکستان  اقتصادی  راهروی مشترک  از طرح  استقبال  با  اسفندماه سال گذشته  در  پاکستان 

با  های سیاسی پاکستان  ها و شخصیتتر برخی احزاب، دیپلمات پیش   .آماده مشارکت در این طرح اقتصادی است

از برنامه همکاری راهبردی   را در راستای منافع منطقه به    ساله   ۲۵استقبال  ایران و چین، آن  جمهوری اسالمی 

نوامبر   ۱۳طرح سی پک در    .آباد استپکن به سود اسالم-ویژه پاکستان دانسته و تاکید کردند: تقویت روابط تهران

ب  ۲۰۱۶ با انتقال یک محموله چینی از طریق خشکی  ا به  ه بندر گوادر پاکستان برای ارسال از طریق دریهمزمان 

های  احداث شبکه  .شروع شد  ۲۰۱۷های این طرح هم سال  افریقا و غرب آسیا تا حدودی عملیاتی شد. بقیه پروژه 

جاده  و  ریلی  نقل  ار  حمل  گوادر  بندر  در  کشور  این  غرب  جنوب  تا  چین  با  مرز  هم  پاکستان  شرق  شمال  از  ای 

  .در پاکستان نیز جزو این طرح استطرح راهرو سی پک است. همچنین توسعه بندر گوا مهمترین بخش های

 

 یتالیا، چین را شریک راهبردی کلیدی خواند ا

تر با  شنبه چین را شریک راهبردی کلیدی رم خواند و بر ایجاد روابط نزدیک جه ایتالیا روز سه وزیر خار  -ایرنا  -تهران

با »وانگ یی« وزیر  اری فرانسه، »لوئیجی دی مایو« پس از دیدار  به نقل از خبرگزبه گزارش ایرنا    .پکن تأکید کرد

کشور   ۲بود و درباره روابط راهبردی   بسیار مفیدی خارجه چین در رم، در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: مالقات

گفت اقتصادی  و  صنعتی  منظر  کردیم  از  نخستین  .وگو  به   ایتالیا  که  است  غربی  بزرگ  بین اقتصاد  المللی  پروژه 

چی ابریشم  جاده  مجدد  »اباحیای  به  موسوم  پیوستن  جاده«  و  کمربند  به    .تکار  ایتالیا  بر  عالوه  چین  خارجه  وزیر 

و   فرانسه  نروژ،  کردهلند،  خواهد  سفر  نیز  و    .آلمان  چین  همکاری  که  کرد  تأکید  خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  وانگ 

دونالد ترامپ«  »  .ها در زمینه مقابله با کرونا اهمیت زیادی داردق همکاری اتحادیه اروپا برای تقویت روابط و تعمی
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در صدد جلوگیری و  کرده  متهم  انتشار کرونا  به  را  آمریکا، چین  های شرکت از گسترش همکاری  رییس جمهوری 

جنگ سرد  وانگ در سفر به ایتالیا تأکید کرد که چین، خواستار بروز یک    .»هوواوی« چین با کشورهای دیگر است

خواهیم داد کشورهای دیگر برای رسیدن به منافع فردی  نیست. وی افزود: جنگ سرد گامی به عقب است. اجازه ن 

 .ران ضربه بزنندچین کاری انجام دهند و به منافع دیگ

 

 چین، دولت مستقل را حق انکارناپذیر فلسطینیان دانست 

ن فلسطین و رژیم صهیونیستی را عاملی برای به  نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد تنش بی  -ایرنا  -ورکوینی

ردم فلسطین  و افزایش درگیری در منطقه دانست و گفت دولت مستقل، حق ملی انکاناپذیر مخطر افتادن صلح  

روز سه  .است ملل  ژانگ جون  امنیت سازمان  مجازی شورای  نشست  در  و  شنبه  خاورمیانه  موضوع  با  که  متحد 

ود: ما شاهد رشد تنش بین فلسطین و اسرائیل هستیم که فرایند صلح را به خطر  مساله فلسطین برگزار شد، افز

المللی باید در امه داد: در چنین شرایطی، جامعه بینوی اد .ه استای را افزایش دادانداخته و خطر درگیری منطقه

به پیش براند.جامعه  ین گام بردارد و روند صلح خاورمیانه را با یک احساس فوریت  تالش خود برای مساله فلسط

نماینده دائم چین در سازمان ملل   .المللی باید سازوکار صلح را مبتنی بر راه حل دو کشور با قوت ترویج دهدبین

زنی شود.  لحه یا چانه تواند مصاد اضافه کرد: دولت مستقل حق ملی انکارناپذیر مردم فلسطین است و نمیمتح

طرف  که  اقدامات  امیدواریم  مرتبط  فوری  های  سرگیری  از  راه  و  بردارند  سیاسی  روند  پیشبرد  برای  مشخصی 

با تاکید بر اینکه راه حل دو کشور  جون    .وگوی صلح بین فلسطین و اسرائیل را در سطحی برابر هموار سازندگفت

ه های مربوطه سازمان ملل، اصل "سرزمین صلح" و رارد: قطعنامه باید مسیر نهایی هر سازوکاری باشد، اظهار ک

می  بیان  را  نهایی  توافق  کشور جهت  دو  باید  حل  و  خاورمیانه هستند  صلح  روند  در  مهمی  پارامترهای  آنها  کنند. 

ه  ی یادآور شد: ما همچنین نسبت به تخریب ساختارهای فلسطینیان در کرانه باختری ک و  .رعایت و بازتایید شوند

شورای    ۲۳۳4ی مشخص باید برای اجرای قطعنامه  هاشود، نگران هستیم. تالشباعث آوارگی بیشتر و بیشتر می

فعالیت توقف  که شامل  انجام شود  متحد  ملل  تخریبهای شهرکامنیت سازمان  توقف  و جسازی،  از ها  لوگیری 

بین نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد تاک  .خشونت علیه شهروندان است باید رویکرد  ید کرد: جامعه  المللی 

های سازمان ملل متحد همچوون سازمان کند و صلح را از آن طریق ترویج دهد. ما به آژانس مع و متقنی اتخاذ  جا

جون افزود:    .رسانی متعهد هستیموارگان فلسطینی( برای کمکآنروا )سازمان امداد و اشتغال آ  جهانی بهداشت و

طینیان از جمله از طریق  شکالت اقتصادی و انسانی فلسالمللی برای کاهش م های بینالش ما خواستار افزایش ت

م  نماینده دائ   .المللی را در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی قطع کردآمریکا بودجه این نهاد بین   .آنروا هستیم

غزه شد و ادامه داد: این    چین در سازمان ملل متحد همچنین خواستار برداشته شدن محاصره طوالنی مدت نوار

می  اجازه  کمکمساله  انسادهد  برسدن های  نیازمند  مردم  به  خدمات  و  کنار    .دوستانه  در  ما  کرد:  تاکید  جون 

کامل   حاکمیت  با  فلسطینی  مستقل  دولت  یک  استقرار  برای  مرزهای  فلسطینیان  براساس  پایتختی    ۱۹6۷و  با 

ما تا حد توانمان برای حمایت    فلسطین هم اشاره کرد و گفت:وی به شیوع ویروس کرونا در    .قدس شرقی هستیم

ای همکاری نزدیک  دهیم. ما همچنین برشود، ادامه می می   ۱۹-یاری مردم فلسطین که شامل مبارزه علیه کووید  و

بین  پایدار در خاورمیانه متعهد هستیم  المللی در تعقیببا جامعه  و  ب  .صلح جامع، عادالنه  ه نماینده چین همچنین 

هسته  ایرامساله  نگهداشتای  برای  ما  افزود:  و  کرد  اشاره  چندجانبهن  بین ن  رژیم  از  حفاظت  منع گرایی،  المللی 

ه به نامه آمریکا برای جون با اشار  .ز صلح و ثبات در خاورمیانه متعهد هستیمهای اتمی و حفاظت اگسترش سالح

نست و ادامه داد: آمریکا به طور یکجانبه و غیرقانونی فعال کردن مکانیسم ماشه، برجام را دچار یک مشکل حاد دا

های برجام و قریب به  کننده در برجام نیست و طرفتا مکانیسم ماشه فعال شود. آمریکا دیگر مشارکت  خواست

با این  بر  برای بازگرداندن تحریماکثریت اعضای شورای امنیت  آمریکا  امنیت علیه ورند که درخواست  های شورای 

https://www.irna.ir/news/84016536/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA


 
تواند فعال  و، مکانیسم ماشه نمید: از این روی تصریح کر  .ینه قانونی ندارد و مغایر نظر مشترک آنها استایران زم

الف است و بر این  نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد یادآور شد: چین قاطعانه با درخواست آمریکا مخ  .شود

بن در  مندرج  اطالعیه  عنوان  به  نباید  آمریکا  نامه  که  است  شما    ۲۲۳۱قطعنامه    ۱۱د  نظر  از  چین  شود.  تلقی 

امی هیچ  که  ندهیدخواهد  انجام  آمریکا  درخواست  به  نسبت  نظر    .قدامی  به  باید  امنیت  داد: شورای  ادامه  جون 

بین اتفاق اعضایجامعه  به  قریب  اکثریت  و  به طور    المللی  و  نگهدارد  را  اقتدار خود  و  اعتبار  بگذارد،  احترام  خود، 

مسئول به  کندکامل  عمل  امنیت  و  صلح  قبال  در  خود  برا  .یت  کرد:  خاطرنشان  سیاوی  سازوکار  پیشبرد  سی  ی 

هسته  طرف مساله  دیگر  با  همکاری  برای  ایران  استای  آماده  رئیس    .ها  از  متحد  ملل  سازمان  در  چین  نماینده 

نشست دوره  به  مربوط  اطالعات  آخرین  تا  امنیت خواست  درخوای شورای  درباره  دوجانبه  برای  های  آمریکا  است 

 .ی شورا قرار دهدشه را در اختیار اعضا فعال کردن مکانیسم ما

 

 ورود هواپیمای شناسایی آمریکا به منطقه پرواز ممنوع چین 

شناسا  -ایرنا  -تهران هواپیمای  یک  آمریکا  که  کرد  اعالم  »یوپکن  محل «  ۲-یی  در  ممنوع  پرواز  ای  منطقه  به  را 

نبه اعالم کرد شبه گزارش ایرنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین سه  .های نظامی چین فرستادیش برگزاری رزما 

بدون اجازه وارد این محدوده نظامی شد و »در تمرینات عادی نظامی تداخل ایجاد  ۲-که یک هواپیمای شناسایی یو

با اعالم اینکه این اقدام می ار وز  .«کرد تفاهم یا »حادثه ناخواسته« شود، اعالم    توانست باعث سوءت دفاع چین 

کامالا  کرده: اقدام  تحریک این  و  بود  آمریکا شکایت    آمیز  به  آن  به  و بشدت نسبت  بوده  آن مخالف  با  قاطعانه  چین، 

م اکنون در »دریای بوهای«، دریای زرد و دریای  چین محل این حادثه را اعالم نکرده، اما این کشور ه  .کرده است

یز پکن را  های جاسوسی و واشنگتن نچین همواره آمریکا را به فعالیت   .حال برگزاری رزمایش استچین در    جنوب

روابط چین و آمریکا به دلیل اختالفات تجاری و مسائل حقوق   .به رهیگری »ناامن« هواپیماهایش متهم کرده است

دریای جنوب چین و مناطق اطراف    طلبانه درو در عین حال، واشنگتن، پکن را به اقدمات توسعه بشری متشج شده

کرده است متهم  آوریل سال    .تایوان  یک جنگنده چینی رهگیری    ۲۰۰۱در  توسط  آمریکا  یک هواپیمای جاسوسی 

ضطراری در پایگاهی در منجر به تصادف شد که در آن خلبان چینی کشته و هواپیمای آمریکایی مجبور به فرود ا

به مدخدمه هواپیما  .جزیره »هاینان« چین شد این    ۱۱ت  ی چینی  بخاطر  آمریکا  اینکه  تا  بودند  اختیار چین  روز در 

 .ر به عذرخواهی شدحادثه مجبو

 

