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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 جنگ جاسوسی برای واکسن /   دنبال دستبرد به تحقیقات یکدیگر هستندهای جهان بهغول

نیویورک : اقتصاددنیای  غول روزنامه  اطالعاتی  و  جاسوسی  نبرد  از  به تایمز  دسترسی  برای  جهان  بزرگ  های 

اطالعات مرتبط با واکسن کرونا خبر داد. درواقع هر سرویس جاسوسی مهم در دنیا تالش دارد تا دریابد دیگری در  

سی در یک بازی بزرگ  های جاسوحال انجام چه کاری است. این اقدامات در عمل موجب شده است که سازمان 

های متعددی از جانب چین برای دهد اخیرا تالشرودرروی هم قرار گیرند. گزارش این روزنامه آمریکایی نشان می

های اطالعاتی ناتو نیز در  دسترسی به تحقیقات دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده است، در همین حال مقام

های اطالعاتی های تحقیقاتی در زمینه واکسن کرونا هستند. مقامپروژه حال ردیابی اقدامات کرملین برای ربودن  

های محافل آکادمیک  دانند که محافظت از داده ها را به این دلیل میهای جاسوسی بر دانشگاه علت تمرکز سازمان

شرکت  به  ضعیفنسبت  دارویی  دانشگاه های  رو  همین  از  است.  آمتر  امنیتی  نهادهای  سوی  از  مرتبا  ریکا  ها 

می دریافت  تهدید  شرکتهشدارهای  از  کمی  اطالعات  تاکنون  خارجی  جاسوسان  حال  این  با  های  کنند. 

هکرهای اطالعاتی چین قصد داشتند اطالعات مربوط به واکسن کرونا را    .انددست آورده بیوتکنولوژی آمریکایی به 

بنابراین آنها به  راحتی  دنبال چیزی بودند که به نظر آنها هدف آسانی باشد. آنها به جای اینکه به به سرقت ببرند. 

و سایر  دنبال شرکت به  کارولینای شمالی  دانشگاه  در  را  دیجیتالی  تحقیقات  بروند،  دارویی  انجام  دانشگاه های  ها 

پیشرفته  تحقیقات  به  دست  نیز  و  برتر داده  جاسوسی  سرویس  نبودند.  فعال  جاسوسان  تنها  آنها  زدند.  هم  ای 

متحده، بریتانیا و کانادا هدف گرفت؛ اقدامات  های تحقیقاتی واکسن را در ایاالت هم شبکه «S.V.R» روسیه به نام

بر جاسوسی  نهادهای  سوی  از  ابتدا  که  کابل جاسوسی  رصد  کارشان  که  شد  کشف  بینیتانیا  فیبر  المللی های 

»جولیان. بود.  ونوتولونوری  »مایکل  و  گزارش  -ای.بارنز«  در  نوشتند:   ۵مانتووانی«  تایمز  نیویورک  برای  سپتامبر 

خاورمیانه  کشورهای  افزایش  برخی  را  کرونا  واکسن  مورد  در  تحقیقات  از  اطالعات  برای جاسوسی  تالش  نیز  ای 

ایاالت داده  و  تالشاند  هم  را متحده  خود  از  دفاع  توانایی  هم  و  دشمنانش  از  جاسوسی  ردیابی  برای  خود  های 

طور خالصه، هر سرویس جاسوسی مهمی در دنیا تالش دارد تا دریابد دیگری در حال انجام  به  .افزایش داده است

های ماموریتی در دوران صلح در جهان  ونیترین دگرگ]پاندمی[ ویروس کرونا یکی از سریع چه کاری است. فراگیری

آژانسرا در سال  برای  به گفته مقامهای اخیر  های اطالعاتی سابق و  های جاسوسی جهان موجب شده است. 

های کنند، این اقدامات موجب شده است که سازمان های جاسوسی را رصد میهایی که تالشفعلی و دیگر مقام 

متحده دست به کار  روی هم قرار بگیرند. تقریبا تمام دشمنان ایاالت در رو  جاسوسی در یک بازی بزرگ جاسوسی

تالش و  دانشگاه شده  تحقیقات  و  اطالعات  ربودن  برای  را  تشدید  های خود  کرونا  واکسن  زمینه  در  آمریکایی  های 

هایی که  رکت ها و اقدامات علمی آنها و شاند در حالی که واشنگتن هم سخت در تالش است تا از دانشگاه کرده 

های روسی  که معموال نگران تحرک تانک  های اطالعاتی ناتو دهند محافظت کند. مقام ترین کار را انجام می پیشرفته 

های خود برای ردیابی اقدامات کرملین برای ربودن کارهای تحقیقاتی را هم های تروریستی بودند، تالشو هسته 

تر و  پیش .های علمی بر سر واکسن کروناستاسوسی نبرد بر سر یافته کنند. اکنون نبرد در میدان بزرگ جرصد می

هایی از بریتانیا منتشر شد دال بر اینکه هک کردن اطالعات مربوط به واکسن کرونای  هم گزارش ۹۹در اواخر تیرماه 

ت از  مرکز تحقیقات انگلیس ظاهرا توسط یک گروه از هکرهای روسی انجام شده که در سرقت و افشای اطالعا

نیز فعالیت داشته است. مرکز   ۲۰۱۶جمهوری سال  کامپیوترهای حزب دموکرات آمریکا در آستانه انتخابات ریاست

انگلیس فضای سایبر  امنیت  »ایاسسی)انملی  گروه  از  به»  ۲۹تیپی سی(  است،  Cozy Bear که  معروف  نیز 

یسی، آمریکایی و کانادایی مرتبط با ساخت واکسن های انگلبه سازمان   عنوان گروهی یاد کرد که در ماموریتیبه 

آریو  بی و شاخه نظامی جیاسکه به سرویس اطالعاتی روسیه، اف  Cozy Bear حمله کردند. گفته شده هکرهای



 
اند که مقامات امنیتی غرب نام  افزاری را برای حمالت خود تدارک دیده های نرم وابسته است، انواع جدیدی از بسته 

: این مسابقه یادآور مسابقه  مانتووانی« در گزارش خود افزودند -اند. »بارنزت روح« را روی آن گذاشتهرمز »عملیا

ایاالت  فضایی است آن  در  به سرویسکه  پیشی  متحده و شوروی  یکدیگر  از  تا  بودند  های جاسوسی خود متکی 

های جنگ سرد برای شته بودند. اگرچه رقابت های اول را برداگر بودند و تازه گام بگیرند؛ در حالی که دیگران نظاره 

های ایمن در مورد درمان کرونا  بندی برای کمک به داده رسیدن به مدار زمین و ماه چند دهه طول کشید اما زمان 

این    کوشند زودتر از بقیه و در مدت زمانی کوتاه به واکسن دست یافته و از شرآنقدر کوتاه است که همگان می

ها »روزانه«  ای« بود اما اکنون رقابتها »دههوند. به عبارت دیگر، اگر در دوران جنگ سرد رقابت بیماری خالص ش

دمرز« یک مقام ارشد  سی.جان.»  .حلی برای درمان این ویروس یافت شودو »فشرده« است تا هر چه زودتر راه 

المللی برگزار شد درباره چین بینوزارت دادگستری آمریکا، ماه گذشته طی مراسمی که توسط مرکز استراتژیک و  

شود را گفت: »جای تعجب است اگر آنها سعی نکنند باارزش ترین تحقیقات زیست پزشکی که در حاضر انجام می

پیچیده چین  فشار  تایمز،  نیویورک  گزارشگران  نوشته  به  ژئوپلیتیک«.  و  مالی  نظر:  دو  از  ارزشمند  و  نربایند.  تر 

مقامسخت گفته  به  است.  بههتر  چینی  عوامل  دارند،  آشنایی  مسائل  این  با  که  قبلی  و  فعلی  آشنای  طور ای 

هکرهای خود هم در آمریکا و هم در اروپا استفاده    پنهانی از اطالعات سازمان بهداشت جهانی برای هدایت تالش

استفاده  W.H.O کنند. بر اساس نوشته این گزارشگران، روشن نیست که چین چقدر از نفوذ و جایگاه خود درمی

های در ها در مورد واکسن آوری کند. این سازمان داده ها در جهان را جمعکرده تا اطالعات در مورد کار روی واکسن 

کند و اگرچه بسیاری از آنها در نهایت به اطالع عموم رسانده شد، اما هکرهای چینی آوری میدست تولید را جمع

شود و سازمان بهداشت های تحقیقاتی در مورد واکسن کرونا تلقی میالشبا کسب اطالعات اولیه در مورد آنچه ت 

را »امیدوار نامیده، میترین تالش کننده جهانی آن  به گفته مقام ها«  آورند.  های توانستند مزیت بیشتری به دست 

مقام  آمریکا،  و سابق  ایاالت فعلی  اطالعاتی  تالشهای  مورد  در  که  بود  فوریه  اوایل  در  برای  ای چینیهمتحده  ها 

داده  ایاالت ربودن  در خاک  پا  تازگی  به  ویروس  این  که  زمانی  یعنی  بردند  پی  کرونا  واکسن  به  مربوط  متحده های 

المللی از جمله بهداشت  های جاسوسی تحرکات چین را در داخل نهادهای بینگذاشته بود. »سیا« و دیگر آژانس

های اطالعاتی یکی از دالیلی بود که باعث  گیریالعاتی سابق، نتیجههای اطبه گفته مقام    .جهانی زیر نظر گرفتند

در مورد سازمان بهداشت جهانی اتخاذ کند. مقامات آمریکایی گفتند،   متحده رویکرد سختی در ماه میشد ایاالت 

دانشگاه  چینی  هکرهای  کارولینای شمالی،  دانشگاه  بر  دادهعالوه  قرار  هدف  هم  را  کشور  این  دیگر  به های  اند 

ها دچار اختالل شد. آقای دمرز در سخنرانی خود افزود که چین »چندین  ای که شبکه برخی از این دانشگاه گونه

حمله« فراتر از آن چیزی انجام داده است که وزارت دادگستری در حکمی در ماه ژوئیه آن را اعالم کرد؛ در این حکم  

س جاسوسی وزارت امنیت دولت چین عمل کرده تا اطالعات و  دو هکر متهم شده بودند که به نمایندگی از سروی

