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 پایان کرونا در سینمای چین؟ /   از بحران گذشت  ۱۹-وس کوویدکشور مبدا ویر

خبر  درحالی  : اقتصاددنیای  سینماهاست،  تعطیلی  ادامه  یا  بازگشایی  از  حرف  هنوز  کشورها  از  بسیاری  در  که 

رسیده که بازار سینمای چین رکورد فروش پارسال را شکسته است. در صورت صحت این خبر، چین اولین کشوری  

به  که  میاست  پیدا  دست  آفیسش  باکس  فروش  به  کامل  بررسی طور  با  تحلیل  کند.  بازار سینمای  های شرکت 

دست   گیشه«  کامل  »بازیابی  به  که  بود  خواهد  کشوری  نخستین  هفته  این  چین  بریتانیا،  در  استریت«  »گاور 

بازی  .یابدمی مسیر  در  را  مختلف  مناطق  عملکرد  بتواند  تا  کرد  تعیین  هدف  پنج  شرکت  گاین  سینماها  ابی  یشه 

توجه ای است و اینکه یک منطقه بتواند اکثریت قابلهای نقطهاین مراحل شامل شاخص   بسنجد و مقایسه کند.

باید بتواند در یک هفته فروشی   ۸۰) درصد( از سینماهای خود را دوباره افتتاح کند و در آخرین مرحله هر منطقه 

گاور استریت در گزارش خود گفت که بعد از رسیدن به    .شته باشدود دابرابر باالترین درآمد هفتگی دو سال پیش خ

 .ها باشداین مرحله، یک بازار باید مانند حالت نرمال واکنش نشان بدهد و افت و خیزهایش بسته به تقویم اکران 

فروش در   ینبی(میلیارد رنم  ۱/  ۲۷میلیون دالر )  ۱۸۴برای رسیدن به این هدف، چین باید بتواند در یک هفته معادل  

به داده   .گیشه داشته باشد از هفته با استناد  پنج روز  با گذشت  ای که جمعه  های شرکت کامسکور موویز، چین 

تا پایان سه  .میلیارد رنمینبی( کسب کرد  ۱/  ۳۱میلیون دالر )  ۱۸۹شنبه  قبل آغاز شد به این هدف دست یافت و 

تر از همین هفته درصد بزرگ ۱۸لیون دالر رسید که بیش از می ۲۵۲آفیس ملی چین برای یک هفته کامل نیز به باکس 

درصد از سینماهای چین    ۹۰بیش از    .میلیون دالر در گیشه کسب کرده بود  ۲۰۹بود. آن موقع چین    ۲۰۱۹در سال  

ی از  شود بتوانند فقط نیمهای ظرفیتی ادامه دارد و این موجب میحاال باز هستند، البته فعالیت آنها با محدودیت 

بفروشندبلیت را  بازارهاست. درحال   .های موجود  دیگر  از  بهتر  این حال عملکرد چین بسیار  به  با  نزدیک    ۶۵حاضر 

اند. این رقم نسبت به آمار هفته قبل درصد از سینماهای جهانی بر حسب سهم بازار درهای خود را دوباره باز کرده 

است  ۵۵که   داشته  افزایش  بود،  ج  .درصد  آفیس  فقط    ۲۰۲۰هانی  باکس  اینجا  که    ۶/  ۸۸تا  فروخته  دالر  میلیارد 

سال پیش در همین بازه زمانی است. با این حال فروش در حال    ۳میلیارد دالر میانگین فروش    ۲۷/  ۲بسیار کمتر از  

فروش   و  افزایشی    ۲۰۰افزایش است  نمایانگر  ثبت شد  در سطح جهان  این هفته  که  دالری  درصدی    ۵۴میلیون 

 .بل بودفته قنسبت به ه

 های آمریکایی تاک به شرکتاحتمال مقابله چین با فروش تیک

های آمریکایی و رهایی از آزارهای دولت ترامپ، ممکن است به  تاک برای فروش خود به شرکتتالش تیک : مهر

ت و  علت وضع قوانین تجاری جدید توسط دولت چین به سرانجام نرسد. چین درحال وضع قوانینی در حوزه تجار

ها توسط خارجیان  ن فناوری های مربوط به هوش مصنوعی است که براساس آن کنترل و خرید ایصادرات فناوری 

تیکممنوع می قوانین  این  نهایی شدن  در صورت  فناوری شود.  از  که  نیز  بهره میتاک  گیرد های هوش مصنوعی 

قوانین جدید صادرات فناو نمی باشد.  آمریکایی داشته  تحلیل متن، شناسایی اصوات،  ری تواند خریدار  مانند  هایی 

را غیره  و  ماشینی  متن  تکمیل  می  پیشنهاد  ممنوع  دیگر  کشورهای  به  تیک  .کندبه  برای  اپلیکیشنی  که  تاک 

فناوری اشتراک این  از  بسیاری  از  کاربران است  تولیدی  ویدئوهای  نرم گذاری  در  بهره می ها  منابع  افزار خود  گیرد. 

دول از هشدار  بایت مطلع  به  چین  تیکت  مالک  داده دنس شرکت  خبر  نیز  از  تاک  پکن  اساس  بر همین  مدیران اند. 

دنس تاک و هرگونه مذاکره در این زمینه را متوقف کنند. حتی اگر بایت دنس خواسته تا تالش برای فروش تیکبایت 

فناوری مالکیت تیک  انتقال  به علت  کند،  واگذار  را  بتاک  این شرکت مشمول مفاد  های حساس هوش مصنوعی  ه 



 
هوش صادرات  جدید  بهقوانین  بود.  خواهد  چین  حوزه  می نظر  مصنوعی  در  موردنظر  پیشرفت  از  بعد  چین  رسد 

مانند هوشفناوری  نوین  به سایر  های  فناوری  این  زمینه  در  اطالعات حساس  انتقال  از  مانع  دارد  قصد  مصنوعی 

  .د آمریکا شودخصوص کشورهای رقیب و متخاصم ماننکشورها و به 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۳۰افزایش بهای رسمی    ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۱۰

ارز با افزایش قیمت   ۳۰بهای    ارز عمده را اعالم کرد که  ۴۷بانک مرکزی امروز )دوشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا    -تهران  

بود دهم  .مواجه  )دوشنبه،  امروز  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  رسمی   بانک  نرخ  عمده   ۴۷شهریور(  ارز 

ارز با کاهش قیمت مواجه شد. بهای سایر   ۴ارز افزایش یافت و    ۳۰المللی را اعالم کرد. طبق این گزارش بهای  بین

هزار    ۴۲ساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته،  نا، بر این ابه گزارش ایر  .ارزها نیز ثابت ماند

همچنین    .ریال اعالم شد  ۳۷هزار و    ۵۰ریال و هر یورو نیز    ۸۴هزار و    ۵۶  ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس به قیمت

هزار و   ۴ریال، کرون نروژ   ۸۷۴هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۴۷۱هزار و  ۴۶در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس 

ریال،   ۴۳۷هزار و    ۱۱ی  ریال، درهم امارات متحده عرب  ۵۷۵ریال، روپیه هند    ۷۲۴هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۷۸۲

ریال، دالر    ۸۰۵هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۴هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۵۳هزار و    ۱۳۷دینار کویت  

هزار و    ۳۲عالوه بر این، نرخ دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۵هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰و  هزار    ۵کنگ    هنگ

  ۷۱۹هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۳۷هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۳۰۸هزار و    ۲۸ر نیوزیلند  ریال، نرخ دال  ۱۲۴

  ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۴هزار و    ۳د دینار عراق  ، یکصریال  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۷ریال، روبل روسیه  

ریال، دالر    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱  هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۵۵هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا  

و    ۳۰سنگاپور   تاکای بنگالدش    ۹۳۵هزار  و    ۴۹ریال، یکصد  ریال،    ۲۵۵هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۲هزار 

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

و    ۳۰ تعیین شد  ۶۹۳هزار  چین    .ریال  یوان  نرخ  و    ۶امروز  تایلند    ۱۳۳هزار  بات  یکصد  ریال،    ۲۶۵هزار    ۱۳۵ریال، 

یال،    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۵۲۹هزار و    ۳۵  وون کره جنوبی  ریال، یک هزار  ۸۲هزار و    ۱۰رینگیت مالزی  

   ۸۸۳هزار و   ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۶۷۳هزار و  ۱۳ستان ریال، الری گرج ۹۹۵هزار و ۹یکصد تنگه قزاقستان 

آذربایجان    ۷۷۳هزار    ۱۵ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ریال، افغانی   و    ۲۴ریال، منات  ریال، یکصد پزوی    ۷۲۱هزار 

منات   ریال،    ۲۰۶و  هزار    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۵و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۸۴۲هزار و    ۸۶فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱جدید ترکمنستان 

 

شان  دیپلمات پیشین: حمایت روسیه و چین از ایران صرفا به دلیل اختالف وگو با ایرنا مطرح شد؛در گفت

 با آمریکا نیست 

پ  -ایرنا  -نتهرا دیپلمات  اینکه حمایک  بیان  با  اختالفیشین  دلیل  به  ایران صرفا  از  و چین  آمریکا  یت روسیه  با  شان 

چینی کرد:  تاکید  روسنیست،  و  میها  می ها  مسئله  این  دهند،  آمریکا  خواسته  به  تن  اگر  به  فهمند  تبدیل  تواند 

و میرویه  نیست  آنها هم  به سود  که  دلابوالق»  .ن استفاده شودشاتواند علیهای شود  در گفت اسم  با  فی«  وگو 

برای تمدید تحریم  آمریکا  اقدام  با  اروپا  ایرنا، درباره مخالفت  به  خبرنگار سیاسی  اروپا  ایران گفت:  های تسلیحاتی 

ای را اقدام و طرحی در راستای  ماهو اروپا موضعی اصولی نسبت به برجام دارد، به این معنا که آنها توافق هسته 

وی با بیان اینکه اروپا    .یر بوده و دارای اهمیت بسیار زیادی استنظدانند که بیمی   الحنظام عدم اشاعه و خلع س

هسته توافق  حفظ  دنبال  به  برجام،  از  آمریکا  خروج  ابتدای  همان  نظام  از  در  بازیگری  هر  داشت:  اظهار  بود،  ای 
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گرفته نشود،    گیری نشده و در نظرازهن وزن و قد و قواره اندای است که اگر ایالمللی دارای وزن و قد و قواره بین

این کارشناس مسائل اروپا ادامه داد: اروپا از روزی که برجام    .تواند موجب اشتباه محاسباتی شوداین مسئله می 

هش فشار  خط یکسانی را در قبال آن طی کرده است. در واقع، رویکرد اروپا، حفظ برجام و کا امضا شد تا به امروز، 

 .است ان ایران و آمریکا بودهناشی از تنش می 

آمده میدان  به  جانبه  همه  اروپا  ساختن  همراه  برای  ریاست   دلفی//    است  آمریکا  از  پس  ترامپ  کرد:  تصریح 

نمی که  معنا  این  به  بست  خود  دموکرات  پیشین  دولت  دستاوردهای  بردن  بین  از  به  کمر  خواست  جمهوری، 

دید که دولت ترامپ از بسیاری از توافقات و  همین خاطر مشاهده کراما باقی بماند. به  دستاوردی از آمریکای اوب

وی با بیان اینکه اختالفات آمریکا و اروپا با روی    .خارج شد  -از جمله برجام    -معاهداتی که آمریکا عضوی از آن بود  

ت متحده و اتحادیه  اختالفات میان ایاالور شد، خاطرنشان کرد: خروج آمریکا از برجام  کار آمدن ترامپ مجددا شعله

بخشید.  ا شدت  را  چندجانبه  روپا  به  واشنگتن  کردن  پشت  معنای  به  مسئله  این  به  چراکه  آوردن  روی  و  گرایی 

بییکجانبه  و  همگرایی  و  متحدان  خواست  به  بودتوجهی  با    .پیمانان  اینکه  بیان  با  فرانسه  در  ایران  سابق  سفیر 

تر شده است، ابراز یحاتی و اسنپ بک دعوای میان اروپا و آمریکا علنیهای تسلها با تمدید تحریممخالفت اروپایی 

این مقطع، در  نزدیک شدن  داشت:  با  دیگر،  به عبارت  دیگری شده است.  زمان  از هر  بیشتر  آمریکا  به  فشارهای 

ری آمریکاییانتخابات  و  شده  بیشتر  اروپا  به  آمریکا  فشارهای  آمریکا،  جمهوری  هداست  به  رسیدن  برای  و  ها  ف 

 .اندها همه جانبه به میدان آمده همراه ساختن اروپایی 

ها به شدت زیر ضرباهنگ فشارهای  دلفی افزود: اروپایی //  جمهوری فشار بر ایران را کلید زدترامپ قبل از ریاست

اندانآمریکایی بوده آمریکای د و ضرباتی هم متحمل شده  با خواست  بودند که  بلوغ رسیده  این  به  آنها  ترامپ   اما 

تا ا همراهی نکرده و آن را قبول نکنند. البته مخالفت روسیه و چین هم روپا جرات بیشتری برای بیان موجب شد 

مواضع مخالفت  و  کنند  پیدا  علنیشان  را  کنندشان  مطرح  این  .تر  بیان  با  ماه  وی  چند  و  یکسال  در  هرچند  اروپا  که 

حفظ شود، عنوان کرد: آنها برجام را یک دستاورد سیاسی و   خواهند برجاماند ولی میگذشته زیگزاگی عمل کرده 

ات برای سیاست خارجی  تلقی می امنیتی  اروپا  نمیحادیه  آنها هم  این  بر  نظام  خواهند خدشهکنند. عالوه  به  ای 

ه و  شود  وارد  اشاعه  نمیعدم  اصولم  و  مواضع  از  باشندخواهند  داشته  عدولی  مسائل    .شان  تحلیلگر  این 

خارج ریاستسیاست  انتخابات  به  اشاره  با  شد:  ی  یادآور  آمریکا  از  جمهوری  ترامپ  دولت  برای  تهران  با  توافق 

ا کلید زده بود و  جمهور آمریکا شود، سیاست فشار بر ایران راهمیت زیادی برخوردار است. ترامپ قبل از آنکه رئیس 

 .خواست بنا بر ادعایش، به یک توافق بهتر با آمریکا برسدمی

دلفی با تاکید بر اینکه رسیدن به توافق با ایران برای  //    های آرا خارج شوداهد نام ترامپ از صندوق خونمی اروپا  

اند، بیان کرد: با توجه به دآمریکای ترامپ مهم است و او تشدید فشار بر ایران را مسیر رسیدن به این توافق می

تواند دستاوردی  از آن، دستیابی به توافق با ایران می  وضعیت داخلی آمریکا، شیوع کرونا و تبعات اقتصادی ناشی 

وی   .وگو با آمریکاستهمین خاطر، دولت آمریکا به دنبال وادار ساختن ایران برای گفتبرای ترامپ تلقی شود و به  