 حریم کشورهای دیگر خودزنی می کند تحلیلگر چینی: آمریکا با ت 

تحلیلگر    -ایرنا  -پکن ایک  بر  در چین  این  مسایل سیاسی  و  بود  نخواهد  آمریکا  دیگر مطیع  که جهان  باور است  ین 

کند و خودزنی می  از کشورها فقط خودآزاری  دیگر  تعدادی  و  کوبا، چین  ایران، روسیه،  با تحریم علیه  به    .کشور 

ر جون«  »آی  ایرنا،  برای  گزارش  مطلبی  در  چهارشنبه  نوشت:  روزنامهوز  چین  تایمز  دیگر    گلوبال  و  اروپا  »نه« 

ها به اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، معلول سیاست شکست خورده تحریم کشور

ا تحریم های آمریکا او با اشاره به افزایش مخالفت ها ب  .های آمریکا و زورگویی و یکجانبه گرایی این کشور است

آمریکا نمی شوند و مستقیما در برابر اقدامات  ز دیگران تسلیم فشارهای  امرو شورهای دیگر افزود:علیه ایران و ک

این واشنگتن است که از چنین سیاستی متضرر   تحریمی و فشارها ایستادگی می کنند به همین دلیل در نهایت

تح  .می شود به شکست  اشاره  با  تحلیلگر  از س این  ایران  علیه  واشنگتن  این   ۱۹۷۹  الریم های  نوشت:  کنون   تا 

وی از    .سخت تر شدن زندگی مردم ایران شده است اما تهران را وادار به تسلیم نکرده است  تحریم ها فقط باعث

و   المللی  بین  مطالعات  مرکز  گزارش  اساس  بر  گفت:  و  برد  نام  آمریکا  تحریم های  قربانی  دیگر  عنوان  به  روسیه 

بار افراد، شرکت ها و سازمان های دولتی   ۶۰ میالدی،    ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۳ی  اهبردی آمریکا، واشنگتن بین سال هار

https://www.irna.ir/news/84016515/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83921633/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83921633/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83921633/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
روسیه را تحریم کرده است اما این اقدامات باعث شده است تا سیاست مقاومت روسیه در درازمدت دربرابر آمریکا  

کند که بر اساس  آی جون« به آماری اشاره می » .گیردو این کشور از معامالت با ارز آمریکا نیز فاصله ب  تشدید شود

یا  آمریکا علیه کوبا د های  آن تحریم ر سال های گذشته باعث شده است تا خود آمریکا ساالنه به دلیل کاهش و 

و   میلیارد  به یک  نزدیک  تجارت خارجی  و فشارهای    .میلیون دالر متضرر شود  ۲۰۰توقف  تحریم ها  تحلیلگر چینی 

ریکا برای  نیز از دیگر ابزارهای آمسازمان های این کشور را  شرکت ها و موسسات چینی و برخی از    آمریکا علیه

دانست کشورها  کردن  کرد تسلیم  عنوان  چین  هواوی  مخابراتی  بر شرکت  فشار  را  آن  نمونه  بخاطر   .و  گفت:  او 

و المللی  بین  جامعه  بین  فاصله  است  کرده  ایجاد  دنیا  برای  واشنگتن  که  بیشتر شده    مشکالتی  و  بیشتر  آمریکا 

 .تبر دنیا رو به پایان اس تدریج دوره رهبری آمریکااست و ب

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ابراز مخالفت چین و روسیه با ادعاي آمريکا علیه ايران

و چین  کردند  نمایندگان  مخالفت  ایران  ضد  آمریکا  ادعای  با  امنیت  شورای  در  بین    .روسیه  سرويس  گزارش  به 

صداوسیما الملل ایران   خبرگزاري  ضد  آمریکا  ادعای  با  امنیت  شورای  در  روسیه  و  چین  نمایندگان  نیويورک؛  از 

نمایندگان چین و روسیه در شورای امنیت اعالم کردند درخواست آمریکا به معنی آغاز روند سی     .مخالفت کردند

ایران نیستروزه ب امنی  .ازگشت تحریم های  عضو شورا    ت سازمان ملل هم گفت یکدقایقی قبل رئیس شورای 

اقدامات   که  نیستیم  در جایگاهی  ما  و  ندارد  وجود  اجماعي  باره  این  در  اما  دارد  ایران  درباره  دیگری  نظر  )آمریکا( 

 .بیشتری انجام دهیم

پرواز هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز  پکن به  اعتراض    /های بین پکن و واشنگتندر جدیدترین تنش

 این کشور 

یو  یچ شناسایی  هواپیمایی  فروند  دو  اعزام  به  را  آمریکا  برگزاری    –ن،  محل  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  به  دو 

آمررزمایش  به  را  خود  شدید  اعتراض  و  متهم  کشور  این  نظامی  کرد های  اعالم  بین    .یکا  سرویس  گزارش  به 

صداوسیماگزاخبر الملل بیانیه ری  انتشار  با  چین  دفاع  وزارت  یو  ؛  هواپیمای  پرواز  کرد:  اعالم  بدون    –ای  آمریکا  دو 

رزمایش  نظامی شمالی چین؛ جایی که  پرواز ممنوع منطقه  فراز منطقه  بر  در  مجوز  با مهمات واقعی  نظامی  ها 

رزمایش اری  برگزحال   این  برگزاری  معمول  روند  در  جدی  مداخله  می هاست،  محسوب   شود.ا 

تواند به سادگی موجب سوء تفاهم، قضاوت نادرست یا وقوع  این وزارتخانه در ادامه عنوان کرد: چنین اقدامی می

آمیز از سوی آمریکا  وزارت دفاع چین در بیانیه خود همچنین افزود: این اقدامی تحریک      ای غیرمنتظره شود.حادثه 

اقداماتی   چنین  مخالف  کامال  چین  اعاست.  هم  قبال  و  طرف  است  به  موضوع  این  درباره  را  خود  شدید  تراض 

های تحریک خواهد تا فورا این رفتار در این بیانیه تاکید شد:چین از طرف آمریکایی می  آمریکایی اعالم کرده است.

بیانیه ارتش آمریکا نیز د  ی حفظ صلح و ثبات در منطقه اتخاذ کند.آمیز خود را متوقف و اقدامات واقعی را برا ای ر 

اقیانوس آرام و در چارچوب قوانین بین المللی و مقررات مربوط   –دو در منطقه آسیا    -م کرد: پرواز هواپیمای یواعال

ایی آمریکا در منطقه  در بیانیه ارتش آمریکا همچنین آمده است: نیروی هو  ها صورت گرفته است.به پرواز هواپیما

در هر مکان و هر زمان که بر اساس قوانین بین المللی امکان امه خواهد داد و  ها ادزاقیانوس آرام همچنان به پروا 

پرداخت. خواهد  فعالیت  به  باشد،  یو  پذیر  می   -هواپیمایی  ارتفاع  دو  تا  و    ۷۰تواند  درآید  پرواز  به  پایی  هزار 

در    .ممنوع نداشته استه دور انجام دهد و ضرورتا نیازی به ورود به منطقه پرواز  های شناسایی را از فاصلفعالیت 
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های شناسایی آمریکا دقیقا در کدام منطقه صورت گرفته  حالی که چین اعالم نکرده است که فعالیت این هواپیما

بو  دریای  در  رزمایش  برگزاری  در حال حاضر مشغول  این کشور  اما  رزمایشاست،  در  هاهای است.  نیز  دیگری  ی 

های شناسایی آمریکا انتقاد کرده و  اره از فعالیتچین همو  اری است. دریای زرد و دریای چین جنوبی در حال برگز

روابط بین چین و آمریکا بر سر موضوعات    های چینی شکایت داشته است.های ناامن هواپیماآمریکا نیز از رهگیری 

ین به ویژه  های مسلح چن چه که آمریکا به عنوان اقدامات تهاجمی نیرومختلفی از تجارت و حقوق بشر گرفته تا آ

من تایوان میدر  و در خصوص  دریای چین جنوبی  مناقشه  نهاده است.طقه مورد  تیرگی جدی  به  رو  ماه    داند،  در 

سال   وقوع    ۲۰۰۱آوریل  به  منجر  چینی  جنگنده  یک  سوی  از  آمریکا  جاسوسی  هواپیمای  فروند  یک  رهگیری  نیز 

یز ناگزیر به فرود اضطراری در  پیمای آمریکایی نانحه هوایی شد که در جریان آن خلبان چینی جان باخت و هواس

 های جزیره هینان در جنوب چین شد. یکی از پایگاه 

 

 : وزیصاف ن -

 پیشنهاد مهران مدیری برای امضای برجام غذایی با چین 

  ۹۹شبکه نسیم در نوروز   رد معاصر؛به گزارش راهب  ویژه برنامه نوروزی دورهمی امشب از شبکه نسیم پخش شد.

ها برای  ترین برنامه است، ویژه برنامه دورهمی یکی از پربینندهرای مخاطبان تدارک دیده  های مختلفی را ببرنامه 

می شمار  به  موضوع  آید.مردم  پیرامون  مدیری  مهران  تبریک امشب  ضمن  کرد.مدیری  اجرا  استندآپ  مختلفی  ات 

بعضی    توضیح داد: برایدر ادامه مدیری    های گذشته برای همه باشد.ل بهتر از سال سال نو گفت: امیدوارم امسا 

کنند چراکه مجبور هستند که کار  کاسبی نکردن فرقی با مرگ ندارد، روی سخنم با کسانی نیست که امروز کار می 

آن افزود:مثال بعضیوی    کنند. به  که  نیا ها میها هستند  به دست  پول  او  ری نمیگوییم چند وقت پول  اما  میری، 

نیاگوید وقتی می می پیامک  رم.میرم که پول در  را داشتیم رفت و  مدیری سراغ  این چند وقت تجربه آن  هایی که 

ر خانه بپزید تماس گرفتند و گفتن ببخشید اگر  گفت: برای من پیام ارسال شد که پیتزا خام از ما بخرید و خودتان د

هم قبول نکردیم و گفتند گاو ما بگیرید و خودتان در خانه مخلوط کنید و در ادامه باز    اعتماد ندارید پنیر و مواد را از 

 دهیم تا آخر عمر از شیر، کره و پنیر آن استفاده کنید.خرید یه گاو میمی

ت:یک  ها اشاره کرد و گفمدیری در ادامه به رژیم غذایی چینی//    زارم تا پیتزا بخورم!گفتم گاو بگیرم کنار پذیرایی ب  

آن اعتراف کرده بودند که رژیم    ها نوشته بود و درچینی  ماه پیش خواندم که توسط  ۸مقاله در مجالت علمی حدود  

مه  وی افزود: این ه  های خطرناک در جهان شیوع پیدا کند.شود در آینده نزدیک ویروس ها باعث می غذایی چینی

مدیری ادامه داد:به    ها هم خطرناک هستند.ویم که خفاشکند، چرا نگای جهان را نابود می گویند سالح هستهمی

ها سرک بکشند حتی به های غذایی کشورجهانی باید وجود داشته باشد و در انبار   من باید یک رژیم غذایی  نظر

باید دولت ایران با چین برجام غذایی امضا کند. های بنجل  اگر براساس آن عمل نکردند ما هم واردات کاال نظر من 

 منبع: باشگاه خبرنگاران  ها را تحریم کنیم.آن

 

 : سفار  یخبرگزار -

 آسیای مرکزی و »کمربند« چینی؛ راهبرد اقتصادی منافع سیاسی 

برد به نفع جوامع  -ارتباطات بهینه و شفاف به چین کمک خواهند کرد تا طرح »یک کمربند یک جاده« را در قالبی برد

منطقه و  صمحلی  آنکه  جای  به  کند  ترویج  سرمایه ای  به  برسانرفاا  سود  نخبگان  از  کوچکی  گروه  و  به    .دگذاران 

نهادها     شای خبرگزاری فارس، تا چه حد برنامه »یک کمربند یک جاده چین« به گسترگزارش خبرنگار دفاتر منطقه 

https://safnews.ir/37128/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ba/


 
کند؟  می  کمک  مرکزی  آسیای  در  چینی  قانونی  هنجارهای  جاده   و  یک  کمربند  »یک  برنامه  شدن  اعالم  زمان  از 