های بیوتکنولوژی آمریکایی سرقت کنند. به گفته دو مقام آشنا به این خبر،  تحقیقات مربوط به واکسن را از شرکت

مقام  به  شمالی»اف.بی.آی«  کارولینای  دانشگاه  هفته (U.N.C)های  تالش در  مورد  در  اخیر  هکهای  کننده های 

تیم هش بود.  داده  شبکهدار  به  تا  بودند  تالش  در  چینی  هکر  دانشگاه  های  این  اپیدمولوژی  گروه  کامپیوتری  های 

دانشگاه مذکور می  از سخنگویان  یکی  مینتون«  نتوانستند. »لسلی  اما  کنند،  از  رسوخ  دانشگاه مرتبا  گوید: »این 

می دریافت  تهدید  هشدارهای  آمریکا  امنیتی  نهادهای  فدرال  کند.«  سوی  دولت  عهده  به  را  بعدی  سواالت  او 

شبانه می »نظارت  بر  دانشگاه  این  که  افزود  اما  سرمایه گذارد  برابر  روزی«  در  حفاظت  »به  تا  است  کرده  گذاری 

عالوه بر هک، چین فشارهای دیگری هم بر     «.های دولتی کمک کندحمالت تهدیدآمیز پیشرفته از سوی سازمان

ای های تحقیقاتی کند از مشارکت های دولتی معتقدند این کشور تالش می ست. برخی مقامها وارد کرده ادانشگاه 

دانشگاه بهره که  کند  کرده برداری  منعقد  چینی  موسسات  با  آمریکایی  داده های  هشدار  دیگر  برخی  که  اند.  اند 

ایاالت  در  اطالعاتی چینی  در مورماموران  اطالعات  تا  تالشند  در  دیگر  و جاهای  را هم جمعمتحده  آوری  د محققان 



 
ژوئیه دستور داد کنسولگری چین در هوستون تعطیل شود. دلیل آن    ۲۲آی، دولت ترامپ در  بی.کنند. به گفته اف. 

کردند تا به قول معروف »رد متخصصان پزشکی در  عنوان پایگاهی استفاده میاین بود که ماموران چینی از آن به 

ها متمرکزند تا حدی به این دلیل که آنها بر این باورند که  العاتی چین روی دانشگاه های اطاین شهر را بزنند«. مقام 

از داده  این دانشگاه محافظت  این  های دارویی ضعیف ها نسبت به شرکت های  آمریکا در  تر است. یک مقام دولت 

می  واکسرابطه  از  بیشتری  تعداد  محققان  زیرا  است،  تشدید  حال  در  هم  جاسوسی  کار  و  ن گوید،  نامزد  های 

میروش  اشتراک  به  خود  همکاران  برای  را  درمانی  برای های  بهتری  فرصت  دشمنان  به  امر  همین  و  گذارند 

ها بر این باورند که جاسوسان دهد. تاکنون، مقامهای توسعه واکسن میها و استراتژیبندیدسترسی به فرمول

شرکت از  کمی  اطالعات  آمریکاییخارجی  بیوتکنولوژی  داده   های  قرار  هدف  ساینس«،  که  »گیالد  دارند:  اند، 

 .«»نوواواکس« و »مودرنا

 تصمیم چین برای کنار گذاشتن اوراق قرضه آمریکا 

باال گرفتن تنش با  تایمز )خبرگزاری دولتی چین( خبر داد:  بگلوبال  این  ین واشنگتن و پکن، دولت چین بهها  دنبال 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،   .تدریج کاهش دهدهای خود از اوراق قرضه آمریکا را به است که دارایی 

دنبال این  ها بین واشنگتن و پکن، دولت چین به خبرگزاری دولتی چین)گلوبال تایمز( خبر داد که با باال گرفتن تنش

های بین چین و آمریکا در  تدریج کاهش دهد. در حالی که تنشهای خود از اوراق قرضه آمریکا را به ه داراییاست ک

های بازارهای  مورد مسائل گوناگونی شامل ویروس کرونا، تجارت و تکنولوژی باال گرفته است، هر لحظه نگرانی 

عنوان یک اسلحه استفاده وش اوراق قرضه آمریکا به مالی جهان از اینکه چین برای مقابله با فشارهای آمریکا از فر

با گلوبال تایمز گفت: در  کند، بیشتر می شود. ژی جونیانگ، استاد دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای در مصاحبه 

میلیارد دالر کاهش خواهد داد. او    ۸۰۰های اوراق قرضه خود را به حدود  طور تدریجی دارایی وضعیت عادی چین به 

داد: البته در وضعیت غیرعادی مانند درگیری نظامی، چین تمام اوراق قرضه آمریکای خود را خواهد فروخت.  ادامه  

های رسمی، میزان دارایی اوراق چین دومین دارنده خارجی بزرگ اوراق قرضه آمریکا در جهان است و طبق داده 

و   هزار  از  ژوئن  ماه  در  چین  آمریکای  ماه    ۸۳قرضه  در  دالر  و  تریلیون  هزار  به  یافت.    ۷۴می  کاهش  دالر  تریلیون 

میلیارد    ۸۰۰طور مداوم دارایی خود از اوراق قرضه آمریکا را کاهش داده. این در حالی است که به  امسال چین به 

از   بیش  کاهش  معنای  به  فعلی  سطح  از  ذخایر  این  میزان  رساندن  است  ۲۵دالر  آنها  میان،    .درصدی  این  در 

از فروش مق به تحلیلگران  اوراق  این  یاد مییاس وسیع  این اقدام عنوان »گزینه بمب اتمی« چین  کنند و معتقدند 

 .تواند باعث آشوب در بازارهای مالی جهان شودمی

 ساز چینی توسط آمریکاترین تراشهبزرگاحتمال تحریم /  ادامه رویکرد ضدچینی

های نظامی این کشور، به  ساز چینی با پروژه ترین شرکت تراشهبزرگدر پی انتشار گزارشی درباره همکاری   : مهر

می  دهدنظر  قرار  خود  سیاه  لیست  در  را  شرکت  این  آمریکا،  بازرگانی  وزارت  زودی  به  تجاری    .رسد  تحریم 

زد.تی. شرکت و  هوآوی  مانند  چینی  آمر های  کشمکش  سرآغاز  فقط  احتماال  شرکتای  با  است.  یکا  چینی  های 

های دولتی این کشور برای  استریت ژورنال در گزارشی اعالم کرده وزارت دفاع آمریکا تحقیقات سازمان روزنامه وال 

است. SMIC افزودن شرکت کرده  تایید  را  بازرگانی  وزارت  فهرست سیاه  به  به     چین  این شرکت  که  در صورتی 

 SMIC شود وهای آمریکایی ممنوع میشود، مراودات تجاری آن با شرکت  فهرست سیاه وزارت بازرگانی افزوده

تراشهبزرگعنوان  به  روبه ترین  زیادی  خسارات  با  چین  میساز  نمیرو  شرکت  این  زیرا  تجهیزات  شود  به  تواند 

تراشه  آزمایش  و  برای ساخت  موردنیاز  یابد.آمریکایی  وال    هایش دست  با  در مصاحبه  آگاه  ژورنال  استریمنابع  ت 



 
کرده  کمکفاش  نگران  آمریکایی  مقامات  احتمالیاند  شرکت   SMIC های  هستند.  چین  دفاعی  زیربنای  به 

ساز چینی با کند تراشه»اس.او.اس اینترنشنال« از پیمانکاران وزارت دفاع آمریکا اخیرا با انتشار گزارشی ادعا می

از   با ارتش چین   کند.های دفاعی چین همکاری میترین شرکتبزرگ یکی  از سوی دیگر محققان دانشگاهی که 

می پروژه همکاری  طراحی  مشغول  فناوری کنند،  از  استفاده  برای  این  SMIC هایهایی  گزارش  طبق  هستند. 

تراشه پیمانکار، محققان نمی از  فعالیتتوانند  برای  دیگر  کنند.های  استفاده  بیانیه  SMIC شرکت   های خود  ای در 

نظ  ارتباط  و سرویس هرگونه  تراشه  از  دارد  تاکید  این شرکت  است.  کرده  رد  را  نظامی  امی  برای مصارف  هایش 

رابطهاستفاده می ندارد.کند و هیچ  با ارتش چین  از گزارش خود     ای  نیز  اینترنشنال«  از سوی دیگر »اس.او.اس 

ادعا می  و  بهدفاع  پروژهکند شرکت چینی  در  داردطور عمیق  نظامی شراکت  تراشهالبت  .های  ارتباط  ساز ه هنوز 

 چنانچه آمریکا  .چینی با ارتش چین تایید نشده و مشخص نیست مذاکرات و تحقیقات به ممنوعیت آن منجر شود

SMIC  شودتر میرا در فهرست سیاه خود قرار دهد، جنگ تجاری میان آمریکا و چین گسترده. 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارزکاهش یافت   ۲۰نرخ رسمی  ؛ ۹۹شهریور  ۱۷

ارز عمده را اعالم کرد که براین   ۴۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )دوشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

نرخ   یافت،    ۲۰اساس  نرخ    ۱۷ارزکاهش  و  افزایش قیمت همراه شد  با  ما  ۱۰ارز  ثابت  ایرنا،   .ندارز هم  به گزارش 

و نداشت  تغییری  گذشته  روزهای  به  نسبت  آمریکا  دالر  هر  شهریور(  )هفدهم  امروز  اساس  ریال    ۴۲ براین  هزار 

همچنین در  .ریال اعالم شد ۷۰۵هزار و  ۴۹ریال و هر یورو نیز  ۶۱۰هزار و  ۵۵قیمت خورد. هر پوند انگلیس به قیمت 

هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۸۰۵هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۹۳۶هزار و    ۴۵تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس  

ریال،    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۴ریال، روپیه هند    ۶۸۱هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۷۱۱

ریال،    ۵۱۷هزار و    ۳۹  ریال، یکصد ین ژاپن  ۳۲۶هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۲۸هزار و    ۱۳۷دینار کویت  

  ۳۲دالر کانادا   عالوه بر این، نرخ .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    دالر هنگ

  ۶۴۹هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۳۲هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۱۸۲هزار و    ۲۸ریال، دالر نیوزیلند    ۱۰۸هزار و  

  ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۳۱هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۸  ریال، روبل روسیه

ریال، دالر    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵۹۴هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا  

و    ۳۰سنگاپور   تاکای بنگالدش    ۷۷۳هزار  و    ۴۹ریال، یکصد  ریال،    ۲۶۷هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۰هزار 

ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۶۶۸هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال   ریال،    ۳۲کیات میانمار  

ینگیت ریال، ر  ۹۵۱هزار  ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند  ۱۵۰هزار و  ۶امروز نرخ یوان چین  .ریال تعیین شد ۸۱۴هزار و  ۳۰

یال، یکصد    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۸۹هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۲۱هزار و    ۱۰مالزی  

ریال،    ۸۴۸هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی   ۶۴۳هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۷۱هزار و  ۹تنگه قزاقستان  

ریال، یکصد پزوی فیلیپین   ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۹۱۳ر  هزا  ۱۵ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۹افغانی  

منات جدید  ریال،    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۰۸۲و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۳۹۸هزار و    ۸۶

 .گذاری شدریال ارزش  هزار ۱۲ترکمنستان 

 

 گلوبال تایمز: خروج از برجام بخشی از نظام سلطه آمریکا بر دنیا است 

آمریکا به دنبال پیشبرد یک نظم نوین در راستای حفظ    -ایرنا  -پکن روزنامه گلوبال تایمز چین در گزارشی نوشت: 

سلطه خود بر دنیا است و بخشی از این سناریو شامل خروج این کشور از توافقنامه های مهم بین المللی از جمله 

https://www.irna.ir/news/84029606/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84029606/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84026748/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7


 
است ا  .برجام  گزارش  است:به  آورده  خود  گزارش  در  دوشنبه  روز  تایمز،  گلوبال  رییس   یرنا  ترامپ  دونالد  دولت 

جمهوری آمریکا کماکان به بی توجهی های خود به قراردادها و توافقات مهم بین المللی و تحقیر مقام های ارشد  

گزارش تاکید  .ته استاین موارد پیش از این سابقته نداش سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل ادامه می دهد

چند  مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل تاکید بر جهانی شدن و کرده است که ترامپ بارها در محافل مختلف از

کنوانسیون سازمان ملل در مورد  برای حفظ هژمونی دریایی خود، از پذیرش جانبه گرایی به شدت انتقاد کرده و

کی است که از زمان روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهوری گزارش حا   .حقوق دریاها خودداری کرده است

پاریس در مورد تغییر اقلیم و توافق هسته   معاهده بین المللی از جمله توافقنامه ۱۰از بیش از   آمریکا، این کشور

در نظم بین  اخالل ای ایران خارج شده و تقریباً در ناکام کردن و فلج نمودن سازمان تجارت جهانی موفق بوده است

آمریکا از  را  انتقادها  از  ترامپ همواره موجی  به   .به همراه داشته است المللی موجود توسط دولت  تایمز  گلوبال 

این  آمریکا هم  آورده است: در داخل  و  پرداخته  برتری طلبی آن کشور  با حفظ  ایجاد نظم نوین  برای  آمریکا  تالش 

باعث اید   سیاست های درهم گسیخته  داخلی  را شدت بخشیده ئولوژیک«  »جنگ  آن  و  نظریه هایی  است شده 

و گسترش خشونت باعث از بین رفتن نظام آزادی دموکراسی در آن کشور   برتری سفید، جنایات نفرت انگیز چون

نشریه چینی نوشت: در شرایطی که آمریکا دچار چنین مشکالتی شده و دنیا را نیز درگیر راهبردهای   .شده است

از عوامل ایدئولوژیک   در تالش هستند ست کسانی مانند مایک پمپئو وزیر خارجه آن کشور سختغلط خود کرده ا

ایجاد رویارویی ایجاد کنند بین جهان و چین استفاده کرده برای  المللی جدید  بین  و   که مخالفت و یک نظم  با چین 

آن است از عناصر  آن نظم  از  این کشور  تاکید کرد: .منفک کردن  تایمز  اند که دولت   گلوبال  امروز بسیاری دریافته 

آمریکایی سیاستمداران  از  گروهی  و  کشور  آن  دولت  در  عناصر  از  برخی  و  بین   ترامپ  نظم  برای  جدی  تهدیدی 

 .سازمان ملل متحد بیش از هر زمانی به نیاز بشر تبدیل شده است المللی هستند و نظام جهانی با محوریت

 

 بزرگنمایی توان اتمی چین، نقشه واشنگتن برای تضعیف بازدارندگی پکن 

انتشار گزارش وزارت دفاع آمریکا در خصوص توان تسلیحات اتمی چین اقدام تازه واشنگتن در راستای    -ایرنا  -پکن

به گزارش    .متوقف کردن قدرت فزاینده پکن در عرصه های نظامی و روند بازدارندگی هسته ای این کشور است

کالهک اتمی است و پیش بینی    ۲۰۰انه با حدود  ایرنا، طبق اعالم وزارت دفاع آمریکا چین اکنون دارای یک زرادخ

این اقدام از نگاه چین تالشی از سوی آمریکا برای جلب توجه  می شود این رقم در دهه آینده دستکم دو برابر شود

ضمن آنکه به نظر بسیاری از تحلیلگران واشنگتن قصد دارد با فشار بیشتر بر چین  جهان به توان اتمی چین است

وزارت دفاع آمریکا در این خصوص در    ۲۰۲۰گزارش سال      .رندگی هسته ای این کشور را تضعیف کندنیروی بازدا

آمریکا در امور هنگ  این کشور و چین شرایط بسیار پرتنشی را تجربه می کنند و  شرایطی منتشر می شود که 

از سوی دیگر چین می گوید     .کنگ، تایوان، دریای جنوبی و مسایل تجاری با پکن دچار منازعاتی کم سابقه است

هرگز درمورد تعداد کالهک های هسته ای خود اقدامی تبلیغاتی نکرده است و نمی خواهد این را یک اهرم فشار  

اولین کشوری نخواهد بود که دست به سالح اتمی   چین بارها اعالم کرده است این کشور هرگز ارتش قلمداد کند

تسلیحات این  از  و  برد  کشورهای می  و   علیه  کند  نمی  استفاده  ای  هسته  تجهیزات یا غیر  این  با  را  تهدید   آنها 

کرد قبل   .نخواهد  دهه  سه  به  نزدیک  امور   از  این  اندرکار  دست  موسسات  و  ها  اندیشکده  از  بسیاری   ،

از  تغییر زیادی نکرده است.   کالهک هسته ای دارد که البته ارقام آن  ۲۰۰چین بیش از   معتقد بوده اند که تحقیقاتی

در سالهای اخیر تعداد کالهک  جمله موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم و فدراسیون دانشمندان آمریکا

اما چین هرگز این ارقام را   مورد اعالم کرده اند که مورد استناد بسیاری قرار گرفته،    ۳۲۰های هسته ای چین را  

برای   .تایید نکرده است آمریکا  اینکه وزارت دفاع  به  حاال  اقدام  پر تنش با چین  این شرایط خاص و  بار در  نخستین 

ارزیابی کالهک های اتمی چین کرده است، مساله ای که برای پکن و دیگر کشورها تردید برانگیز است تا حدی که  
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آنها قصد تضعیف چین را دارند و می خواهند درک عمومی و آگاهی ها   روزنامه گلوبال تایمز چین در این باره نوشت

مورد و یا تقریبا در    ۲۰۰نشریه افزود: اینکه گفته شود تعداد کالهک ها   .درباره این تجهیزات را تحت تاثیر قرار دهند

اعالم شود در گزارش  اینکه  اما  امری عادی است  تعداد کالهک   این حدود است،  آینده  در طول دهه  چین حداقل 

یک ارسال  کرد،  خواهد  برابر  دو  را  خود  ای  هسته  از  پی های  عمدی  برای ام  متحده  بر  ایاالت  مبنی  است  جهان 

پنتاگون با طرح چنین گزارشی اهدافی را دنبال می کند  .زرادخانه هسته ای خود است چین در حال توسعه  اینکه

تضعیف قدرت بازدارندگی هسته ای چین و افزودن بر تنش ها در دریای جنوبی و تنگه تایوان است.   که از جمله آن

جلب   .این موضوع تحریکات نظامی و سیاسی آمریکا علیه چین نیز با چنین اقدامات تعمدی مطرح است  افزون بر

توجه افکار عمومی به زرادخانه هسته ای و توان اتمی چین و انحراف افکار عمومی از توان باالی نظامی و هسته  

ه دنبال آن است با اعمال فشارهایی از این ای آمریکا از دیگر اهداف پنتاگون از این گزارش است و اینکه واشنگتن ب

آمریکایی ها واقف هستند که توان تسلیحاتی اتمی   .دست برای خلع سالح اتمی چین و حتی روسیه استفاده کند

آنها به مراتب باالتر و زرادخانه های آنها انباشته تر از چین است و فاصله دو کشور قابل مقایسه نیست ولی اینها  

روزنامه ارگانی چین   .آمریکا است تا چین را وادار به شرکت در مذاکرات خلع سالح هسته ای کندتالشی از طرف  

تصریح کرد که این کشور از این تسلیحات به عنوان یک نیروی بازدارنده و نه اهرم فشار بر دیگران بهره می گیرد و  

غم فشارهای آمریکا چین این نیروی  متفاوت است و به ر  این سیاست پکن با واشنگتن و سودجویی های آن کشور

چین باید   لیانگ یونگ از تحلیلگران مسایل نظامی در چین می گوید:   .بازدارندگی را مورد حراست قرار خواهد داد

برای   کافی  ای  بازدارندگی هسته  قدرت  که  کند  اطمینان حاصل  و  را حفظ  خود  ای  قدرت هسته  رشد  و  توسعه 

ادعا می کند که چین طی یک دهه آینده   گلوبال تایمز نوشته است: آمریکا .ت داردمقابله با فشارهایی از این دس

اما  دارد،  را  کاری  انجام چنین  توانایی  نیست که چین  برابر خواهد کرد. شکی  دو  را  ای خود  کالهک های هسته 