ایران همچنان   وگو با کشور دیگری شود. در عین حالیست بخواهد تحت فشار وارد گفتاضافه کرد:ایران کشوری ن

با خروماده گفت آ آمریکا است که  این  و  از طریق کانال کمیسیون مشترک برجام است  توافق هسته وگو  از  ای، ج 

انتخابات ریاست جمهوری این دیپلمات پیشین درباره درباره رویکرد اروپا نسبت به    .خود را از آن محروم کرده است

های  خواهد نام ترامپ از صندوق که اروپا نمی آمریکا گفت: آنچه از فضای عمومی اروپا مشخص است، این است  

المللی و های بینهای بین دو بلوک، ناتو، سازمان ها و رقابت تشدید تنش   آرا خارج شود چراکه معنای این مسئله،

دلفی با بیان اینکه    شان با آمریکا نیستچین از ایران صرفا به دلیل اختالفحمایت روسیه و    .همکاری با چین است

ایرها میی اروپای و گفتدانند وصل شدن  آمریکا  و  یکدیگر می ان  با  آنها  ترامپ باشد، وگوی  برای  تواند دستاوردی 

از را به جمهوریخواهان کنند که این امتیاظهار داشت: آنها ته دلشان به این مسئله راضی نیست و به این فکر می 



 
تر و وگو کنند، این امتیاز به یک گروه عاقل ا با یکدیگر گفت دهند اگر قرار باشد ایران و آمریک تندرو ندهند و ترجیح می

برسدمیانه  و    .رو  منافع  براساس  کشوری  هر  کرد:  تصریح  هم  ایران  از  چین  و  روسیه  حمایتی  سقف  درباره  وی 

این کشورها، کند. چین  مصالح خود عمل می ایران در قبال  ایران راهبرد دارند همانطور که  و روسیه هم در قبال 

ر باشد، این همکاری ادامه  رای برنامه و راهبرد است. تا زمانی که منافع دو کشور تعریف شده و منطبق با یکدیگدا

با بیان اینکه حمایت روسیه و چین از ایراناین کارشناس مسائل بین  .یابدمی با  صرفا به دلیل اختالف   الملل  شان 

تواند  مند اگر تن به خواسته آمریکا بدهند، این مسئله میفهها میها و روسآمریکا نیست، خاطرنشان کرد: چینی

 .استفاده شود خود آنها تواند علیهبه سود آنها هم نیست و می ای شود کهتبدیل به رویه 

 

 م چین برای آزادی زندانیانمیلیون ریالی زوج یزدی مقی  ۸۰کمک 

دانشجوی دانشگاه کشور چین هستند در روز عاشورا   ۲دیه یزد گفت: یک زوج یزدی که هر    رییس ستاد  -ایرنا    -یزد

اسالم افشون   .میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کردند  ۸۰با حضور در ستاد دیه این استان،  

هدف خشنودی   حسین )ع( بامام هادت حضرت ااین کمک در ایام ش خبرنگار ایرنا افزود:روز دوشنبه در گفت و گو با  

های وی با اشاره به اینکه این زوج، دانشجوی رشته سلول  .خدا و رهایی افراد در بند جرایم غیرعمد صورت گرفت

آمادگی خود برای جذب    بنیادی هستند ادامه داد: ستاد دیه در راستای اجرای طرح "هر هیات، آزادی یک زندانی"

با   جاریدر سال   .کندمالی استان اعالم می برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد  های مردم و خیران نوعدوستکمک

میلیارد ریالی خیران در استان    ۲۹زندانی با کمک    ۱۵۶های مختلف و همراهی مردم زمینه آزادی  برگزاری برنامه 

رد ریال توسط خیران  میلیا  ۷۳ محکوم مالی جرایم مالی غیرعمد    ۲۶۰آزادی    نیز برای  ۱۳۹۸و در سال   فراهم شد

مالی غیرعمد    ۲۲۵ اکنونهم  .پرداخت شد آزادی زندانی جرایم  برای  که  برند  زندان های استان بسر می  آنها   در 

حدود چهار هزار نفر  دارد و استان یزد چهار ندامتگاه برای نگهداری مددجویان زندانی  .میلیارد ریال نیاز است  ۵۹۸ 

 .ننددر ندامتگاه ها دوره محکومت خود را می گذرا

 

 رسانه چینی: آمریکا با درخواست تحریم ایران خود را مقابل جهان قرار داد 

بین    -یرناا  -پکن خاورمیانه  رادیو  به  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  سفر  تحلیل  ضمن  گزارشی  در  چین  المللی 

شهریور از سر خواهد گرفت اما    ۳۰نوشت: پمپئو در پایان سفرش اعالم کرد که آمریکا تحریم های ایران را در تاریخ  

ه، خود را مقابل کل دنیا قرار داده  با این اقدام یکجانباین اقدام بر خالف توافق اعضای شورای امنیت است و آمریکا  

همان طور که اکثریت اعضای شورای امنیت یادآور   به گزارش ایرنا رادیو بین المللی چین روز جمعه نوشت:  .است

سال   شدند در  شد  ۲۰۱۸آمریکا  خارج  برجام  از  جانبه  یک  طور  تسلیم  به  برای  حقوقی  پایه  یا  صالحیت  اکنون  و 

با این حال، پمپئو و افرادی مانند او کماکان با گستاخی ادعا می   های ایران را نداردت بازگرداندن تحریم  درخواس

این مثل آن است که  کنند که آمریکا به عنوان یکی از اعضای پیشین برجام حق دارد تا طرح مربوط را پیشنهاد دهد

عه آتی شرکتی که دیگر در آن  در تعیین برنامه توسیک مدیر ارشد پیشین شرکتی که استعفا داده، اصرار کند که  

است؟  منطقی  جور  چه  این  کند.  ایفا  اصلی  نقش  است:  نیست،  آمده  گزارش  این  با   در  همزمان  که  پمپئو  سفر 

ایران بود برای تضعیف  تنها  نه  انجام شد،  آمریکا  بلکه محاسبات سیاسی عمیق   کنگره ملی حزب جمهوری خواه 

داشت نیز همراه  عادپم تری  این سفر،  در  با  پئو  بزرگ  پیروزی  را  اسراییل  و  امارات  بین  دیپلماتیک  روابط  ی شدن 

دولت فعلی را به مردم نشان   میانجی گری رهبر آمریکا معرفی کرد و سعی داشت تا »دستاوردهای دیپلماتیک«  

لقوه  یک بازار و شریک با  اما حقیقت این است که بهبود روابط امارات و اسراییل ناشی از آن است که اسراییل دهد

امارات است گزارش  .مهم  این  در  المللی چین  بین  تشدید  رادیو  را  پمپئو  ای  مهم سفر خاورمیانه  اهداف  از  یکی 

مقابله با ایران عنوان کرد و نوشت: آمریکا اخیرا طرحی درباره تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت  

https://www.irna.ir/news/84021278/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84019804/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%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%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1


 
پیشنهاد کرد ملل  که  اما   سازمان  این است  آور  متحدین شرم  که  در حالی  داشت،  موافق  رای  یک  تنها  این طرح 

رای ممتنع دادند آلمان همگی  و  انگلیس، فرانسه  را  سنتی واشنگتن مانند  آمریکا  نتیجه، رسانه های محلی  این 

آن  تا دریافتشوکه کرد، طوری که برخی در این باره نوشتند: »واشنگتن می خواست ایران را منزوی کند اما نهای

انزوا قرار گرفته است وی می شود، خودش استکه منز المللی کامال در  بین  ادامه    .واشنگتن در صحنه  گزارش 

وی در سفر خود به خاورمیانه در دیدارها با   می دهد: در مواجهه با این نتیجه، پمپئو طبیعتا حاضر به تسلیم نیست

در گزارش این رسانه چینی آمده است:   .شد  ایران" شترک با نفوذرهبران برخی کشورها بارها خواستار "مقابله م 

مایک پمپئو در این سفر نه تنها یکجانبه گرایی آمریکا را بار دیگر به اوج رساند بلکه با زیر پا گذاشتن سنت سیاسی  

امتی  یک  که  امید  این  به  کرده،  مداخله  آمریکا  داخلی  در سیاست  دیپلمات  یک  عنوان  به  علنا  برای  آمریکا،  دیگر  از 

رادیو بین المللی چین در ادامه با اشاره به سخنرانی ویدیویی    .ه قله قدرت آمریکا در آینده به دست بیاوردصعود ب

پمپئو در جریان سفر به خاورمیانه در کنگره ملی حزب جمهوری خواه آمریکا به منظور حمایت از ترامپ نوشت: این  

ه این اقدام سنت سیاسی ده ها ساله آمریکا یعنی  چرا ک این سفر باشد  می تواند همان مهم ترین هدف پمپئو از

سنای آمریکا نیز اعالم کرده است درباره این   عدم حضور وزیر خارجه در فعالیت های حزبی آمریکا را شکسته است

این   ایاندر پ  .آیا حضور پمپئو در کنگره ملی حزب جمهوری خواه نقض قوانین فدرال است، رسیدگی خواهد کرد که

آمده های   گزارش  بحران  درگیر  آمریکا  اکنون  نژادی،  تبعیض  تشدید  تا  کرونا  شیوع  کنترل  در  ناکامی  از  است: 

آن ها بارها و بارها منافع   سیاستبازان خودخواه مانند پمپئو مقصر چنین بحران هایی هستند مدیریتی متعدد است

یک راننده خودرو بدون گرفتن ترمز رانندگی  ه اند، مانند آن که  شخصی را باالتر از منافع ملی و رفاه مردم قرار داد

 .میلیون نفر از سرنشینان این خودرو از نگرانی و ترس بر خود بلرزند ۳۰۰کند و 

 

 نگار آمریکایی: توافق با چین تنها ابتکار عمل ایران برابر تحریم آمریکا نیست زنامهرو  /وگو با ایرنا در گفت

پ   -ایرنا  –نیویورک "فارن  تارنمای  نویس  فاکس"  ستون  این  ا الیسی  با  اختصاصی  وگوی  گفت  همکاری  در  یرنا 

های آمریکا دانست و گفت این توافق، تنها ابتکار عمل  ا پاسخ دوجانبه به فشارها و تحریمراهبردی چین با ایران ر

ره اهمیت کان هالینن" روز دوشنبه در پاسخ به سواالت خبرنگار ایرنا دربا"  .های آمریکا نیستایران در برابر تحریم

تواند بیش  ا در صورت نهایی شدن میمال مشخص نیست امنقشه راه تهران و پکن افزود: جزئیات این نقشه راه کا

وی ادامه داد: ایران در محاصره اقتصادی آمریکا    .سال به اقتصاد ایران تزریق کند  ۲۵میلیارد دالر در ظرف    ۴۰۰از  

بنابراین به کمک فوریها و ویروس کرونبه دلیل تحریم   قرار دارد و احتیاج     ا اقتصاد این کشور آسیب دیده است. 

الملل تصریح  این تحلیلگر امور بین .دهد که دست کم بخشی از این نیاز، عملی شودرا میدارد و این توافق نوید آن 

تگی و توسعه تجارت رد: این توافق، ایران را به ابتکار بزرگ جاده ابریشم چین پیوند خواهد داد که به دنبال پیوسک

های گسترده جمهوری اسالمی هالینن به رایزنی  .در سراسر آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپاست

و گفت: توافق با چین تنها ابتکار عمل ایران برای  های راهبردی اشاره کرد  و روسیه برای افزایش سطح همکاری 

یست. ایران همچنین برای تجدید پیمانی که دوره آن سال آینده به پایان  مقاومت در برابر تحریم های ایاالت متحده ن

وی خاطرنشان کرد: با وجود ترامپ در کاخ سفید  .های روسیه برگزار کرده استه با مقام خواهد یافت، چندین جلس

ر ترامپ در ماه نوامبر  مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه، امید به بهبود روابط ایران با ایاالت متحده اندک است. اگو  

این روزنامه نگار آمریکایی افزود: جو بایدن   .شکست بخورد، ممکن است شکافی در دیوار بحران کنونی ایجاد کند

هسته  توافق  از  بود،  جمهوری  رئیس  معاون  که  صورت  زمانی  در  که  است  شده  متعهد  و  کرد  حمایت  ایران  ای 

تواند بخشی از  ان به کمک نیاز دارد و توافق با چین میدر این برهه، ایر  هالینن اضافه کرد:  .پیروزی، به آن باز گردد

در    نیاز آن را تامین کند. خطر اینجاست که ترامپ به دلیل بحران داخلی نیاز به انحراف افکار عمومی از مشکالتش

ن موضوعی است که همه تواند خوراک چنین انحرافی را فراهم کند. ای داخل دارد. تقابل با ایران )یا حتی چین( می

https://www.irna.ir/news/83903123/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83903123/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1


 
باشند آن  نگران  می  .باید  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نتیجه وی  در  چین  و  ایران  راهبردی  همکاری  گویند 

المللی  ین توافق یک حرکت در صفحه شطرنج بین سیاست فشار حداکثری ترامپ است، گفت: بله، در عین حال ا

تحریم  که  نیست  تردیدی  بود.  چین  رتوسط  ایران  سو، ها  دیگر  از  اما  است  داده  سوق  چین  با  توافق  به سوی  ا 

ستون نویس تارنمای    .ها واکنش نشان دهنداعث شده است که چینیحمالت به چین از سوی دولت ترامپ نیز ب

ت  فاکس"  این  پالیسی  راه "فارن  از  یکی  کرد:  در  صریح  را  خود  بازی  سطح  که  است  بوده  این  چین  واکنش  های 

این یک بازی بسیار   .ها تحت سلطه ایاالت متحده بوده استای که برای سال منطقه    دهد، یعنیخاورمیانه افزایش  

بسیاری از آنها   خواهد روابط خوب خود را هم با اسرائیل و هم کشورهای عربی حفظ کند کهپیچیده است. چین می

گونه پیش خواهد رفت. در عین حال بی هالینن ادامه داد: باید دید که این بازی پیچیده چ  .با ایران در تضاد هستند

ها و برقراری یک جانبه تحریم   ۱۳۹۴یران و چین نتیجه مستقیم خروج ترامپ از توافق هسته ای سال  تردید توافق ا

است ایران  این  .علیه  به  پاسخ  در  تحریموی  مقابل  در  تا  است  آماده  چین  واقعا  آیا  اقدام که  و  تنبیهی ها  های 

توانست  های طوالنی مدت در ایران انجام دهد، گفت: چین نمیده بایستد و سرمایه گذاری غیرقانونی ایاالت متح

به ایاالت متحده    حرکت  انجام داده باشد.  پیامدهای آن  اندیشیدن به  را بدون  ایران  با  توافق  در تالش است  سوی 

سی چین به منابع انرژی  خواهد دسترتجارت و دسترسی به فناوری چین را در سایر نقاط جهان مسدود کند و می 

هالینن تاکید کرد: این توافقنامه، دسترسی درازمدت چین به انرژی و افزایش سطح روابط با یکی از   .کاسته شود