سال   (BRI ) «ینچ ژئوپولی۲۰۱۳در  اقتصادی،  روزافزون  حضور  نشانگر  ،  جهان  سراسر  در  چین  تجاری  و  تیک 

الملل واشتیاق بین  در حقوق  تر  پررنگ  نقش  ایفای  به  المللی استهای  نظام    ش  بین  آسیای مرکزی   .حاکمیتی 

ی جین »ش   ده چین در طول بازدیداست. طرح یک کمربند یک جا BRI بویژه قزاقستان دارای ارتباطات راهبردی با

 .زی شدآستانه و با تاکید بر نقش مهم ترانزیتی قزاقستان در پیوند چین با اروپا راه اندا  از  ۲۰۱۳در سپتامبر     پنگ«

م آسیای  طرحبرای  دهند  BRI رکزی  می  امکان  منطقه  کشورهای  به  و  رسد  می  نظر  به  امیدوارکننده  بسیار 

نقل را مدرن سازی    جارت منطقه ای را توسعه بخشیده و زیرساخت های کهنه حمل وارتباطات را افزایش داده، ت

نی و تثبیت چین به عنوان ای برای تحویل کاالهای عمومی، تقویت پیوند های جها شیوه BRI کنند. از نگاه چین طرح

فراوانی را بویژه در    یک راهبرد جهانی جاه طلبانه است اما انتقادات BRI اگرچه برنامه  .نفع مسئول استیک ذی 

مشی و ز جمله موانع عمده پیش روی موفقیت این برنامه هماهنگی خطاشته است. اکشورهای لیبرال در پی د

پیرامون برخی پروژه ها  پایین بودن شفافیت، مقاومت های اجتماعی و فساد ژئوپولیتیک، ابهام در سرمایه گذاری و 

قبیل  اد ارزشهای لیبرال از  ص مدل چینی آن که به تصور برخی افر ناظران امور شک و تردیدهایی در خصو  .است

اند کرده  گرفته مطرح  نادیده  را  قانون  و حاکمیت  بشر  در   .دموکراسی، حقوق  که  حال چنانچه چین مدعی شود 

این پیامدهای  است،  نفع  ذی  یک  الملل  بین  کشورهای  نظام  حقوقی  های  نظام  برای  های   BRI ادعا  نظام  و 

رکزی  و نهادهای چینی در آسیای مبه گسترش هنجارهای قانونی   BRI مها چیست؟ تا چه حدی برناحاکمیتی آنه

 کمک خواهد کرد؟

و  //    رؤیای چینی توسعه ** با هنجارها  به دنبال تشکیل جامعه و منطقه ای  طرح »یک کمربند یک جاده چین« 

پررنگ داشته باشد. منافع مشترک است که در چارچوب آن چین مشتاق است در حاکمیت نظام   جهانی نقشی 

پررنگ ایفای نقش  را  چین رویای  برای جهانیان  انداز آن  بر مدل توسعه ای خود و چشم  تاکید  از طریق  در سر   تر 

برنامه  .دارد علمی،  محافل  برخی  باور  قاعده  BRI به  نقش  از  جهانی  حاکمیت  در  چین  نقش  تکامل  به  نماد  پذیر 

قاعده وضع مقاعده  اینترنت«  ساز )کسی که  بر  ایده »حاکمیت  گذارد.  به نمایش می  را  کند(  از  ی  تصویری خوب 

را عرضه  طلبی های چین جهت شکل دهی هنجارهای حاکمیت جهانی که  جاه از دیرباز در اختیار غربی ها بوده 

کند برنامه  .می  های   BRI پکن  مشی  خط  به  پایبند  کشورهای  از  ای  شبکه  ایجاد  برای  مجرایی  عنوان  به    را 

در داده است.  قرا  کار  در دستور  دیجیتال چین  فناوری های  و  قوانین سخت  سایبری، ضوابط  راستا  گیرانه همین 

مقرر از  که  سایبری  ترامنیت  مصر،  تایلند،  تانزانیا،  اوگاندا،  کشورهای  در  کند  می  تقلید  چین  و  ات  روسیه  کیه، 

اند رسیده  تصویب  به  مشتا  .قزاقستان  چین  اگرچه  وجود،  این  ابا  است،  جدید  قدرت  توزیع  به  حال  ق  عین  در  ما 

با سازمان ملل و سایر  انتظار دارد که این هدف را در چارچوب نهادهای موجود بدست آورد. پکن به صورت فعاالنه  

وگوهای مختلف دوجانبه و چند جانبه بهره می استاندارد و گفت ساختارهای بین دولتی که از مذاکرات دیپلماتیک  

ارتباط   داردبرند  جانبه   .تنگاتنگ  دو  معاهدات  گسترش شبکه  و  بروزرسانی  به  اقدام  کشور  با کشورهای  این  اش 

 .ای و قضایی و نیز توان حل و فصل اختالفات را تأمین کندرمایه میزبان کرده تا از این طریق نیازهای س

ا به نظر می رسد عمال به مدل چین، متمرکز بر تقویت رشد اقتصادی است ام//    ل چین برای آسیای مرکزیمد **

  نباشد. برخالف غرب، پکن به اصالحات بازار، آزادی BRI های سیاسی و حاکمیتی در کشورهای دنبال تغییر در رژیم

ست ها برای چنین اصولی را به طور بالقوه بیان، حاکمیت خوب و شفافیت در منطقه چندان توجه نمی کند و درخوا

چین که از نظر اقتصادی هر روز قدرتمندتر می شود یکی از    .کم می پنداردمضر و مخرب برای وضعیت سیاسی حا

تجاری شرکای  و  گذاران  سرمایه  ترین  مرکزی     برجسته  آسیای  پکن برای  به  اقتصادی  پررنگ  حضور  این  است. 

ارد  دولتهای آسیای مرکزی در راستای اتحاد با خط مشی ها و برنامه هایش فشار وامکان می دهد تا به نوعی بر  

جریان  .کند همین  وجود،  این  هایبا  پروژه  حول  شفافیت  بودن  پایین  به  توجه  با  سرمایه  ورودی  به   BRI های 



 
مرکز آسیای  مردمان  بهاحساسات  نسبت  اشتیاق   ی  برخالف  نتیجه،  در  زنند.  می  دامن   " چین  تهدید  به    "  چین 

توسعه مدل  برنامهایصادرات  ترویج  قالب  در  محلی   BRI اش  جامعه  مسائ،  با  را  مدنی، آن  جامعه  چون  لی 

ی بر اینکه  این روند به طور خاص تردیدهایی را مطرح می کند مبن  .ارزشهای لیبرال و منافع ملی ناسازگار می داند

نهادهایش پیشرفت  کننده  تسهیل  چینی،  مدل  و  قانونی  بود  نظام  خواهند  منطقه  حدودی    .در  تا  چین،  همانند 

ه بوده و به دنبال دفاع از  ای خودکامه دارند. آنها دارای ارزشهای سیاسی مشاب هکشورهای آسیای مرکزی دولت

ای اصالحات سیاسی هستند، درخواستهایی که به  خود در برابر انتقادات حقوق بشری و شهروندی و درخواسته

در   مداخله  آنها  استباور  داخلی  برنامه  .امور  زی BRI اگرچه  بهبود  موجب  بالقوه  طور  به  تواند  های رساختمی 

گردد مرکزی  آسیای  در  و فیزیکی  اقتصادی  اجتماعی  مسائل  حل  برای  تقاضا  افزایش  به  چندانی  توجه  اما   ،

حاکمیت قانون ضعیت محیط زیست، مراقبت بهداشتی، آموزش ، جامعه مدنی ، برابری و  سازمانی از جمله بهبود و

فساد در آسیای مرکزی ، برخی در محافل  با وجود دلواپسی چین در خصوص ضعف مقررات و    .کندمعطوف نمی

از سمدعی شده اند که این موضوع برای چین در راستای دستیابی به اهداف و خط مشی چندان مسئلهعلمی  

ترجیح می دهد به   BRI ذاری ها در برنامهنیست. دولت چین در راستای محافظت از شرکت ها و تشویق سرمایه گ

موفقیت یا ناکامی    .دت سیاسی و مالی با رهبران کشورهای میزبان اتکا کنو مناسبا   مذاکره پشت درهای بسته

ورو و جریانهای  بر روابط سیاسی دوجانبه  از دهه سرمایه گذاری های چین  بود.  اثرگذار خواهد  از چین  آینده  دی 

ابعا۱۹۹۰ از  بسیاری  روابط چین،  گا   -د  و  نفت  منابع  و  تجارت مشترک  مرز مشترک،  از جمله  منظر  قزاقستان  از  ز 

های مهم در میان مردم قزاقستان تبدیل شده و به سازی به یکی از دلواپسیفقدان شفاف   .عموم پنهان مانده اند

که قوانین چین پرداخت رشوه  با وجود این  .ابهامات در معامالت دولت محلی با چین دامن زده است  بحث ها پیرامون

زمانهای دولتی بین المللی را جرم تلقی کرده است اما در عمل از جمله به مقامات دولتهای خارجی و مقامات سا 

در   که  ابهاماتی  نیست  مشخص  هنوز  نمونه  عنوان  به  شود.  می  دیده  زمینه  مدیران  این  شامل  هنجار  این  آیا 

قامات دولتهای خارجی و حوزه های قضایی مختلف می شود یانه؛ چه در  بنگاههای دولتی یا اعضا خانواده های م

قض اخحوزه  دارای  مربوطه  مقام  آنجا  در  که  دیگری  کشور  هر  قضایی  حوزه  یا  و  چین  استایی  برخی   .تیاراتی 

های پروژه  حول  می BRI حواشی  قنشان  با  دهند  داخل  در  چین  دارند.  هایی  نقص  هنوز  فساد  با  مبارزه  وانین 

رزه با فساد تخصیص می ت جدی از نظر فساد دست و پنجه نرم می کند. اگرچه پکن منابعش را برای مبامعضال

خط مشی مبارزه حداکثری با فساد در ارتباط با کشورهای  دهد اما هنوز جای شک و تردید است که آیا این کشور  

به عنوان قدرتمندترین کشور از    BRI چین در میان کشورهای عضو برنامه  .مرکزی را اجرا خواهد کرد یا نه  آسیای

، بر  BRI ت. اعتبار سیاسی چین در کنار قوانین و خط مشی هایش برنظر اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی اس

تاثیرگذار است آن  و چگونگی درک  انعطا  .آینده  از حیث  کاربردهایشان  نظام حقوقی چین  و  در هنجارها  پذیری  ف 

 ی ف و روابط گوناگون است. به نظر می رسد چین از رویکردی مشابه با پروژه هاعموما منطبق با محیط های مختل

BRI انعطاف پذیری    .در آسیای مرکزی در قالب مدیریت روابطش با رهبران کشورها بر مبنای دوجانبه بهره می برد

نز حیث  از  چین  رهبری  برنامهدر  به  اساسا چین BRI دیک شدن  که  دارد  آن  از  نشان  قزاقستان  به  در  عمل    در 

 .هنجارهای قانونی خود اتکا نمی کند

بر آسیای مرکزی به چند عامل   BRI با توجه به آنچه که اشاره شد میزان تاثیرگذاری  //  هامحدودیت و چالش  **

دارد برنامه  .بستگی  با  م BRI همراه  آسیای  در  پکن  نقش  حضور  در  و  یافته  افزون گسترش  روز  به صورت  رکزی 

روسیه موجب   ی جای روسیه را گرفته است. کاهش اخیر قیمت نفت و تاثیر تحریم های غرب برگذار اصلسرمایه 

است شده  روسیه  اقتصاد  در  با    .اختالالتی  دوجانبه  روابط  در  سیاسی  و  اقتصادی  توان  نظر  از  چین  عوض،  در 

م خود بوده است.  کشورهای آسیای مرکزی رشد داشته است. مضاف بر آن، چین تدریجا به دنبال تقویت قدرت نر

مرکز علمی متمرکز بر مطالعات    ۲۰اده و بیش از  چین کمک های مالی به دانشجویان آسیای مرکزی را افزایش د



 
را تاسیس کرده استآسی و    .ای مرکزی  نهادی، فرهنگی  با میراث  تواند  این کشور نمی  با وجود رشد موثر چین، 

