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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ید واکسن کرونا شارکت با چین در تولآمادگی ایران برای م 

ریاست جمهوری رسانی  اطالع  تاسیس جمهوری   : پایگاه  فرا رسیدن سالروز  تبریک  با  پیامی  در  رئیس جمهوری 

  ۲۵سازی و امضای برنامه مشارکت جامع راهبردی  لق چین به دولت و مردم این کشور، اطمینان داد که نهاییخ

با  ی صلح و ثبات بین هت پیشبرد منافع مشترک و در راستاساله بین دو کشور گامی بزرگ در ج المللی و مقابله 

 .گرایی فراهم خواهد ساختیکجانبه 

 : متن کامل پیام حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است

  الرحمن الرحیمسم هللاب

 رئیس جمهوری خلق چین /  جناب آقای شی جین پینگ

عالی و مردم کشورتان صمیمانه تبریک وری خلق چین را به جنابمین سالروز تاسیس جمه فرا رسیدن هفتاد و یک

مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین که از اشتراکات فرهنگی، پیشینه    .گویممی

با یکجانبه المللی و عزم راسخ آنان در مب بلندمدت تاریخی و نگاه دو کشور به عرصه تحوالت بین  روابط گرایی ارزه 

های گوناگون فراهم آورده است. اطمینان دارم  ه گیرد، عرصه سترگی برای توسعه روابط دوجانبه در حوزنشات می 

ن دو کشور گامی بزرگ در جهت پیشبرد منافع  ساله بی  ۲5سازی و امضای برنامه مشارکت جامع راهبردی  نهایی 

 .گرایی فراهم خواهد ساختی و مقابله با یکجانبه المللمشترک و در راستای صلح و ثبات بین 

کووید ویروس  عرصه   19-شیوع  خود،  مشکالت  رغم  سرنوشت  به  به  کمک  در  چین  قدرت  تا  ساخت  فراهم  را  ای 

همدلی و عزم ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری    مشترک بشری به نمایش درآید و بار دیگر ثمرات

توسعه همکاری برای  به  ها فراهم شود. همخلق چین  یکدیگر  در کنار  بیماری دو کشور  این  بدو شیوع  از  چنانکه 

  دارم و با چین اعالم می    19-اند، آمادگی کشورم را برای مشارکت در تولید واکسن کوویدزه با آن مشغول بوده مبار

جناب  دستور  با  شودامیدوارم  فراهم  پیش  از  بیش  نیز  حوزه  این  در  همکاری  زمینه  موفقیت    .عالی  و  سالمتی 

 رئیس جمهوری اسالمی ایران/  حسن روحانی .جناب و بهروزی مردم جمهوری خلق چین را آرزومندمآن

 پیروزی شرق در جهانی شدن

وونگنیویورک  ریاستتایمزادوارد  انتخابات  آستانه  دیدگاه در  آمریکا،  انتخابات  جمهوری  نامزد  دو  سوی  از  که  هایی 

درب  ترامپ  و  بایدن  مییعنی  مطرح  گوناگون  مسائل  سرمایهاره  توجه  مرکز  در  رایشود،  و  قرار  گذاران  دهندگان 

دیدگاه  است.  سیاستگرفته  و  به ها  ترامپ  است.  شده  آشکار  زیادی  اندازه  تا  چین  قبال  در  ترامپ  در  های  ویژه 

د برنامه مقابله بلندمدت  های بزرگ فناوری چین انجام داده و قصد دارهای اخیر اقدامات گوناگونی علیه شرکتماه 

را در زمینه  ادامه دهدبا چین  بایدن در قبال چین دیدگاه   .های مختلف  های گوناگون مطرح شده  درباره مواضع جو 

است. بایدن دو دهه پیش مواضع تندی درباره چین نداشت و در جایی گفته بود: »آمریکا از ظهور یک چین ثروتمند و  

ن زمان دو دهه کند، زیرا ما انتظار داریم چین طبق قواعد عمل کند.« حاال از آل مییکپارچه در صحنه جهان استقبا

آمریکایی از  بسیاری  دید  از  اما  تبدیل شده،  بزرگ جهان  اقتصاد  دومین  به  و چین  رقیب گذشته  یک  این کشور  ها 

دموکرات آمریکاست.  برای  جمهوریخطرناک  و  جهانیها  روند  از  چین  معتقدند  کرده    سازیخواهان  سوءاستفاده 



 
ریاست  انتخابات  کارزار  از  بخشی  سالاست.  موضع ججمهوری  به  آمریکا  چین  گیریاری  قبال  در  نامزد  دو  های 

اختصاص دارد و با توجه به حمالت شدید ترامپ به بایدن در زمینه رویکرد او در مقابل چین، لحن بایدن تغییر کرده و  

  جمهوری چین را یک رهبر خودکامه بایدن رئیس  .ه پیش بسیار متفاوت استهای او با دو دهرسد دیدگاه به نظر می

های آمریکایی لطمه  توصیف کرده و تهدید کرده اگر در انتخابات پیروز شود و چین بخواهد به شهروندان و شرکت

تحریم  درحالبزند،  چین  کرد.  اعمال خواهد  این کشور  علیه  اقتصادی  چالش  های سخت  یک  را  بایدن  بزرگ  حاضر 

می  محسوب  سال  استراتژیک  اوبام   ۲۰1۸کند.  دولت  مقامات  از  تن  در  دو  مقاله  یک  در  بودند،  بایدن  مشاور  که  ا 

های اشتباه در قبال چین مقصر دانستند. به باور آنها  های مختلف آمریکا را در زمینه سیاستافرز دولت نشریه فارن 

متحده باید بار  های مختلف تغییر دهد و ایاالتکشور را در زمینه  های آمریکا در قبال چین نتوانسته رفتار اینسیاست

ارزشدی در حوزه  را  پیشرو  نقش  کندگر  ایفا  اقتصادی  نوآوری  و  لیبرال  اولویت  .های  از  در صورت  یکی  بایدن  های 

ا تخریب  ها و دفاع جهانی از دموکراسی است که ترامپ آن رجمهوری، بازسازی ائتالف پیروزی در انتخابات ریاست

های تحقیقات است که به  گذاری در صنایع و بخشکرده است. از سوی دیگر برنامه اقتصادی بایدن، شامل سرمایه 

هایی نظیر تغییرات آب و هوایی، امنیت، بهداشت و رقابت با چین کمک خواهد کرد. البته او معتقد است در زمینه

آمریکهای هستهدرمان و مبارزه با گسترش سالح یکدیگر همکاری کنندا و چین میای،  با  این   .توانند  اما واقعیت 

ر که  پاییناست  در  کشور  دو  سال  وابط  از  سطح  است.   19۷9ترین  گرفته  قرار  روابط  مجدد  برقراری  زمان  یعنی 

مدت سیاست این  در  چین  داده رهبران  گسترش  را  خود  استبدادی  در هنگهای  پکن  اقدامات  و  دریای  اند  و  کنگ 

ر مسیر طوالنی رویارویی قرار  ن مورد تایید واشنگتن نیست. با آنکه دولت ترامپ مایل است دو کشور دجنوبی چی

خواهان   بایدن  کند.  پیدا  دست  چین  با  توافق  نوعی  به  کرده  تالش  تجارت  حوزه  در  ترامپ  اما  باشند،  داشته 

د بر اختالفات ایدئولوژیک موجود بین داند چطور بایهای بسیار خصمانه در قبال چین نیست، اما او نیز نمیسیاست

اقتصادی درهم تنیده دو کشور هر گونه تقابل بین آنها را به موضوعی پیچیده تبدیل  آمریکا و چین غلبه کرد. روابط  

 .کرده است

 هراسی« در انتخابات کورس »چین

پست چاینامورنینگ  سوث  چن  ریاست سلیا  انتخابات  دیگر  هفته  چهار  آمریحدود  در  می جمهوری  برگزار  و کا  شود 

های گوناگون مطرح است. در زمینه جنگ فناوری بین آمریکا و چین، ره تاثیر نتیجه آن در حوزههای فراوانی دربابحث

این پرسش مطرح است که آیا پیروزی جو بایدن به معکوس شدن روند رو به رشد تقابل دو کشور منجر خواهد شد  

ص است  ممکن  که  است  روندی  این  نه؟  نیمه یا  از  جهان،  فناوری  گرفته  هادینعت  بخش  ها  دو  به  را  اینترنت  تا 

کند وعده   .تقسیم  به  بخواهد  بایدن  اگر  زیرا  نه.  است:  این  سوال  این  به  کوتاه  تبلیغات  پاسخ  دوره  در  که  هایی 