می تضمین  را  خاورمیانه  کشورهای  ایبزرگترین  نیست،  کند.  مشخص  کامالً  بایستد،  آمریکا  برابر  در  چین  آیا  نکه 

رویارویی  ها نمیچینی وارد  آمریکاییخواهند  کار به سود  این  زیرا  ایاالت متحده شوند،  با  تمام خواهد نظامی  ها 

در    .شد آمریکا  متحده  ایاالت  تحرکات  تماشاگر  صدا  و  سر  بی  ندارند  قصد  آنها  حال،  عین  در  کرد:  اظهار  وی 

ید هند، چین را رامونشان باشند و دست روی دست بگذارند تا آمریکا با متحدان خود؛ یعنی استرالیا ، ژاپن و شاپی

ها در حال بحث و گفتگو هستند که چه مسیری را  این تحلیلگر امور بین الملل ادامه داد: خود چینی  .محاصره کند

که چه راهبردی را خواهند پیمود اما پاسخ کوتاه این  باید در پیش گیرند و برای همین در حال حاضر مشخص نیست  

هالینن اضافه   .وافق با ایران خشمگین خواهد شد، این کار را کرده استاست که چین با علم به اینکه آمریکا از ت

های بلند از فرصت توافق با ایران هستند. آنها به سوی سرمایه گذاری   کرد: آنها به روشنی حاضر به بهره برداری

 .مدت در ایران در قالب جاده ابریشم خواهند رفت

 

 های تبدیل شدن به پایتخت گردشگری اکو را دارد اصفهان ظرفیت

های بسیاری برای تبدیل شدن به پایتخت : شهر اصفهان، ظرفیتگفت موسسه فرهنگی اکو رییس  -ایرنا  -اصفهان

توان از آن بعنوان فرصتی برای توسعه  زمان همکاری اقتصادی )اکو( را دارد و میگردشگری کشورهای عضو سا

کردروابط   استفاده  پاکستان، کشور ۱۰  .فرهنگی  قزاقستان،  ترکیه، ایران،  آذربایجان،  جمهوری  افغانستان، 

بختی روز   سرور  .ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان عضو سازمان همکاری اقتصادی )اکو( هستند

هلستون اصفهان در باغ موزه چچهارشنبه در دیدار با مسووالن و فعاالن صنعت گردشگری و صنایع دستی استان  

افزود: جاذبه  اصفهان  با  که  دنیاست  دیدنی  و  غنی  شهرهای  از  تاثیراصفهان  بسیار،  گردشگری  و   های  فراوان 

می انگیزیخاطره گردشگران  ذهن  این  .گذاردبر  بیان  با  می وی  صنایع  که  فروشگاهی  و  نمایشگاهی  مرکز  توان 

فرصتی برای تعامالت فرهنگی هرچه بیشتر بین ا کرد، گفت: این کار  کشور عضو اکو را در اصفهان برپ  ۱۰دستی  

بود خواهد  خصوصی  بخش  در  بویژه  آنها  برای  درآمدزایی  افزایش  و  کشورها  اینکه   بختی  .این  به  اشاره  با 

با اصفهانابط گردشگری و فعالیتتاجیکستان برای شروع رو تا این کار به سایر   های مشترک  آمادگی کامل دارد 

های بسیاری در زمینه گردشگری سالمت دارد که  ی یابد، تصریح کرد: اصفهان ظرفیترهای عضو اکو نیز تسر کشو

کردمی استفاده  اکو  عضو  کشورهای  با  تعامل  در  صنعت  این  توسعه  برای  آن  از  ب  .توان  با  مردم  وی  اینکه  یان 

https://www.irna.ir/news/84017846/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84017846/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84017846/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
تاج اظهارداشت:  دارند،  اصفهان  به شهر  به سفر  بسیاری  را جزیکستانی تاجیکستان عالقه  این فرهنگ ها خود  و 

رییس موسسه فرهنگی اکو    .شد، آنها سفرهای زیادی به ایران و اصفهان داشتنددانند و امر امکانات ایجاد میمی

شورهایی مانند تاجیکستان و ازبکستان، شناخته شده هستند، افزود: ما  های ایران در ک با تاکید بر اینکه بیمارستان 

بختی، نخستین گام   .داریم به نفع همه کشورهای عضو اکو خواهد بودی در همکاری با هم برهای محکماگر گام 

همکاری این  برقراری  اعزامبرای  را  گردشگری، ها  بخش  از  سرمایه  هیاتی  و  دستی  به  صنایع  اصفهان  گذاری 

ب  .مسیرهای همکاری مشترک عنوان کرد اجیکستان و شهرهای دوشنبه و خجند و مشخص کردنت بر  ا تا وی  کید 

تاجیکستان و دیگر   گیری بیماری کرونا صنعت گردشگری همه کشورها را تحت تاثیر قرار داد، تصریح کرد:اینکه همه

نند گردشگران را به کشورهای خود جذب کنند تا با رعایت دستورهای بهداشتی بتواکشورهای عضو اکو تالش می

ین نشست با اشاره به اینکه سابقه و  ری استان اصفهان در امدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ  .کنند

های  پیشینه مشترک تاریخی، فرهنگی و دینی بین مردم کشورهای عضو اکو وجود دارد، گفت: با وجود این ظرفیت

بهره این  غنی،  از  داردبرداری  قرار  پایینی  در سطح  مشترک  بخش   .نقاط  در  روابط  اینکه  بیان  با  اللهیاری  فریدون 

به آن صورت که باید باشد، نیست، افزود: کشورهای عضو اکو در یک حوزه بزرگ تمدنی    فرهنگی بین این کشورها

تاریخی مشترک بسیاری دارند و شهرهایی مانند اصفهان، بخارا، سمرقبودند و جاذبه  برای مردم  های  ند و هرات 

با اشاره به اینکه بیشتر    وی  .ها به خوبی استفاده نشدها و ظرفیتاریخی دارد اما از این فرصت های ت آنها خاطره 

کرد:   خاطرنشان  است،  فرهنگی  اصفهان،  اصفهان،   ۱۰گردشگری  در  خارجی  گردشگر  بیشترین  دارای  کشور 

ر آنها تاریخی و فرهنگی و هم به آنها اضافه شدند که انگیزه بیشتهای اخیر عراق و چین  اروپایی هستند و در سال

بیان    .گردی استبرخی، طبیعت با  اقدام اللهیاری  اخیر  با  اینکه در سه سال  روابط گردشگری  توسعه  برای  هایی 

کشورهای شرقی و میانه آسیا انجام شد، اضافه کرد: برای توسعه روابط گردشگری در بین کشورهای عضو اکو 

ها مشخص  گذاری، گردشگری، صنایع دستی و هنر تشکیل و ماموریت ههایی با موضوع سرمایزم است که کمیته ال

استانداری اصفهان در این نشست با اعالم آمادگی   هماهنگی امور اقتصادی سیدحسن قاضی عسگر معاون .شود

تا اکو،  با کشورهای عضو  و صنایع دستی  روابط گردشگری  توسعه  برای  کمیتهاصفهان  های کید کرد: الزم است 

تشکیل شود تا مسائلی مانند  ر این زمینه با همکاری بخش خصوصی و فعاالن این عرصه تا آبان امسال  مربوطه د

شود پیگیری  دستی  صنایع  دائمی  نمایشگاه  برقراری  و  تاریخی  شهرهای  با  همکاری    .خواهرخواندگی  سازمان 

میالدی    ۱۹۶۴ترکیه در سال  ای است و کشورهای ایران، پاکستان و  ه اقتصادی )اکو(، یک سازمان اقتصادی منطق

پایه  را  سازمان  این  بار  کردننخستین  افغانستان،   .دریزی  کشورهای  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس 

سازمان   این  و  پیوستند  اکو  به  تاجیکستان  و  ازبکستان  قرقیزستان،  ترکمنستان،  قزاقستان،  آذربایجان،  جمهوری 

طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود    .عیت را شامل می شودمیلیون جم۴۵۰عضو، حدود    ۱۰اکنون با  مه

میشرای تالش  کشورهای عضو  پایدار  اقتصادی  توسعه  منطقه  ط  این  در  تجاری  موانع  تدریجی  برای حذف  و  کند 

مؤسسه فرهنگی اکو نیز نهاد    .ست زبان رسمی اکو، انگلیسی است و مقر اصلی آن، شهر تهران ا فعالیت دارد؛

ایران و شهر    و   تأسیس شده  ۱۳۷۴های اقتصادی )اکو( است که در سال  سازمان همکاری   فرهنگی مرکز آن در 

استان   .تهران است؛ وظیفه این موسسه، گسترش همکاری و تبادل های فرهنگی میان کشورهای عضو اکو است

به جمعیت  نفر  میلیون  پنج  با  از  عنوان  اصفهان  بیش  ایران،  و  جهان  گردشگری  تاریخی    ۲۲قطب  اثر  و  بنا  هزار 

هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان به    .اثر ثبت ملی شدند  ۸۰۰هزار و  یک شناسایی شده دارد که از میان آنها افزون بر  

کاخنام  جهان،  نقش  میدان  به   های  قنات  سه  و  جامع  مسجد  و  کاشان  فین  باغ  چهلستون، 

ک مون و مزدآباد وزوان، هاینام  و  رسیده  جهانی  ثبت  استبه  خارجی  و  داخلی  گردشگران  توجه  اصفهان    .انون 

و    ۱۵۰هتل سنتی،    ۷۰قامتگاه بومگردی،  ا  ۴۴۴هتل،    ۱۵۰حدود   بر    ۲۳۰خانه مسافر  هزار    ۳۵مهمانپذیر و افزون 

 .تخت دارد



 
 

 تلویزیون چین: توافق های خوبی میان ایران و آژانس انرژی اتمی حاصل شده است 

انرژی   -ایرنا  -پکن المللی  بین  آژانس  و  ایران  بیانیه مشترک  بازتاب  با  دولتی چین  تلویزیون  »سی سی تی وی« 

کاری های دو جانبه حاصل که توافق های بسیار خوبی میان ایران و آژانس برای تقویت هم  هسته ای گزارش کرد

بر سر   .شده است توافق  و  بیانیه مشترک  یک  تاکید کرد که صدور  روز چهارشنبه  تلویزیون چین  ایرنا،  به گزارش 

ل گروسی رییس آژانس  مسایل گوناگون از جمله بازدید از دو مکان درخواستی از سوی آژانس، حاصل سفر رافای

ارش تلویزیون چین حاکی است که طبق همین بیانیه، ایران توافق کرده گز  .بین المللی انرژی اتمی به ایران است 

دراین گزارش آمده است: این بیانیه مشترک را رییس    .است به آژانس امکان دهد از محل های مورد نظر بازدید کند

ر و  ای  هسته  انرژی  المللی  بین  اندآژانس  کرده  منتشر  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  چین    .ییس  تصریح  تلویزیون 

حرفه   اما علنی نشده است همچنین در این بیانیه بر اساس اعالم ایران و آژانس، تاریخ بازرسی ها مشخص کرد:

گری،   است ای  گرفته  قرار  تاکید  مورد  طرف  دو  هر  سوی  از  آژانس  طرفی  بی  و  عمل  چینی     رسانه  .استقالل 

تاکید کرد که   گروسی با وی به در مالقاتادآورشد که حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنی

مقام های    افزود که   تلویزیون چین  .مانند قبل به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد تهران

مان خواسته اند که از فشارهای سیاسی برخی از  ایران ضمن تاکید بر تقویت همکاری با آژانس بارها از این ساز

ب فاصله  ایجاد  کشورها  آن خللی  گری  ای  و حرفه  آژانس  آزمایی های  راستی  و  فنی  امور  در  ندهد  اجازه  و  گیرد 

انرژی    .شود آژانس  رییس  سفر  ایران  های  مقام  اظهارات  مبنای  بر  که  کرد  اعالم  همچنین  چینی  رسانه  این 

اق  اتمی با  ارتباطی  از همکهیچ  این سفر بخشی  ندارد و  امنیت  آمریکا در شورای  این دام های  و  ایران  اری های 

 .است نهاد بین المللی

 

 سخنگوی وزارت خارجه چین: دولت آمریکا به اعتراضات مردم این کشور گوش دهد

و  -ایرنا  -پکن در  وزارت خارجه چین  از سخنگوی  یکی  و کشته شدن  نژادپرستی  اعتراضات ضد  به سرکوب  اکنش 

است بهتر  واشنگتن  هستند  بهتری  زندگی  و  برابری  مستحق  کشور  این  مردم  کرد  اظهار  آمریکا  در  به    معترضان 

آنها صرف کند برای بهبود زندگی  را  ایرنا خانم »هوا چون    .اعتراضات مردم گوش دهد و زمان بیشتری  به گزارش 

رو  نوشت:یینگ«  توئیتی  رشته  در  دوشنبه  هستند ز  بهتری  زندگی  سزاوار  البته  هم  چین  کاری   مردم  همان  این 

اً بزرگترین تفاوت بین حزب کمونیست چین و و این دقیق انجام داده است است که حزب کمونیست چین برای مردم

است )آمریکا(  شما  س  .دولت  سخنان  به  واکنشی  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی  امنیت  اظهارات  وزارت  رپرست 

داخلی آمریکا است که در مورد سرکوب تظاهرات ضد نژادپرستی در پورتلند گفته بود از تمام گزینه ها برای پایان  

ا ها  ناآرامی  این  به  کنددادن  می  نوشته    .ستفاده  و  زده  کشور  دو  تجاری  جنگ  به  گریزی  ادامه  در  یینگ  خانم 

که است است  ها  محصو سال  از  متحده  محیط  ایاالت  کردن  فدا  قیمت  به  چین  که  باال  کیفیت  با  و  قیمت  کم  الت 

قرار گرفته    توسعه سبز و پایدار زندگی خود تامین کرده است، بهره مند شده است اما اکنون وقتی چین در مسیر

را  است و به سمت باال حرکت می کند، آمریکا آنقدر نگران می شود که آشکارا به ما حمله کرده و دارایی های ما  

کند می  چینی  .سرقت  دیپلمات  است: این  که افزوده  است  واقعیت  یک  ارشد  این  دیپلمات  پمپئو  شیطانی  رفتار 

جهان تغییر کند و تصویر ایاالت متحده به عنوان "فانوس   ایاالت متحده باعث شده است که تصور مردم در سراسر

تشکر کنم زیرا هر وقت دهان خود را باز کرد باعث  به همین دلیل می خواهم از پمپئو   دریایی" را واژگون کرده است 

 .شد تا مردم چین کشور خود و حزب کمونیست را عمیق تر دوست داشته باشند

 

 اروپا از ایران، چین و روسیه است واشنگتن فری بیکن: آمریکا به دنبال جدا کردن  

https://www.irna.ir/news/84017912/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://www.irna.ir/news/84021340/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84019957/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84019957/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84019957/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
تا با استفاده از اهرم  -ایرنا  -تهران های فشار، میان سه  یک تارنمای آمریکایی مدعی شد که واشنگتن قصد دارد 