ک داند  می  چین  کند.  رقابت  منطقه  در  روسیه  راهبردی  قانونی  منافع  دارای  روسیه  جمله  از  کشورها  دیگر  ه 

ختلف و تعصبات موجود علیه  اقستان و دیگر کشورهای منطقه هستند. وجود منافع مسیاسی و اقتصادی در قز

به قزاقستان می شوند نهادهای چین  پروژه    .نفوذ چین موجب محدودیت در توسعه احتمالی هنجارها و  مطالعه 

د را رعایت  بستری مناسب برای این فرضیه را فراهم می آورد که پکن قوانین و مقررات خودر قزاقستان   BRI های

ا در چارچوب قانونی محلی اجرا کند. چشم انداز ساختاری و سیاسی ر BRI نکرده و ترجیح می دهد پروژه های

ور کارش را پیگیری  دست  موجود در قزاقستان همچنان به چین امکان می دهد از منافعش محافظت به عمل آورده و

ارد.  دسی جایگاه مناسب از حیث شراکت برابر با چین را نبا این وجود، قزاقستان از نقطه نظر اقتصادی وسیا  .کند

تواند تصمیم بگیرد بنابراین، با وجود افزایش سرمایه گذاری های چین و رشد حضور چین در منطقه، این کشور می

 .حتی با زور عمل کند اش قدرتمندتر وزنیکه در قدرت چانه 

به شک و تردیدها و اضطراب و تشویش پیرامون  BRI های ابهامات پیرامون پروژه  //    چالش حفاظت از منافع **

زند. اطالعات اندک این سوال را پیش می آورد که آیا چین از بهترین استانداردهای حاکمیتی ضور چین دامن میح

هنجارها به  آیا  و  نه  یا  کند  می  نه  استقبال  یا  است  پایبند  حاکم  نهادهای  همواره   .و  چین  که  است  ذکر  به  الزم 

را در دستور کار قرار داده است. پکن به   BRI ه هایدوجانبه در پروژایی در راستای بهبود شفافیت و روابط  تالشه

لی و بین و دسترسی به جوامع داخ BRI صورت فعاالنه از ابزارهای قدرت نرمش برای تشریح اهداف و دستور کار

از حیث ت به نظر می رسد که چین نقش حیاتی  بهره می گیرد.  الهام بخش بودن برای  المللی  رویج همکاری ها، 

یک سوال مشخص   .تعالی هنجارها و نهادهای قانونی و ارتقا کیفیت پروژه ها را درک کرده باشداستانداردهای م

و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نظامی جدید به ارمغان    پیش می آید و آن اینکه آیا چین می تواند برای قزاقستان

ی نهادهای دولتی باشد؟ در مقابل، بیاورد که ترویج کننده حاکمیت قانون، جامعه مدنی فعال، شفافیت و پاسخگوی

عامه مردم، محافل علمی و آگاهان امور باید فرصت    .چین از نهادهای حاکم و وضعیت حکمفرما پشتیبانی می کند

های احتمالی و به حداقل رساندن فساد را داشته باشند. بحثهای آزاد در  و ارزیابی ریسک   BRI روژه هایبررسی پ

خلی، عدالت، حاکمیت و فرصتهای کسب و کار می تواند اعتماد ساز بوده و دغدغه  خصوص محافظت از منافع دا 

 ف به چین کمک خواهند کرد تا برنامهارتباطات بهینه و شفا  .را مرتفع سازد  BRI های بجا در خصوص پروژه های

BRI برد برنامه  قالب  در  و محیط-را  نفع جوامع  به  و  و منطقهبرد  بههای محلی  کند  ترویج  به    ای  آنکه صرفا  جای 

 انتهای پیام/ح .سرمایه گذارانش و گروه کوچکی از نخبگان سیاسی سود برساند

 

 : میتسن یخبرگزار -

 را سریعتر کرده تا اقتصاد را رونق بخشد  چین جریان سرمایه به دولت های محلی

میلیارد دالر( از اوراق قرضه مخصوص خزانه داری به دولت های    ۲۸۹.۷۲دولت چین اعالم کرده دو تریلیون یوان )

، ژو هانگسایی، معاون وزیر دارایی چین گفت  به نقل از رویترز خبرگزاری تسنیم به گزارش  .کندمحلی پرداخت می

اختصاص صندوق  به دولتاین کشور  مالی مخصوص  اقتصاد تسریع می کندهای  از  برای حمایت  را     .های محلی 

میلیارد دالر( از اوراق قرضه مخصوص خزانه داری به دولت های    ۲۸۹.۷۲دولت چین اعالم کرده دو تریلیون یوان )

عاون وزیر دارایی چین در گزارشی گفت:» اجرای سیاستها و اقدامات خاص تأثیر مثبتی  م  .کندپرداخت میمحلی  

تریلیون به دولت    ۱.۷تریلیون یوان،    ۲وی گفت از این    .«گذاری، مصرف و صادرات و واردات خواهد داشتبر سرمایه 

 .اختصاص خواهد یافت  مت ها در سال جاریمیلیارد برای حمایت از کاهش مالیاتی و کاهش قی  ۳۰۰های محلی و  

تریلیون یوانی را که دولت مرکزی به عنوان کمک    ۱.6۷4درصد از    ۳۰.5میلیارد یوان معادل    5۰۹.۷دولت های محلی  
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ژو گفت انتظار دارد شهرها و شهرستان هایی که این کمک های مالی   .در اختیار آنها قرار داده بود، هزینه کرده اند

درصد تولید ناخالص   ۳.6به حداقل    ۲۰۲۰کسری بودجه چین در     .د خود را تسریع کننداند، هزینه کررا دریافت کرده 

درصد بود. دولت چین انتشار یک تریلیون یوان   ۲.۸داخلی آن رسیده است. این رقم در سال گذشته میالدی برابر با  

اطر افزایش تقاضا، محرک  روند بهبود اقتصاد چین از بحران کرونا به خ   .اوراق قرضه مخصوص را تکمیل کرده است

  .ادرات باال ، شدت گرفته، اما از سرعت این بهبودی در ماه جوالی کمی کاسته شده استهای مالی دولت و ص

 ۱5۹انتهای پیام/

 

 : آنا یخبرگزار -

 چین تحوالت دیپلماسی گردشگری با تکیه بر فناوری بالک

باید بررسی شود که چگونه این الگوی بنیادین، چین و برخی امکانات آن در صنعت گردشگری  ظهور فناوری بالک 

به  را  فراوانی  میانتظارات  اوجود  ایجاد  باعث  و  و  آورد  محصوالت  قابل فعالیت عتماد،  گردشگری  و  خالقانه  های 

بررسی  و  میردیابی  آنالین  سفرهای  در  اعتماد  قابل  و    .شودهای  آموزشی  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 

ژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام  ، بهناز عظیمی، پاگروه دانشگاه خبرگزاری آن پژوهشی

در مقاله  بهصادق )ع(  فزاینده ای نوشت: صنعت گردشگری  از  طور  اقتصاد بسیاری  در  به عنوان بخش مهمی  ای 

می  گرفته  نظر  در  شخصی  رفاه  و  اشتغال  اقتصادی،  توسعه  به  کمک  فعالیت کشورها،  تداوم  برای  و  های شود 

استف گردشگری  فناوری صنعت  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  گردشگران اده  از  نسلی  ایجاد  باعث  جدید  های 

شد  خواهد  برا  .هوشمند  ابزاری  عنوان  به  اینترنت  از  استفاده  که  زمانی  از از  سفر  مراحل  تمام  از  پشتیبانی  ی 

از سفر قرار گرفته، گردشتصمیم بعد  یادآوری  تا  از سفر  قبل  از نظر فنی دچگیری  و  گری  تغییراتی شده است  ار 

دهد  های بسیاری را ارائه می های حال حاضر، چالش های موجود و سیستمرغم ایجاد تغییر در پارادایم فناوری علی

جانبه باید مورد توجه قرار گیرد. حوالت گردشگری و حصول اطمینان از یک تجربه سفر همهمندی از تکه برای بهره

برانگیزی در صنایع مختلف از جمله گردشگری  های چالشچین است که قابلیتبالک های نوظهورفناوری یکی از این 

  .ا گردشگری قرار گرفته استها و مشاغل مرتبط بآورد که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از دولتوجود میبه 

نیم که چگونه این کگری را بررسی میچین و برخی امکانات آن در صنعت گردشدر این مقاله، ظهور فناوری بالک

آورد و باعث ایجاد اعتماد، عدم اجازه مداخله بیشتر، معامالت مرتبط  وجود میالگوی بنیادین، انتظارات فراوانی را به 

و  بررسیفعالیت  با مسافرت، محصوالت  و  ردیابی  قابل  گردشگری  و  در سفرهای  های خالقانه  اعتماد  قابل  های 

می  .شودآنالین 

گردشگری دیپلماسی  و  فعالیت //    گردشگری  شامل  )گردشگری  اشخاص  در  (  ۱های  اقامت  برای  مسافر 

همیشگی  مکان  محیط  از  خارج  حداقل  هایی  برای  خود  متوا  ۲۴زندگی  سال  یک  از  کمتر  یا  منساعت  به  ظور  لی 

است اشتغال  یا  و  اقتصادی  درآمد  کسب  بدون  و  غیره  و  تفرج  نقش   (۲) .فراغت،  به  گردشگری  دیپلماسی 

سازی تبلیغات منفی و… و جایگاه دولت )به عنوان گردشگری در ایجاد صلح، رونق اقتصادی، افزایش درآمد، خنثی

دانیم که موفقیت یا شکست گردشگری ی ازد و مپردترین مجری دیپلماسی( در دستیابی به این اهداف مییاصل

سیاست به  وابسته  گسترده مستقیماا  دولت  حمایتی  چتر  هرچقدر  است،  دولت  در  های  موفقیت  امکان  باشد  تر 

بود ابزار و هم عامل توسعه دی  .گردشگری بیشتر خواهد  به عنوان  ایفای نقش  پلماسی میگردشگری هم  تواند 

 :ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایدعنوان  کند، برای توسعه گردشگری به  

شد (۱ قائل  اهمیت  و  ارزش  صنعت  یک  عنوان  به  گردشگری   .برای 

داشت (۲ گردشگری  برای  موثر  راهبردی   .دیپلماسی 

https://ana.ir/fa/service/1/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://ana.ir/fa/service/1/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://ana.ir/fa/service/1/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87


 
کرد  اقتصادی  دیپلماسی  تحول  برای  ایجاد  زمینه ای  را   ۳(  گردشگری 

های داخلی و خارجی و در نهایت افزایش درآمد  ال، فقرزدایی، جلب و جذب سرمایه تغاز گردشگری در جهت اش (۴

ها با بهترین روش برای تواند ادعا کند که آنساز و کارهای حاکم بر صنعت گردشگری موجود نمی  .ملی بهره گرفت

نوآورانه درگیر شود، زیرا    های، لذا الزم است که این صنعت با فناوری (۳روند )رب پیش میجلوگیری از اقدامات مخ

ها قادر به پرداختن به طیف وسیعی از مسائل مورد نیاز برای اقدامات اعتمادساز  که نه نهاد متمرکز ونه واسطه

مثال:طورساده به   .نیستند عنوان  )به  را  خود  تعهدات  باید  گردشگری  صنعت  و…(   تر  دانش  فناوری،  برای    پول، 

عاملراه  سیستم  نوآواندازی  همگامهای  منظور  به  جدید،  کند، رانه  ایفا  صنعت  این  روزافزون  تحوالت  با  سازی 

فناوری  تکامل  به  گردشگری  صنعت  فرصت بنابراین  ترتیب  این  به  که  است  زده  دامن  اطالعاتی  تجاری  های  های 

عات برای  الفناوری اط  (۴) .سازی و پیشرفت فناوری مرتبط شودیبی از جهانیتواند با ترکجدیدی در جهانگردی می

پذیری آن و تسهیل آن هم پیش از سفر و هم در طول تجربه سفر مورد  بازکردن مراحل مختلف فرآیند سفر، انعطاف 

می  قرار  وب استفاده  مثال  برای  برنامه سایتگیرد،  مسافرتی،  اختصاصی  اجتمهای  های  رسانه  با های  اعی 