سال گذشته    جمهوری داده عمل کند، رویارویی با چین در دولت او ادامه پیدا خواهد کرد. در چهارانتخابات ریاست 

وضعیت در چهار دهه اخیر قرار گیرد. دولت  رویارویی بین دولت آمریکا و چین سبب شده روابط دو کشور در بدترین  

منشأ   با  فناوری  به  را  آن  دسترسی  کرده،  را شدیدتر  هوآوی  نیاز شرکت  مورد  تجهیزات  صادرات  بر  کنترل  آمریکا 

دار سرقت  به  را  یادشده  شرکت  و  کرده  قطع  شرکت  ایی آمریکا  آمریکا  همچنین  است.  کرده  متهم  معنوی  های 

امن  برای  تهدید  یک  را  استهوآوی  کرده  توصیف  آمریکا  ملی  جریان   .یت  دیگر  دولتی  های سرمایه از سوی  گذاری 

تحریم و  شده  محدود  چین  به  شرکتآمریکا  علیه  شده  هایی  اعمال  مصنوعی  هوش  حوزه  در  فعال  چینی  های 

ترامپ در   ترامپ اخیرا در یک مصااست. همچنین  ترتیب داده است.  را  بایدن حمالتی  تهدید چین، علیه  حبه  حوزه 

آمریکایی  و  آورد  درخواهد  خود  تملک  به  را  آمریکا  چین  شود،  پیروز  بایدن  »اگر  بگیرند.«  گفت:  یاد  چیزی  باید  ها 

گفته  بارها  نیز  آمریکا  دولت  میمقامات  ترجیح  چین  پیاند  انتخابات  در  بایدن  اینکه  دهد  با  اما  شود.  روز 

دموکراتجمهوری سیاستخواهان  داشتن  به  را  دها  نرم  کردههای  متهم  چین  قبال  تحلیلگران ر  از  بسیاری  اند 



 
است عمیق  و  دیرینه  بسیار  آمریکا  و  چین  بین  کنونی  رویارویی  اطالعات     .معتقدند  مرکز  کارشناسان  از  یکی 

می  بایدناکونومیست  اگر  آنکه  »احتمال  چین   گوید:  و  آمریکا  روابط  در  محسوس  بهبود  شود  پیروز  انتخابات  در 

کم است. دو کشور همچنان برای کسب برتری در حوزه اقتصاد و فناوری به رقابت خواهند یار  مشاهده شود، بس

محسوب   رقیب  شود،  تلقی  شریک  یک  آنکه  جای  به  مقابل  طرف  واشنگتن  در  هم  و  پکن  در  هم  زیرا  پرداخت، 

مصنوعی،  جبهه جدید برای تقابل دو اقتصاد بزرگ جهان است. چین و آمریکا در حوزه هوش  ری،  فناو  «.شودمی

این فناوری زیرا  با هم در رقابت هستند،  اینترنت اشیا به شدت  و  اینترنت  تعیین خواهند کرد کدام  نسل بعدی  ها 

نونی بین آمریکا و چین کجا به  داند رقابت ککس نمیکشور اقتصاد آینده جهان را تحت کنترل خواهد داشت. هیچ

متحده در قبال چین به ویژه در  ورت پیروزی بایدن موضع ایاالت گویند در صپایان خواهد رسید. برخی تحلیلگران می

المللی در معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و بین   .تر خواهد شدهای معنوی سختبشر و دارایی حوزه حقوق

ر واشنگتن می برابر چین متهم شود. سیاستئیسگوید: »هیچ  به نرمش در  ترامپ در  جمهوری مایل نیست  های 

سیاست   القب این  اما  نیست،  منسجم  شد. چین  خواهد  و  شده  منجر  کشور  دو  اقتصادی  روابط  کاهش  به    ها 

  «.های ترامپ استهای او همان جهت سیاستتر و یکنواخت است، اما جهت سیاستهای بایدن منسجمسیاست

چیاگرچ کرده ه  امضا  را  تجاری  توافق  نخست  فاز  آمریکا  و  هیچ  ن  به  توافق  این  اما  کردن  اند،  پیدا  شدت  از  وجه 

بشر جلوگیری نکرده است. بایدن گذاری، امنیت و حقوقهایی نظیر فناوری، سرمایه ها بین دو کشور در حوزهتنش

که برای نشریه فارن افرز نوشته، آورده است:    های آمریکا اذعان دارد. او در مطلبیمنتقد چین است اما به ضعف

متحده باید به تقویت خود در حوزه نوآوری اقدام کرده و  کشور دیگر در آینده، ایاالت»برای پیروزی در برابر چین یا هر  

 «.های منفی اقتصادی متحد کندهای سراسر جهان را برای مقابله با رویه قدرت اقتصادی دموکراسی 

 ها« کیست؟ یهادلیدر »نیمه

ها هادیهای تجاری بین چین و آمریکا، صنعت تولید نیمه همزمان با شدت پیدا کردن تنش سیبیانلوری یوانوسی

المللی عرضه  متحده نگران آن است که جنگ سرد بین دو قدرت بزرگ جهان بر سر فناوری، در زنجیره بیندر ایاالت 

آورد. شرکت  پدید  د اختالل  اقیانها  دو سوی  مر  تالش  آرام  استراتژی یوس  ریسک  این  از  برای کاستن  هایی کنند 

نیمه کردن  انبار  و  کنند  محسوب  تدوین  موثر  استراتژی  دو  تولید،  محل  انتقال  و  آن  به  وابسته  قطعات  و  هادی 

»شرکت   .شودمی بر  صادرات  محدودیت  اعمال  موضوع  بررسی  مشغول  کرد  اعالم  آمریکا  دولت  پیش،  هفته  دو 

نیمهالمللبین تولید  تولیهادی« چین است. این شرکت بزرگی  نیمه ترین شرکت  ها در دومین اقتصاد  هادیدکننده 

تازه  آمریکا  دولت  اقدام  این  است.  چین  یعنی  جهان؛  برای  بزرگ  محدودیت  ایجاد  برای  واشنگتن  اقدام  ترین 

های  مجوز نتوانند به تراشه  ها بدونهای فناوری چین از جمله هوآوی است و سبب خواهد شد این شرکتشرکت

کننمورد پیدا  دسترسی  خود  ماه   .دنیاز  در  آمریکا  دولت  که  انجام  اقداماتی  چین  فناوری  بخش  علیه  گذشته  های 

نمی وارد  لطمه  چین  به  صرفا  صنعتیداده،  گروه  رویترز،  خبرگزاری  اعالم  به  بنا  وزارت  نامه  SEMI کند.  برای  ای 

و کرده  ارسال  آمریکا  محدودیت   بازرگانی  چطور  که  داده  توضیح  آن  شدر  بر  جدید  بینهای  تولید ارکت  لمللی 

عضو در سراسر جهان   SEMI ۲۴۰۰ هادی چین به صنعت فناوری آمریکا لطمه وارد خواهد کرد. گروه صنعتینیمه

بازرگانی می  وزارت  از  آمده است: »ما  نامه  این  در  بلنددارد.  و  اثرات منفی فوری  به  با دقت  اضافه  خواهیم  مدت 

نیمه  تولیدکننده  چینی  شرکت  فهرسهادیکردن  به  محدودیت ها  بین ت  شرکت  کند.«  توجه  تولید ها  المللی 

یادنیمه تراشه  هادی چین عضو گروه صنعتی  آمریکایی  تولیدکنندگان  از  تعدادی  این گروه همچنین  شده است. در 

کنند، اما بخش عمده  متحده فعالیت میاینتل در ایاالت   عضو هستند. با آنکه تعدادی از تولیدکنندگان تراشه از جمله

شود و تایوان یک مرکز بسیار مهم در  های آمریکایی که در این حوزه فعال هستند در آسیا انجام مییت شرکت فعال

های شدت به شرکتنیاز خود به های مورد هایی نظیر اپل برای تولید تراشهشرکت   .شوداین زمینه محسوب می 



 
شرکتتایو دیگر  و  صنعت  انی  کارشناسان  هستند.  وابسته  آسیایی  زنجیره هادی نیمههای  قطع  معتقدند  های ها 

پذیر نیست. قطعات یک تراشه قبل از تکمیل شدن بینی امکان هم تنیده در آینده قابل پیش عرضه در این صنعت در 

 .کننده نهایی برسندکنند تا به دست مصرفمیبار از مرز کشورها عبور  ۷۰هزار مایل سفر و گاه بیش از  ۲۵بیش از  