دارد بستگی  چین  امنیت  علیه  آمریکا  تهدیدهای  میزان  به  دهد  انجام  کاری  چنین  چین  افزاید:    .اینکه  می  لیانگ 

پنتاگون در گزارش ساالنه خود درباره وضعیت نظامی چین، همیشه مبالغه آمیز موضوع را عنوان کرده و چین را 

چین کشوری صلح دوست است و واشنگتن نمی تواند افکار   تهدید نشان داده است و این بار هم یک استثنا نیست

همانطور که "سونگ جونگ پینگ" تحلیلگر نظامی چین می   .دعمومی دنیا را علیه این نوعدوستی پکن بسیج کن

و مجهز است که بتواند با تهدیدها و تحریکات آمریکا مقابله کند و مرعوب   آنقدر قدرت و توان نظامی دارد گوید چین

   .فشارها و اقدامات واشنگتن نشود

 

 آمریکا مدعی توسعه طلبی نظامی چین در پاکستان شد 

آباد و پکن به ویژه طرح راهروی اقتصادی این دو  آمریکا که همواره علیه مشارکت راهبردی اسالم   -ایرنا    -آباد  اسالم

آس برای  کشور  پاکستان  در  نظامی  طلبی  توسعه  به  را  چین  بار  این  است،  داده  نشان  را  خود  مخالفت  یایی 

کرد متهم  استراتژیک  عمق  منافع  به  روز    .دستیابی  »داون«  پاکستانی  روزنامه  اینترنتی  پایگاه  ایرنا،  گزارش  به 

آمریکا، چین دارا ایاالت متحده  ی منافع راهبردی عمیق در یکشنبه نوشت که براساس یک گزارش رسمی دولت 

درگیری  برای  کننده  تحریک  عوامل  رغم  به  کشور  دو  هر  و  است  همکاری  پاکستان  یکدیگر  با  قاره(  شبه  )در  ها 

خود به کنگره این کشور با موضوع تحوالت نظامی    ۲۰۲۰افزاید: وزارت دفاع آمریکا در گزارش  داون« می»  .کنندمی

پ  که  داشته  اظهار  چین،  در  امنیتی  تعامالت  و  افزایش  درصدد  پکن  که  است  کشورهایی  معدود  میان  در  اکستان 

می آن  با  چندجانبه  و  می  .باشددوجانبه  شد،  منتشر  جاری  هفته  اوایل  که  گزارش  میان  این  در  پاکستان  گوید: 

نظر  در  خود  نظامی  لجستیکی  تاسیسات  برای  را  آن  در  مناطقی  زیاد  احتمال  به  چین  که  دارد  قرار  کشورهایی 

اسالم گ و  پکن  جانب  از  همواره  که  ادعایی  استرفته،  شده  رد  قویاً  پاکستان    .آباد  در  چین  شد:  مدعی  پنتاگون 

شود.  های عملیاتی جهت دستیابی به اهداف راهبردی خود قلمداد میکمپینی به راه انداخته که هدف آن فعالیت
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تعامالت دو افزایش  به دنبال  این کارزار، پکن  از  پاکستان،  به عنوان بخشی  با کشورهایی مانند  جانبه و چندجانبه 

روسیه و اعضای سازمان آ.سه.آن است تا بتواند توانایی خود در بخش سازماندهی و مدیریت عملیات ترکیبی با  

در این گزارش ادعا شده است که نیروهای پشتیبانی استراتژیک چین    .مشارکت نیروهای خارجی را بهبود بخشد

به می ایستگاه  (SSF) موسوم  اداره  آرژانتین  و  پاکستان  نامیبیا،  در  را  فرماندهی  و  ردیابی  تازگی    .کنندهای  به 

ر نشریه آمریکایی فوربس همسو با مواضع پنتاگون نوشت که پکن دارای منافع تجاری و سیاسی در توسعه بند

  .»گوادر« در جنوب پاکستان است اما هیچ مدرکی دال بر ساخت تاسیسات نظامی چین در این بندر وجود ندارد

پاکستان، احداث خط  پنتاگون در گزارش اخیر خود افزود: طرح  ابتکار کمربند و جاده توسط چین در  به  های مربوط 

انرژی از طریق مناطق راهبردی مانند تنگه ماالکا    لوله و توسعه بندر با هدف کاهش وابستگی چین به انتقال منابع

ها مبنی بر حضور نیروهای چینی در پاکستان و  ارتش پاکستان اواسط تیرماه امسال برخی گزارش  .شودانجام می 

پایگاه  از  آنان  کرداستفاده  رد  را  ادعا  این  و  دانست  غیرمسئوالنه  را  کشور  این  هوایی  نیز    .های  پاکستان  دولت 

های نظامی در پاکستان  دیبهشت ماه سال گذشته ادعای پنتاگون مبنی بر تصمیم چین برای احداث پایگاهاواسط ار

  .را تکذیب کرده بود

 

 کند خطر را تایید میسازمان جهانی بهداشت تنها واکسن موثر و بی  :مدیرکل سازمان جهانی بهداشت

ساخت   -ایرنا-تهران برای  جهانی  رقابت  و  تکاپو  با  همزمان  بهداشت،  جهانی  سازمان  مدیرکل  آدهانوم  تدروس 

به گزارش ایرنا به    .خطر باشدکند که موثر و بی واکسن گفت، سازمان متبوعش تنها واکسن کرونایی را تایید می 

ت: جنبش ضد واکسن می تواند روایت  نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت گف

  های خود را در مبارزه با واکسن جدید داشته باشد اما روند تولید واکسن می تواند گویا باشد و مردم نباید گیج و

رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت که این سازمان وابسته به سازمان ملل هیچ گونه واکسنی را تا    .گمراه شوند

خطر بودن و کارامدی آن تایید نخواهد کرد حتی با وجود این که روسیه و چین استفاده از    بی  قبل از معلوم شدن

واکسن های آزمایشی خود را قبل از پایان تحقیقات کامل آغاز کرده اند و دیگر کشورها پیشنهاد روند اعطای مجوز  

ند دهه با موفقیت استفاده شده  در کنفرانس خبری گفت واکسن ها طی چ آدهانوم  .استفاده از واکسن را داده اند 

وی افزود: می خواهم به مردم    .اند و در ریشه کنی آبله و رساندن فلج اطفال تا مرز نابودی کامل موفق بوده اند

کرد نخواهد  تایید  نیست  خطر  بی  و  کارامد  که  را  واکسنی  جهانی  بهداشت  سازمان  که  دهم  مدیرکل   .اطمینان 

بیماری در کنگو کمک کرد هرچند  سازمان جهانی بهداشت توضیح داد   این  به توقف شیوع  ابوال  که واکسن جدید 

هفته گذشته   .با توجه به استقرار هزاران گروه مسلح مستقر در این منطقه توقف این ویروس مرگبار دشوار بود که

موثری   کرونای  واکسن  تا هر  این کشور است  قوانین  در  بازنگری  بررسی  در حال  کرد  اعالم  به  بریتانیا  نیاز  بدون 

گیرد قرار  استفاده  مورد  کامل  کووید  .مجوز  واکسن  )مرداد(  آگوست  در  که  بود  در جهان  اولین کشور    ۱۹-روسیه 

ساخت خود را بعد از آزمایش فقط بر روی چند نفر تایید کرد. دانشمندان روسی تاکنون اطالعات مربوط به تحقیقات  

لید کرده است  اولیه خود را منتشر کرده اند که نشان می دهد واکسن تولیدی آنها بی خطر است و در بدن پادتن تو

هزار نفر آزمایش شده است و   ۴۰اما نتایج محدود بوده است. واکسن جدید کرونا موسوم به اسپوتنیک وی بر روی  

و »سرگئی شایگو«   رئیس جمهوری روسیه  پوتین  پیشنهاد شده است. دختران والدیمیر  و پرستاران  پزشکان  به 

اند را دریافت کرده  این کشور واکسن  انجامتحقی  .وزیر دفاع  برای  پر خطر  با گردآوری گروه     قات گسترده در چین 

بیماری های   کنترل  رئیس مرکز  )تیر(  ژوئیه گذشته  انجام است.  در حال  این کشور  واکسن های  از  یکی  آزمایش 

چین اعالم کرد که یک دوز از واکسن را دریافت کرده است اما به طور مشخص نگفته که آیا این آزمایش بخشی از  

نهآزمایشا  یا  بوده  واکسن  تست  بالینی  انتخابات    .ت  از  قبل  تا  داده  وعده  ترامپ  دونالد  آمریکا  واکسن    ۲۰۲۰در 

ساخت این کشور عرضه شود اما افکار عمومی و برخی مقامات این کشور از جمله دموکرات ها درباره کارامدی و  
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دارند تردید  شده  داده  وعده  واکسن  بودن  خطر  سازمان    ۱۹-کووید  .بی  یک  که  عنوان  به  را  آن  بهداشت  جهانی 

میلیون نفر را در جهان مبتال کرده که از این تعداد براساس    ۲۷بیماری همه گیری اعالم کرده است تاکنون بیش از  

 .نفر جان باخته اند ۵۵۵هزار و  ۸۸۷آخرین آمار 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 حضور ایران در نمایشگاه جهان رنگارنگ 

با   ازپکن ؛ خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل پنجمین نمایشگاه فرهنگی با عنوان جهان رنگارنگ 

کشور با  حضور  جاده  یک  کمربند  یک  طرح  عضو  یافت.های  گشایش  پکن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  این   حضور 

های نمایشگاه بین  ( و یکی از بخشICCIEنمایشگاه در قالب پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع خالقه پکن )

خدمات   تجارت  )  ۲۰۲۰المللی  است. CIFTISچین  شده  دایر  پکن  در  گذشته  روز  از  که  است   ) 

خدمات   تجارت  المللی  بین  )  ۲۰۲۰نمایشگاه  شرکت  CIFTISچین  با  جمعه  روز  جمله کش  ۱۴۸(  از  منطقه  و  ور 

در این نمایشگاه که با همکاری وزارت بازرگانی چین و شهرداری   جمهوری اسالمی ایران در پکن گشایش یافت.