گیری آورد تا قبل از تصمیمبرای گردشگران فراهم می  اای رهای گردشگری، دریچهبندیها و ویدئوها و رتبه عکس

در نتیجه مهار فناوری      .های گذران سفر خود را مشاهده و ارزیابی کننددر مورد خرید سفر خود، مقصد و برنامه 

   .دید و عرضه و تقاضای بازار را افزایش خواهد داداای جاطالعات در صنعت گردشگری، نیازها و چالش 

رسد زیرا  نظر میبرای مصارف صنعتی و تجاری بسیار مفید به (  ۵چین )فناوری بالک //    چینبالک   یتوصیف فناور

(  ۱۰و اعتماد توزیع شده )(  ۹، عدم تمرکز )(۸ریزی ) ، برنامه (۷، شفافیت )(۶پاردایم جدید محاسبات، تغییرناپذیری )

میرا   جزئیتضمین  سطح  در  و  تغییر،کند  غیرقابل  ثبت  قابلیت  در  میبالک   تر  تضمین  دادهچین  که  های کند 

توزیع شده )ها وقتی یکتراکنش  این  ثبت می(  ۱۱بار در دفترکل  تغییر هستند.  شوند غیرقابل برگشت و غیرقابل 

داده ویژگی  باالی  یکپارچگی  ذاتی،  میهای  فراهم  را  امکها  زیرا  داده کند  دستکاری  یا  پذیرش ان جعل  از  پس  ها 

شفافیت یک ویژگی کلیدی است که   (۱۲) .انتقال به سیستم دفترکل توزیع شده وجود ندارد  توسط فرآیند اجماع و

من حفظ اطالعات محرمانه  چین ض شود، بالکطور خاص توسط عموم مردم تقویت می چین و به توسط فناوری بالک 

ها کند و پیام حفظ می   ت انجام شده در شبکه راطرفین از طریق پروتکل رمزنگاری، سابقه شفافی از تمام تراکنشا

دهد چین بسیار حائز اهمیت است زیرا این امکان را می نویسی بالک عالوه براین قابلیت برنامه   .کندرا رمزنگاری می 

صو در  تنها  تراکنش  یک  زمینه که  شرایط  که  شود  موفق  قابلیت رتی  این  گیرد،  انجام  موفقیت  با  آن  ساز 

پیشنویسی  برنامه  این اساس  بالکبینی شدبر  اجازه میه است که  قراردادهای  چین  اجرای  و  ثبت  برای  تا  دهد 

مدل از  پیشرفته هوشمند  کنترل  انعطاف های  و  آنتر  واردشده  موارد  و عدم دستکاری  ذخیره  در  پشتیبانی   پذیرتر 

از ویژگی   (۱۳) .کند این فناوری است، عدم تمرکعدم تمرکز یکی دیگر  بر اشکال جدید معهای مهم  ماری ز داللت 

توانند بدون اعتماد به یک نقطه ادغام مرکزی به توافق بر روی  افزار توزیع شده در جایی است که اجزا آن می نرم 

ها تحوالتی در روند حرکت صنعت گردشگری را این ویژگی  .نسخه بروزشده سیستم مشترک دسترسی پیدا کنند 

می  نمایش  دراز  به  در  که  میگذارد  اعتممدت  به  منجر  شودتواند  صنعت  این  انسجام  و  گردشگری  به   .اد 

های اطالعاتی است، بر اساس مشکل مدرن گردشگری اتکا به فناوری //    چین در صنعت گردشگریتحوالت بالک

ایش تجربه گردشگری پدیده جدیدی نیست، جامعه جهانگردی حساسیت دیجیتالی شدن و  آن نقش فناوری در افز

که   گردنقشی  کلی  تجربه  در  قیمتاینترنت  می شگری،  درک  را  دارد  محصوالت  بازاریابی  و  همچنین    .کندگذاری 

د شوند، به  منسازی و خرید محصوالت گردشگری بهرهتوانند از این فناوری برای شناسایی، شخصیمسافران می

ای که با  ن را اغلب با ارتباط لحظه های جایگزیهای مختلف سفر و گزینه عنوان مثال این فناوری دسترسی به گزینه 

می ارائه  ایجاد  سفر  خدمات  میدهندگان  تسهیل  )شود  ارائه (  ۱۴کند  امروزه  برای  و  گردشگری  خدمات  دهندگان 

سراسرجهان   در  خود  خدمات  توزیع  و  مدیریت  میتوسعه  بهره  فناوری  جمله    .گیرنداز  از  مسائل  از  تعدادی  اما 



 
و خصوصی  حریم  اعتماد،  در  امنیت،  مسئولیت  به  مربوط  این    مسائل  بر  غلبه  برای  که  هستند  جهانگردی  مورد 

چین خدمات بیشتری به صنعت توریسم ارائه  تری الزم است که در این راستا فناوری بالک های مدرن مسائل فناوری 

اعتماد را دچار  تواند در دوره تجربه سفر، امکان توانمندسازی بیشتر، استقالل، شفافیت و  چین میبالک  دهد،می

خصوص گردشگری است های پازل رشد یک صنعت به ترین قطعه اعتماد یکی از مهم(.  ۱۵حول کند )دگرگونی و ت

بالک فناوری  استکه  آن  ایجاد  به  قادر   .چین 

اعتماد ایجاد  پایگاه  ا//    توانمندی  کردن  بزرگ  در  محرک  و  کاتالیزور  عامل  یک  فناوری  واسطه  به  اعتماد  گرچه 

گیری اعتماد هنوز هم پیچیده و گنگ است. این امر به این ت اما شکلدشگری و صنعت مهمانداری اسمشتری گر

با میزان آسیب به طریقی  اعتماد  که  پذپذیری آشکار می علت است  به  مایل  و  شود که مشتری گردشگری  یرش 

اعث  عات، عدم کنترل و مدیریت ببا این حال در زمان ازدیاد حجم اطال  (۱۶) .تحمل آن هنگام تعامل با اینترنت است

کننده می گیج  و  فناوری ایجاد یک وضعیت مبهم  این  نتیجه  در  و  برطرف  های فعلی نمیشود  را  اعتماد  نیاز  توانند 

چین نیاز دارند و صفات  پلتفرم کامل و کاربردی از فناوری بالک  ها یک جو معتمد، بر اساس یکسازند، در عوض آن 

بالک  ااعتمادی  به  راچین  گردشگری  صنعت  زیاد  می   حتمال  قرار  تاثیر  ویژگیتحت  و  فناوری  دهد  این  ذاتی  های 

 .ی تایید کندتواند آن را با عنوان جدید )اینترنت اعتماد( ترویج دهد و توانایی آن را در تقویت اعتماد به جهانگرد می

بالک   (۱۷) فناوری  در  شده  اجماع  توافقنامه  و  شده  توزیع  میدفترکل  اعتماتچین  روی  بر  شدید  فشار  را  واند  د 

 .های متمرکز سنتی خدمات مسافرتی را مرتفع کندپذیر ناشی از سیستمای از نقاط آسیبکاهش و طیف گسترده 

و یک محیط مناسب  (  ۱۸کند.)نفعان گردشگری را درگیر میه ذیچین همهای اعتماد بالکتر، پروتکلطور دقیقبه 

مساف  برندهای  پایداری  گردشگربرای  سفر  تجربه  بهبود  و  میرتی  ایجاد  ساختاری    .کندی  اعتماد  که  جا  آن  از 

دارد شکل بالکچندبعدی  اساس  بر  آن  در شکلگیری  را  زیر  موارد  توجهی  قابل  به طور  تغییر چین  اساسی  های 

 :دهدمی

و (  ۱۹کند )ایجاد می   کند و کدورتانحصار خدمات و مزایای گردشگری مشکالت شفافیت را تشدید می   شفافیت (۱

آنال  انگیزهمشاغل  غالباا  نیز  مکانیزم ین  ایجاد  برای  اقتصادی  دارندهای  بازار  مبهم  و  مغرضانه  فناوری    (۲۰) .های 

و جابهبالکچین وعده  برای تسهیل حرکت  زیادی  بازارهای جهانگردی شفاف  جهای  برای  یکپارچه  و  ایی جسورانه 

با فناوری بالکاکنش های شفاف و تردارد و ترویج شیوه  تواند در  ح باالیی از اعتماد و اطمینان می چین در سطها 

این امر به این دلیل است که هرگونه اطالعات تراکنشی، از نظر    .های سفرهای آنالین ایجاد شودسیستم عامل

توافقرمز از طریق  و  بود  تغییر خواهد  انگاری قابل اطمینان و غیرقابل  بین همه  های شخاص و هویتنامه اجماع 

ای برای تحقق بیطرفی و عینیت در صورت تعبیه در  تواند وسیلهبالک چین می  .شوده روز میثبت شده در شبکه ب

اطالعات از مشتریان به ویژه در مرحله قبل   های متداول پنهان کردنروش  .های اطالعات مسافرتی باشدسیستم

مل در یک فضای گردشگری  تواند به طور کالی صندلی و غیره( می از سفر به عنوان مثال )خطوط هوایی، جای خا

بالک بر  مبتنی  برودباز  بین  از  یا  و  یابد  کاهش   .چین 

ازیگران منفعل به سمت بازیگری فعال با  های جدید مشتری و مسافران را از بدر زمینه گردشگری، فناوری  کنترل (۲

سفر   به  مربوط  مطالب  و  اطالعات  بر  بیشتر  میکنترل  شرکتسوق  مثال  برای  مسافرتدهد،  در  های  که  ی 

ها آوری کنند و با این تالش های رقابتی فعالیت می کنند و ممکن است اطالعات و موارد منفی منابع را جمعمحیط

های کنند، بنابراین منجر به از دست رفتن رفاه، موقعیت ضعیف مشتری و تجربهیهای متفاوتی را ایجاد مچالش 

سفر شد   منفی  بیشتر  (۲۱) .خواهند  کنترل  دنبال  فناوری    به  آن  از  واقعی  فرصت  سفر،  تجربه  بر  بیشتر  تاثیر  و 

انسانی بالک  و  تعاملی  بستر  یک  که  است  میچین  وجود  به  مسافران  برای  نمونمحور  برای  از  آورد،  استفاده  ه 

ی به تمام سطح شبکه گسترش چین در صنعت مهمانداری حاکی از آن است که کنترل تراکنشات به طورکلبالک 

این  می مییابد.  برای  امر  را  مزایایی  فناوری  یک  از  الگویی  چنین  معرفی  پیامدهای  که  باشد  آن  معنای  به  تواند 



 
د تا کنترل و قدرت بیشتری بر سفر و چگونگی سپری شدن  دهها اجازه میکند و به آن مصرف کنندگان ایجاد می 

باشند داشته  خود  سفر  خوعال  .تجربه  و  اطالعاتی  پایگاه  گسترش  با  این  بر  آنوه  ردپای  دمختاری  تقویت  و  ها 

آن  می دیجیتالی،  قادر  را  گزینه ها  کننده  سازد  مصرف  قدرت  مثال  برای  باشند،  داشته  بزرگتری  تصمیمات  و  ها 

 .بگیرند  دستدهد برنامه سفر خود را بههاباشد و به گردشگران اجازه مییانگر کاهش دخالت واسطهتواند بمی

(۲۲) 

ها و شکایات دارد،  نی بسیاری در مورد افزایش نیاز به پاسخگویی به دادخواستصنعت گردشگری نگراارجاع (۳

بر   از مواردی که ممکن است  زیادی توسط بسیاری  تا حدود  بگذارد توضیح  این موضوع  تاثیر  تجربه سفر و مقصد 

گر اخالقی  غیر  بازاریابی  از  اعم  باشد.  شده  رضایت داده  خدمات  کیفیت  تا  سیستمفته  گربخش،  دشگری  های 

یا عدم  نمی از بین رفتن  و  تغییرات در اقتصاد، فساد گسترده  افزایش  از  ناشیانه  به طور مناسب رفتارهای  توانند 

ها و ها را مهار کند، در نتیجه بدیهی است که برای کاهش این سوء استفادهیستمکفایت کنترل و پاسخگویی س