بر آمریکا  برنامه دولت  عرضه،  زنجیره  تغییر  نیمهای  صنعت  در  مطلع  منابع  است.  کرده  تدوین  را  ها هادی هایی 

ها به  هادیمعتقدند بهترین راه برای حل مشکلی که دولت آمریکا با آن مواجه است، بازگرداندن فرآیند تولید نیمه 

های تحقیق و توسعه و حفظ  بخشگذاری بیشتر در  ایجاد یک اکوسیستم صنعتی قدرتمند، سرمایه   داخل کشور،

و مدارک نشان می  آمریکا در حوزه طراحی محصول است. شواهد  آمریکا معتقد است جایگاه پیشرو  دهد، دولت 

المللی  پذیری بینبت افزایش تولید داخلی و تقویت بخش تحقیق و توسعه عناصری کلیدی برای امنیت ملی و رقا

ایاالت سهم  گذشته  سال  بیست  در  نیمهمتاست.  تولید  جهانی  ظرفیت  از  به  هادیحده  نصف 1۲ها  یعنی  درصد 

تغییراتی در قوانین   .درصد کاهش خواهد یافت1۰به  ۲۰۲۳کاهش یافته و اگر تغییری ایجاد نشود، این سهم تا سال 

نیمه  تولید  به  ک هادیمربوط  ایجاد شده  آن، مشوقها  بر مبنای  این محه  تولیدکنندگان  برای  مالیاتی  در  های  صول 

فعالیت  افزایش  برای  های تحقیق و توسعه، منابع مالی در نظر گرفته  آمریکا در نظر گرفته شده است. همچنین 

توانمندی افزایش  برای  دیگر  سوی  از  است.  نیمهشده  تولید  حوزه  در  از  هادی ها  حمایت  جهت  اقداماتی  ها، 

اهد شد. در قوانین جدید به تاسیس »مرکز  های خصوصی انجام خوها و شرکتهای تحقیقاتی در دانشگاه بخش

ها در این حوزه را برعهده خواهد داشت. این  کننده فعالیت هادی« اشاره شده که نقش هماهنگملی فناوری نیمه 

نیم فناوری  حوزه  در  توسعه  و  تحقیق  برای  جدید  مرکز  یک  همچنین  به  هادیه مرکز  دیگر  مصوبه  یک  در  هاست. 

ا آمریکا  بازرگانی  می وزارت  داده  و 1۵شود  جازه  توسعه  احداث،  برای  آن  از  تا  کند  کمک  ایاالت  به  دالر  میلیارد 

تولید مدرن مراحل  تمامی  واقع  در  شود.  استفاده  الکترونیکی  پیشرفته  تجهیزات  تولید  تاسیسات  سازی 

سعه موردتوجه قرار  بندی پیشرفته و تحقیق و توشرفته، از مونتاژ و تست تا بسته ها و دیگر تجهیزات پیهادینیمه

های دیگر، از جمله وزارت انرژی و  های تحقیق و توسعه در وزارتخانه برای کمک به افزایش فعالیت   .خواهد گرفت

نیز منابع مالی قابل یادشده دفتر علومالحظهدفاع  سفید م و فناوری کاخای در نظر گرفته شده است. در مصوبه 

هایی برای کار  خصوصی، برنامه های فدرال تحقیق و توسعه و بخش س شود با هماهنگی و همکاری آژانملزم می 

با دولت در شرکت اینتل میهادیروی نسل بعدی نیمه  گوید: »ما معتقدیم این  ها تدوین کند. مسوول هماهنگی 

نیمه ها و مشوقبرنامه  تولید  برای صنعت  آمریکا بههها  عه ویژه فناوری پیشرفته ضروری است. ما برای توسادی 

صنعت فعالیت  فعاالن  هستیم.  نیازمند  دولت  حمایت  به  خارجی  رقبای  با  رقابت  و  باالتر  سطوح  به  رسیدن  و  ها 

دانند که کشور با خطرات مختلفی مواجه است، ها در آمریکا و مقامات دولت این کشور به روشنی میهادینیمه

به آن به خودکفایی نرسد، به منابع خارجی وابسته  ها و تمامی مراحل وابسته  هادییرا اگر در حوزه تولید نیمه ز

ها و رقابت وجود  ها معتقدند بدون حمایت دولت، امکان توسعه فعالیت هادی متخصصان صنعت نیمه  «.خواهد بود

رد. چین و بسیاری از دیگر کشورها برای توسعه پول نیاز دا میلیارد دالر1۵ندارد، زیرا احداث کارخانه تولید تراشه به  

های مالیاتی و  اند و برای جذب تولیدکنندگان خارجی از مشوق رفیت تولید تراشه میلیاردها دالر پول صرف کرده ظ

برنامه »ساخت چین  مالی استفاده می نیمه«  ۲۰۲۵کنند. در  تولید  تقویت  برای  این کشور  هادیدولت چین  ها در 

تولید  1۲۰ هدف،  و  گرفته  نظر  در  بودجه  دالر  مورد تراشه درصد  ۷۰میلیارد  استهای  کشور  داخل  در  طبق   .نیاز 

نیمه صنعت  انجمن  از سوی  که  مشوق تحقیقی  انجام شده،  ارزش  هادی  به  آمریکا  دولت  به  ۵۰های  دالر  میلیارد 

نیمه  19احداث   تولید  بزرگ  ایجاد  مرکز  و  تقویت  1۰ر  هزار شغل تخصصی د۷۰هادی  آینده منجر خواهد شد.  سال 

تراشه و نی تولید  آمریکا کمک میهادیمهبخش  به  آینده یعنی هوشکند در فناوری ها  مصنوعی،  های استراتژیک 

نسل  فناوری اینترنت  در  برتری  بزند.  جلو  کشورها  دیگر  از  کوانتومی  محاسبات  و  یاد پنجم  عامل های  شده 

اکنندهتعیین رهبری  برای  دههای  در  جهان  نظامی  و  استقتصادی  آینده  صنع  .های  انجمن  نیمهرئیس  هادی ت 



 
تراشه می آنها پیشرو باشد، در رقابت جهانی گوید: »کشوری که در حوزه تحقیقات پیشرفته  تولید  و  ها، طراحی 

بهره  از فناوری برای  پنجم و محاسبات کوانتومی گیری  اینترنت نسل  پراهمیت نظیر هوش مصنوعی،  از دیگر    های 

هادی د استفاده کند و برای تقویت بخش تولید تراشه و نیمه کشورها جلو خواهد بود. واشنگتن باید از فرصت موجو

تنها از وابستگی کشور به زنجیره جهانی عرضه کاسته شود، بلکه در حوزه  تمامی اقدامات الزم را انجام دهد تا نه

یابد.« تحوفناوری  یادشده به برتری دست  نیمهالتی که در ماه های  برنامهادی های اخیر در بخش تولید  های ه ها، 

داده نشان میشرکت رخ  این صنعت  به  و مقررات مربوط  این حوزه  در  فعال  آغاز شده  های  بلندمدت  روندی  دهد 

 .است

 کارزار جاسوسی صنعتی 

در  رسد دولت آمریکا  نظر میو بهگذرد  سفید میسه سال و نیم از زمان استقرار ترامپ در کاخ افرزآدام سگالفارن

در   آمریکا  دولت  تدابیر  البته  است  کرده  تدوین  فناوری  حوزه  در  چین  با  رقابت  برای  فراگیر  استراتژی  یک  نهایت 

زنجیرهحوزه قطع  جمله  از  رقابت  این  مختلف  شرکت های  نیاز  مورد  کاالهای  که  را  هایی  چین  فناوری  بزرگ  های 

می  غیرکاملتامین  اغلب  آیندهکنند  غیره  بر،  و حتی  برخی سیستمنگرانه  استای  بوده  آمریکا  نوآوری  اما    .های 

های سیاست آمریکا در حوزه فناوری در قبال چین را برای آینده نزدیک واقعیت این است که این گونه تدابیر ستون

المللی های بینزنجیره  کردن جریان فناوری به چین، تغییر ساختاراند. این سیاست مبتنی بر محدود  مشخص کرده

سرمایه  و  فناوری گعرضه  در  ترامپ  ذاری  نوامبر  ماه  انتخابات  در  اگر  حتی  است.  آمریکا  داخل  در  نوظهور  های 

ت. های چین نیز اخیرا آشکار شده اسواکنش   .شکست بخورد، بعید است دولت بعدی آمریکا این روند را متوقف کند

آسیب  از  کاستن  برای  درچین  خود  بخش   پذیری  آن  یعنی  عرضه  زنجیره  از  حوزه  آمریکا  هایی  به  که  زنجیره  این 

تا نیمهوابسته است به سرعت تالش می های پیشرفته را در داخل تولید  ها و دیگر فناوری هادیکند ترتیبی دهد 

ا با  ههای فناوری، مستحکم کردن ارتباط شرکت  کند. رهبران چین برای دستیابی به این هدف درحال بسیج کردن

و دنبال کردن کارزار جاسوسی صنعتی و سایبری هستند.   ۲1ه ابریشم قرن  کننده در برنامه راکشورهای مشارکت 

برد یا تردیدی وجود ندارد که جنگ سرد فناوری آغاز شده، اما هنوز مشخص نیست آیا کسی از این جنگ سود می

مثب جواب  اگر  و  بردنه  خواهد  منفعت  آن  از  کسی  چه  است  فناوری، سرعت ی  در  .ت  لحاظ  از  دوقطبی  دنیای  ک 

ها افزایش خواهد یافت. دویچه بانک در یک گزارش مدت کند خواهد بود. همچنین هزینهها حداقل در کوتاهنوآوری 

ب  ۳۵۰۰سال آینده حداقل    1۵تخمین زده هزینه جنگ سرد فناوری طی   با این حال رهبران  میلیارد دالر خواهد  ود. 