سازمان  است  شده  دایر  سفارتخانه پکن  المللی،  بین  انجمنهای  چین،  در  مستقر  و  های  خارجی  بازرگانی  های 

از  شرکت دارند.  ۱۴۸هایی  و منطقه شرکت  ویژه کشور پنج  کشور  رنگارنگ  نمایشگاه فرهنگی جهان  در  مین  های 

کشور  فرهنگ  ترویج  خارج،  جهان  و  پکن  بین  فرهنگی  مبادالت  پیشبرد  هدف  با  جاده  یک  کمربند  یک  و امتداد  ها 

برگزار شده است. دیگر  مناطق  و  بین چین  دوستانه  روابط  تقویت  و  مختلف  فرهنگی     مناطق  نمایشگاه  پنجمین 

این نخستین نمایشگاه پس    روز دایر است.  ۶های در امتداد یک کمربند یک جاده به مدت  ژه کشور جهان رنگارنگ وی

 از شیوع ویروس کرونا در چین است

 

سرکوب قیام /  ینیچ یهاتا سرکوب بوکسور  نیخون از جمعه خ؛یتار میتقو/  چه گذشت؟  ایبر دن یروز نیدر چن

ها در چینبوکسور   

ر چین سرکوب شد. قیام تاریخی »بوکسورها« د میالدی ۱۸۹۹سال پیش در چنین روزی هفتم سپتامبر  ۱۲۱  

های هماهنگ عادل« بود که در  ها لقب گروهی از نظامیان چینی موسوم به »آی ـ هو ـ چوآن« یا »مشت بوکسور 

دخالت  با  دولتمخالفت  روزافزون  اقدامات های  جمله  از  کردند.  قیام  چین،  کشور  امور  در  ژاپن  و  غربی  های 

سفارتخانه بوکسور  تصرف  دولتها  مبارزه  های  و  پکن  شهر  در  غربی  فعالیت های  با  مذهبی شدید  مبلّغان  های 

بوکسور  استعماری  ضد  قیام  سرانجام  اما  بود.  نیرو اروپایی  را  چین ها  در  ژاپنی  و  آمریکایی  اروپایی،  متحد  های 

 ها بپردازد. سرکوب کردند و دولت چین مجبور شد که غرامت سنگینی به آن

 

 موفقیت آزمايش فضاپیماي چیني با قابلیت استفاده مجدد /    پس از دو روز فعالیت در مدار

باقابلیت بازگشت  فضاپیمای چین  پرتاب به زمین  از  الملل  .استفاده مجدد پس  بین  خبرگزاری  به گزارش سرویس 

پکن، صدا و سیما به   از  با موفقیت  مدار،  در  فعالیت  روز  دو  از  قابل استفاده مجدد چین پس  آزمایشی  فضاپیمای 

سازمان هوا فضا چین روز یکشنبه اعالم کرد این موشک روز    محل فرود برنامه ریزی شده خود در زمین بازگشت.

فضاپیما به منظور انجام  این    از مرکز ماهواره جیاچوان پرتاب شد.  F  ۲جمعه بر روی یک موشک حامل النگ مارچ  

فناوری  با  بازگشت آزمایشات مرتبط  پرتاب  های  به محل  یکشنبه  امروز  و سرانجام  ماند  باقی  در مدار  روز  دو  پذیر، 

نکته جالب در مورد این پرتاب این است که هیچ تصویری از این سامانه، عملیات پرتاب و ... منتشر نشده    بازگشت.

با این پرتاب،    های فضایی اشاره شده است.وریت برای توسعه نسل بعدی فناوری و تنها به نقش حیاتی این مام
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ماهواره۳۴۴ وسیله  به  ماموریت  النگبر اُمین  خانواده  و  های  النگ۱۴مارچ  ماموریت  خورد. ۲-مارچاُمین  رقم   اف 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع

 

 انتقاد شدید پمپئو از مراکز فرهنگی چین در آمریکا 

، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حساب توئیتری خود  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

انتشار اطالعات   به عنوان قطب  بازویی تبلیغاتی برای حزب کمونیست چین هستند و  نوشت: مراکز کنفوسیوس 

 .ها مراکز فرهنگی نیستندکنند. گول نخورید، آنهای آمریکا عمل میه غلط و نفوذ بدخواهانه در دانشگا

 

 : فارس  یخبرگزار -

 درصد کارکنان و خانواده هایشان تزریق شد  ۹۰واکسن »کرونا«ی چین به  

از خانواده   ۹۰گوید  مدیرعامل شرکت داروسازی چینی »سینوواک« می های کارمندان این شرکت در چین، درصد 

را دریافت کرده   ۱۹واکسن کووید   به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری   .اندساخت این شرکت 

رویترز،ف از  نقل  به  »سینوواک ارس  چینی  داروسازی  شرکت  از    ۹۰گوید  می (Sinovac) «مدیرعامل  درصد 

رئیس اجرایی    .اندساخت این شرکت را دریافت کرده   ۱۹ی کارمندان این شرکت در چین، واکسن کووید  هاخانواده 

را   کرونا های آنها واکسن ویروسو خانواده «Sinovac Biotech Ltd» درصد از کارمندان  ۹۰این شرکت گفت: حدود  

کرده  دریافت  شده  ساخته  اضطراری  استفاده  برای  چینی  شرکت  توسط  ملی   .اندکه  اداره  دبیر  ژونگوی،  ژنگ 

واکسن  این  که  هستند  کلیدی  کارمندان  میان  در  ناظر  مقامات  و  پزشکی  نظام  کارمندان  که  گفت  چین  بهداشت 

دریافت کرده  داروسازی  کارکنان شرکت  از  قبل  را  رویترز     .اندتجربی  به  ویدونگ، مدیرعامل شرکت سینوواک  یین 

ی آن در مرحله سوم آزمایشات بالینی است و در طرح استفاده  کرونا گفته است که شرکت سینوواک که واکسن

واکسن   این  است،  شده  گنجانده  نیز  حدود  اضطراری  به  را  خانواده   ۳۰۰۰تا    ۲۰۰۰بالقوه  و  که  کارمند  آنها  های 

است کرده  تزریق  بودند،  شده  زیست  .داوطلب  انبوه  شرکت  و  بالقوه  تولید  سازی  آماده  برای  سینوواک  فناوری 

 /انتهای پیام .هزار متر مربع احداث کرده است ۲۰به متراژ    هیک کارخان کرونا واکسن

 

 : ران یعصرا -

 بلند لوکس ساخت چین رونمایی از یک شاسی

در    ۲۱۰و کوپا تی  ۳۰۰عصرایران: زوتی یکی از برندهای خودرویی چین است که دو محصول آن با نام های آریو اس

بازار ایران حضور دارند. زوتی که جز جوانترین خودروسازان چینی محسوب می شود در ارائه محصوالت خود توجه 

اما در    .قایسه با دیگر چینی ها( نشان داده استویژه ای به طراحی بروز)هر چند از نوع کپی( و کیفیت برتر)در م

با قیمت   T700 ادامه سراغ دالر در بازار چین ارائه می   ۱6۸۹6می رویم که یکی از جدیدترین های زوتی است و 

شود. این شاسی بلند میان سایز در قسمت دماغه طراحی ساده اما قابل قبولی را ارائه می دهد که بازهم این  

در نمای عقب نیز چراغ های اصلی ذهن مخاطب را   .وان رویکردی اختصاصی برای زوتی دانستطراحی را نمی ت

به سمت محصوالت جدید جگوار می برد اما به هر ترتیب حاصل کار ترکیب زیبایی است که در تصاویر مشاهده می  

میلیمتر در ارتفاع توسعه    ۱6۸۰و  میلیمتر در عرض    ۱۹۳۳میلیمتر در طول،    4۷4۸برابر با    ۷۰۰از منظر ابعاد تی  .کنید

با   برابر  نیز  بین محورها  فاصله  که طراحان    ۲۸5۰یافته است.  دریافت  توان  آنالیز ساده می  یک  با  میلیمتر است. 

از   معموال  که  است  موردی  این  و  اند  کرده  عمل  خوب  بسیار  مختلف  های  قسمت  بین  اعداد  تقسیم  در  زوتی 
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ن ارزان قیمت انتظار  کابین   .خروجی های کرومی اگزوز در نمای عقب نمایشی هستند  !می رودمحصوالت چینی 

یک محیط باکیفیت را پیش روی مخاطب قرار می دهد که فناورانه های آن بویژه نمایشگر تبلتی بزرگ  ۷۰۰زوتی تی

است  ۱۰ افزوده  آن  جذابیت  بر  کنسول  مرکز  در  فرمان   .اینچی  به  شبیه  طراحی  کنترلی  های  دکمه  با  فرمان 

باید به ترمز اضطراری،    ۷۰۰مکانات استاندارد تیاز ا  .ماستنگ دارد و بخش های کرومی آنرا زیباتر هم کرده است

در   حرکت  دستیار  دیی،  بی  ایی  و  اس  بی  ای  ها،  الستیک  باد  میزان  نمایشگر  عقب،  رادار  ای،  دکمه  استارت 

سانروف مونوروف     .سرباالیی، نورباالی تطبیقی، کروز کنترل تطبیقی، سامانه پایداری الکترونیکی و ... اشاره کرد

رقی، نشانگر آمپر کامال دیجیتال، ورود بدون کلید، ریموت استارت، درب صندوق برقی، صندلی های برقی، رکاب ب

برقی ردیف جلو، گرم کن و تهویه صندلی ردیف عقب و جلو، گرم کن آینه ها، سنسور باران و ... از دیگر آپشن های 

سابقه زوتی در شاسی بلندهای    در بخش پیشرانه اطالعات رسمی در دست نیست اما با توجه به   .است  ۷۰۰تی

لیتری مجهز به توروبوشارژ استفاده خواهد کرد.   ۲.۰و    ۱.۸از پیشرانه    ۷۰۰قبلی می توان پیش بینی کرد که تی

سرعته دوکالچه    6لیتری با جعبه دنده   ۱.۸اسب بخار است. نمونه    ۱۸۷و    ۱۷4میزان خروجی این موتورها به ترتیب  

 .لیتر است 64سرعته اتوماتیک هماهنگ می شود. ظرفیت باک این خودرو  ۸ده  لیتری با جعبه دن ۲و نمونه 

 

 : مهر -

 صادرات ماه آگوست چین فراتر از انتظار شد 

خبر: دالری  داده   /۱۰۰۱۱۱۴کد  ارزش  آگوست،  ماه  در  داد  نشان  و  شد  منتشر  امروز  چین  گمرک  کل  اداره  های 

به   درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است.   ۹.۵صادرات این کشور فراتر از انتظارات کارشناسان شده و  

د در ماه آگوست، های اداره کل گمرک چین امروز منتشر شد و نشان داسی، دادهبیانبه نقل از سی  گزارش مهر

درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده    ۹.۵ارزش دالری صادرات این کشور فراتر از انتظارات کارشناسان شده و  

درصد نسبت به سال گذشته افت کرده؛ این در حالی   ۲.۱در همین حال، ارزش دالری واردات در ماه آگوست    است.