رسد در اینجا  به نظر می   .زمان یافته متفاوت الزم استاز پاسخگویی و اصالح، یک ساختار و طراحی سا  اطمینان

د و پایدار را برای گردشگران، چین وجود دارد، نیاز روز افزون به خدمات قابل اعتماپتانسیل باالیی برای فناوری بالک

متعادل   صنعت  این  در  دیگر  طرف  هر  و  مسافرتی  بالکاپراتورهای  فناوری  اینکه  به  توجه  با  قابلیکند.  ت  چین 

پذیری و آورد، سطح باالیی از نظم و انضباط در بازار گردشگری، مسئولیتپاسخگویی به طور کامل را فراهم می

چین به وضوح تعریف  تر هریک از طرفین در سیستم گردشگری در بالک طور دقیق به    .شود بینی می یکپارچگی پیش 

مشخصی از مسئولیت، در صورت بروز خطا این  های  خطوط روشن و واضح برای پاسخگویی و زمینه  اند و باشده

تغییرناپذیر، تواند با تضمین سابقه کامالا  فناوری در دادرسی از حمایت و پشتیبانی برخوردار است. این سیستم می

یا احتمال گم شدن اطالعات از تاریخ ثبت تراکنش، تجربه مسافران را ارتقا بخشد و ضمن کاهش احتمال ا شتباه 

ر مثل  الیه مسافران  کاهش  غیره،  و  باشدزرواسیون  داشته  پی  در  را  گردشگری  بازیگران  بین  پاسخگویی   .های 

بالک سیستمهمچنین  مشکالت  حل  به  قادر  مدیرچین  مسئولیت های  اجرای  ظرفیت  فاقد  که  سفر  های یتی 

آسیب رفع  و  هستند  هگردشگری  یا  خسارات  و  هزینهها  بودرگونه  خواهد  را  دیگر   (۲۳) .های 

اشتغال //    گیرینتیجه و  اقتصادی  توسعه  بر  که  است  ابزاری  بخش  یک  جهانگردی  و  مسافرتی  در صنعت  زایی 

بین سراسر جهان کمک می و جهانگردی  از سریع   المللیکند  از  یکی  بیش  که  در حال رشد است    ۱۰ترین صنایع 

بین  از کل تجارت  از تجارت کل خدمات را شامل می   المللی ودرصد  نیمی  و می شتقریباا  از بزرگترین  ود  تواند یکی 

ها و درآمد جهانگردی یک کلید توسعه، سعادت و رفاه است زیرا  زیرساخت  .صنایع درآمدزا در جهان به حساب آید

بنگاه و  مشاغل  ایجاد  میباعث  ارز  ورود  و  صادرات  از  حاصل  توسعه  و  مطاها  همچنین  و  لعات،  شود 

رو   پیوندهای  ایجاد  برای  با سایر بخشبراعتبارگردشگری  و عقب  تاکید کرده استبه جلو  اقتصاد  این    (۲۴) .های 

به حمایت دارد و از طریق ارتباطات    برداری از توریسم نیاز بدان معنی است که بخش گردشگری برای ایجاد و بهره 

تولیدی  ت از راه دور، خدمات زیست محیطی و همچنین خدمات  های اساسی مانند انرژی، ارتباطابا ایجاد زیرساخت 

می تسهیل  را  آن  کشاورزی  و  آموزش  و ساختمانی  و  طریق جذب  از  است  ممکن  اقامتی  بخش  مثال  برای  کند، 

یت از توسعه هنرهای محلی، صنایع دستی و محصوالت فرهنگی ارتباط برقرار  نیروی کار با اقتصاد محلی در حما

های جدید باعث ایجاد  ت و ارتباطات و فناوری وم عملکرد صنعت گردشگری استفاده از فناوری اطالعابرای تدا  .کند

می سفرها  از  جدیدی  دا  .شودنسل  را  امکان  این  مشتریان  به  اینترنت  که  آنجا  از  گردشگری  تا  صنعت  است  ده 

گیری تغییر کرده است، ابزار و محصوالت مربوط به سفر خود را به صورت آنالین جستجو و رزرو کنند به طور چشم

ریزی، بازاریابی، توزیع و توسعه  طالعات و ارتباطات به طور مداوم برای مدیریت مشاغل، برنامه های فناوری ابرنامه 

توان برای ایجاد و جلب چین مییک پدیده فناوری نوظهور از بالک   شود که به عنوانصنعت گردشگری استفاده می

تواند به یک همکاری چین میط بالک شفافیت فعال توس .افزایش شفافیت در آن استفاد کرد اعتماد به جهانگردی و



 
مصرف با  خود  سفر  تجربه  آزادانه  گذاشتن  اشتراک  به  و  ایجاد  در  گردشگران  که  شود،  منجر  کنندگان شخصی 

ت و  تغییر  قابل  غیر  یک سیستم  ایجاد  در  فناوری  این  باشند، همچنین  داشته  تعامل  به  توانایی  جهانی  وزیع شده 

را بیان کرده و تجربیات سفر خود را با مشاغل مختلف مسافرتی با شفافیت و  دهد نظرات خود  مسافران امکان می

از سوی دیگر امنیت باالی ذاتی در    .را ترغیب کنند  محور به اشتراک بگذارند و دیگرانالگوی اعتماد به نفس انسان

ساس و کالهبرداری نیز  گذاری اطالعات حط با پرداخت آنالین مانند به اشتراکدهد خطرات مرتبچین اجازه میبالک 

برنامه  برندهای مسافرتی،  به  گردشگران  دلبستگی  تقویت  به منظور  یا  بالک برطرف شود  بر  مبتنی  به های  چین 

ای را به طیف گسترده ها  دهد که امتیازات و پاداش خود را از انجام تراکنش دریافت کنند وآنین امکان را می ها اآن

چین همچنین  فناوری بالک  .که همگی به صورت رمزنگاری شده مبادله خواهند شد  های انتخابی تبدیل کنداز گزینه 

سادهمی و  سفرها  در  غذایی  محصوالت  ردیابی  برای  سیستم ساتواند  بهبود  و  و  زی  کنترل  ردیابی،  قابل  های 

به طورمدیریت چمدان نیز جذاب باشد، و  با گذشت زم کلی می  ها  ان کاهش تواند مشکالت تامین مواد غذایی را 

چمدان محل  ردیابی  برای  یا  در دهد  اطالعات  وتهیه  ساکها  مدیریت  مورد  در  واقعی  مسافرتی، زمان  های 

به نظر بنده   .ها مورد استفاده قرار گیردان خسارات ناشی از صدمه و آسیب دیدن چمدانها و بهبود جبراتوماسیون

های کارآمد و خالقانه برای  بالکچین در ارائه راه حل   های اساسینیاز به بحث در مورد این موضوع و کشف قابلیت 

که دارد  وجود  بسیار  جهانگردی  در  مداوم   مشکالت 

روزا  (۱ ادبیات  به  ما  فهم  بالک به  مورد  در  پتانسیل فزون  و  و چین  گردشگری  تحوالت  و  تغییر شیوه  برای  آن  های 

کن نوآوریمصرف  با  مواجهه  در  می ندگان   .افزایدها 

عالقه هایدیدگاه  (۲ که  مشاغلی  برای  را  شیوهی  و  شرایط  بهبود  به  خود مند  مقاصد  ارتقای  و  گردشگری  های 

در نتیجه    .چین در حوزه گردشگری زیاد نیستنده ذکر است که فعاالن بالککند، با این وجود الزم بهستند ایجاد می

ورت پذیرد اقدامات داخل اصل و ت گردشگری در ایران باید اقدامات در سطوح داخلی و خارجی صبرای رونق صنع

آن است کننده موفقیت  نوعی تضمین  به  و  اقدامات جمع از مهم  .پایه اصالحات خارجی است  اترین  طالعات  آوری 

ارائه خدمات ال  و  اقتصادی، طبیعی  و  و فرهنگی  تاریخی  اماکن  تمام  از  و جامع  به سرمایه کامل  بخش  زم  گذاران 

امو و  صنعت  این  در  دولتی  و  استخصوصی  آن  به  مربوط  و   .رزیربنایی  مثبت  دیپلماسی  گردشگری  دیپلماسی 

گر دستگاه دیپلماسی کشور بوده و  تواند یاری گراست که می ها و تجلی ژئوپلتیک انسانهای بین ملتمحرک پیام 

گر و ها و جذب گردشهای تعامل مثبت بین دولت در سطح جهان، زمینه  ضمن ارائه چهره مثبت و پیشرفته از ایران

ها و چین با ویژگیفناوری بالک  .های مختلف را فراهم آوردگذاری در بخش به دنبال آن جذب سرمایه و رشد سرمایه

خپتانسیل را  ایران  گردشگری  رشد  به  رو  حرکت  و  پیشرفت  سرعت  افزایش  قابلیت  دارد  که  کاربردی  واهد  های 

جهت توسعه اقتصادی و روابط اقتصادی کشورایران به  تواند تحوالتی را برای ایجاد فضای کارآمد در  داشت و می 

باشد داشته   .همراه 
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 : برنا یخبرگزار -

 چین   تنزل جایگاه عربستان در عرضه نفت به

به    .کنندگان نفت خام به چین جایگاه سوم را به خود اختصاص دادعربستان سعودی طی ماه ژوئیه در میان عرضه 

گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از رویترز، صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین در ماه ژوئیه سقوط  

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1049976-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
های نفت خام در پی شیوع ویروس کرونا  قیمت   و افت  کرد، زیرا این کشور برای مقابله با کاهش تقاضای سوخت

ای کاهش داد. این نخستین بار در دو سال اخیر است که عربستان یکی از دو منبع  سابقه طور بیتولید خود را به

شنبه )چهارم شهریورماه( نشان  های اداره گمرک چین در روز سهداده  .کننده نفت خام به چین نیستعمده عرضه

هزار بشکه در روز(   ۲۶۰هزار تن نفت خام )یک میلیون و   ۳۶۰میلیون و  ۵عودی ماه گذشته میالدی ستان سداد: عرب

هزار    ۹۹۰میلیون و    ۶هزار تن و در ژوئیه پارسال    ۸۸۰میلیون و    ۸این رقم در ماه ژوئن    به چین عرضه کرده است.  

هزار تن نفت خام    ۳۸۰میلیون و    ۷این ماه    ئیه، درکننده نفت خام چین در ماه ژوترین تأمینروسیه، بزرگ  .تن بود

   کننده نفت به چینهزار بشکه در روز( به چین ارسال کرده است. عراق در این ماه دومین عرضه ۷۴۰)یک میلیون و 

های ابتدایی توافق  عراق که نتوانست در ماه   .هزار تن نفت خام به چین ارسال کرد  ۷۹۰میلیون و    ۵بوده است و  

ا کاهش   را مطابق سهمیهتولید  نفت خود  این  وپک پالس عرضه  برای جبران  متعهد شده است  دهد،  کاهش  اش 

های اوت  هزار بشکه نفت مطابق با سهمیه بغداد در این توافق، در ماه   ۸۵۰، افزون بر کاهش عرضه روزانه  تخطی

ت خام چین از ایاالت متحده در ماه ژوئیه با  واردات نف  .هزار بشکه دیگر نیز از تولید خود بکاهد  ۴۰۰و سپتامبر روزانه  

 .هزار تن رسید ۷۰۰میلیون و   ۳درصد در مقایسه با پارسال به   ۱۳۹افزایش 

 

 :خبرفوری -

ر و تحقق« توضیحات تعیین  حزب کمونیست و دولت چین راه راععید »کاف  :دولت تند پکن به ادعای پمپو

 !شده

گان فعلی ، حزب کمونیست و دولت چین را به عنوان »کافر و  سخنگوی متخصص خارجه چین گفت: مجازات نمایند

حاکمیت حزب کمونیست  .اختصاصی« توصیف می کند تا بتواند به پکن بپردازد و بتواند از مشاوره خود استفاده کند

پامپئو« ، روزنامه »ژائو لیجیان« )روز سه شنبه( ، برنامه های »مایک    .مردم اجازه دهید  ، تاریخ را انتخاب کنید و به

وزیر امور خارجه در مورد چین و حزب کمونیست چین در مورد تصدیق و مشاوره کوردی که از شما می توان به  