یک موضوع امنیت ملی بر سرعت آن بیفزایند. در حوزه  دوارند با تبدیل کردن پیشرفت فناوری به  چین و آمریکا امی

های چین در مقابله با آمریکا باید به چند موضوع اشاره کرد. ترامپ رقابت با چین در حوزه فناوری را آغاز  استراتژی

اهد تغییرات بزرگی در این مسیر به وجود نخو  تخابات پیش رو، جو بایدن به پیروزی برسدکرده است و حتی اگر در ان

چت ها که حاصل فعالیت تیک تاک، ویها درباره سانسور و نشت داده آمد. برای مثال دولت آمریکا برای رفع نگرانی 

حوزه حفاظت از حریم خصوصی    تر درهای قانونی سختگیرانه های چینی است، در نهایت چارچوبو دیگر اپلیکیشن 

برای    .رتری اعمال کند که بر روند رقابت اثر خواهد گذاشتتواند تغییرات فراگیکرد و دولت بعدی میایجاد خواهد  

کرد، شرکای آمریکا برای همکاری در ایجاد  تر می های آمریکا را مستحکمپیمانمثال اگر واشنگتن روابط خود با هم

بین  داراییاستانداردهای  از  و سالمللی، حفاظت  معنوی حساس  اینترنت رمایه های  پنجم شبکه  نسل  در  گذاری 

داد پیشنهاد  آمریکا  کنونی  دولت  داشتند.  بیشتری  علوم تمایل  و  مصنوعی  هوش  حوزه  در  غیردفاعی  بودجه  ه 

کوانتومی   یافت.   ۳۰اطالعات  خواهد  افزایش  نیز  علمی  تحقیقات  دیگر  بودجه  احتماال  اما  یابد،  افزایش  درصد 

هوشمندانهسیاست حوزهای  در  نخبهتر  برترین  از  بسیاری  شد  خواهد  سبب  مهاجرت  بهه  فرصت ها  های دنبال 

متحده مهاجرت کند. در این حالت دا، انگلستان، اتحادیه اروپا و استرالیا نباشند و به ایاالت زندگی و فعالیت در کانا 



 
رات حول همان این تغیی  اما تمامی  .مصنوعی افزایش خواهد یافتها و هوشهادیتوان رقابت آمریکا در زمینه نیمه

رضه فناوری پیشرفته و تقویت نوآوری  استراتژی اصلی یعنی مسدود کردن جریان فناوری به چین، تغییر زنجیره ع

متحده آگاه است، در نتیجه درحال آماده کردن خود  متحده رخ خواهد داد. چین کامال از این استراتژی ایاالت در ایاالت 

جاری میالدی  های ضروری روی آمریکا حساب کند. سال تواند برای داشتن فناوری نمی ای است که در آنبرای آینده 

ها در مجموع  ها و شرکتها، استانلق چین یک برنامه پنج ساله را معرفی کرد که در آن شهرداریکنگره ملی خ

به   زیرساخت  1۴۰۰نزدیک  ایجاد  در  دالر  دامیلیارد  مراکز  مصنوعی،  هوش  طریق  از  جدید  نسل های  اینترنت  ده، 

فناوری  دیگر  و  صنعتی  اینترنت  سرمایه پنجم،  جدید  سیاگذهای  کرد.  خواهند  بهاری  چین  به ستمداران  دنبال  ویژه 

نیمه زمینه  در  آمریکا  به  کشورشان  وابستگی  از  یک هادیکاستن  پکن  میالدی،  گذشته  سال  اکتبر  هستند.  ها 

از صنایع تولیدکننده  در ماه آگوست مقامات چین برای حمایت    هادی تاسیس کرد ومیلیارد دالری نیمه  ۲9صندوق  

سیاست گتراشه،  اجرا  به  جدید  سیاستهای  این  مزیت ذاشتند.  ایجاد  شامل  حوزه  ها  در  حمایت  مالیاتی،  های 

شرکت تشویق  و  توسعه  و  بینتحقیق  نیمه های  تولیدکننده  فعالیت المللی  انتقال  برای  است. هادی  چین  به  ها 

گزا میرشبرخی  نشان  از  ها  بیش  هستند،  چین  دولت  حمایت  مورد  که  تراشه  تولیدکننده  شرکت  دو    1۰۰دهد 

اند و اخیرا یک شرکت که در حوزه امنیت ها استخدام کردههادیدس ارشد را از شرکت تایوانی تولیدکننده نیمه مهن

می  فعالیت  کدهسایبری  آن  در  که  برداشت  پرده  هک  ساله  دو  پروژه  یک  از  کیتکند  سورس،  توسعه ای  های 

ها برای رسد تالش نظر میت شده است. بهشرکت تایوانی تولیدکننده تراشه سرق  ۷های تراشه از افزار و طرحنرم 

رسانه  است.  کرده  کمک  چین  اقتصادی  توسعه  فراگیرتر  برنامه  پیشرفت  به  آمریکا  به  چین  وابستگی  از  کاستن 

اندیشه  به تبلیغ  نامیده می اقتصادی رئیس   هایدولتی چین اخیرا  این کشور که نظریه جریان دوگانه  شود جمهور 

جزئ اگرچه  است.  به پرداخته  اما  نیست  مشخص  نظریه  این  می یات  داخلی، نظر  مصرف  به  نظریه،  این  در  رسد 

داده می بازارها و شرکت  اولویت  داخلی  در  های  بر صادرات، چین  مبتنی  اقتصادی  از چند دهه رشد  تا پس  شود 

های  هاست مشغول شناسایی آن دسته از شرکتوزیر چین مدت وزه فناوری به خودکفایی برسد. معاون نخست ح

تحریم خطر  در  که  است  کشور  شرکتاین  دارند.  قرار  آمریکا  این  های  معرض  در  بیشتر  شود  مشخص  که  هایی 

ند شد. از سوی دیگر، دولت  ریسک هستند، در حوزه تحقیق و توسعه بیشتر از حمایت مالی دولت برخوردار خواه

می  تالش  ملی  اهداف  از  حمایت  برای  شرکتچین  درکند  فعال  خصوصی  کند.   های  بسیج  را  فناوری  حوزه 

با کارآفرین رئیس  ژوئیه در یک نشست  ماه  اولویت قائل جمهور چین  نوآوری  برای  آنها خواست  از  این کشور  های 

های نوظهور نظیر تولید تراشه، فناوریحضور داشتند در حوزه  مدیری که در این نشست ۲۵شوند. بیش از نیمی از 

ها را  هادییک بخش نیمه  ۲۰1۸کنند. شرکت علی بابا سپتامبر سال  یت میهوش مصنوعی و تولید هوشمند فعال

م  اندازی کرد و شرکت بایدو ژوئیه سال گذشته میالدی یک تراشه هوشمند را تولید کرد. علی بابا و تانسانت اعال راه 

تا از زیگذاری اند در حوزه خدمات ابری و مراکز داده، سرمایه کرده  رساخت جدید حمایت  های عظیمی خواهند کرد 

های اوپن سورس حرکت کرده، زیرا معتقد است  کنند. چین در مسیر متنوع کردن زنجیره عرضه خود به طرف روش 

نمی قرار  آمریکا  تحریم  معرض  در  منابع  نوع  ماین  برای  جذب  گیرد.  برای  کرده  اعالم  هوآوی  شرکت  ثال 