شرکت  اقتصاددانان  که  رویتاست  نظرسنجی  در  پیشکننده  میرز  آگوست  بینی  ماه  در  صادرات  درصد    ۷.۱کردند 

از جهش   و  کرده  کمتر شود.   ۷.۲جهش  ماه جوالی هم  در  آن  پیش  درصدی  کارشناسان  که این  بودند  کرده  بینی 

در ماه آگوست تراز   درصد افت کرده بود.  ۱.۴درصد رشد کند، در حالی که در ماه جوالی    ۰.۱واردات چین در این ماه  

چ توانست  تجاری  کشور  این  و  شد  مثبت  اقتصاددانان    ۵۸.۹۳ین  که  حالی  در  کند،  ثبت  تجاری  مازاد  دالر  میلیارد 

میپیش جوالی    ۵۰.۵۰کردند  بینی  ماه  در  چین  تجاری  تراز  همچنین  شود؛  ثبت  تجاری  مازاد  دالر    ۶۲.۳۳میلیارد 

گوید: صادرات قدرتمند اس لومبارد میتی بو ژوئانگ، اقتصاددان ارشد امور چین در شرکت    میلیارد دالر شده بود.

در   کرد.  ۲چین  تقویت خواهد  را  امسال  نیمه دوم  در  این کشور  اقتصادی  متوالی رشد  اداره گمرک  داده  ماه  های 

درصد نسبت به سال قبل جهش کرده، در حالی که   ۱۱.۶نشان داد که ارزش یوآنی صادرات چین در ماه آگوست،  

 صد افت داشته است. در ۰.۵ارزش یوآنی واردات 

 

 ترامپ به دنبال تحریم بزرگترین تولیدکننده تراشه کامپیوتری چین است 

بر  صادرات  محدودیت  وضع  دنبال  به  ترامپ  دولت  کرد  اعالم  آمریکا  دفاع  وزارت  بین   سخنگوی  المللی  شرکت 

به   خبرنگار مهر به گزارش   .باشدرسانا )سمیک(، بزرگترین تولیدکننده تراشه کامپیوتری چین، میتولیدکننده نیمه

بر   صادرات  محدودیت  وضع  دنبال  به  ترامپ  دولت  کرد  اعالم  آمریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  رویترز،  از  شرکت  نقل 

نیمهبین تولیدکننده  تراشه کامپیوتری چین، می(سمیک) رساناالمللی  تولیدکننده  بزرگترین  وزارت دفاع در    .باشد، 

های این  چین به لیست سیاه وزارت تجارت است. شرکت (SMIC ) سمیک حال مذاکره بر سر ضرورت اضافه شدن

https://www.tabnak.ir/fa/news/1001114/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5016716/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.mehrnews.com/
https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=981-HK


 
می  محروم  آمریکایی  و خدمات  کاالها  دریافت  از  حاضر  لیست  حال  در  لیست سیاه   ۳۰۰شوند.  در  چینی  شرکت 

سخنگوی وزارت دفاع گفت: ما به دنبال تضمین این هستیم که همه صادراتی که    .اندوزارت تجارت قرار داده شده 

بررسیمیانجام   سمیک به تحت  گستردهشود  خیلی  بگیردهای  قرار  تالش   .تری  ادامه  در  اقدام  آمریکا  این  های 

دادن شرکت قرار  تحت فشار  انجام می برای  تکنولوژی چینی  تنشهای  و  آمریکا و  شود  بین  تکنولوژی  های جنگ 

با رد اتطی بیانیه  سمیک در همین زمان شرکت  .چین را به شدت افزایش خواهد داد هامات دولت آمریکا برای  ای 

توسط آمریکا و   هوآوی پس از تحریم .ارتباط این شرکت با ارتش چین اعالم کرد کامالً از این اقدام شوکه شده است

تراشه  تأمین  برای  افتادن این شرکت  تلفنبه مشکل  بازیگر کلیدی در   سمیک های همراه خود،های  به عنوان یک 

 5016716 کد خبر .شودوتری در نظر گرفته می تالش چین برای تولید تراشه کامپی

 

 :نکا کیپ -

 درصد افزایش یافت   ۹.۵صادرات چین 

درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت که بیشترین افزایش از    ۹.۵صادرات چین در ماه اوت    /۱4۲۹6کد خبر :  

صادرات چین در ماه اوت برای سومین ماه پیاپی افزایش یافت و ادامه کاهش  ،پیک نکا به گزارش  .بود ۲۰۱۹مارس  

آنجا ناشی می از  افزایش صادرات  را تحت الشعاع قرار داد.  شود که بیشتر شرکای تجاری چین تعطیلی  واردات 

ب و  برداشته  را  کرونا  ویروس  مهار  جهت  شده  اعمال  اندهای  شده  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دومین  بیشتر  رونق   .اعث 

بود.   ۲۰۱۹درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت که بیشترین افزایش از مارس    ۹٫۵صادرات چین در ماه اوت  

  ۷٫۲درصد رشدی که تحلیلگران انتظار داشتند هم فراتر بود. صادرات چین در ماه جوالی    ۷٫۱این رقم همچنین از  

درصدی را    ۰٫۱درصد کاهش یافته در حالی که بازار انتظار یک افزایش    ۲٫۱واردات به چین    .افته بوددرصد افزایش ی 

صادرات قدرتمند نشان دهنده یک رونق سریع تر و    .درصد کاهش داشت  ۱٫۴داشت. واردات چین در ماه جوالی هم  

از رکود سه ماهه اول سال جاری  متعادل تر برای اقتصاد چین است که به خاطر اقدامات محرک اقتصادی دولت،  

های تولیدی در چین در هفته گذشته نشان داد  یک نظر سنجی خصوصی در مورد فعالیت   .میالدی بیرون می آید

کارخانه های چین اولین افزایش در سفارش های صادرات خود را در سال جاری میالدی در ماه اوت ثبت کرده اند  

عملکرد چین در صادرات که به خاطر افزایش ارسال محموله های   .ج استکه نتیجه احیای آهسته تقاضا در خار

نگرفته   جهان  اقتصاد  رکود  از  چندانی  تاثیر  شده،  تقویت  الکترونیکی  محصوالت  برای  تقاضا  رفتن  باال  و  پزشکی 

غیرمنتظره به طرز  واردات  ولی  داخلی است است.  کمتر  تقاضای  دهنده  نشان  که  یافته  کاهش  ماه  .ای  در   چین 

ولی   .میلیارد دالر بود  ۶۲٫۳۳میلیارد دالر مازاد تجاری داشت. این رقم در ماه جوالی برابر با    ۵۸٫۹۳گذشته میالدی  

دوباره   اوج  تاثیر  تحت  تواند  می  خارجی  تقاضای  چون  نیست  خوشبینانه  چندان  هم  هنوز  چین  صادرات  دورنمای 

چین همچنین به دنبال کاهش   .ی تجاری چین قرار بگیردای مجدد در شرکاگیری ویروس کرونا و اعمال قرنطینه همه

های  خطر  کرونا  ویروس  گیری  همه  و  آمریکا  دشمنی  چون  است  توسعه  برای  خارجی  بازارهای  به  وابستگی 

میلیارد دالر افزایش    ۳۴٫۲۴مازاد تجاری چین با آمریکا در ماه اوت تا    .خارجی برای اقتصاد چین را افزایش داده اند

 .میلیارد دالر ماه جوالی بوده است ۳۲٫۴۶شتر از یافته و بی 

 

 :کیالکترون ی بانکدار یخبر گاهیپا -

 کند چین منطقه تجارت آنالین ایجاد می

http://peykneka.ir/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%db%b9-%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa/
http://peykneka.ir/


 
حوزه  در  خالقیت  قطب  به  را  منطقه  این  و  کند  ایجاد  پکن  در  دیجیتال  تجارت  ویژه  منطقه  یک  دارد  قصد  چین 

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از سی جی تی ان، چین   .های تجارت آنالین مبدل سازدفناوری 

نوظهور   تحوالت  از  را  خود  سهم  و  دهد  گسترش  را  دیجیتال  اقتصاد  خدمات  طریق  این  از  بتواند  است  امیدوار 

دهد. افزایش  در جهان  با همکاری شه   اقتصادی  این خدمات  اندازی  و  راه  این کشور  بازرگانی  وزارت  پکن،  رداری 

شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین چهارم   گیرد.برخی نهادهای مالی و فناوری اطالعات دیگر در چین صورت می 

بین  نمایشگاه  افتتاح  به مناسبت  در نطقی  توسعه سپتامبر  از  این کشور  که  بود  تصریح کرده  تجارت چین  المللی 

این طریق پکن می   کند.ال پشتیبانی می های اقتصادی دیجیتفعالیت  از  را در  تواند فعالیتزیرا  های اقتصادی خود 

گسترده  بسیار  دهد. مقیاسی  توسعه  گذشته  از  در    تر  چین  دیجیتال  ویژه  تجارت  توسعه    ۶منطقه  حوزه 

ارزش زیرساخت دیجیتال،  دولت  صنایع،  کردن  دیجیتال  دیجیتال،  صنعتی سازی  دادهها،  توسیابی  و  تبادالت  ها  عه 

کرد. فعالیت خواهد  دیجیتال  تا سال    تجاری  امیدوار است  این   ۵۰حدود    ۲۰۲۲پکن  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 

 های مرتبط با اقتصاد دیجیتال به دست آید.کشور از محل فعالیت 

 