طبق گزارش گزارش چینی »شینهوا« ، پمپئو در   .عنوان رئیس جنگ و بازی های جمع آوری صفر عالمت گذاری کرد

بعنوان   چین  کمونیست  حزب  از   ، اشغالی  فلسطین  به  سفر  کردحین  یاد  جهان  کل  برای  سخنگوی    .رهبری 

این استان شرقی است که می گوید: مدیترانه   بهتهامات قضایی در مقابل  به  متخصص خارجه چین در حد مجاز 

به پکن اتهام زنی دسترسی پیدا کند ، همچنین با این حال ، می توانید به    است که می تواند به شما کمک کند ،

پراکنی سخنگوی متخصص خارجه چین با اشاره به دروغ   .« فکار عمومی را گمراه سازدوی )پمپئو( بدهید. داد تا ا

بتوانید حق   ه کنید وپامپئو درباره پکن گفت که می توانید با شما در چین باشید ، مقاالت را برای مشاوره خود تهی

توان ارائه می دهند و می  این مقاالت  در  آورید و استدالل های موجود  را بدست  پیمان ها استفاده  خود  این  از  ند 

ژائو در ادامه به تنشی خود را تغییر دهید و واشنگتن و پکن را در پی آن بگذارید که بتواند با   .کنند. نادرست جلوه ای

شما تماس بگیرد ، همچنین به شما واسطه پایبندی را به خود اختصاص دهد و خدمات صلح کندی را بخواند و از  

بتواند به شما خدمت کند. چین را بعداا  ده کند ، همچنین از این مقام استفاده کند ، همچنین  دیدگاه های خود استفا

بیاندازند   راه  به  راهبردی  ، شاهد  جنگید  پکن  مقابل  در  که  کنید  می  و سعی  کرده  توصیف  یافته«  تغییر  و  »کافر 

یاد  .باشید برای  بیشتری  دقت  با  توان  می  را  »این  دادرس: َ  توصیف  این  در  حاجیت وی  حاج  به  توجه  با  آوری 

تا انتخاب   ، ابراز کردکمونیست چین  دیگران  و  ، شما   .ریخ  باشد  نادیده  را  این موقعیت  که  نیست  قادر  هیچ وکس 

یا مهار چین محتوم به شکست است تغییر  برای  و هرگونه تالش  از کریسمس خود استفاده کنید  ژائو    .« بتوانید 

ا می توانید آن را در می تواند زبان خود را حفظ کند و به این ترتیب که شمتأکید کرد که »برجسته چین« است و  

اختیار شما قرار دهید ، در اختیار شما قرار بگیریم و به عنوان یک مقام رسمی در اختیار شما قرار بگیریم. این در  



 
ر دهد و هیچ یک از نقاشی  حال حاضر است که وزیر امور خارجه می تواند با نظارت و نظارت بر دیدگاه خود را تغیی

سخنگوی متخصص خارجه چین در خاتمه با اشاره به   .ی و بین المللی ارائه ندهدها را در معضالت منطق منطق

با مراجعه به   توانید  این حقیقت را می  و  "این ممکن است شما بخواهید  این که بتواند به شما کمک کند ، گفت: 

ستفاده از منابع مالی  ور خارجه ، چین خود را به عنوان یک مقام خوب و با اسایت های بین المللی ، از نظر وزیر ام

در ماههای اخیر ، تنشهای میان دو کشور    .« و رفاه ، و همچنین به عنوان منفی معرفی کنید. پیش بینی می شود

ی چین ، مداخله در یا چین در پیست دریافت مجوز آمیز واشنگتن در تعویض بیشترینلیارد دالری بر کاالهای تبلیغات

 . .ام زنی به پکن در مورد منشع شیوع کرونا و همینطور تمدید شده استزمینه خدمات تایوان و کنیز و اته

 منبع: فارس 

 

 :گیتی آنالین -

در   ی ویژه شن جن و خاطرات ارزشمند رهبر چین گرامیداشت چهلمین سالگرد تاسیس منطقه اقتصاد 

 سرزمین  این 

با چهلمین سالگرد تاسیس منطقه ویژه اقتصادی شن جن است  ۲6روز   برابر  تنها در مدت    .اگوست سال جاری 

میلیون نفر تبدیل    ۱۰سال، شن جن از یک دهکده کوچک ماهیگیری به یک شهر مدرن با جمعیتی بالغ بر    4۰زمان  

توسعه    .ت اصالحات و گشایش در چین بوده استشد. در این مدت نیز شاهد تغییرات تاریخی پس از اجرای سیاس

ش و خرد چندین نسل از رهبران را یکپارچه ساخته است. شن جن به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی چین، تال

اکنون، داستان شی جین پینگ دبیرکل کمیته   .در این راه، داستان های شناخته شده بسیاری از افراد وجود دارد

شی: سالم بر  /    "!مردم: "دبیر کل، سالم  .چین را در ارتباط با این منطقه روایت می کنیم  مرکزی حزب کمونیست 

هشتم /    شی: از خوشی شما خرسندم/    مردم: عالیست/    همگی ، آیا شما در شن جن اوقات خوشی دارید؟ 

ب کمونیست جین پینگ که کم تر از یک ماه بود سمت دبیرکل کمیته مرکزی حز  میالدی، شی  ۲۰۱۲دسامبر سال  

چین را برعهده گرفته بود، به کوه لیان هوا )نیلوفر آبی( رفت و به این ترتیب نخستین سفر داخلی وی از شن جن  

گل به تندیس در کوه لیان هوا شی جین پینگ یک سبد    .شروع شد که توجه داخلی و خارجی را به خود جلب کرد

هستانی کاشت. در باغ گیاه شناسی "دریاچه شیان هو"  دنگ شیائوپینگ تقدیم کرد و شخصا یک درخت سپیدار کو 

در شن جن یک سپیدار کوهستانی دیگر نیز وجود دارد که چندان از درختی که شی جین پینگ کاشت، دور نیست. 

کاشته شده است. در همان سفر    ۱۹۹۲در سال  آن درخت قدیمی تر توسط دنگ شیائوپینگ در سفر جنوبی اش  

شی جین پینگ به رفقای قدیمی خود   .داخلی و خارجی و گشایش در چین راه اندازی شددور جدیدی از اصالحات  

که دنگ شیائوپینگ را در سفر جنوبی اش همراهی کرده بودند گفت که هدفش از نخستین سفر پس از تصدی در  

وند تاریخی منطقه و شروع اصالحات و گشایش چین است و قصد دارد ضمن مروری بر رمقام دبیر کلی، بازدید از  

به مناسبت چهلمین سالگرد اجرای    ۲۰۱۸در اکتبر سال    .این سیاست، روند این امر بزرگ را نیز به پیش سوق دهد

نامشخص در   سیاست اصالحات و گشایش، شی جین پینگ بار دیگر به شن جن رفت. با توجه به افزایش عوامل

صطالح وارد "آب های عمیق و استخوان های سخت" محیط بیرونی و اصالحات داخلی که وارد دوره کلیدی و به ا

شی جین پینگ بار دیگر به جهانیان اعالم کرد: "اصالحات    شده بود، چین چه انتخابی می توانست داشته باشد؟ 

متو گشایش  سیاست  و  داشت  خواهد  ادامه  همواره  شدچین  نخواهد  "در    ".قف  گفت:  گذشته،   4۰وی  سال 

به حیرت انداخته است. از آن جا که وضعیت توسعه روز به روز بهتر می شود،  دستاوردهای توسعه چین جهان را  

چرا ادامه ندهیم؟ حتی اگر مشکالتی از این سو و آن سو به ما برسد، همچنان باید به راه خود ادامه دهیم و در 

نیم و در عین حال، باید را حل و بر آن ها غلبه کنیم. ما باید قاطعانه راه اصالح و گشایش را دنبال کمسیر، مشکالت  

http://gitionline.ir/fa/news/35425/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%86-%D8%AC%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%C2%A0%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://gitionline.ir/fa/news/35425/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%86-%D8%AC%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%C2%A0%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 
را هرگز متوقف نسازیم!   این سیاست کشور  باالتر برسیم و  به   4۰پی در پی به سطوح  آینده چین مطمئنا  سال 

براساس برنامه ریزی و پیشبرد    !رددستاوردهای جدیدی می رسد که نگاه جهانیان را به سوی خود جلب خواهد ک

از -چین در عصر جدید با گام های استوارتر پیش می رود  شخصی شی جین پینگ، سیاست اصالحات و گشایش  

دونگ گوانگ  بزرگ  منطقه خلیج  کنگ  -ساخت  کامل    -هنگ  اجرای  از  آزاد هاینان؛  تجارت  منطقه  تا ساخت  ماکائو 

ترش "حلقه دوستان" در مسیر "کمربند و جاده"... حتی در بحرانی ترین  سیستم لیست منفی ورود به بازار تا گس

یری و کنترل بیماری همه گیر، آهنگ اصالحات و گشایش چین هرگز متوقف نشده است. یک سلسله  مرحله پیشگ

اقدامات مربوط به اصالحات و گشایش مانند حذف محدودیت سهام شرکت های خارجی نیز به طور جدی اجرایی  

یز بزرگ همان طور که وی مطرح کرده است: ساخت یک کشور مدرن سوسیالیستی و تحقق رستاخ  .ت شده اس

باید برای نسل  ملت چین همچون مسابقه دو امداد است، »ما باید یک چوب را به نفر بعدی برسانیم و هر نسل 

بگذارد. تمامی اعضای حزب و م باقی  را  بهترین ها  یابد و  نتایج خوبی دست  به  به هم بعدی  باید  اقوام  ردم همه 

متحد شوند و پرچم بزرگ سوسیالیسم با ویژگی های  نزدیک تر شده و در اطراف کمیته مرکزی حزب حلقه زده و  

چین را باال نگه داشته، آرزوی اصلی خود را فراموش نکنند. ما باید ماموریت اصلی را همواره در یاد داشته باشیم،  

ره پیش گیریم، به تحقق آرزوی مردم برای زندگی بهتر ادامه دهیم و در عصر  سیاست اصالحات و گشایش را هموا

 !ک معجزه جدید و بزرگ تر برای ملت چین ایجاد کنیمجدید، ی

 

 : مهر یخبرگزار -

یران و چین به همکاری استراتژیک ارتقا یافته  رابطه ا  :استاد دانشگاه شانگهای چین در گفتگو با مهر

 است 

ن» توافق  این  از  دیگر عضوی  و  برجام خارج شده  از  آمریکا  که  ژانگ« معتقد است  این کشور  یوان  ادعای  و  یست 

»یوان ژانگ«، استاد روابط   :گروه بین الملل - خبرگزاری مهر  .اساس استمبنی بر استفاده از مکانیسم ماشه بی 

های پژوهشی المللی شانگهای چین است. حوزهالملل مؤسسه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه مطالعات بینبین

بین امنیت  و  دین  خاورمیانه،  کشورهای  دیپلماسی  و  سیاست  واو،  از    المللی  ژانگ،  گیرد.  برمی  در  را  تروریسم 

های متعددی از  رود و در دانشگاه چین در دانشگاه فودان به شمار می   پژوهشگران ارشد مرکز دین و امنیت ملی

دانشگاه  هنگجمله  چینی  دانشگاه  و  یانگ  بریگم  دانشگاه  کرنل،  اورگان،  آثار  های  وی  است.  کرده  تدریس  کنگ 

قالب   در  را  متعددی  ضد  کتاب پژوهشی  عصر  در  نقش شریعت  و  »دین  است.  کرده  منتشر  گزارش  و  مقاالت  ها، 

منتشر شده است. به منظور بررسی ابعاد مختلف تحوالت    ۲۰۱۲های او است که در سال  ریسم« یکی از کتاب ترو

پرداختیم. گفتگو  و  بحث  به  چینی  استاد  این  با  ت  جهانی  قطعنامه  تصویب  در  آمریکا  ناکامی  ابعاد  مدید  بررسی 

ایاالت ادعاهای  امنیت،  شورای  در  ایران  مشارکت  تسلیحاتی  طرح  ماشه،  مکانیسم  از  استفاده  برای  متحده 

های اقتصادی و امنیتی میان چین و ایران، جایگاه و اهمیت ایران در سیاست خارجی چین، هجمه تبلیغات رسانه 

در تحقق اهداف فشار حداکثری در قبال    های آمریکاپکن، شکست سیاست  -زایش روابط تهرانغربی نسبت به اف

 ایران و به چالش کشیده شدن هژمونی آمریکا از محورهای گفتگو با پروفسور یوان ژانگ بودند.