یکتوسعه گوگل،  موبایل  خدمات  کردن  جایگزین  جهت  سرمایه   دهندگان  دالر  سوی  میلیارد  از  کرد.  خواهد  گذاری 

برای کشورهای مشارکت دیگر شرکت بر توسعه زیرساخت دیجیتال  ابریشم های چینی  راه  پروژه عظیم  کننده در 

اط با تعداد بیشتری از کشورها برای کاستن از وابستگی  ع هدف، مستحکم کردن ارتب اند. در واق تمرکز کرده   ۲1قرن  

های آمریکایی فعال در حوزه فناوری  ه کنونی است. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که شرکت به زنجیره عرض

یک رقابت بلندمدت در حوزه  جویانه چین قرار دارند. چین و آمریکا درحال آماده شدن برای  در معرض اقدامات تالفی 

 .وجود نخواهد آوردتغییری در آن به  فناوری هستند، رقابتی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ



 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز جهانی  ۲۷افزایش نرخ یورو و پوند و 

ارز    ۲9رد که بر مبنای آن نرخ  ارز اصلی و عمده جهان را منتشر ک  ۴۷بانک مرکزی امروز )پنجشنبه( نرخ    -ایرنا  -تهران

ارز ثابت    1۰نسبت به دیروز با افزایش و نرخ هشت ارز با کاهش مواجه شدند. همچنین بهای  از جمله یورو و پوند  

تغییر نسبت به روز گذشته    .ماند آمریکا بدون  هزار ریال، هر   ۴۲برپایه جدول منتشره بانک مرکزی، امروز هر دالر 

گذاری  ریال قیمت  ۳۲۳هزار و    ۴9رشد    ریال  ۴9ریال و هر یورو با    ۳۳۸هزار و    ۵۴افزایش  ریال    ۴۰۷پوند انگلیس با  

  ۵1۵ریال، کرون نروژ چهار هزار و    ۷۰۲ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۶۷1هزار و    ۴۵امروز هر فرانک سوئیس    .شد

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    11رات متحده عربی  ریال، درهم اما  ۵۷1ریال، روپیه هند    ۶۲۵هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک  

ریال، دالر هنگ   ۸۳۰هزار و   ۳9ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۳۷هزار و   ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۷ار و  هز  1۳۷کویت  

ر و  هزا  ۲۷ریال و دالر نیوزیلند   ۵99هزار و    ۳1ریال، دالر کانادا  ۲۳1هزار و    1۰9ریال، ریال عمان    ۴۲۰کنگ پنج هزار و  

ریال، لیر ترکیه پنج هزار    1۵۸راند آفریقای جنوبی دو هزار و  در تابلوی بانک مرکزی، هر    .ریال ارزشگذاری شد  ۸۵۸

روسیه    ۴۴۲و   روبل  ریال قطر    ۵۴1ریال،  و    11ریال،  و    ۵۳9هزار  دینار عراق سه هزار  یکصد  لیر    ۵۲۴ریال،  ریال، 

  ۷۰۲هزار و    111ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    11یال، ریال سعودی  ر   1۴۸هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲سوریه  

روپیه سریالنکا دو هزار و    1۰ریال،    ۵۸۸هزار و    ۴9ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۸۰9هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور  

منستان هشت هزار و ریال، یکصد درام ار  ۵۰۳هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۷۳

هزار و    1۳۲ریال، یکصد بات تایلند    1۸۶هزار و    ۶همچنین هر یوان چین    ریال  ۵۸1هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۰9

هزار و    ۵9ریال، دینار اردن    ۸1هزار و    ۳۶هزار وون کره جنوبی  ریال، یک  1۲۷هزار و    1۰ریال، رینگیت مالزی    9۳1

هزار روپیه اندونزی  ال، یک ری   1۶۶هزار و    1۳الری گرجستان   ریال،    ۷۷۶هزار و    9ان  صد تنگه قزاقستریال، یک   ۲۳۸

هزار    ۲۴ریال، منات آذربایجان    1۲۳هزار و    1۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۸۲۸دو هزار و  

فیلیپین    ۷۲1و   پزوی  یکصد  و    ۸۶ریال،  چهار  ۶۲۵هزار  تاجیکستان  و    ریال، سومونی  جدید    ۶۸هزار  بولیوار  ریال، 

    .هزار ریال قیمت خورد 1۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶ونزوئال چهار هزار و 

 

 ارز  ۲1کاهش بهای رسمی  ؛ 1۳99مهر  1۲

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  )شنبه(  امروز  مرکزی  بهای  ارز    ۴۷بانک  آن  اساس  بر  که  کرد  اعالم  را  با    ۲1عمده  ارز 

روبرو شد )دوازدهم  .کاهش  امروز  ایران،  مرکزی جمهوری اسالمی  نرخ رسمی   بانک  اعالم   ارز عمده  ۴۷مهر(  را 

بهای   گزارش  این  طبق  و    1۷کرد.  یافت  افزایش  بقیه  ۲1ارز  بهای  شد.  روبرو  قیمت  کاهش  با  ماند ارز  به    .ثابت 

هزار ریال قیمت خورد. هر    ۴۲براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و  گزارش ایرنا،  

انگلیس   و    ۵۴پوند  یورو  ۳۳۶هزار  و    ۴9 ریال و هر  بانک مرکزی، هر   .ریال اعالم شد  ۲۰۵هزار  تابلوی  همچنین در 

  ۶ریال، کرون دانمارک  ۵11هزار و  ۴نروژ  ریال، کرون ۷۰۰هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۶۳۲هزار و  ۴۵ فرانک سوئیس

 111هزار و    1۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    11ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۳ریال، روپیه هند    ۶1۳هزار و  

رو یکصد  پاکستان  ریال،  و    ۲۵پیه  ژاپن    ۵11هزار  ین  یکصد  و    ۳9ریال،  هنگ  9۲۶هزار  دالر  و    ۵کنگ    ریال،  هزار 

عمان    ریال، ۴۲۰ و    1۰9ریال  خورد  ۲۳۳هزار  قیمت  کانادا    .ریال  دالر  این،  بر  و    ۳1عالوه  دالر    ۵۵۲هزار  نرخ  ریال، 

ریال، روبل روسیه   ۴۰۵هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۴۷   ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و  ۸۸۷هزار و    ۲۷نیوزیلند  

  ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲9هزار و    ۳عراق  ریال، یکصد دینار   ۵۳9هزار و    11ریال، ریال قطر    ۵۳۸

  ۷9۵ر و  هزا  ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    111ریال، دینار بحرین    ۲۰1هزار و    11ریال، ریال سعودی    ۸۷هزار و  

یکصد  ریال،  ۳۳انمار ریال، کیات می   ۲۷۶هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۷۶هزار و    ۴9ریال، یکصد تاکای بنگالدش  

https://www.irna.ir/news/84061088/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84062561/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84062561/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
  .ریال تعیین شد  ۵9۷هزار و   ۳۰ریال، دینار لیبی    ۵9۸هزار و    ۸یکصد درام ارمنستان   ریال،  ۶۲۸هزار و    ۳۵روپیه نپال  

ریال، یک   99هزار و    1۰ریال، رینگیت مالزی    ۲۴هزار    1۳۳ریال، یکصد بات تایلند    1۸۵هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین  

ریال،    ۶9۴هزار و  9یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳9هزار و    ۵9ریال، دینار اردن    1۰هزار و    ۳۶هزار وون کره جنوبی  

ریال، روبل   ۵۴۷افغانی افغانستان    ریال،   ۸۲۳هزار و   ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    1۳۰هزار و    1۳الری گرجستان  

بالروس   آذربایجان    ۳1هزار   1۶جدید  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین  ریال،    ۷۲1هزار  پزوی  و    ۸۶یکصد  ریال،    ۶۳۳هزار 

تاجیکستان   ونزوئال     ۶۶و     هزار  ۴سامانی  جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  ترکمنستان   ریال،  ۲۰۶هزار  جدید    1۲منات 

 .شدگذاری ریال ارزش  هزار

 

 فرارسیدن سالروز تاسیس جمهوری خلق چین را تبریک گفت روحانی 

رئیس جمهوری در پیامی با تبریک فرا رسیدن سالروز تاسیس جمهوری خلق چین به دولت و مردم این    -ایرنا-تهران

ساله بین دو کشور گامی بزرگ    ۲۵شارکت جامع راهبردی  سازی و امضای برنامه مکشور، اطمینان داد که نهایی 

پ جهت  بیندر  ثبات  و  صلح  راستای  در  و  مشترک  منافع  یکجانبه یشبرد  با  مقابله  و  خواهد  المللی  فراهم  گرایی 