نجشنبه نوشت که  به گزارش ایرنا، واشنگتن فری بیکن پ  .کشور اروپایی با ایران، چین و روسیه جدایی ایجاد کند

که خواستند   منبع  از چند  منظور  این  تحقق  برای  دارد  قصد  آمریکا  که  گفتند  رسانه  این  به  نشود،  فاش  نامشان 

اهرم اروپایی طریق  بر  کندهایی  وارد  فشار  با      .ها  آزاد  تجاری  توافق  برای  انگلیس  »تمایل  منابع،  این  گفته  به 

ل مورد  در  به همکاری  فرانسه  نیاز  درخواستآمریکا،  از  طیفی  و  بربنان  آلمان  از  های  آمریکا«  با  روابط  احیای  ای 

اهرم این کشورهاستجمله  بر  اعمال فشار  برای  آمریکا  نظر  مورد  مخالفت   .های  از  پس  گزارش،  این  اساس  بر 

با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران، روابط آمریکا و متحدانش در اروپا به پاییناروپایی    .سیده استترین حد رها 

به واشنگتن فری بیکن گفته اند که آنها از اروپاییهای ارشد آمریکا اخیرمقام  ها به دلیل تنها گذاشتن آمریکا در  اً 

های ارشد سابق دولت آمریکا گفتند که این کشور برای  برخی مقام   .تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ناراضی هستند

 .ریم بر اینستکس به اجرا بگذاردهایی را برای اعمال تحممکن است طرح  افزایش فشار بر فرانسه، انگلیس و آلمان

کنند، های اروپایی که با اینستکس همکاری میدر همین راستا، آمریکا ممکن است از صدور روادید برای دیپلمات    

دارایی  یا  کرده  کندخودداری  را مسدود  آنها  مقام   .های  بیکن،  فری  واشنگتن  نوشته  دولت  به  بویژههای  از   آمریکا 

نخست جانسون«  عصبانی   »بوریس  است،  متحده  ایاالت  با  تجاری  آزاد  توافقنامه  یک  دنبال  به  که  انگلیس  وزیر 

االجل قبلی به همکاری با  آمریکا همچنین ممکن است که انگلیس را تحت فشار قرار دهد تا زودتر از ضرب    .هستند

پایان دهد نیز  و    .شرکت چینی هوواوی  لوفرانسه  از جمله خط  و  «  ۲له »نورد استریم  آلمان در برخی موضوعات 

ها حاکی است که فرانسه و گزارش    .حضور نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان خواهان همکاری آمریکا هستند

لبنان  از  را  نیروهایش  از  آن است که شماری  آمریکا خواهان  دارند.  قرار  در »مسیر تصادم«  لبنان  در مورد    آمریکا 

هللا در آنها فعالیت دارند، دسترسی شود حزبانند به مناطقی که گفته میخارج کرده و نیروهای سازمان ملل بتو

باشند نمی  .داشته  نظر  به  افزود:  بیکن  فری  بازرسان واشنگتن  یابد.  پایان  بزودی  ایران  با  اروپا  اتحاد  که  رسد 

محل درخواستی،  ۲ز  به توافقی با ایران دست یافتند تا ا  کنند،المللی که با سازمان ملل همکاری می ای بینهسته

ادامه  تعهد  این موضوع  با  ایران  توافق هسته بازدید کنند. موافقت  به  اروپا  افزایش میدار  را  آنکه    .دهدای  از  پس 

خورد،   شکست  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  برای  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه 

با رییس دوره   ک پمپئو« وزیر خارجه ایاالت متحده در»مای های ای شورای امنیت، خواستار بازگرداندن تحریم دیدار 

ای اعالم کردند که از اقدام آمریکا برای  سه کشور اروپایی عضو برجام با صدور بیانیه   .سازمان ملل علیه ایران شد 

حادیه اروپا  جوسپ بورل« مسؤول سیاست خارجی ات»    .کنند به کارگیری مکانیسم ماشه علیه ایران حمایت نمی

می«  »   ۸گونه که بارها اعالم کردم، آمریکا به طور یکجانبه به مشارکت خود در برجام در تاریخ نیز تصریح کرد: همان

تواند ی های مرتبط با این توافق شرکت نکرد. بنابراین، این کشور نمیک از فعالیت   خاتمه داد و متعاقباً در هیچ  ۲۰۱۸

ای شورای  دیان دیجانی« رییس دوره »  .استفاده کند  ۲۲۳۱م ماشه در قطعنامه  در کسوت طرف برجام از مکانیس

عضو با خواسته آمریکا درباره    ۱۳با توجه به مخالفت   شنبه گذشته اعالم کرد؛امنیت سازمان ملل متحد نیز روز سه 

 .توان اقدام بیشتری انجام داد مکانیسم ماشه علیه ایران، اجماعی وجود ندارد و نمی

 

 عرصه سایبری با عقاب ها در نبرد اژدها    یکا با چین؛تحلیل فناورانه از منازعات آمر

 الملل پژوهشگاه فضای مجازی عباس قنبری باغستان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو گروه مطالعات بین

های سخت در روابط آمریکا با چین است بیش از یک سال است که جامعه جهانی شاهد تشدید تنش  -ایرنا    -تهران  

وری هوآوی به اوج خود همپیمانان خود برای تحریم و قطع همکاری با کمپانی فنا و در چند ماه اخیر، فشار آمریکا به

همانگونه که در رسانه های بین    .رسید که همگی نشان از تشدید رقابت های شرق و غرب در ابعاد جدید آن دارد

فشار فزاینده    المللی شاهد هستیم، تشدید تنش های سخت در روابط آمریکا با چین طی چند ماه اخیر با اعمال

https://www.irna.ir/news/84016905/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84016905/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84016905/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84016905/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C


 
ر ائتالف پنج چشم شامل کانادا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و ...( برای آمریکا به همپیمانان خود )به طور مشخص د

یا   بازداشت  آمریکا  در  دانشمند چینی  ده ها  اوج خود رسید،  به  فناوری هوآوی  با کمپانی  و قطع همکاری  تحریم 

در هیوستون   بهانه جاسوسی سایبری و سرقت اطالعات بسته شد  اخراج شدند، کنسولگری چین  به  و  تگزاس 

این تنش ها    .فعالیت شبکه های اجتماعی تیک تاک و وی چت در آمریکا ممنوع شد و در لیست سیاه قرار گرفت

مایک پومپئو وزیر  (  ۲۰۲۰پس از فراز و نشیب های فراوان، در نهایت به جایی رسید که ماه گذشته میالدی )ژوئیۀ  

وخارج دیکتاتوری  به  چین  کمونیست  حزب  کردن  متهم  با  امریکا  که    ۀ  کرد  اعالم  رسماً   ... و  بشر  حقوق  نقض 

تواند اختالفات ایدئولوژیک خود با  استراتژی »تعامل کورکورانه« با چین شکست خورده است و این کشور دیگر نمی 

اختالفات ایدئولوژیک« نامگذاری شده، در واقعیت این است آنچه از منظر سیاسی »  .!حکومت چین را نادیده بگیرد

کشور موضوع جدیدی نیست. قدمت این اختالفات به بیش از شش دهه می رسد و همواره نیز از   تاریخ روابط دو

به همین بهانه سیاست   ۲۰۱۲سوی آمریکا در قالب تهدیدات کالسیک بیان می شده است. حتی آمریکا در سال  

آمریکا تنها اقدام به    حال در اوج تنش های کالسیک،با این  .ین را در پیش گرفتنگرش به شرق آسیا برای مهار چ

برگزاری مانور نظامی می کرد، رژیم های تحریم برقرار می ساخت، سالح نظامی به تایوان می فروخت و یا تعرفه  

تا سقف   ها   ۵۰۰الی    ۲۰۰ای حداکثر  تنش  اما هیچگاه  بست.  به کالهای چینی می  دالر  از    میلیارد  این درجه  به 

یک طرف یعنی آمریکا، رسما اعالم شکست در مدیریت روابط دو کشور    اقدامات خصمانه و آشکار نرسیده بود که

اختال  .کند بین  این است که سنخیتی  دارد،  اخیر دو کشور وجود  تنش های  در  و مساله مهمی که  فات سیاسی 

این اقدامات نه    .اتی که علیه چین اتخاذ شده، وجود نداردایدئولوژیک کالسیک آمریکا با چین و جنس اقدامات عملی

در حوزه موضوعات سیاسی )همچون حقوق بشر، آزادی بیان،   ارتباطی با دعوا و منازعه کالسیک آمریکا با چین

ارتباط نه  و  دارد   )... و  اینترنت  در  آزادی جریان  اختالفات  در منطقه شرق آسیا )همچون  توسعه طلبی چین  با  ی 

حوزه    دریای در  همگی  اینکه  آن  و  دارند  مشترک  ویژگی  یک  اما   .)... و  کنگ  هنگ  و  تایوان  مساله  چین،  جنوبی 

لذا سوال اصلی این است که ریشه تشدید این منازعه در ماه های    .اتفاق افتاده است   فناوری و عرصه سایبری

کال  اخیر روایت  رغم  به  چرا  و  است؟  کرده  خطر  احساس  کجا  در  آمریکا  دو  چیست؟  سیاسی  اختالفات  از  سیک 

پاسخ به این سئواالت را باید در یک    کشور، آمریکا در عرصه سایبری دست به اقدام عملیاتی علیه چین می زند؟ 

یمی مهم در الگوی حاکم بر روابط بین  نبرد حساس فناورانه در عرصه سایبری جستجو کرد که تا آستانه گذار پارادا 

 :خی از ابعاد این نبرد فناورانه به شرح ذیل استالمللی نیز پیش رفته است. بر

دنیا در حال گذار مهم در حوزه زیرساخت های مهم اطالعاتی و ارتباطی از فناوری نسل   ۲۰۱۷الف( از اواخر سال  

یلگران، فناوری وایرلس نسل پنج، انقالبی در زیرساخت های است. به اعتقاد تحل (۵Gچهارم به فناوری نسل پنج )

ان محسوب شده و درست همانند دیگر مقاطع حساس تاریخ )همچون اختراع صنعت چاپ، اختراع رادیو کلیدی جه

و تلویزیون، اختراع ماهواره و اختراع اینترنت(، تحولی شگرف و بنیادین در نظم و الگوی حاکم بر روابط بین الملل 

 .جاد خواهد کردای

این اعتبار تضمین قدرت و نفوذ جهانی، از آن کشوری است    اشرافیت راهبردی در حوزه فناوری نسل پنج و به   ب(

که بتواند در این زمینه استانداردسازی کند، پروتکل های اطالعاتی و امنیتی این فناوری را توسعه دهد و به جامعه  

نه  در زمی (IANA) و آیانا (ICANN) آمریکا چند دهه پیش از طریق آیکانجهانی تحمیل کند؛ درست همان کاری که  

های   سال  در  و  داد  ۲۰۱۱و    ۲۰۱۰اینترنت  انجام  جهانی  جامعه  با  چهار  نسل  فناوری  زمینه  دیگر    .در  عبارت  به 

کرد،   تضمین  دهه  چند  برای  را  جهان  بر  آمریکا  تسلط  چهار  نسل  فناوری  و  اینترنت  ماهواره،  که  امروزه  همانطور 

 .ی کشورها در چند دهه آینده استتوسعه فناوری نسل پنج تضمین کننده قدرت، نفوذ و سلطه جهان



 
آمریکا بود، در   تماما در اختیار  امنیتی آن  پروتکل های  اینترنت و فناوری نسل چهار که استانداردها و  پ( برخالف 

پنج   نسل  حاضر-فناوری  زمان  بین    -تا  در  است.  بوده  پیشگام  هوآوی  چین  جهان،  فناوری  های  ترین بزرگغول 

 .مخابراتی چین، در تنظیم پروتکل ها و استانداردهای فناوری نسل پنج پیشگام استتی و تجهیزات آی کمپانی 

تی جهان، کمپانی هوآوی با اختالف بسیار زیادی بیشترین آیبر اساس برآوردهای جهانی از بین پنج شرکت بزرگ  

های    از آن به ترتیب شرکت   و پروتکل امنیتی مربوط به فناوری نسل پنج را توسعه داده است. پس  تعداد استاندارد

های بعدی قرار دارند. جالب آنکه در بین پنج کمپانی برتر، دو کمپانی  اریکسون، نوکیا، کوالکام و چاینا موبایل در رده 

 .چینی هستند

میلیارد دالری همراه با    ۱۰۰۰ایت از سرمایه گذاری عظیم  اسناد رسمی چین در خصوص فناوری نسل پنج حک   ت(

میلیارد دالر همراه با نیروی   ۷۱۹دارد. این میزان در آمریکا    ۲۰۳۵میلیون نفری در این کشور تا سال    ۹.۵  نیروی کار

ا به پای  با توجه به نقشه راه سرمایه گذاری چین در فناوری نسل پنج، این کشور پ  .میلیون نفری می باشد  ۳.۴کار  

ابر نقشه »جاده  به طور جدی  ابریشم« کالسیک،  پروژه احیای »جاده  از طریق  نوری    یشم اطالعاتی«  کابل  های 

ای( را نیز در دست توسعه دارد که کرانه های آن آمریکا، اروپا،  ای و ارتباطات فضایی )ماهواره   زیردریایی بین قاره 

ی و بروزرسان  ، چین از یک برنامۀ بلند مدت در زمینۀ ساخت ۲۰۱۶امبر  در دس  .آسیا و آفریقا را نیز شامل می شود

رفته همآفریقا، آسیا، آمریکای التین و حتی اروپا رونمایی کرد که سرمایۀ مورد نیاز آن روی های مخابراتی در   شبکه

شرکت چاینا کام سرویس،   در بخشی از این پروژه بلند مدت،  . میلیارد دالر تخمین زده شده است  ۱۷۳.۷۳معادل  

 را با سرمایه    آفریقاآفریقا بین چین و  ت مشترک ابربزرگراه اطالعاتی  های تابعۀ چاینا تلکام، ساخ  یکی از شرکت 

دهد،    آفریقایی را تحت پوشش قرار میکشور    ۴۸هزار کیلومتری که  ۱۵۰میلیارد دالری و یک کابل نوری    ۱۵گذاری  

کر کابل آغاز  حال  در  یونیکام  چاینا  همچنین  است.  ا  ده  برای  نوری  فیبر  جنوب کشی  آسیای  میانه،  آسیای  تصال 

ی جنوبی است. مشابه همین برنامه را نیز چین در کشورهای اروپای شرقی از جمله ترکیه )خرید  امریکا شرقی و  

 . شرکت مخابراتی نتسا(، لهستان، چک و ... دنبال می کند

، دو معنا و ۱قتصاد سیاسی قرن  نظر از مزیت های فناورانه نسبت به نسل چهار، فناوری نسل پنج در اصرف     ث(

 :داللت مهم دارد

ده ها تریلیون دالر درآمد برای کشورهای صاحب این فناوری در چند دهه آینده. باید دانست که فناوری نسل پنج   -۱