 اسب بخار:  یخبر گاهیپا -

 تالش ناموفق ایران خودرو برای حضور در بازار چین 

تالش  از  که  شویم  می  مواجه  ایران  خودروسازان  از  یکی  نام  با  چینی  های  رسانه  در  قدیمی  خبرهای  مرور  با 

دارد حکایت  چین  بازار  در  حضور  برای  شرکت  این  »ایران   .ناموفق  چینی،  های  رسانه  در  موجود  اطالعات  بر  بنا 

ه با دو محصول به بازار بزرگ چین ورود کند. این دو محصول، »سمند سورن« و  قصد داشت  ۲۰۰۶خودرو« در سال  

، سدان، بودند. قرار بود سمند سورن در نسخه ای متفاوت و با لوگویی متفاوت به صورت یک  «SD نسخه ۲۰۶»پژو  

ایران خودرو   ۲۰۰۵در سال  .محصول مونتاژ چین و با یک قرارداد همکاری مشترک در این کشور مونتاژ و عرضه شود

قرارداد همکاری مشترکی را با کمپانی »جویهانگ یانگمن لوتوس« منعقد کرد. این کمپانی پیش از ایران خودرو با  

محصوالت  از  بسیاری  همچنین  کرد.  می  تولید  چین  در  را  لوتوس  محصوالت  و  داشت  قرارداد  »لوتوس«  کمپانی 

با برند  لوتوس در چین عرضه می شد. در آن زمان، کمپانی لوتوس    اقتصادی این کمپانی چینی تحت این قرارداد 

من« برند »یونکو« را در  تحت مالکیت هلدینگ مالزیایی »پروتون« قرار داشت. در همین زمان، کمپانی چینی »یانگ 

در این زمان بود که ایران خودرو تمایل    .چین به دست آورد که حاصل همکاری مشترک این کمپانی با »سوبارو« بود

از نظر ب بود که  این کمپانی چینی در آن زمان به دنبال شریکی  را نشان داد.  یانگمن  با کمپانی چینی  ه همکاری 

مالی پروژه تولید لوتوس را تأمین کند و ایران خودرو این شرایط را نداشت، اما چینی ها هیچ وقت فرصت عقد یک 

برد را  -قرارداد  خودرو  ایران  پس  دهند،  نمی  دست  از  را  یونکو،  برد  یعنی  خود،  نظر  تحت  برند  با  تا  کردند  متقاعد 

مدت   برای  که  کرد  منعقد  برندی  با  را  خود  قرارداد  ایران خودرو  که  باشید  داشته  نظر  در  کنند.  امضا  را  قراردادی 

طبق این قرارداد سرمایه گذاری مشترک میان ایران خودرو و    .زیادی هیچ مدل جدیدی را به بازار عرضه نکرده بود

درصد از این قرارداد به ایران    ۳۰درصد از سهام این همکاری مشترک را به دست آورد و    ۷۰یونکو، کمپانی چینی  

خودرو رسید. توجه داشته باشید این قرارداد از هر نظر یک قراداد بد برای طرف ایرانی محسوب می شود، چراکه 

صورت  د به  سهام  معموالً  مشترک  همکاری  قراردادهای  اکثر  گردد  ۵۰-۵۰ر  می  توافق    .تقسیم  به  کمپانی  دو 

براساس   که  ایران  ملی  خودروی  باشد.  سمند  های  نسخه  از  یکی  چین  در  شان  تولیدی  مدل  اولین  که  رسیدند 

دند سمند سورن را در چین ساخته شده بود. پس از آن مشخص شد که این دو کمپانی توافق کر  ۴۰۵پلتفرم پژو  

تولید کنند. سورن در آن زمان هنوز تست های فنی را در ایران می گذراند و به مرحله تولید نرسیده بود و گویا قرار  

خودروی معرفی شده در چین همان سمند داخل ایران بود و تنها در    .بود همزمان در بازار ایران و چین عرضه شود



 
هایی دیده می شد. برای مثال، رنگ زمینه مشکی با طرحی متفاوت در جلوپنجره این برخی جزییات طراحی تفاوت  

خودرو دیده می شد و به جای نشان ایران خودرو، نشان یونکو در وسط جلوپنجره قرار گرفته بود. برای این مدل نام  

ین خودرو در چین عرضه هزار دستگاه از ا  ۳۰در نظر گرفته شده بود و قرار بود در یک سال،   ”GHK7180“ داخلی

شود. این همکاری مشترک هرگز ادامه پیدا نکرد، چراکه کمپانی چینی یانگمن تولید محصوالت لوتوس و عرضه آن  

را به صورت متمرکز در آن  تا سرمایه گذاری خود  توافق رسید  به  پروتون  و با هلدینگ  بود  اولویت قرار داده  را در 

ایران خودرو از    ۲۰۰۸ارداد ایران خودرو با طرف چینی کم کم به حاشیه رفت و سال  پروژه قرار دهد. با این اتفاق، قر

این قرارداد خارج شد. این که دقیقاً چه اتفاقی برای این قرارداد افتاد مشخص نیست و معلوم نیست چرا طرف 

ندهای خروج و توافق های چینی تمایل خود را برای همکاری با ایران خودرو از دست داد. باید دید در این قرارداد ب

یا خیر دریافت کرده است  از طرف چینی  ایران خودرو غرامتی  آیا  و  قرارداد،    .مالی چگونه بوده  این  از فسخ  پس 

، حاضر شد و قصد داشت در صورت یافتن یک شریک  SD سدان، یا همان  ۲۰۶ایران خودرو در نمایشگاه پکن با پژو  

تجاری مناسب، این خودرو را در چین تولید کند. در آن زمان، »پژو« فرانسه با همکاری »دانگ فنگ« در حال ساخت 

ل پژو از حضور ایران خودرو در چین، آن هم با محصولی که خود پژو در حال  بودند و به همین دلی  ۲۰۶نسخه سدان  

تولید آن در این بازار بود، بسیار ناخرسند بود. پس از آن، پژو با قطعیت با حضور ایران خودرو در چین )برای عرضه 

منتفی شد  چین  در  ایرانی  کمپانی  دیگر حضور  بار  و  کرد  مخالفت  پژو(  فوق  .خودروهای  مطالبی    مطالب  چکیده 

است که در رسانه های چینی منتشر شده است و جزییات این قراردادها و اتفاق ها هیچ گاه از طرف ایرانی اعالم  

 پایگاه خبری اسب بخار /  محمدرضا پاداش  .نشده است

 

 : پالس یج -

 ورود چین به بازار خودروی ایران برای واردات یا تولید؟ 

در روزهای اخیر خبر ورود چین به صنعت تولید خودروی ایران شنیده می شود، به همین خاطر برای روشن شدن 

از صنعت نفت و گاز سومین صنعت جی پالس  .ماجرا به سراغ صاحبنظران رفتیم بعد  ایران  ، صنعت خودروسازی 

که   و    ۱۰فعال کشور است  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  از  )  درصد  ۴درصد  کار  نیروی  تشکیل    ۷۰۰از  را  نفر(  هزار 

های بین به دلیل جنگ ایران و عراق و تحریم   ۱۹۷۹پس از انقالب در سال   باشگاه خبرنگاران جوان نوشت،  .دهدمی

تولید خودرو در کشور رشد چشمگیری    ۲۰۰۰المللی، تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافت اما از اوایل سال  

میلیون خودرو، هجدهمین خودروساز بزرگ در جهان و یکی از    ۱.۶ایران با تولید ساالنه بیش از  امروز    .داشته است

ایران در رتبه پنجم رشد تولید خودرو، در کنار چین، تایوان، رومانی    ۲۰۰۹بزرگترین خودروسازان آسیاست. در سال  

د بازار کشور شدند و انواع خودرو هم و هند قرار گرفت. بعد از کاهش تولید خودرو در کشور، کشورهای دیگر وار 

بازار شد وارد  دیگر  برندهای  ایران    .چینی هم  با  را  صنعتی  ارتباط  دیگر  کشورهای  آمریکا  های  تحریم  از  پس  اما 

کاهش دادند که به دنبال آن خودروهای چینی نیز از بازار کشور رفت. حال پس از مدت ها برخی اخبار حاکی از آن  

این  خودرو  صنعت  کارشناسان  گفته  به  و  شود  خودرو  صنعت  در  ایران  تجاری  شریک  چین  است  قرار  که    است 

با توجه به تجربه    !موضوع می تواند باعث سروسامان دادن به این بازار آشفته شود به شرطی که چینی بخواهند

مشارکت آینده  که  آمده  پیش  پرسش  این  حاال  بینپسابرجام،  که  های  دورانی  )در  ایران  خودروسازی  المللی 

آیا باز هم قرار است اروپایتحریم  هایها بازیگر اصلی در فصل جدید همکاری ی ها لغو شوند( چگونه خواهد بود؟ 

 ها نقش اول را خواهند گرفت؟ خارجی باشند یا این بار چینی

مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، در خصوص همکاری  //    !ممنوع CBU واردات هرگونه خودرو به صورت

واردات هرگو امروز  به  تا  گفت:  تولید خودرو،  منظور  به  ایران  با  به صورت چین  بعید  CBU نه خودرو  و  بوده  ممنوع 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1468294-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-112


 
است که این واردات آزاد شود. نه تنها مجلس بلکه دولت و دیگر دست اندرکاران بعید است که اجازه واردات این 

 (SKD) های چینی به صورت مونتاژدبیر انجمن وارد کنندگان خودرو بیان کرد: ممکن است خودرو .ها را بدهندخودرو

درصدی در کشور وارد شوند بدین معنا که اگر قطعات چینی به منظور مونتاژ وارد شود   ۲۰ت داخل  با حداقل ساخ

دادفر ادامه   .درصد قطعات آن ایرانی باشد عالوه بر این باید مجوز بهره وری کارخانه را داشته باشند  ۲۰باید حداقل  

  ۲۰شرکت مانده اند که از این    ۲۰اند و تنها    تولیدکننده خودرو داریم که ورشکست شده  ۱۵۰داد: در کشور بالغ بر  

  ۱۸گردد و  کارخانه بر می   ۲خودروساز سایپا و ایران خودروست که حجم باالی تولیدات خودرو به این    ۲خودروساز  

او افزود: این نکته قابل ذکر است که اگر هم    .خودروساز بعید است که تمایلی به انجام چنین کاری داشته باشند