در  .ساخت جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  پنجشنبه  روز  گزارش  االسالم  به  حجت  پیام  متن 

رو حسن  است:والمسلمین  آمده  جمهو  حانی  تاسیس  سالروز  یکمین  و  هفتاد  رسیدن  به فرا  را  چین  خلق  ری 

تبریک می جناب و مردم کشورتان صمیمانه  راهبردی    .گویمعالی  پیام خاطرنشان کرد: مشارکت جامع  این  در  وی 

خی و نگاه دو  جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین که از اشتراکات فرهنگی، پیشینه روابط بلندمدت تاری

بین تحوالت  به عرصه  آنکشور  راسخ  و عزم  یکجانبه المللی  با  مبارزه  در  گیرد، عرصه سترگی  گرایی نشات میان 

سازی  تاکید کرد: اطمینان دارم نهایی  روحانی  .های گوناگون فراهم آورده استبرای توسعه روابط دوجانبه در حوزه 

له بین دو کشور گامی بزرگ در جهت پیشبرد منافع مشترک و در  سا  ۲۵و امضای برنامه مشارکت جامع راهبردی  

رییس جمهوری در پیام خود یادآور   .گرایی فراهم خواهد ساخت المللی و مقابله با یکجانبه استای صلح و ثبات بینر

به  به رغم مشکالت خود، عرصه  19-شده است: شیوع ویروس کووید تا قدرت چین در کمک  را فراهم ساخت  ای 

ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران و    شت مشترک بشری به نمایش درآید و بار دیگر ثمرات همدلی و عزمسرنو

چنانکه از بدو شیوع این بیماری وی خاطرنشان کرد: هم  .ها فراهم شودجمهوری خلق چین برای توسعه همکاری

-را برای مشارکت در تولید واکسن کوویداند، آمادگی کشورم  دو کشور در کنار یکدیگر به مبارزه با آن مشغول بوده 

اعالم می   19 چین  جناب دبا  دستور  با  امیدوارم  و  فراهم  ارم  پیش  از  بیش  نیز  حوزه  این  در  زمینه همکاری  عالی 

 .و بهروزی مردم جمهوری خلق چین را آرزومندم سالمتی و موفقیت آن جناب روحانی افزود: .شود

 

 و معاون رییس جمهور چین تبریک گفت جهانگیری به نخست وزیر  

ای به نخست وزیر و معاون رییس جمهوری خلق چین،  هایی جداگانه معاون اول رییس جمهور در پیام   -ایرنا    -ن  تهرا

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطالع   .فرا رسیدن هفتاد و یکمین سالروز استقالل جمهوری خلق چین را تبریک گفت

ر اول  معاون  جمهوررسانی  ب ییس  جهانگیری  اسحاق  پیام  متن  آمده     هدر  چین  وزیر  نخست  کچیانگ«  »لی 

در   .گویمفرا رسیدن هفتاد و یکمین سالروز استقالل جمهوری خلق چین را به جنابعالی صمیمانه تبریک می است:

ت   پیام ادامه بلند مدت  به همراه معاون اول رییس جمهوری آمده است: اشتراکات فرهنگی، پیشینه روابط  اریخی 

ا یکجانبه  اشتراک نظر دو کشور در  با  المللی و عزم راسخ ما در مبارزه  بین  از مسائل و تحوالت  با بسیاری  رتباط 

در   متقابل  همکاری  که  است  آورده  فراهم  چین  و  ایران  راهبردی  جامع  مشارکت  برای  مستحکم  بنیادی  گرایی، 

ت. کمک متقابل  ه گیری از ثمرات آن را روزافزون کرده اسعرصه های مختلف، زمینه گسترش این مشارکت و بهر

از جمله نمونه های مشارکت جامع راهبردی است که ثمرات نکویی را در حوزه   19ایران و چین برای مهار کووید  

https://www.irna.ir/news/84061287/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84061287/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84061287/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84061242/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84061242/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84061242/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA


 
جهانگیری در این پیام تاکید کرد: اطمینان دارم تشریک مساعی با جناب    .همکاری های دو جانبه در برداشته است

مچنین نهایی سازی و امضای برنامه مشارکت جامع راهبردی  و همکاری دستگاه های ذی ربط دو کشور، ه  عالی

سالمتی و موفقیت آن جناب و شادکامی    .ساله، فصل جدیدی از همکاری های ایران و چین را رقم خواهد زد  ۲۵

آرزومندم را  چین  خلق  جمهوری  اول  .مردم  هم  معاون  ایران  اسالمی  جمهوری  به  رییس  خود  پیام  متن  در  چنین 

فرارسیدن سالروز استقالل جمهوری چین را به جناب   »وانگ چی شان« معاون رییس جمهوری خلق چین نوشت:

در جهان،   19در ادامه پیام جهانگیری آمده است: در دوران شیوع ویروس کووید    .عالی صمیمانه تبریک می گویم

وجهی در پی داشته، افق روشنی را در مبارزه با این بیماری ترسیم  اری ایران و چین که تاکنون ثمرات قابل تهمک

امیدوارم روابط جمهوری  معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد:  .نموده و نشانگر تعامل بسیار نزدیک دو کشور است

و    ی و فرهنگی توسعه یافته و با نهایی سازیاسالمی ایران و جمهوری خلق چین در همه ابعاد سیاسی، اقتصاد

ساله بین دو کشور مناسبات فیمابین در راستای منافع دو ملت بیش از    ۲۵امضای برنامه مشارکت جامع راهبردی  

در پیام جهانگیری آمده است: سالمتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم جمهوری خلق چین    .پیش گسترش یابد

 .را آرزومندم

 

 پکن سرعت بیشتری خواهد گرفت  -سفیر ایران: توسعه روابط تهران 

این   -ایرنا  -پکن به دولت و مردم  پاییز و روز ملی چین«  تبریک »عید  ایران در چین ضمن  سفیر جمهوری اسالمی 

ته شده توسعه فعالیت های اقتصادی در این کشور از سر گرف چین کنون که با شکست کرونا درکشور اظهار کرد: ا 

ایرنا، »محمد کشاورز زاده« روز پنجشنبه در پیامی در   .روابط دو کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت به گزارش 

نوشت: دو  توییتر شخصی خود  دیپلماتیک  روابط  تاسیس  پنجاهمین سالگرد  آینده  بیشتر   سال  با شکوه  را  کشور 

کرد خواهیم  ب   .برگزار  امسال  اکتبر  ماه  از  روز  و  نخستین  چین  خلق  جمهوری  سالگرد  یکمین  و  هفتاد  با  رابر 

پاییز« )جونگ چیو( است همچنین با عید »نیمه  به تعطیالت    .برابر  با توجه  اعیاد    ۸این عید  از مهمترین  روزه یکی 

 .چین محسوب می شود

 

ر  چانگ هوآ، سفیر چین د  / گرایی برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک پایداری بر چندجانبه

 ایران

جمهوری خلق چین در جلسات مربوط به هفتاد و پنجمین سالگرد تازگی، »شی جین پینگ«، رییسبه -ایرنا  -تهران 

ع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. وی در این  تاسیس سازمان ملل متحد و هفتاد و پنجمین نشست مجم

بین نظام  در  اوضاع آشفته جاری  با  رابطه  در  را  بر سرنوشت مشترک جلسات مواضع چین  با تمرکز  و  بیان  الملل 

شی جین پینگ در واکنش به تغییرات روزگار کنونی و تحوالت جهان سخنان    .های چین را مطرح کردبشری، پاسخ 

الملل بیان و با تمرکز بر سرنوشت ه و مواضع چین را در رابطه با اوضاع آشفته جاری در نظام بین مهمی را ایراد کرد

نخست، ضرورت متحد سازی نیروی همکاری در مواجهه با بحران ها   .های چین را مطرح کردمشترک بشری، پاسخ

چالش  چالش   .هاو  با  را  بشریت  اخیر،  سده  یک  در  بزرگ  تغییری  عنوان  به  کرونا  ویروس  تهدیدات  فراگیری  و  ها 

ها و تهدیدات، اتحاد و همکاری پاسخی شایسته است ای مواجه کرده است. باید دید در برابر این چالشسابقه بی

این  دیگران؟  سرزنش  یا  است  درست  ها  مسوولیت  تقسیم  تقابل؟  و  جدایی  گزینهیا  امروز  ها  که  هستند  هایی 

ها در راس  است. در جریان این سخنان، شی جین پینگ چهار ابتکار »قرار دادن ملت  کشورهای مختلف با آن مواجه