تمامی حوزه ها اعم از سالمت، کشاورزی، اقتصادی، گردشگری،    نه فقط حوزه تلکام و اپراتورهای مخابراتی، بلکه

... کشورها را متحول خواهد ساخت. قابل ذکر است که  فرهنگ، و  بیمه،  گردش مالی فناوری     بانکداری، امنیت، 

 . تریلیون دالر پیش بینی شده است  ۱.۳  ،۲۰۲۵تنها در حوزه سالمت تا سال  ۵نسل 

ت   ایجاد -۲ و  جهانی  )به وابستگی  جهان  کلیدی  های  زیرساخت  تمامی  به  راهبردی  دسترسی  و  سلطه   ضمین 

خصوص کشورهای مصرف کننده این فناوری( در آینده. در حال حاضر، رقابت بسیار سنگین و نزدیکی بین چین و 

در    آمریکا برای دسترسی به این منبع عظیم درآمد و نیز ایجاد وابستگی جهانی به خود در حوزه فناوری نسل پنج

براین اساس،    .احش در رده های بعدی قرار دارندجریان است. کشورهای ژاپن، آلمان، انگلیس با اختالفات بسیار ف

به نظر می رسد در پَس این تهدیدات کالسیک و سنتی از اختالفات آمریکا با چین، روایت و واقعیت کامال متفاوتی 

رو قالب  در  اختالفات  این  ادعای  رغم  به  دارد.  عرصه  وجود  در  و  فناوری  حوزه  در  واقعی  نبرد  سنتی،  های  ایت 

د بین  در جریان استسایبری  و    .و کشور  اقتصادی  و رشد  قدرت  پشتوانه  به  فعلی، چین  ارزیابی های  براساس 

آمریکا به پشتوانه قدرت سیاسی و هژمونی تاریخی، هریک به نوعی برای حفظ برتری و ترسیم خطوط آینده این  

پیش    .انی تالش می کنندجه اثرگذاری بیشتر بر آینده زیرساخت های کلیدی کشورها و جامعه جهفناوری و در نتی

، هرچند به دلیل پیچیدگی موضوع هنوز چشم انداز روشنی برای آن ۵افتادگی نسبی چین در حوزه فناوری نسل  

در دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات و    وجود ندارد، می تواند به معنای پایان حاکمیت و اشرافیت راهبردی امریکا 



 
در کشور  این  هژمونی  پایان  شود   درنتیجه  تعبیر  رقابت  ل  .جهان  دهه  سه  حدود  از  پس  که  داشت  اذعان  باید  ذا 

 .مستقیم، عقاب ها نه در زمین، دریا و فضا، بلکه در عرصه سایبری گرفتار اژدها شده اند 

 

 گرایی هستند به دنبال ایجاد الگوی چندجانبه مرکل: اروپا و چین 

صدراعظم آلمان تصریح کرد که اروپا و چین خواهان ادامه مذاکرات با هدف ایجاد الگویی در مسئله    -ایرنا  -تهران

بینچندجانبه عرصه  در  هستندگرایی  گذشته    .الملل  روز  مرکل  آنگال  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 

توانند در آنها  باید به مذاکراتشان در موضوعاتی که می کرد: اروپا و چین )جمعه( طی کنفرانسی خبری خاطر نشان

دهند ادامه  هوایی  و  آب  تغییرات  مسئله  از جمله  باشند  داشته  در    .همکاری  باید  تنها  نه  چین  و  اروپا  افزود:  وی 

کنگ نیز گفت وگو   مسائل مورد توافق همچنان مذاکره کنند بلکه باید در مسائل مورد اختالف از جمله موضوع هنگ

مسئله    .کنند در  الگویی  تا  هستیم  چین  و  اروپا  میان  مذاکرات  ادامه  خواهان  ما  کرد:  تاکید  آلمان  صدراعظم 

هایش با  مرکل ضمن اشاره به اینکه آلمان و به دنبال افزایش همکاری   .گرایی در عرصه جهانی ایجاد شودچندجانبه

با چالش  مقابله  با هدف  ز های مشترک استچین  برای همکاری، گفت: ما شرایط  را  نزدیکیادی  در حوزه  های  تر 

 .های بیشتری در همکاری های دوجانبه باشندبینیم و امیدواریم دو طرف شاهد پیشرفتهای مختلف با چین می 

صدراعظم آلمان پیش از این گفته بود که روابط با چین جزو یکی از سیاست های اصلی اتحادیه اروپا طی دوران  

این  ری بر  آلمان  بوداست  از سیاست   .اتحادیه خواهد  اروپا  که  در حالی مطرح شده است  اظهارات مرکل  های این 

های بسیاری داشته و کم کم در حال فاصله گرفتن از واشنگتن بوده به همین دلیل به  دولت دونالد ترامپ نارضایتی 

هایی همچون روسیه و چین  زدیک شدن به قدرت  نظر می رسد کشورهای اروپایی به دنبال دور شدن از آمریکا و ن

 .هستند

 

 میلیارد دالر قرارداد در جشنواره فیلم پکن امضا شد  ۵حدود 

حدود  -ایرنا  -پکن پکن،  فیلم  المللی  بین  جشنواره  دوره  دهمین  روز  آخرین  با  )معادل    ۵  همزمان  دالر    ۳۳میلیارد 

به گزارش ایرنا در مراسمی که   .میلیارد یوان( قرارداد میان دست اندرکاران صنعت سینمای چین و جهان امضا شد

شرکت   ۴۶پروژه ساخت فیلم توسط    ۲۱روز یکشنبه به همین منظور در رادیو تلویزیون چین برگزار شد در مجموع  

میلیارد یوان رسید    ۳۳کل مبلغ قرارداد به   ر به عنوان بازار پکن نیز به امضا رسیدپروژه دیگ  ۱۱۰امضا شد و قرارداد  

مقام کمیته برگزاری دهمین جشنواره   « قائمدو فی»  .درصد افزایش یافته است  ۷ که در مقایسه با سال گذشته

پروژه    ۳۰۲ ره تا کنون،  در سخنانی در این مراسم گفت: از نخستین دوره برگزاری این جشنوا بین المللی فیلم پکن

ارزش   فیلم  ۱۶۵به  و شناخت صنعت  پذیرش  امضا رسیده است که نشان دهنده  به  یوان  سرمایه    .است  میلیارد 

گذاری و تولید ساالنه فیلم، ساخت و سازهای سینمایی، احداث مراکز فیلم و سریال تلویزیونی، ساخت امالک و  

نیاد فیلم و برنامه های آموزش فیلمسازان جوان از جمله قراردهایی مراکز فرهنگی، سرمایه گذاری و تامین مالی ب

برای   فیلم داخلی و خارجی به نمایش در آمد  ۳۰۰در دهمین جشنواره بین المللی فیلم پکن بیش از  .امضا شده بود

ره قرار بود ماه  این جشنوا  .فیلم نیز در تلویزیون پخش شد  ۲۰فیلم به صورت آنالین و    ۲۵۰اولین بار در این جشنواره  

 .آوریل )فروردین( برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد

 

 های آسیایی هانگژو زیهشدار کمیته با

هانگژو چین در خصوص استفاده بدون مجوز از لوگو و مالکیت    ۲۰۲۲های آسیاییگزاری بازیکمیته بر  -ایرنا  -تهران

به منظور حفاظت   هانگژو چین  ۲۰۲۲های آسیایی  به گزارش ایرنا، کمیته برگزاری بازی   .معنوی این نهاد هشدار داد

کنترل شرایط مارکتینگ،   در راستای  و  مالکیت معنوی خود  به  ۲از حقوق  را  و    کمپانی  نکردن قوانین  رعایت  دلیل 

https://www.irna.ir/news/84020050/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84020598/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84021402/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DA%98%D9%88


 
از لوگوی هانگژو   تجاری  و استفاده  رایت  کرد  ۲۰۲۲مقررات کپی  با      .توبیخ  نهاد  این  بر مارکتینگ  نظارت  سازمان 

با     ۲۰۲۲هشدار داد که استفاده بدون مجوز از تمامی لوگو، ماهیت و حقوق مالکیت معنوی هانگژو   انتشار پیامی

روبرو خواهد   قانونی  بازی نرم    .بودپیگرد  با  مرتبط  نمادهای  تمام  رایت هانگژو  کپی  از حقوق  های افزار حفاظت 

نوزدهمین دوره    .ها و اشخاص را در استفاده تجاری از این ابزار و عالیم ممنوع کرده استآسیایی تمامی سازمان 

 .خواهد شد  برگزار ۲۰۲۲های آسیایی به میزبانی شهر هانگژو در کشور چین شهریور ماه سال بازی 

 

 آغاز جنگ تجاری چین و استرالیا، پکن بر محصوالت کانبرا تعرفه بست 

فروشی    -ایرنا  -پکن ارزان  ضد  تعرفه  استرالیا  محصوالت  از  برخی  بر  کشور  این  کرد  اعالم  چین  بازرگانی  وزارت 

این   .ال کرده است)دامپینگ( اعم بیانیه ای اعالم کرد:  با صدور  بازرگانی چین روز دوشنبه  ایرنا وزارت  به گزارش 

تعرفه ابتدا شامل حال نوشیدنی های وارداتی از استرالیا شده و تحقیق بر روی سایر محصوالت این کشور هم  

یک کاال با قیمت کمتر   صادرات یا وشفر  عبارت است از شکنی قیمت یا بازارشکنی (dumping) دامپینگ  .ادامه دارد

معادل فارسی این   های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کاال در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی،  از هزینه

به عبارت بهتر، تولیدکنندگان و بازرگانان    .است  ها در بازرگانی معنا شدهواژه »رقابت مکارانه« یا تبعیض در قیمت 

به دس این  برای  فارسی  کارشناسان معادل  برخی  کنند،  با قیمتی کم عرضه  را  بازارها، محصوالت خود  آوردن  ت 

  .شودراهبرد کلی بازارشکنی به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می  اندواژه را »رقابت مخرب« نیز دانسته 

از  چین  به  کشور  این  کشاورزی  محصوالت  صادرات  تعلیق  درپی  استرالیا  تجارت  وزیر  نیز  امسال  ماه  اردیبهشت 

اش شده جمله گوشت و خطر وضع تعرفه بر کاالهای استرالیایی از سوی پکن، خواستار مذاکره با همتای چینی

ته  .بود از  پس  روز  چند  چین  به  استرالیا  گوشت  واردات  تعلیق  به  تعرفه  تصمیم  وضع  به  پکن  بر   ۸۰دید  درصدی 

جویانه چین برای  محصول غالت استرالیا اتخاذ شد و به این نگرانی ها دامن زد که این تصمیم حاصل اقدام تالفی 

فروردین ماه امسال نیز با باال گرفتن تنش ها میان    .تالش کانبرا جهت تحقیقات مستقل در مورد شیوع کرونا باشد

سر منشا کرونا، »چنگ جینگیه« سفیر چین در کانبرا هشدار داد که مصرف کنندگان چینی ممکن  چین و استرالیا بر 

کرونا   شیوع  منشا  درمورد  مستقل  تحقیقات  درصدد  استرالیا  اگر  کنند،  تحریم  را  استرالیایی  محصوالت  است 

های اخیر رونق گرفته که  تجارت گوشت گاو استرالیا در سال  .دولت استرالیا هم این سخنان را تهدید دانست باشد

میلیارد دالر رسید و دو برابر ارزش    ۲.۸۷سال گذشته، واردات گوشت گاو چین به   عمده دلیل آن تقاضای چین است

درصد از صادرات گوشت گاو استرالیا در سال گذشته   ۲۴  .میلیارد دالر برآورد شد  ۱.۳۷به مبلغ    ۲۰۱۸واردات سال  

چین در   درصد بود  ۱۱این میزان    ۲۰۱۷درصد و در سال    ۱۴این رقم    ۲۰۱۸ال  در س به چین اختصاص یافت(  ۲۰۱۹)

شرکت صادرکننده گوشت استرالیایی را تحریم کرد. مدت    ۶با استناد به نگرانی در مورد برچسب زدن،    ۲۰۱۷سال  

والت یکدیگر تعرفه  میلیارد دالر از کاالها و محص  ۲۰۰چین و آمریکا هم پیش از این بر    .زمان آن تحریم، سه ماهه بود 

ضد ارزان فروشی اعمال کرده بودند اما سرانجام بعد از حدود یک سال مذاکره، پکن و واشنگتن فاز نخست توافق  

 .تجاری را در ابتدای سال جاری میالدی امضا کردند

 

 دهد؟ بایدن یا ترامپ؛ چین کدام را ترجیح می

شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رویکرد دو نامزد جمهوریخواه و دمکرات زیر ذره بین  با نزدیک    -ایرنا-تهران

کشورها قرار گرفته و چین نیز از جمله کشورهایی است که ترجیح می دهد که با وجود برخی رویکردها ضدچینی 

مدعی شد که در   ماه های اخیر بارهادر روزها، هفته ها و   ترامپ  .بایدن، این نامزد دموکرات در انتخابات پیروز شود

»مالک« آمریکا خواهد شد و آمریکایی ها باید زبان چینی  در انتخابات ریاست جمهوری، چین صورت پیروزی بایدن

اکنون که ترامپ خود را آماده می کند برای بار دوم در انتخابات پیروز شود، دولت او بار دیگر لفاظی ها    !بیاموزند

https://www.irna.ir/news/84021275/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84017347/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84017347/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84017347/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


 
تشدی را  چین  استعلیه  کرده  دوم    .د  دوره  دستورکار  ترامپ  کمپین  جمهوریخواهان  ملی  گردهمایی  آستانه  در 

که   کرد  اعالم  را  اش  جمهوری  به    ۱۰ریاست  دادن  »پایان  فهرست  این  صدر  در  شد.  می  تعریف  آن  در  اولویت 

از زمان   .ی گرفتوابستگی آمریکا به چین« بود که بعد از »ایجاد فرصت های شغلی« و »مبارزه با کرونا« قرار م

ترامپ درگیر  ترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است و  پایین  به  بین دو کشور  ترامپ، روابط  روی کار آمدن 

جنگ تجاری با چین شده است. او همچنین پکن را به دلیل حمایت از تایوان و منع فعالیت شرکت های جینی در 

هرچند که نگرانی ها درباره چین در سال های اخیر ناشی از تصمیم   .آمریکا از جمله هواوی عصبانی کرده است

باورند که مقام  این  بر  در واشنگتن  بوده است بسیاری  و دموکرات  ات چینی گیری های هر دو حزب جمهوریخواه 

باشد زیرا بدرستی دریافته اند که ترامپ تا چه حد می تواند برای آینده    ۲۰۲۰ترجیح می دهند بایدن پیروز انتخابات  

نیکی هیلی فرماندار سابق کارولینای جنوبی    .واشنگتن و نیز برای امنیت جهان مضر و خطرآفرین باشد-روابط پکن

در متحد  ملل  در سازمان  آمریکا  بایدن    و سفیر سابق  گفت  گردهمایی جمهوریخواهان  اولین شب  افتتاحی  نطق 