که خودرویی چینی به صورت مونتاژ وارد کشور شود، خودرو با کیفیت چینی نخواهد بود چرا که به طور    قرار باشد

های چینی استراتژی آمریکایی دارد که قطعا نخواهد با ایران همکاری کند. بدین معنا که شرکت BYD مثال خودرو

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو    .اهند کردبزرگ چینی به دلیل داشتن شریک تجاری آمریکایی با ایران همکاری نخو

ها در دنیا نداریم و اجازه این واردات هم گفت: در حال حاضر واردات خودرو نه تنها از چین بلکه دیگر خودروسازی

داده نخواهد شد. برای مونتاژ خودرو چینی با ایران ممکن است شرکت مدیران خودرو تمایلی به همکاری داشته  

 .طعات این خودرو از قبل وارد کشور شده و به وفور در دسترس نیز استباشد چرا که ق

دادفر در خصوص پاسخ به این سوال که  //    ها با ایران همکاری کنند قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟ اگر چینی 

یان کرد: یابد؟، بها افزایش می ها با ایران همکاری کنند قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و تعداد خودرو اگر چینی

می بخواهد  اگر  چین  که  است  درست  مطلب  کیفیت  این  چین؟  چرا  اما  کرد،  خودرو  از  مملو  را  کشور  بازار  تواند 

های خوب از آن استفاده  های چینی به شدت ضعیف است و به نوعی طراحی نشده که بتوان مانند دیگر برندخودرو

هزار کیلومتر پیمایش    ۶۰۰: اگر با خودرویی چینی بیش از  او گفت  .کنیمکرد البته در مقابل قیمتی که خریداری می 

 .های برند اینگونه نیستندتوان از آن استفاده کرد، اما دیگر خودرو شود و دیگر نمیکنیم، خودرو خراب می

ایران وجود دارد از طرف  با خودروسازان چینی  ارتباط  به  و  //    تمایل  بازرگانی ایران  اتاق  مجید رضا حریری رئیس 

گفت: واردات خودرو از کشور چین موضوعی است   چین، در خصوص همکاری چین با ایران به منظور تولید خودرو،

نامه تفاهم  تاکنون هیچ  و  بی خبر است  آن  از  و چین  ایران  اتاق مشترک  دو کشور  که  بین  نهاد  این  از سمت  ای 

با بیان اینکه تمایل به ارتباط با خودروسازان چینی از طرف   .منعقد نشده است رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 

های رد، گفت: واردات خودرو نه تنها از کشور چین بلکه از هر کشوری هیچ محدودیتی ندارد و کشور ایران وجود دا

 .تولیدکننده هیچ مشکلی در فروش محصوالت خود به ایران ندارند

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، در  //    !ارتباط ایران با چین باعث پایان دادن خط اعتباری آنها با آمریکا می شود

با آمریکا خط اعتباری دارد، به  خص با توجه به اینکه چین  با ایران به منظور تولید خودرو، گفت:  وص همکاری چین 

پذیرد که با ایران ارتباطی برقرار کند. اگر چین با ایران ارتباط بگیرد قطعا به ضررش  هیچ عنوان این ریسک را نمی

میلیارد دالر تبادل تجاری با آمریکا دارد    ۷۰۰در حال حاضر   این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: چین  .خواهد بود

آنو شرکت به  های  تنها  ایران رفت  از  پژو  کنید  اگر دقت  اکنون  این کشور هستند. هم  با  نیازمند خطوط دالری  ها 

ار آمریکا نشده  های پژو وارد بازخاطر اینکه آمریکا با ایران مشکل دارد و از این ارتباط ترسید وگرنه هیچ یک از خودرو

زاوه بیان کرد: هم اگنون هیچ یک از خودروسازان چینی تمایل به ارتباط با صنعت خودروی ایران ندارند. در   .است

به گفته این کارشناس    !حال حاضر تنها برخی محصوالت چری در بازار موجود است که این موضوع جای تعجب دارد

شرکت از  یک  هیچ  خودرو  تمایلصنعت  چینی  آن  های  اعتباری  خط  که  چرا  ندارند  را  ایران  با  ارتباط  بین به  از  ها 

نکته بسیار مهم درباره    میلیارد دالر را بزنند؟   ۷۰۰رود، مگر یک بازار چند صد دالری چه میزان ارزش دارد که قید  می

لب کارآموزانی  ها را از قاخودروسازی چین، مشارکت عمیق و پایدار با بزرگان صنعت خودروی جهان است که چینی

در    .ها خود به درجه استادی در خودروسازی برسندای نه چندان دور، آننابلد خارج کرده و هیچ بعید نیست در آینده 



 
حال حاضر بسیاری از بزرگان خودروسازی از تویوتا و نیسان و جنرال موتورز گرفته تا پژو و رنو و حتی تسال، همه و 

عوض در  و  دارند  حضور  چین  در  گرفته   همه  اختیار  در  که  ارزانی  کار  نیروی  و  چینیبازار  نیز  اند،  آموزش  را  ها 

همانمی حتی  چینی  خودروسازان  از  بسیاری  با  دهند.  مشارکت  در  دارند،  یا  داشته  حضور  نیز  ایران  در  که  ها 

 .نندکها مشق تکنولوژی و طراحی و کیفیت و... میهای معتبر صنعت خودروی جهان هستند و نزد آنبرند 

 

 :وزی پانیسا -

 این خودروی برقی مثل نقل و نبات می فروشد

-خودروی فوق کوچک هاچبک چهار صندلی برقی که »مینی برقی هونگ گوانگ« نام دارد و حاصل شراکت سائیک

ام است-جی  شده  مواجه  چین  در  نظیری  بی  استقبال  با  است،  گزارش  .ولینگ  بین  سایپانیوز به  ونچر  جوینت   ،

خودروساز آمریکایی جنرال موتورز و دو خودروساز چینی سائیک و لیوژو ولینگ موتورز از ابتدای تابستان امسال  

در همین فاصله کوتاه    فروش این خودروی برقی شهری را آغاز کرده اند و با موفقیت چشمگیری مواجه شده اند.

هزار سفارش خرید   5۰، بیش از  GM Authority براساس اظهار نظر مقام های جنرال موتورز  یعنی کمتر از سه ماه،

اند. کرده  ویز  دریافت  ایی  اینساید  )مرداد(   Inside EVs وبسایت  اوت  ماه  در  که  است  داده  گزارش  هزار    ۱5هم 

به ماه قبل   اند که نسبت  را تحویل گرفته  این    ۱۰4مشتری خودروی خود  افزایش داشته است. در حقیقت  درصد 

اما چرا   حال حاضر صدر جدول پرفروش ترین خودروی برقی بازار چین را به دست آورده است.  خودروی مینی در 

مثل   خودرو  این  گویند،  می  فروش  و  تولید  کاهش  از  خودروسازان  همه  که  زمانی  و  کرونا  دوران  در  خودرو  این 

دالر    4۱6۲نگ برقی از  اول این که این خودرو خیلی ارزان است. قیمت پایه هونگ گوا  دستمال توالت می فروشد؟ 

است. همین حاال در بازار چین دوچرخه های برقی هستند که قیمت   56۰۷شروع می شود. باالترین قیمت آن هم  

شان از این باالتر است. البته ارزان بودن به معنی آن نیست که از حداقل ها برخوردار نیست. چون دیگر سیستم  

نمایش ترمز ضد قفل، سیستم  ایمنی مثل  و    های  امکانات استاندارد  از جمله  پارک عقب  تایرها و سنسور  فشار 

اولیه همه خودروها است. عکس های مطبوعاتی مینی برقی نشان می دهد که این خودرو سیستم تهویه هوای  

اگر این مینی    پخش استریو و پدال با عالمت مثبت و منفی دارد.  مطبوع )سیستم گرما و سرما(، پنجره های برقی،

  ۱4.۷کیلووات با قدرت موتور    ۱۳را هاچ بک در نظر بگیریم برای حمل چهار نفر سرنشین از یک موتور برقی    برقی

کیلومتر در ساعت می رسد. با هر   ۱۰۰فوت بهره می برد. حداکثر سرعت آن هم به  -پوند  6۲.۷اسب بخار و گشتاور  

کیلومتر   ۱۷۰همین    چقدر هم که شهر بزرگ باشد،   واقعیت این است که هر  کیلومتر بپیماید.  ۱۷۰بار شارژ می تواند  

برای یک روز کافی است و شب که به منزل می رسید می توانید برای فردا آن را شارژ کنید. برای همین تعجبی 

این همه استقبال مواجه شده است. یک خودروی شهری دوست دار محیط  با  این مینی برقی در چین  ندارد که 

 The منبع:  و هزینه نگهداری بسیار پایین، گزینه خوبی برای رفت و آمدهای شهری است.  زیست با آالیندگی صفر
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 (:۲۵) هفته یثدح - خبرنامه:

 ( ع )مام سجاد ا شهادت ایام )بمناسبت   «چهار خصلتبا  کامل مانیا »
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  سجادامام 

رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وِقاءُ   یََکمَُل إسْالُمهُ، وََمحَصَتْ ذُُنوُبهُ، وَلَقِ هِی »أرْبَعٌ َمنْ ُکنَّ ف

ِمنْ ُکلِّ   اء یه َمعَ النّاسِ، وَاالْ سْتحْعَلى َنفْسِهِ لِلنّاس، وَصِدْقُ لِساِن جْعَُلیَلِلّهِ بِما 

 خُلْقِهِ مَعَ أهْلِهِ«؛  نِوَعِنْدَ النّاسِ، وَحُسْ عِنْدَ اللّهِ  حٍیقَبِ

کامل، گناهانش بخشوده خواهد  مانشیداراى چهار خصلت باشد، ا هرکس

 :بود، و در حالتى خداوند را مالقات مى کند که از او راضى وخوشنود است

خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى که بتواند بدون توقّع و چشم  خصلت -1

 .دیبت به مردم خدمت نماداشتى ، نس

 راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى -۲

 . و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى ایح-3

 خود. الی خوش اخالقى و خوش برخوردى با اهل و ع-4

 ، ص 66، /بحاراال نوار، ج 17۲مشکاة اال نوار، ص 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
 

mailto:icfabulliten@gmail.com