اولویت  اندیشه  و  انسان امور  جان  به  تعبخشی  و  اتحاد  »تقویت  »تثبیت  ها«،  کشتی«،  یک  مثابه ساکنان  به  امل 

ویژه کشورهای آفریقایی و  ای« و »توجه به کشورهای در حال توسعه به همه جانبه و عادی سازی تدابیر مقابله 

ای تنگاتنگ با یکدیگر ارتباط داشته و  در دوران جهانی شدن، منافع کشورها به گونه   .ها« را مطرح کرد حمایت از آن 

https://www.irna.ir/news/84061457/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84061684/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84061684/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84061684/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9


 
مان قرار گرفته  ای که در برابر دیدگانای نزدیک به هم گره خورده است. طبعا امروز فراگیری گونهها به  سرنوشت

آخرین بحرانی نیست که بشریت با آن مواجه شده و همه کشورها باید دست در دست یکدیگر آمادگی خود برای  

با پایداری بر چن  .های جهانی بیشتر را حفظ کنندمواجهه با چالش  باید  گرایی، ارشادات الزم در زمینه  دجانبه دوم، 

و   جهانی  حکمرانی  ساختاری  ناهمگونی  کرونا،  ویروس  فراگیری  بحبوحه  در  داد.  انجام  را  جهانی  حکمرانی 

بازیابی یک باید دید  به وضوح عیان شده است.  از هر زمانی  یا گرایی و هژمونیجانبهناهماهنگی آن بیش  طلبی 

وضعیت کنونی موجب بهبود اوضاع خواهد شد؟ پاسخی که شی جین پینگ برای این  گرایی درپایداری بر چندجانبه 

در مسیر چندجانبه  پایداری  با  باید  بود: »ما  ارائه کرده روشن و شفاف  نظام  مساله  از  بر حفاظت  و  گرایی حرکت 

کنیمبین تاکید  متحد  ملل  سازمان  محوریت  با  پینگ  .«المللی  جین  شی  که  مشخصی  موارد  دیگر  چارچوب    از  در 

توان به »تاکید بر اصول مشورت مشترک، سازندگی مشترک و  اصالح و بهبود نظام حکمرانی جهانی ارائه کرده می

بهره برداری مشترک«، »ترویج حقوق برابر، فرصت های برابر و قوانین برابر برای همه کشورها«، »تغییر ساختار  

و سی اقتصادی  تحوالت  با  متناسب  در جهان  پاسخحکمرانی  برای  در  اسی جهان  نیازهای حقیقی جهان  به  گویی 

برد« و    –های تاریخی صلح محور و معادله برد  های جهانی و همچنین همسو با توسعه همکاریمواجهه با چالش 

و  اخالقی  اصلی  اصول  بر  مبتنی  و همچنین  و خوشایند  مثبت  مختصات  با  اما  کشورها  بین  رقابت  وجود  »امکان 

بین کردالملقوانین  اشاره  سبز«    .لی«،  »احیای  کردن  عملیاتی  لزوم  چارچوب  سوم،  با  تطابق  جدید و  های 

توان دریافت که کمتر زمانی همچون سالی بوده که اکنون ما در آن قرار  محور. با مروی بر تاریخ بشری می توسعه

ا این ابعاد عظیم قرار گرفته  ای بایم که سالمت بشر به این صورت و اقتصاد بشری به این شکل مورد هجمهگرفته 

باید بکنیم؟  باید بکند؟ ما چه  رییس جمهوری چین با درک دقیق شرایط اقتصاد جهانی، در    باشد. اکنون جهان چه 

احیای سبز اقتصاد جهانی در شرایط پساکرونا را به عنوان یک   ای مشخص طرح  پاسخ به موارد یاد شده، به گونه

احیای سبز دیدگاهی با اهمیت است که شی جین پینگ از لحاظ هماهنگی میان    .محور مطرح کرددیدگاه توسعه

بشریت در این زمینه به انقالبی در درون خویشتن    ای قابل تداوم ارائه کرده استبشر و طبیعت و از زاویه توسعه

های متمدن با ویژگی ای زیبا و  های زندگی، سیاره نیازمند است تا ضمن تسریع در روند توسعه سبز و اصالح شیوه

احیای   تواند اقتصاد جهان را نیز به سمت و سوی تحقق  محور را ایجاد کند و از قضا ایده توسعه جدید میطبیعت

چهارم، لزوم احترام به واقعیت کالنی تحت عنوان جهانی شدن اقتصاد و جریان تاریخی مربوط   .سبز رهنمون گردد

ه با روند عظیم جهانی شدن اقتصاد، همچون کبک سر خود را زیر برف فرو برده  باید دید آیا ما در مواجه  .به آن است

نیزه  و  با سپر  کیشوت«  »دن  و همچون  کنیم  ندیدن شرایط  به  وانمود  می و  توهمات خویش  دنبال  به  خیالی  ای 

وضعیت بسته و  تواند به  جهان دیگر نمی  .گردیم که البته همه این نمونه رفتارها به مثابه نقض قواعد تاریخی است

شی جین پینگ در عین حال به    .اش توسط دیگران نیز غیر ممکن استمنزوی سابق بازگردد و از آن فراتر تجزیه 

به همراه میچالش  اقتصاد  البته نمیهایی اشاره کرده که جهانی شدن  و  آنآورد  در  توان  انگاشت؛  نادیده  را  ها 

اخت جمله  از  اساسی  مسائلی  با  باید  راستا  شکاف همین  یا  فقیر  و  غنی  اقشار  میان  طبقاتی  طبقانی  الف  های 

شویم مواجه  دست  این  از  مهمی  موارد  و  توسعه  از  فصل    .حاصل  و  حل  است،  نیاز  مورد  خصوص  این  در  آنچه 

آوری و اشتغال است تا از قبل ها و بازار، عدالت و کارآیی، رشد و توزیع و ارتباط میان فندرست روابط میان دولت 

با هدف یاری به بازیابی توسعه در    .ای متعادل و کامل شکل گرفته و اقتصاد باز جهانی نیز ایجاد شودهآن توسع

حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف و همچنین پیشبرد حکمرانی جهانی، شی جین پینگ از تدابیر  

می جمله  آن  از  که  گفته  سخن  میلیارد  چین  دو  ارائه  در  چین  تعهد  به  بینتوان  کمک  آن  دالر  بر  عالوه  و  المللی 

همکاری  برای  فائو  سازمان  و  چین  تعامل  صندوق  سوم  مرحله  کردن  جنوبعملیاتی  میزان    -های  به   ۵۰جنوب 

های بین المللی  میلیون دالر، ایجاد مرکز نوآوری و اطالعات جغرافیای جهانی در سازمان ملل متحد و مرکز پژوهش

داده  تدکالن  قابل  توسعه  همکاری های  گسترش  و  تعمیق  بیناوم،  زمینههای  در  کاهش  المللی  کشاورزی،  های 



 
چین همچنین تالش خود را بکار  .فقر، آموزش، زنان و کودکان، تغییرات اقلیمی و دیگر حوزه های مربوطه اشاره کرد

  ۲۰۶۰تا پیش از سال  انتشار گاز دی اکسید کربن را از نقطه اوج خود گذرانده و    ۲۰۳۰خواهد بست تا پیش از سال  

اکولوژیک   تمدن  عرصه  در  را  خویش  نقش  اقدامات  این  رهگذر  از  تا  برساند  خنثی  سطح  به  کربن  تصاعد  نظر  از 

کند ایفا  نیز  همان  .جهانی  عصر  دقیقا  در  جدید  دورانی  به  بشریت  امروز  کرده،  اشاره  پینگ  جین  شی  که  گونه 

با یکدیگر قرار میارتباطات وارد شده، دورانی که منافع کشورهای مخ گیرد و سرنوشت تلف در ارتباطی تنگاتنگ 

گونه آن به  نیز  می ها  پیوند  یکدیگر  به  فشرده  بنیان  .خوردای  کشورهای  میان  در  متحد،  چین  ملل  سازمان  گذار 

تنها کشور در حال توسعه موجود در میان  را امضا کرد و در عین حال  بود که منشور ملل متحد  نخستین عضوی 

پذیری خود را محفوظ خواهیم داشت و شود. ما همچنان روحیه مسوولیتی دائم شورای امنیت محسوب میاعضا

سو با  ساالری و آزادی همهای مشترک بشری از جمله صلح، توسعه، برابری، عدالت، مردم ضمن پایبندی به ارزش 

رهگذر این رویکرد، مناسبات جدید   های جهانی خواهیم رفت و ازکشورهای مختلف از جمله ایران، به مصاف چالش 