بسیار پیچیده تر   اما کارشناسان نظر دیگری دارند و می گویند واقعیت  .برای چین کمونیست فوق العاده خواهد بود

از نظر چینی ها ترامپ ظاهرا    .است و رهبری چین با توجه به اهداف راهبردی این کشور دچار اختالف نظر است

واکنش  ا چین  تبلیغاتی  دستگاه  است.  کرده  تضعیف  را  المللی  بین  سطح  در  کشور  این  وجهه  و  سنتی  ئتالفات 

به   نزدیک  باعث کشته شدن  را که  به همه گیری کرونا  نفر شده است شاهدی دال بر شکست   ۲۰۰ترامپ  هزار 

کند قلمداد می  این کشور  متزلزل  رهبری  نقش  و  آمریکا  روابط    .نظام سیاسی  ملی  کمیته  رئیس  اورلینز  استفن 

آمریکا و چین گفت: چینی ها می دانند که بایدن در حوزه های امنیتی و تجاری و حتی حقوق بشر چندجانبه گرا 

اشت د  خواهد  چین  با  گرایانه  چندجانبه  رویکردی  بایدن  بود.  ر خواهند  نگران  ها  چینی  همین  خاطر  یاست به 

هستند بایدن  بین   .جمهوری  عرصه  در  تر  قاطعانه  فعالیت  برای  فرصتی  چین  ترامپ،  جمهوری  ریاست  دوران  در 

کمک   آن  نشانه  و  است  داشته  به سازمان    ۲المللی  کرونا  با  مبارزه  برای  دوساله  یکدوره  در  دالری چین  میلیارد 

است سازمان  این  از  ترامپ  خروج  از  بعد  بهداشت  ایالت  مینسکی»  .جهانی  در  کنا  مک  دانشگاه  استاد  پای«  ن 

گرا   چندجانبه  های  سازمان  از  آمریکا  حمایت  بایدن  گفت  چین«  »کاپیتالیسم  کتاب  نویسنده  و  جمله   کالیفرنیا  از 

که   تقویت خواهد کرد  را  ناتو  با  ائتالفات نظامی  و  روابط تجاری  و  داد  افزایش خواهد  را  بهداشت  سازمان جهانی 

 .ین را محدود خواهد کردهمه این اقدامات چ

ترامپ بودن  بینی  پیش  بود  //    غیرقابل  خواهد  پکن  برای  چالشی  بایدن  احتمالی  ریاست جمهوری  که  حالی  در 

بود خواهد  کشور  این  برای  بیشتری  چالش  نیز  ترامپ  بودن  مزاج  جدید   .دمدمی  اطالعاتی  گزارش  یک  براساس 

علت ترامپ«  بودن  بینی  پیش  است »غیرقابل  شده  معرفی  بایدن  جمهوری  ریاست  به  چین  گفته   .تمایل  به 

ا  چین کارشناسان  و  آمریکا  منافع  که  هایی  بخش  در  را  نظامی  رویارویی  نبودن خطر  بینی  پیش  قابل  از  نوع  ین 

اما رسانه های دولتی چین   .همپوشانی دارد مانند دریای جنوبی چین، دریای شرق چین و تایوان افزایش می دهد

آسا را  وی  با  تعامل  امکان  عامل  این  که  اند  کرده  توصیف  خوتر«  »نرم  را  با  بایدن  همکاری  برای  را  زمینه  و  تر  ن 

مینسکین پای  .مسائل بین المللی از جمله تغییرات آب وهوایی و منع گسترش تسلیحات هسته ای فراهم می کند

استاد دانشگاه کالیفرنیا معتقد است اختالف نظرات در قبال ترامپ و بایدن بستگی به این دارد که نگاه مقامات پکن  

است. آنهایی که اهداف بلندمدت دارند ترامپ را به عنوان رئیس جمهوری ترجیح  به اهداف کوتاه مدت یا بلندمدت  

می دهند زیرا او را ناالیق و ضعیف در حفظ ائتالفات آمریکا قلمداد می کنند و از این رو قدرت مانور چین را افزایش  

ت و چندجانبه گرا است و در می دهد. دولت احتمالی بایدن می تواند یک راهبرد بلندمدت داشته باشد که پایدار اس 

را مهار خواهد کرد ترین   .واقع قدرت چین  با مهم  روابط  که  آمریکا نیست  نفع  به  دانشگاه معتقد است  این استاد 

اکنون که جهان نمی تواند قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و جمعیتی چین    .کشور جهان را به طور کلی نابود کند

همانند   قدرتی  بگیرد،  نادیده  اگرچه  را  و  است  زرد  اژدهای  با  آمدن  کنار  برای  راهی  جستن  به  ناگزیر  نیز  آمریکا 



 
مقامات واشنگتن هیچ گاه دل خوشی از چینی ها نداشته اند اما دست کم در شرایط کنونی که چین یکی از طرف  

این واقف اند   های بالمنازع توازن قدرت در جهان است، راهی جز پذیرفتن این واقعیت ندارند و بدرستی نسبت به

 .بیش از این رو در روی چشم بادامی های سرزمین اژدهای زرد بایستند که به نفع آنها نیست

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ها در چین قوانین سختگیرانه بازگشایی دانشگاه

ییزی با رعایت شیوه های چین برای ترم پااز پکن، دانشگاه  خبرگزاری صدا وسیما به گزارش سرويس بین الملل    

های چین گروهی از دانشجویان  ماه تعطیلی دانشگاه ۸پس از   کنند.ها فقط از دانشجویان چینی ثبت نام می نامه 

های های شهر ووهان جایی که ویروس کرونا برای نخستین بار دراین شهر کشف شد با رعایت شیوه نامه دانشگاه 

دانشجویان چینی شهر پکن هم برای آغاز ترم پاییزی ثبت نام کرده    های خود بازگشتند.بسیار سخت به دانشگاه 

دانشگاه  کرونا است.  ویروس  به  ابتال  بر عدم  مبنی  آزمایش  پاسخ  ارائه  دانشجویان  از شرایط حضور  یکی  ها  اند. 

ویان توصیه  ای برای مقابله وکنترل این بیماری در دستور کارخود قرار داده اند. به دانشجقوانین بسیار سخت گیرانه

 شده است در صورتی که بیرون از دانشگاه کار ضروری ندارند در خوابگاه بمانند.

 

 طراحی روشی جدید رو برای خاموش کردن آتش 

 .استها طراحی کرده ها و برجسازمان هوافضای چین روشی جدید را برای خاموش کردن آتش در آسمان خراش

گزارش سیما به  و  صدا  کننده خبرگزاری  پرتاب  از  سیستم  این  در  پودر  ،  حاوی  مخازِن  ارسال  برای  موشک  های 

اینکه به هدف اصابت کنند، خود به خود تخریب می خاموش کننده استفاده می تا هم  کنند و مخازن قبل از  شوند 

 پودر به هدف برسد هم آسیبی به هدف نزده باشند.

 

 های هوشمند چین در توسعه شتابان شهرنقش 

های بزرگ تمام شرکت  و  هزار رستوران  از پکن، بیش از یازده  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

عملکرد سرآشپزها به صورت   .اندهز شدههای نظارتی هوشمند مج کیترینگ و تهیه غذا در شهر شنجن به سامانه 

های بهداشتی، پیام هشداری به مقامات  حض تشخیص عملکرد خالف دستورالعملمداوم تحت نظر است و به م 

ارسال می با سرمایه   .شودشهر  بیمهاین سامانه  پینگگذاری عظیم غول  وای چین،  و   آن  توسعه سریع   با هدف 

ان تا بدین ترتیب با کمک فناوری، مشکل نبود منابع کافی درمتوازن شهرهای هوشمند در حال  نواحی   جام است 

رود بازار شهر هوشمند در چین از حدود انتظار می   .ها کاهش یابدای شهرها و نیز مشکالت حکمرانی بر آنحاشیه

برسد. جالب اینکه  درصد رشد ساالنه(    ۱۵، )۲۰۲۳میلیارد دالر در سال    ۶۰، به حدود  ۲۰۱۸میلیارد دالر در سال    ۳۱

شهر چین، بلکه در کشورهای عضو کمربند و جاده نظیر ایتالیا و    ۱۰۰  های شهر هوشمند را نه تنها درهآن پروژ پینگ

های شهر هوشمند را  کشور و منطقه دنیا، پروژه   ۴۰شهر از    ۲۰۰فیلیپین گسترش داده است. همچنین هواوی در  

 خبرگزاری صداوسیما :منبع .در دستورکار دارد

 

 مارک اسپر مدعي شد چین مکررا از قوانین بین المللي تخطي کرده است 

ها و پکن تحت رهبری حزب کمونیست، با وجود استفاده از مزایای ناشی از نظام بازار آزاد بارها، از قوانین و معیار 

به نقل از رويترز؛ مارک   خبرگزاري صداوسیما ارش سرويس بین المللبه گز  .قواعد بین المللی پیروی نکرده است

المللی   بین  قوانین  از  مکررا  چین  شد  مدعي  المللی  بین  مطالعات  مرکز  در  سخنانی  در  آمریکا  دفاع  وزیر  اسپر 
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استفاده از مزایای ناشی از نظام بازار    زب کمونیست، با وجوداسپر گفت "پکن تحت رهبری ح  .تخطی کرده است

از قوانین و معیار  بارها،  با وجود تعهداتی که آزاد  این که  نکرده است. موضوع دوم  پیروی  المللی  بین  ها و قواعد 

گ کنگ و های مرتبط با خودمختاری هناز جمله وعده رعایت پادمان  -چین در قبال جامعه بین المللی پذیرفته است  

رفتار خودخواهانه پکن به منطقه هند و اقیانوس آرام محدود باقی    -نظامی کردن دریای چین جنوبی  خودداری از  

است سوی   .نمانده  از  قوانین  ناقض  رفتار  شاهد  جهان  سراسر  در  من  همفکر  همتایان  گفت  آمريکا  دفاع  وزير 

اهانه به منظور زیر سئوال  های بدخویگر فعالیتجمهوری خلق چین هستند که سبب حمایت از اجبار اقتصادی و د

پنس همچنین     .شودهایی با هر مساحتی از جمله خود چین میشود که به نفع کشور بردن نظم آزاد و بازی می

های بزرگ  دانیم که این رقابت بین قدرت های بزرگ یک مولفه وجود دارد و ما می گفت "در کانون رقابت بین قدرت 

ها را در منطقه قطب و دیگر مناطق در  هستند. ما باید توانایی مقابله با آن   م که چین و روسیه همدانیاست و می

از جهان محسوب می  " .اروپا داشته باشیم شود. ما جنوب شرق  اسپر افزود "جنوب شرق آسیا یک بخش مهم 

می قلمداد  جنوبی  چین  دریای  منطقه  در  را  هرآسیا  از  بیش  چین  در  که  جایی  اند  کنیم،  عرض  دیگری  ام  مکان 

  !.دهدکند و برخی از بدترین رفتارهایش را در این منطقه نشان میمی

 

 ها نفر کشته و زخمی شدند بر اثر فروریختن رستورانی در چین ده

از سی جی تی وی، یک رستوران دو طبقه در حوالی  به نقل   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

ریخت.  ۹:۴۰ساعت   فرو  چین  در شمال  فن  در شیانگ  محلی  وقت  به  صبح  اطالعات    دقیقه  جدیدترین  اساس  بر 

نفر دیگر   ۲۸از دست داده و    نفر جان خود را  ۱۷از این تعداد    نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند.  ۴۵منتشر شده  

 ها برای پیدا کردن کسانی که همچنان در زیر آوار گرفتار شده اند، ادامه دارد. ستجس زخمی شده اند.

 

 :نیاقتصادآنال -

 چین؛ شریک استراتژیک جدید خودروسازی ایران؟ 

می » گزینه  کدام  دو؟  هر  از  ترکیبی  یا  »شرق«  استراتژیغرب«،  سازنده،  شراکتی  برای  تواند  را  پایدار  البته  و  ک 

ها به ارمغان آورد؟ خودروسازی ایران این روزها همچنان گرفتار تحریم  خودروسازی ایران در فردای روز لغو تحریم

ها معتقدند از همین حاال باید برای روزگار  اش افتی شدید داشته، با این حال خیلیالمللیهای بیناست و همکاری

برنامه  تحریم  کردریزی  لغو  تدوین  را  خارجی  شرکای  به  مربوط  استراتژی  و  گزارش  .و  از   اقتصادآنالین به  نقل  به 

معتقدند برخی  بین،  این  در  اقتصاد،  گزینه  خودروسازان دنیای  پژو  و  رنو  جمله  از  برای اروپایی  مناسبی  های 

توان در کنار آنها با برندهای معتبر دیگری نیز دست همکاری داد. در مقابل اما برخی نیز بر مشارکت هستند و می

اروپایی ماه عسل  که  باورند  بدعهدیاین  به  توجه  با  ایران  در خودروسازی  البته خساستها  و  انتقال  ها  در  شان 

ها  منظور آنها از خودروسازان شرقی، بیشتر چینی  .ها استش فنی و تکنولوژی به پایان رسیده و نوبت شرقیدان

ها و برخی خودروسازان معتبر آسیایی(، روندی رو به رشد  شان )نسبت به غربیهستند که با وجود نوظهور بودن

 ۸۰خودروسازی ایران و چین قرار بود اواسط دهه اند. همکاری عمیق و استراتژیک میان ها طی کردهرا در این سال

عنوان ها جایگاه فعلی را در خودروسازی نداشتند و کمتر کسی روی آنها بهشکل بگیرد، منتها در آن زمان چینی

آینده  میشریکی  حساب  به  دار  نزدیک  گذشت  با  اما  حاال  نگرفت.  شکل  همکاری  آن  رو  همین  از  و    ۱۵کرد 

چین رنگ و رویی دیگر به خود گرفته که شاید حتی شراکت با آن به راحتی گذشته نباشد. با   روسازیخود سال،

این حال، برخی معتقدند با توجه به مسائلی مانند بدعهدی خودروسازان به اصطالح غربی، روابط استراتژیک ایران  
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اند شریک استراتژیک جدید خودروسازی  توو چین و همچنین آینده امیدوارکننده صنعت خودروی چین، این کشور می

 .ایران در پساتحریم باشد

بر سر مساله هسته//    هانشینی چینیحاشینه  بزرگان جهان  و  ایران  آنکه  از  و سند پس  توافق رسیدند  به  ای 

ایرانی بین با  میز مذاکره  پای  اروپایی  امضا رسید، خودروسازان  به  پژالمللی »برجام«  نهایت، هم  در  و  آمدند  و ها 

از غول  این دو شرکت، برخی  رنو. منهای  برای  بازگشت و هم  نیز  واگن  از جمله فولکس  های خودروسازی جهان 

ها  حتی مذاکراتی نیز میان طرفین انجام شد. از آن سو اما چینی  حضور در صنعت خودروی ایران ابراز عالقه کرده و

از ظرفیتی که توافق هسته  بود،  نیز  ایجاد کرده  پایه ای و برجام  و  و بازار خودروی  استفاده  های حضور در صنعت 

شرکت کردند.  تقویت  را  پیش ایران  که  بودند، هایی  خصوصی  بخش  در  کار  مشغول  و  داشتند  حضور  ایران  در  تر 

میهمان دیگری  خودروسازان  آنها،  کنار  در  و  دادند  گسترش  را  خود  خودرو فعالیت  ش صنعت  دوران  کشور  در  دند. 