منظور  به   طور که اطالع دارید، آمریکا در تصویب قطعنامه پیشنهادی خودهمان  مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

ایران در شورای تحریم تسلیحاتی  ارزیابی می  تمدید  را چطور  این شکست  ماند.  ناکام  کنید؟ امنیت سازمان ملل 

قدرت  به نقش سایر  این مورد چگونه میها  در  را  قطعنامه  //    بینید؟ ویژه چین  متحد  امنیت سازمان ملل  شورای 

است. چین و   دهنده شکست دیپلماتیک آمریکا کرد و این نشان متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد ایاالت 

توان فهمید که غالب کشورها، از  گیری میاز نتایج این رأی   روسیه نیز که دارای حق وتو هستند، رأی منفی دادند.
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نمی ایران حمایت  قبال  در  آمریکا  یک مواجهه خصمانه  به  آمریکا  روزافزون  تمایل  و سلطه  جانبه کنند.  گری، گرایی 

چین همواره از برنامه    جهان و از دست دادن حمایت آنها شده است.جو در  سبب نارضایتی بیشتر کشورهای صلح

شورای امنیت محافظت کرده است. این کشور برای صلح و ثبات خاورمیانه    ۲۲۳۱جامع اقدام مشترک و قطعنامه  

 هااز طریق ارتباط و هماهنگی مداوم همه طرف  هاداوری اهمیت زیادی قائل است؛ ثباتی که با کنار گذاشتن پیش

آیا آمریکا می*آینده برجام را چطور می  شود.فراهم می های تواند از مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمبینید؟ 

هایش برای محافظت از برجام  برجام یک دستاورد دیپلماسی چندجانبه است. چین به تالش//    ایران استفاده کند؟ 

بینخروج یک  دهد.ادامه می توافق  این  از  آمریکا  از   ۲۰۱۸المللی در سال  جانبه  این کشور عضوی  تا  سبب شده 

آمریکا نمی بنابراین  نباشد؛  کند.برجام  از مکانیسم ماشه استفاده  و    تواند  اقتصادی  و چین طرح مشارکت  *ایران 

می فراهم  را  امکان  این  چین  برای  که  رساندند  امضا  به  را  مامنیتی  تا  سایر  کند  و  انرژی  بخش  در  دالر  یلیاردها 

سرمایههبخش ایران  چیست؟ ای  توافق  این  مورد  در  نظرتان  کند.  سال  //    گذاری  رئیس۲۰۱۶در  سفر  جمهور ، 

همکاری  زمان،  آن  از  داد.  ارتقا  استراتژیک  همکاری  یک  به  را  ایران  و  چین  روابط  ایران،  به  پینگ  جین  های شیء 

میا بازرگانی  و  اقتصادی  به دوجانبه  کشور  دو  ان  یافته  گسترش  مداوم  سومین  طور  ایران  حاضر،  حال  در  ست. 

و یک مقصد مهم سرمایه  در خاورمیانه  بزرگ چین  تجاری  ترین شریک  شود. چین مهمگذاری محسوب میشریک 

برده   ارث  به  را  ابریشم  جاده  دیرینه  روح  کشور  دو  میان  متقابل  دوستی  است.  ایران  صادراتی  محصول  و  تجاری 

ای بهتر و شکوفاتر را در عصر جدید نوید ها بین ایران و چین، آیندهت. تقویت روابط نزدیک و گسترش همکاریاس

های پکن *به عنوان کارشناس سیاست خارجی چین در غرب آسیا، چرا ایران جایگاه مهمی در سیاست  دهد.می

دنبال می //    دارد؟  را  تعهد  و عدم  با هژمونی و سیاست قدرت مخالف  ایران یک سیاست خارجی مستقل  و  کند 

تمدن  است. گفتگوی  از  میایران  حمایت  سیاسیها  نظم  یک  ساختن  برای  تا  است  مایل  و  اقتصادی    کند  و 

به حاکمیت و تمامیت ارضی سایر کشورها احترام میبین ایران  گذارد و معتقد  المللی عادالنه و جدید تالش کند. 

شده از سوی غرب، مسیر تحوالت های سیاسی تحمیلها و نظام است که مردم حق دارند تا به جای پذیرش ارزش

با اجتماعی این موارد  کنند.  انتخاب  را خودشان  دیپلماتیک چین سازگار است.  شان  برقراری روابط    موضع  زمان  از 

از   ایران و چین در زمینه   ۴۹دیپلماتیک  یافته است. همکاری  ایران توسعه  و  های سال پیش، روابط دوستانه چین 

ای از  جهان در حال تجربه مرحله  تواند نتایج ثمربخشی را به دنبال داشته باشد.سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می

و همهت است  قرن  در  ویروسغییر  است. توانایی  کرونا گیری  کشیده  چالش  به  را  کشوری  هر  ملی  های حکومت 

های  *در این میان، رسانه   ملل به صلح، ثبات و توسعه جهانی کمک خواهد کرد.الهمکاری چین و ایران در امور بین

اند که هدف آن ضربه زدن به روابط استراتژیک ایران و چین بوده  اصلی غرب، هجمه تبلیغاتی را دنبال کرده   جریان

باستانی با تاریخ   ایران و چین دو تمدن//    ای موفق بوده است؟ است. به نظر شما، تا چه میزان این جنگ رسانه

مت دوستانه  تبادالت  زمینه  در  که  ایران  و  نیز  قابل سابقه افتخارآمیز هستند. چین  در حال حاضر  دارند،  ای طوالنی 

دوجانبه  تجاری  و  اقتصادی  نزدیک  کردهروابط  برقرار  را  همکاری ای  کشور  دو  زمینه اند.  در  را  مختلفی  های های 

خودرو ارتباطات،  نقل،  و  حمل  داده انرژی،  گسترش  غیره  و  فرهنگ  فناوری،  سال،  در  مبادالت اند.  نیز  اخیر  های 

های جریان اصلی غربی نسبت برخی از رسانه  صادی بین دو کشور بیش از پیش تقویت شده است.سیاسی و اقت

سته  های ایدئولوژیک این دهای غربی، با شاخصکنند. رسانه اعتمادی را القا می های غیر غربی حس بیبه تمدن

رعاقالنه را با استانداردهای دوگانه  هایی ناعادالنه و غیدهند؛ گزارشاز کشورهای غیر متحد را مورد انتقاد قرار می

می بیمنتشر  شایعات  حتی  و  میکنند  پخش  جدیدی  سرد  جنگ  تحریک  برای  را  توهم  اساسی  یک  این  کنند. 

بین از مواجهه  با تهمت  روانکا  المللی است. غیرمسئوالنه همراه  تبلیغاتی یک جنگ  بنیان رزار  که  شناختی است 

را تضعیف می  روانی و اجتماعی صلح و ثبات جامعه  ساله میان    ۲۵*کارشناسان معتقدند که توافق    کند.جهانی 

دیگر، کشد. به عبارتی ایران و چین، سیاست خارجی ترامپ مبنی بر فشار حداکثری را بیش از پیش به چالش می

https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona


 
که تضعیف  متحده استرسد که این ایاالتتا چین و ایران را تضعیف و منزوی کند، اما به نظر میترامپ قصد داشت 

گرایی و سلطه گری دولت ترامپ هیچ حمایتی از جامعه جانبهیک//    و منزوی شده است. ارزیابی شما چیست؟ 

ی ترامپ، قاطعانه مخالف است و آن  های فشار حداکثرپروا و تاکتیککند. چین با زورگویی بیالملل دریافت نمیبین

تنها از قدرت سخت، بلکه از قدرت نرم آن نظیر نفوذ و لملل نه ادر حقیقت برتری آمریکا در عرصه بین  پذیرد.را نمی

بین  میاعتبار  نشأت  بینالمللی  قوانین  دائماا  ترامپ  دولت  میان،  این  در  میگیرد.  نقض  را  فضای المللی  کند، 

فع ملت کند و مناسازی شانه خالی میالمللی جهانیکند، از زیر بار تعهدات بینل را تضعیف میالملاقتصادی بین 

ملت همه  مشترک  منافع  صدر  در  را  می آمریکا  قرار  سیاستها  این  پایان  نقطه  نهایت،  در  کامل  دهد.  انزوای  ها، 

هم چین و هم  //    کشد؟ به چالش می  المللی آمریکا را*آیا گسترش روابط ایران و چین، هژمونی بین  خواهد بود.

های کنند و هر دو به مقام و نقش سازمان یت میسازی اقتصادی و چند قطبی سازی جهان حماایران از جهانی

ارج میبین در چارچوب سازمان ملل متحد  بینالمللی  اختالفات  و فصل  از  نهند. هر دو کشور طرفدار حل  المللی 

و ایران قاطعانه اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را محترم   طریق گفتگوی سیاسی هستند. چین

دمی هر  و  تحریمشمارند  مخالف  مسئولیت و  موارد،  این  هستند.  ناعادالنه  در  های  مسئول  بزرگ  کشور  یک  های 

 5006858 کد خبر کند.ها عمل میجامعه جهانی است. این در حالی است که امروز آمریکا خالف این مسئولیت 

 

 !کنند چینی ها با پهپاد زیرآبی ماهیگیری می

یک شرکت تجاری چینی پهپاد زیرآبی تولید کرده که با استفاده از یک دوربین پیشرفته و انتقال تصاویر دوربین به  

ماهی ماهیگیران، شکار  میگوشی  تسهیل  را  گزارش  .کندها  مهرخبرگز به  پهپاد   اری  تولید  نیواطلس،  از  نقل  به 

ها امر تازه ای نیست. اما عرضه پهپادی که به  تهیه فیلم و عکس از دنیای پررمز و راز دریاها و اقیانوس   زیرآبی برای

های مختلف را لحظه به لحظه رصد کنند و از این طریق صید را تسهیل ماهیگیران امکان دهد بتوانند موقعیت ماهی

نام    ۱اینوویشن تولید شده پهپاد ماهی یاب اف    پهپاد یادشده که توسط شرکت چینی چیسینگ  سابقه ندارد.  کنند،

متر است و کنترل آن  ۳۰گیرد. برد این پهپاد حداکثر دارد و کنترل آن به صورت بی سیم از طریق وای فای صورت می

اندروید با  اپلیکیشن سازگار  ایک  از  استفاده  با  او اس صورت می  از طریق گوشی  آی  ربات    گیرد.و  این  پره  چهار 

کند. سازگاری با فناوری جی پی اس نیز ردگیری دقیق محل ها ممکن می را به سمت جلو، عقب یا کناره   حرکت آن

و ماهی را تسهیل میپهپاد  به  ها  پهپاد  این  تصاویر  کیفیت  و    ۱۰۸۰کند.  ثانیه می  ۳۰پیکسل  در  پهپاد    رسد.فریم 

محیط اطراف مخابره کند. این پهپاد اطالعاتی    متری آب فرو برود و تصاویر خود را از  ۲۸تواند تا عمق  یادشده می 

دهد. دوربین این پهپاد امکان تصویربرداری مادون قرمز را  همچون عمق و دمای آب را هم در کنار تصاویر نمایش می

کند. قیمت ساعت ممکن می   ۶تا    ۴د را برای مدت  میلی آمپری استفاده از این پهپا  ۴۸۰۰نیز دارد. نصب یک باتری  

 5008796 کد خبر دالر است.  ۷۰۰اد این پهپ
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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 یاهلل التقبة االسالم نجا  های کانت ف  یالبقعة الت  یکربال ه  لها  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 

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

 8ح  ،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 قربانگاه عاشقان و مشهد شه 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  م صادقاما

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

  (ع) ن یامام حس  ارتیتا به ز خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد   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 ندیاز فرشتگان به کربال فرود آ یهمواره فوج است که نیمشرف شود، چن 
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