بین  فضای  شدن  باز  به  توجه  با  و  گفت پسابرجام  امکان  و  ایران  نفع  به  جهان  المللی  بزرگان  با  مشارکت  و  وگو 

فکر می برندهای چینی  با  و عمیق همکاری  استراتژیک  به گسترش  کمتر کسی  تقریبا همه  خودروسازی،  و  کرد 

اروپایی، آسیایی و حتی آمریکایی بودند. با توجه به پیشینه  دنبال مذاکره با برندهای معتبر  ارکان صنعت خودرو به 

ایرانی بر ذهنی  را  معتبر  خودروسازان  با  همکاری  و  مذاکره  نیز  عمومی  افکار  طبعا  چینی،  برندهای  درباره  ها 

میچینی ترجیح  شد. ها  پسابرجام  دوران  در  عمومی  مطالبه  یک  به  تبدیل  نوعی  به  موضوع  این  بنابراین  دادند، 

المللی برجام از یکسو و همچنین موقعیت استراتژیک کشور در منطقه  ها انتظار داشتند به واسطه سند بینانیایر

ها آخر  ها برای حضور در خودروسازی ایران صف بکشند و در این صف طویل، چینیو جذابیت بازار داخل، خارجی

های بزرگ ایرانی قرارداد همکاری  رجام با شرکتبودند. در نهایت اما این خودروسازان فرانسوی بودند که در پساب

شرکت برخی  آنها  کنار  در  و  بستند  خصوصیمشترک  با  نیز  چینی  همکاری  های  وارد  کشور  خودروسازی  های 

ها، نه تنها خودروسازان ای و برجام و همچنین بازگشت تحریمدر ادامه اما با خروج آمریکا از توافق هسته    .شدند

ها که بی توجه به ها نیز در ارتباط خود با صنعت خودروی کشور تجدیدنظر کردند. فرانسوی فرانسوی بلکه چینی

ها هم یا همکاری خود را قطع کردند یا سطح قرارداد و عهد و پیمان شان با ایران خودرو و سایپا، کال رفتند و چینی

، سوار بر موج ۹۲و    ۹۱های  ها در سالها به عکس دور نخست تحریم شان را تقلیل دادند. اینکه چرا چینیفعالیت 

شود. جدا از اینکه همکاری با خودروسازان  های آمریکا پس از نقض برجام مربوط میتحریم شدند، به سختگیری

آمریکایی  سوی  از  را  سنگینی  معنوی  و  مادی  جرایم  به ایرانی،  محدودیت ها  داشت،  به دنبال  بانکی  ویژه  های 

ها به رغم میل باطنی ناچار به ترک قدر سنگین بود که برخی شرکتها آنور جدید تحریمانتقال پول نیز در دو نقل

رسد قراردادهای خودرویی منعقد شده در دوران های شان شدند. در کنار اینها اما به نظر میایران یا تقلیل فعالیت 

ها توانستند خلف  همین رو خارجی  های ایرانی برخوردار نبوده و ازپسابرجام نیز از ساختاری محکم به نفع طرف 

دوران   خودرویی  قراردادهای  ماجرای  در  دیگر  مهم  نکته  اما  بگذارند.  پا  زیر  را  خود  پیمان  و  عهد  و  کنند  وعده 

اند به پاس  ها انتظار داشتهها در مقابل دیگر خودروسازان جهان بود. ظاهرا چینیپسابرجام، کم محلی به چینی

تحری دوران  در  آمده و در سطح نخست همکاری م ماندن شان  به چشم  بیشتر  بار  این  اولیه،  بینهای  المللی های 

آمد و شاید حتی انتظار داشتند جایگاه  ها بدشان نمیصنعت خودرو ایران قرار گیرند. گزاف نیست اگر بگوییم چینی

ها میل داشتند  . در واقع چینیای و برجام، تا حد پژو و رنو باال برودشان در خودروسازی ایران پس از توافق هسته 

چند  مونتاژ  و  خصوصی  بخش  به  شان  فعالیت  اینکه  نه  شوند  تبدیل  ایرانی  خودروسازان  استراتژیک  شرکای  به 

محصول در ایران خودرو و سایپا محدود باشد. این توقع اما در دوران پسابرجام که خودروسازان کشور روی ابرها  

به نظر میسیر می بیجا  اینکه شماره یک شدن چینیرسیکردند،  بینها در مشارکتد، ضمن  المللی صنعت های 

خودروی کشور نیز از دید افکار عمومی قابل پذیرش نبود. هرچه بود، در پسابرجام نیز خودروسازان چینی همچنان  

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-4/462487-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


 
داستان را  ها،کال  ها باشند، هرچند نقض برجام و بازگشت تحریمدر حاشیه باقی ماندند تا شاهد جوالن فرانسوی

 .تغییر داد

غربی  جایگزین  مشارکت //    ها؟چین  آینده  که  آمده  پیش  پرسش  این  حاال  پسابرجام،  تجربه  به  توجه  های با 

تحریمبین که  دورانی  )در  ایران  خودروسازی  است المللی  قرار  هم  باز  آیا  بود؟  خواهد  چگونه  شوند(  لغو  ها 

واهند گرفت؟ با  ها نقش اول را خهای خارجی باشند یا این بار چینیها بازیگر اصلی در فصل جدید همکاریاروپایی 

در نظر گرفتن ماجراهایی که در دوران پسابرجام رخ داد، احتماال نگاه ارکان خودروسازی و همچنین افکار عمومی 

نیز به همکاری با خودروسازان غربی )حداقل آنها که عهدشکنی کردند( تغییر کرده است. این تغییر نگاه بیشتر از  

با توجه به دبل اروپایی بار در  ها در زیر پا گذاشتن قراردادهای خود با خودروسازان ایرانی )یک آن جهت است که 

های دو سال پیش(، امکان هت تریک آنها در عهدشکنی نیز هست. به عبارت  های اولیه و دیگری در تحریمتحریم

باز هم در اثر تحریمی  ها لغو و امثال پژو و رنو به ایران بازگشتند،  رود که اگر روزی روزگاری تحریم بهتر، بیم آن می

های آمریکا  ها خواسته یا ناخواسته معموال پیرو سیاستهایشان را ببندند و بروند. به هر حال اروپایی دیگر، چمدان

رخ داد. از همین رو برخی معتقدند شاید نوبت به    ۹۰های دهه  در قبال ایران هستند و این اتفاق در جریان تحریم 

چینیشرقی خصوص  به  رها  استراتژیک ها  شرکای  به  شدن  تبدیل  برای  را  خود  شانس  هم  آنها  تا  سیده 

ساله ایران و چین مطرح   ۲۵خودروسازی ایران امتحان کنند. اتفاقا طی چند وقت اخیر که موضوع همکاری جامع  

می  میان  به  صحبت  »شرق«  به  »غرب«  از  کشور  خودروی  صنعت  رویکرد  تغییر  درباره  پیش  از  بیش  آید. شده، 

د احتماال بخش اعظم مشتریان ایرانی نگاه مثبتی به خودروسازی چین ندارد، اما برخی نیز معتقدند با توجه هرچن

چینی که  بزرگی  تحوالت  و  تغییر  به به  داشتهها  خودرو  صنعت  در  اخیر  دهه  یک  طی  میویژه  آنها  اند،  روی  توان 

توانند شریک استراتژیک  ها مید. اینکه چینیعنوان شریکی استراتژیک و جایگزین برندهای اروپایی حساب کربه 

گیرد. نخست آنکه خودروسازی چین دیگر آن صنعت  آینده خودروسازی ایران باشند، از چند موضوع سرچشمه می

سال پیش نیست و حاال برای خود سری از میان سرها درآورده است. نکته بسیار مهم   ۱۰کامال وابسته و نوپای  

چینی  درباره خودروسازی چین، که  است  جهان  صنعت خودروی  بزرگان  با  پایدار  و  عمیق  قالب مشارکت  از  را  ها 

ای نه چندان دور، آنها خود به درجه استادی در خودروسازی  کارآموزانی نابلد خارج کرده و هیچ بعید نیست در آینده

ورز گرفته تا پژو و رنو و حتی برسند. در حال حاضر بسیاری از بزرگان خودروسازی از تویوتا و نیسان و جنرال موت

گرفته  اختیار  در  که  ارزانی  کار  نیروی  و  بازار  عوض  در  و  دارند  چین حضور  در  همه  و  همه  چینیتسال،  را  اند،  ها 

می نیز  همانآموزش  حتی  چینی  خودروسازان  از  بسیاری  در  دهند.  دارند،  یا  داشته  حضور  نیز  ایران  در  که  ها 

صنع معتبر  برندهای  با  و... مشارکت  کیفیت  و  طراحی  و  تکنولوژی  مشق  آنها  نزد  و  هستند  جهان  خودروی  ت 

بازارهای  می به  برقی  محصوالت  صادرات  سودای  و  گذاشته  فراتر  را  پا  حتی  چینی  خودروسازان  برخی  کنند. 

ی همسو  های جدید و آتی خودروسازها به نوعی با تکنولوژی پرورانند. در واقع چینیاروپایی و آمریکا را در سر می

پا به پای بزرگان حرکت می شده ها در  ای درخشان را برای چشم بادامیکنند و این موضوع نوید آینده اند و تقریبا 

می  چینیخودروسازی  که  رویکردی  به  توجه  با  به  دهد.  ایران  نگاه  معتقدند  برخی  دارند،  خودروسازی  در  ها 

نهمکاری در  با  و  درازمدت  باید  آنها  با  خودرویی  امیدوارکننده های  آینده  گرفتن  آنها، ظر  اعتقاد  به  باشد.  شان 

به غربی  فرانسوی خودروسازان  عهدشکنیویژه  دلیل  به  و  داده  پس  را  خود  امتحان  اعتماد ها  قابل  شان  های 

های عمیق و استراتژیک میان خودروسازان ایرانی و اروپایی  گویند که ضریب همکاری نیستند. آنها این را هم می 

که البته آن نیز خالی از حواشی نبود(، اتفاق خاص دیگری در  ) X۹۰ وده و منهای ماجرای پلت فرم مشترکضعیف ب

به »شرق« مطرح   از »غرب«  ایران  رویکرد خودروسازی  تغییر  موافقان  که  دیگری  نکته  نداده است.  رخ  مورد  این 

این است که چینیمی تککنند،  به سراغ  بزرگان خودروسازی  با  از جمله محصوالت  نولوژی ها همزمان  های جدید 

رفته  هیبریدی  و  میبرقی  موضوع  این  و  و  اند  عمیق  همکاری  یک  آغاز  صورت  در  را  کشور  خودرو  صنعت  تواند 



 
ساله نیز نباید غافل   ۲۵ها جلو بیندازد. در کنار اینها از قصد ایران و چین برای همکاری جامع استراتژیک با آنها، سال

  .تواند محرکی جدی برای روابط استراتژیک دو طرف در حوزه خودروسازی باشدضوع میشد، چه آنکه این مو

 

 : میتسن یخبرگزار -

 کند دنس یک مرکز نوآوری در جنوب غرب چین راه اندازی میبایت

دنس بایت  که شرکت  کردند  اعالم  چین  تاکByteDanceمقامات  تیک  مادر  در TikTok ، شرکت  نوآوری  مرکز  یک   ،

کرد  خواهد  اندازی  راه  چین  غرب  جنوب  در  سیچوان  استان  در  چنگدو  پیشرفته  فناوری  توسعه  به   .منطقه 

ت  گزارش از شینهوا، مقامات چین اعالم کردند که شرکت بایت دنس سنیمخبرگزاری  ، شرکت    ByteDanceبه نقل 

تاک   نوآوری در منطقه توسعه فناوری پیشرفته چنگدو در استان سیچوان در جنوب    TikTokمادر تیک  ، یک مرکز 

میلیارد دالر آمریکا( چندین  ۱.45میلیارد یوان )حدود    ۱۰این مرکز با سرمایه گذاری    غرب چین راه اندازی خواهد کرد.

را در خود   تعاملی  ای  آموزشی هوشمند و سیستم دفتری چندرسانه  از جمله یک سیستم  نوظهور  و کار  کسب 

بر اساس این گزارش، پیش بینی می    هزار پرسنل را استخدام کند.  ۱۰سال    5ادغام خواهد کرد و در نظر دارد طی  

به گفته منابع بایت دنس، از زمانی    میلیارد یوان درآمد حاصل از فروش داشته باشد.  ۱۰شود که این مرکز ساالنه  

تیم های  وارد مرکز استان چنگدو شد، تیم های تجاری و تحقیق و توسعه، و همچنین    ۲۰۱5که این شرکت در سال  

این   استراتژیک  طرح  برای  مهمی  پایگاه  به  چنگدو  آن  موجب  به  که  اند  شده  مستقر  شهر  این  در  سازی  تجاری 

، TikTokشرکت بایت دنس صاحب چندین محصول از جمله برنامه تیک تاک    شرکت در غرب چین تبدیل شده است. 

به گفته این شرکت، تا به امروز، برنامه    است.  Xiguaو پلت فرم اشتراک ویدئو ژیگوا    Toutiaoپورتال خبری توتیائو  

میلیون نفر اعالم کرده   4۰۰، تعداد کاربران فعال روزانه خود را بیش از  TikTok، نسخه چینی تیک تاک Douyinدویین 

از    است. بیش  فعالیت  محل  چنگدو  پیشرفته  فناوری  صنعتی  توسعه  منطقه  با    ۹۰تاکنون،  مرتبط  شرکت  هزار 

اینترنتی برجسته مانند تنسنتاقتصاد جدید،   از شرکت های  ایز    Tencentاز جمله تجارت برخی  و    NetEase، نت 

 انتهای پیام/  است. iQiyiبستر پخش آنالین 

 

 :باشگاه خبرنگاران -

 برقی کردن خط راه آهن تهران_مشهد در گرو حل مشکالت با چین 

مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور گفت: اگر مشکالت ما با کشور چین برای تامین منابع مالی پروژه برقی کردن  

تهران_مشهد حل و فصل شود راه آهن  را محقق خواهیم ساخت خط  پروژه  گروه استان   به گزارش خبرنگار  .، آن 

جوان  های خبرنگاران  بازرگانی  مشهد از باشگاه  اتاق  در  کشور  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل  مهری  حسین   ،

های کشور از جمله خراسان رضوی، گفت: از ابتدای خراسان رضوی، درباره خدمات این بانک در تامین اعتبار پروژه 

میلیارد یورو را نیز در قالب تسهیالت به    ۴.۵ایم و حدود  طرح را تامین اعتبار نموده  ۵۰۰و هزار   ۷قریب به   ،۱۳۹۲سال

یا در حال تامین آن هستیم. او افزود: هم اکنون تعهدات اعتباری بانک صنعت و معدن در    این بخش پرداخت کرده 

بانک این  داخلی  منابع  و  مرکزی  بانک  منابع  ملی،  توسعه  صندوق  فاینانس،  برآورد    ۱۵.۳،  بخش  یورو  میلیارد 

توان به تامین منابع مالی برقی کردن خط  باشد و از جمله آن میشود که بخش عمده آن نیز در حال اجرا می می

مشهد اشاره کرد که اگر مشکالت ما با کشور چین برای تامین منابع مالی این پروژه حل و فصل    -راه آهن تهران

های تعریف شده در  مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور با اشاره به اولویت   شود، آن را محقق خواهیم ساخت.

های تولیدی، در گردش برای واحد  تامین سرمایه نیز ادامه داد: اولویت نخست ما  ۹۹این بانک برای اقدامات سال  
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موضوع این  گرو  در  را  موجود  اشتغال  زیرا حفظ  است،  معدنی  و  ماه   دانیم. می   صنعتی  پنج  در  کرد:  بیان  مهری 

  ۷۰در این حوزه عملکرد خوبی داشتیم و حتی   وع کروناشی ها و مشکالت ناشی از بحرانبه رغم تعطیلی گذشته

او تصریح کرد: ما به دنبال    در پرداخت تسهیالت رشد را تجربه نمودیم.   درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته

کاهش ریسک صنعتگران هستیم، اما اگر تسهیالت ارائه دهیم و در قبال آن ماشین آالت وارد کشور نشود، مورد 

بنابراین از صنعتگران درخواست میمی  هجمه قرار های بهره ور  کنیم تا تسهیالت دریافتی خود را وارد فاز گیریم؛ 

مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور تاکید   کند را محقق سازند.کرده و اهدافی که تخصیص این مبالغ دنبال می 

  ۳شود؛ از این تعداد  طرح در کشور می  ۷۰امل  های نیمه تمام است که شکرد: اولویت دیگر ما، تامین اعتبار پروژه 

تا طرح به دنبال آن هستیم  به خراسان رضوی بوده و  برداری برسانیم. طرح مربوط  بهره  به مرحله  را   های مذکور 

شکل بحث  زنجیرهمهری،  برای  گیری  کرد:  اظهار  و  دانست  امسال  برای  بانک  این  اولویت  سومین  را  ارزش  های 

های ارزش ایجاد و تقویت شوند تا به واسطه آن رقابت پذیری نیز افزایش یابد و  باید زنجیره  افزایش ارزش افزوده

پیگیری  حال  در  زمینه  این  در  نیز  رضوی  خراسان  الزم هستیم.در  دشمن   های  دو  بیکاری  و  تورم  اینکه  بیان  با  او 

د، افزود: این دو مشکل در حال  اصلی و مانع بزرگ برای اقتصاد و زندگی اجتماعی در کشورمان محسوب می شون

حاضر شئون مختلف اقتصاد و زندگی مردم را متاثر از خود ساخته و شیوع کرونا نیز بر ابعاد چالش موجود افزوده 

است به همین منظور برای عبور از موانع و مشکالت موجود، باید از شرایط همدیگر درک متقابلی داشته و در کنار  

 انتهای پیام//ف. ح ، گام برداریم.یکدیگر، برای حل چالش ها

 

 :ـوزیجام ن -

 تاثیر توافق ایران و چین در منطقه 

توافق می این  و اجرای  دارد  قرار  نهایی  در مراحل  ایران  و  تحت تواند مناسبات منطقه توافق همکاری چین  را  ای 

های اقتصادی بین اکستان، توافق همکاریبه نقل از تریبون پ سرویس سیاسی جام نیـوز به گزارش .تأثیر قرار دهد

میلیارد دالری پکن در   4۰۰گذاری این توافق شامل سرمایه  .چین و ایران در مراحل پایانی برای اجرا شدن قرار دارند

پیش و  بود  خواهد  میتهران  از بینی  بیش  است،  تغییر  دستخوش  حاال هم  که همین  را  خاورمیانه  معادالت  شود 

های آمریکا و شیوع ویروس کرونا است و اجرای این توافق در شرایط کنونی ایران درگیر تحریم  .ندجا کجابه  پیش  

برای چین توافق با تهران ُبرد ُبرد    .تواند از نظر اقتصادی به این کشور کمک زیادی بکندچند صد میلیارد دالری می

های انرژی خواهد منابع هیدروکربنی و حاملاست این کشور نه تنها از طریق این قرارداد دسترسی بیشتری به  

ها در ایران به  گذاری هندیبا توجه به سرمایه   .تر خواهد کردداشت بلکه حضور خود را در اقیانوس هند نیز پررنگ 

چین تالش کرده   ۲۰۱۰خصوص در بندر چابهار اجرای این توافق البته برای بسیاری باعث شگفتی است. از سال  

میلیارد دالر و تالش برای رساندن حجم مبادالت تجاری به    ۲۰تا    ۱۸قرارداد همکاری به ارزش    ۱۷  است تا با بستن

تا روابط دوستانه   ۱۰میلیارد دالر طی    6۰۰ های حسن تالش   .ای را با ایران ایجاد کندسال آینده تالش کرده است 

رئیس  ایران و شیروحانی  رئیس  جمهور  پینگ،  ثجین  در حال  تجاری  جمهور چین  توافق  این  قالب  در  دادن    ۲5مر 

های  فشار تحریم  .تأثیر نبوده استساله است. البته در این مسیر فشار حداکثری دولت آمریکا علیه تهران هم بی

  ۲۰۱۸بشکه در روز در اوایل سال    ۳.۸آمریکا باعث شد تا رشد اقتصادی ایران کاهش یابد و تولید نفت این کشور از  

به نصف کاهش    ۲۰۱۹ارزش ریال ایران نیز تا دسامبر سال    .کاهش یابد  ۲۰۱۹بشکه در آوریل سال  میلیون    ۲.۱به  

از منظر ژئوپلتیک یک چیز   .های ایرانی به مذاکرات خود با پکن سرعت بدهندداشت و همین امر باعث شد تا طرف 

د مقابله به مثل خواهد کرد. پکن  کامالً مشخص است اگر شما علیه یک کشور بیش از حد فشار بیاورید دیر یا زو 

تا   آماده شده  کمال  و  ایران سرمایه   ۲۸۰تمام  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  صنعت  در  دالر  و  میلیارد  کرده    ۱۲۰گذاری 

https://www.jamnews.com/service/political


 
بخش قابل توجهی    .های تولید و حمل و نقل این کشور تزریق کندمیلیارد دالر دیگر نیز برای بروز رسانی زیرساخت

سرمایه  این  در  گذاری  از  است  که    5قرار  دارد  وجود  پتانسیل  این  و  شود  انجام  توافق  این  نخست  سال 

های حمل  ساله صدها پروژه زیرساختی در حوزه ۲5در قالب این توافق  .سال افزایش یابد  5گذاری پکن هر سرمایه 

های چینی  به شرکت   ای، بنادر، تأسیس کارخانه و پاالیشگاه در ایران انجام خواهد شد در عوضو نقل ریلی، جاده 

تا در زمان حضور در مناقصه این امکان داده می  های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران اولویت داده  های پروژه شود 

شرکت هوآوی چین هم قرار   .درصدی داده شود  ۱۲به پکن هم تخفیف   شده و در صادرات این محصوالت از ایران  

توانند در قالب توافق با  ها میدر ایران کلید بزند.از طرف دیگر چینیرا   5Gاست زیرساخت ایجاد شبکه مخابراتی  

در ساحل خلیج این کشور  بنادر  به  کنندایران  پیدا  نیز دست  تنگه هرمز  و  توانسته چینی  .فارس  کنون  تا  در  ها  اند 

بر مبنای اطالعاتی است گوآدار پاکستان، سریالنکا و جیبوتی بنادری ایجاد کنند. البته بسیاری از آنچه که گفته شد  

کشور   دو  از سوی  هنوز  آن  جزئیات  واقع  در  و  است  اعالم شده  مختلف  منابع  از سوی  غیررسمی  صورت  به  که 

این توافق هر    .و قرار است قبل از اجرا به تصویب مجلس شورای اسالمی در ایران نیز برسد  محرمانه تلقی شده  

ک تقابل با واشنگتن قرار خواهد داد. برای ایران همکاری با پکن نه تنها  چه که باشد به طور قطع پکن و تهران را در ی

نمایان   از پیش  بیش  را هم  ایران  از  المللی  بین  بلکه حمایت  را خنثی خواهد کرد  آمریکا  سیاست فشار حداکثری 

اقیانوس ه و  دریای خزر  در  این کشور  و حضور  گام شاخص است  توافق یک  این  از منظر چین  کرد.  را  خواهد  ند 

تبدیل می ناپذیر چین  به یک متحد جدایی  را  ایران  و  تهران   .کندتقویت کرده  ایران  به لطف منابع عظیم نفت و گاز 

تواند به پکن در زمان هرگونه اعمال محدودیت نفتی از سوی آمریکا کمک کند به عالوه اینکه چین با داشتن یک  می

که بخواهد توجه آمریکا را به این منطقه جلب کند و باعث شود که   تواند هر زمانمتحد قوی در قلب خاورمیانه می

یابد کاهش  چین  جنوبی  دریای  از  احتماالً  خصوص  به  اختالف  مورد  موضوع  از  آمریکا  از    .تمرکز  بسیاری  نظر  از 

این مسأله می آیندهکارشناسان  در  ایران  نفت  تولید  افزایش  به  در حتواند  این کشور  نقش  و حفظ  نزدیک  وزه  ای 

 فارس  .انرژی منجر شود

 

 :وزیافکارن -

 هزار بشکه ای چین از ایران ۱۲۰واردات نفت 

دهد پس از آنکه این کشور در ماه ژوئن خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود، آخرین آمارهای گمرک چین نشان می 

هزار بشکه از کشورمان نفت وارد کرده است. ارزش کل نفت وارداتی چین از ایران در این   ۱۲۰روزانه  در ماه جوالی

دهد پس از آنکه  ، آخرین آمارهای گمرک چین نشان می افکارنیوز به گزارش  .شودمیلیون دالر برآورد می  ۱۳۴ماه  

هزار بشکه از کشورمان    ۱۲۰این کشور در ماه ژوئن خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود، در ماه جوالی روزانه  

ماه   این  در  ایران  از  چین  وارداتی  نفت  کل  ارزش  است.  کرده  وارد  می  ۱۳۴نفت  برآورد  دالر  اخبار    .شودمیلیون 

نام  -اقتصادی به  ایران  نفت  نفتکش حامل  دو  ترتیب  به طور کلی  به  با ظرفیت  و استیریم  میلیون   ۱.۶های اسمو 

آمار اداره کل گمرک چین    .اندمیلیون بشکه در ماه جوالی به چین رسیده و محموله خود را تحویل داده  ۲.۱بشکه و  

هزار بشکه نفت از    ۷۷لیون تن معادل روزانه  می  ۲.۲حاکی از آن است که این کشور از ابتدای سال جاری تا کنون  

یک مؤسسه ارائه دهنده اطالعات مربوط به بازار کاالهای اساسی به نام کپلر مدعی شده    .ایران وارد کرده است

  .برای نخستین بار در ماه ژوئن یک نفتکش هندی به نام جیفل نفت ایران را به اسم نفت اندونزی به چین برده است 

را به چین   نفت ایران میلیون بشکه  ۱.۶له را تأیید کرده و مدعی شده که گیسل  مؤسسه تنکرز تراکرز نیز این مسأ 

البته مدعی شده است که   قاچاق کرده است. تراکرز  با دریا   ۱۶تنکرز  به  نفتکش  فت نفت ایران به صورت کشتی 

ماه نخست    ۵کپلر همچنین مدعی شده که ایران در    .اندکشتی در میانه اقیانوس در صادرات نفت ایران دخیل بوده 
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دهد که این هزار بشکه نفت به مالزی صادر کرده است البته آمارهای گمرک مالزی نشان می  ۶۰سال جاری روزانه 

با توجه به آنکه در نیمه نخست سال جاری صادرات نفت مالزی    .ران خرید نکرده استکشور در این مدت نفتی از ای

بشکه در روز رسیده است  ۲۶۰های نفتی علیه ایران دو برابر شده و به  به چین نسبت به زمان قبل از اعمال تحریم

تر نیز مدعی شده بود  پیش  رویترز  .چین منتقل شده است  به احتمال زیاد نفتی که به مالزی از ایران صادر شده به

های آمریکا را  که ونزوئال هم قصد دارد به روش مشابه نفت خود را به اسم نفت مالزی به چین صادر کند و تحریم 

ماه نخست سال جاری نسبت   ۷آمارهای گمرک چین حاکی از آن است که صادرات ایران به این کشور در    .دور بزند

کاهش یافته است. در عین حال واردات نفت پکن از آمریکا در ماه جوالی به  درصد    ۸۲به مدت مشابه سال گذشته  

است یافته  افزایش  برابر  در    .دو  چین  به  آمریکا  نفت  صادرات  کلی  طور  مدت    ۷به  به  نسبت  امسال  نخست  ماه 

را   درصد رشد داشته است. در این مدت چین واردات نفت خود از روسیه، عراق و عربستان  ۳۱مشابه سال گذشته  

رشد   ۲۰۲۰ماه نخست    ۷درصد در    ۲۲و    ۴۵پکن از مالزی و عمان هم به ترتیب   واردات نفت  .هم افزایش داده است

اخیراً   تحریم   ۴کرده است.  دور زدن  اتهام  به  نیز  پرچم شدهنفتکش  ایران خلع  انتقال نفت  و  آمریکا  به  های  بنا  اند. 

های رهگیری خود نفتکش امسال به صورت چراغ خاموش و در حالی که سامانه   ۴اعالم مؤسسه تنکرز تراکرز این  

بودند کرده  بارگیری  نفت  و  آمده  ایران  بنادر  به  بودند  کرده  خاموش  تراکرز  .را  نفتکش تنکرز  که  است  های مدعی 

های آمریکا را دور زده و  کنند تا تحریمهای خارجی با دستکاری اطالعات عبور و مرور خود تالش میایرانی و نفتکش 

 .ن کنندها را پنهاحضور خود در این فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_


 

 

 (:۲4) هفته یثدح - خبرنامه:

   «خير فراوان در پنج چيز»
  :ودمفر  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  امام حسین

لَمْ تَکُنْ فِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتِعٍ:  خَمْسٌ مَنْ »

 .« اَلْعَقْلُ، وَ الدّینُ وَ االَدَبُ، وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ

»پنج چیز است که در هرکسى نباشد، 

خیر زیادى در او نیست: عقل، دین، 

 .«خویىادب، حیا و خوش
 (  1۸1ص 1(، ج ة االمام الحسین)ع)حیا

 



 

 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 
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