کنیم تا جامعه بشری با سرنوشت مشترک محقق گردد و همه در کنار یکدیگر به  ریزی میالملل را پایه در نظام بین

 .طور مشترک آینده زییاتری را برای جهان مان بیافرینیم

 

 پیونِد خوشنویسی از ایران تا چین/  مشهد افتتاح شدنمایشگاه »خط ابریشم« در  

نمایشگاه خط و خوشنویسی »خط ابریشم« در مشهد، که حاوی آثاری از دو هنرمند؛ بهمن پناهی از    -ایرنا  -تهران

به    .صورت مجازی افتتاح شدشب هشتم مهر، بهشنبهایران و حاج نورالدین می گوانگ جیانگ از چین است، سه

کمیسیون روابط عمومی  از  ایرنا  فرهنگی  گروه  یونسکو گزارش  برنامه-ملی  این  ابتدای  در  ایوبیحجت ایران  ،  هللا 

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو درباره این نمایشگاه گفت: خوشحالیم که در روزهایی که متعلق به شمس تبریزی 

شود و بزرگمردانی از ایران و چین با هنر واال و  افتتاح می خط ابریشم و موالنا است نمایشگاه خط و خوشنویسی

آسمانی خط و خوشنویسی بانیان این نمایشگاه هستند و این رویداد در آرامگاه فردوسی که هویت ما ایرانیان و  

برگزار می فارسی است،  در    .شودزبان  فردوسی  آرامگاه  و  یعنی مشهد  نمایشگاه  برگزاری  به محل  اشاره  با  او 

دیکی آن گفت: ما ایرانی ها باید خیلی خوشحال باشیم و البته هستیم از اینکه آوازه شعرای فردوسی بزرگ و  نز

خرند. امروز  ادیبان ما در تمام دنیا پیچیده است. هزار سال گذشته و سخن فردوسی بزرگ را همه دنیا به جان می

گوید ولی هزار سال  های آن سخن میاز زیرشاخه   عنوان یکینام قدرت نرم و علم به جهان ما درباره موضوعی به 

نظامی  تنها قدرت  قدرت  گفت.  نرم سخن  قدرت  به عنوان  علم  از  و  ایستاد  بام جهان  بر  توس  در  فردوسی  پیش 

نیست، قدرت یعنی دانش که این حرف هزار سال پیش زده شده است. هنوز سخنان آنها شنیده می شود و هنوز 

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو اضافه     .النای بزرگ برای جهان امروز یک راه حل استیک راه حل و نیاز است. مو

از   برگزار شد  ابریشم که در شهر همدان  راه  ایران مهد خوشنویسی است. ما در ششمین همایش جهانی  کرد: 

ابریشم فقط مربوط به تجارت نیست بلکه این راه، راه فکر و اندیشه    میراث معنوی صحبت کردیم و گفتیم میراث راه

این  آنجا  در  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  بسیار  که  کردیم  برگزار  را  خوشنویسی  نمایشگاه  ما  آنجا  در  هست.  هم 

سِ توافق را از یونسکو را گرفتیم و مصوبه شد که در شهر مشهد نمایشگاه باشکوهی از آثار هنرمندان خوشنوی

کشور عضو راه ابریشم و همایشی جهانی از همه این کشورها درباره خط و خوشنویسی در راه ابریشم برگزار    ۲۳

صورت مجازی  شود. قرار بود مشهد میزبان این هنرمندان شود ولی حاال که این امکان وجود ندارد همه این کارها به 

امر و توافق مهم است. برای نخستین بار با ابتکار و فکر  دانند که این  در شهر مشهد برگزار شود. همه دوستان می

بر محور یک هنر دور هم جمع می   ۲۳ایرانی،   با هم گفت کشور  و  این هنر، هنر وگو میشوند  که  کنند. چه خوب 

این هنر است  ایران مهد  و  درباره   .خوشنویسی  پناهی وی  رفته است  بهمن  دنیا  به همه جای  او  آثار  هم گفت: 

واقع سفیر توانای فرهنگ و تمدن ایرانی است. او شاگردان زیادی هم در اند. او بهشرق و غرب عالم آثار او را دیده

https://www.irna.ir/news/84060237/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84060237/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84060237/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84060237/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
کرده  تربیت  نمی  فرانسه  فارسی  زبان  که  افرادی  به و  ولی  عالقه دانستند  آرام دلیل  به خوشنویسی  با شان  آرام 

خط فارسی آشنا شدند. این معجره فرهنگ و هنر و معجزه کسانی است که هر کجا باشند ایرانی و فکر حروف و  

هستند کهن  تمدن  این  اندیشه  و  این   .فرهنگ  گفت:  برنامه  این  در  هم  خوشنویسی  رشته  استاد  پناهی،  بهمن 

در قسمت زیادی  افراد  زحمات  نورالدینمایشگاه محصول  استاد  و  من  مختلف است.  ارائه  های  را  فقط محصول  ن 

دوست از  است.  بوده  دوستان  زحمات  محصول  نمایشگاه  این  برگزاری  اما  استاد   دادیم  جهانی؛  هنرمند  و  عزیزم 

سی ایران به او افزود: هنر خوشنوی   .کنم که با فراخ دل پذیرفت هرچند فاصله ما دور بودنورالدین خیلی تشکر می

شود که کند. این نمایشگاه در آرامگاه مردی برگزار می این ترتیب جایگاه بزرگتری از جهت عرضه و نمایش پیدا می

ها، بشریت، انسانیت، توانیم درباره او حرف بزنیم بلکه او در طول تاریخ و برای تمام اعصار درباره ما ایرانیما نمی

ک صحبت  جهانی  ابعاد  با  و...  و  عشق  باور  سرسلسله  به  نسبت  وظیفه  ادای  دیگر  بار  که  خوشحالم  است.  رده 

 .های ما کجا هستند و ما باید به کجا نگاه کنیمهای هنر ایرانی چیست، قله اندیشه ایرانی کردم. باید بدانیم اندازه 

ام و یران خارج شدهکه چندی است از ا تواند برای ما نمونه خوبی باشد حداقل برای منچین می :پناهی اظهار کرد

پیدا کردهتجربیات جهانی  و خوشنویسی  به خط  و  تری نسبت  بود  آموزنده  و  برای من خیلی جالب  که  اتفاقی  ام. 

باعث شد چین را انتخاب کنم به این دلیل بود که هنر خوشنویسی در این کشور سابقه بسیار زیادی دارد و هنر 

آمی هم  در  نقاشی  با  خوشنویسی  چون  است.  و اول  خورده  گره  هم  به  کشور  این  در  هنر  دو  این  مبانی  و  خته 

آموزند. ضمن اینکه به گیرند، خوشنویسی را هم میاموزش آن موازی است. معموال کسانی که نقاشی را یاد می

دلیل مبانی مفهومی این هنر ارتقا پیدا کرده است از گذشته تاکنون خوشنویسان چینی، افراد برجسته و فرهیخته 

باید نقاش و شاعر هم می ه خود بودهجامع بنابراین یک خوشنویس در چین  ها این سرمایه ملی و  بود. چینیاند. 

روز و به  ها را به ها و بنیان اند ولی آن سنتهای قدیم نمانده ها و روش اند البته در همان سنتعصاره را حفظ کرده 

کرده  ارسال  میدنیا  این  ماند.  برای  خوبی  الگوی  های  تواند  هنری  اصالت  از  واخوردگی  دچار  من  البته  باشد  ا 

ام در حد خودم المللی است بلکه سعی کردهام خوشنویسی ایرانی دور از زبان بین ام، هرگز نگفتهخودمان نشده 

ا  باختی نشود م های امروزی برگردانم. باید به این نکته توجه کنیم که هنر ما دچار رنگ این هنر را به زبان و اندازه 

این هنرمند توضیح داد: کشور بزرگی مثل چین که    .توانیم اصالت این هنر را حفظ و به جاهای دیگر عرضه کنیممی

مختلفزبان  به های  دارد  سبک ی  زبان  همین  در  واسطه  این  از  غیر  به  دارد  هم  خوشنویسی  مختلف  های 

نظیری تجربه کرده، در دوره شاهان مختلف سبک های  خوشنویسی رسمی و ملی خود هم یک دوران بسیار بی

الیه  که  است  این  است.  شده  نهاده  ارج  آن  به  که  بوده  هنری  و  شده  تبیین  متنوعی  و  متنوعی  جدید  از  های 

است دنیا شده  در  چین  هنر  نماد  و  گرفته  آنجا شکل  در  بارها     .خوشنویسی  کرد:  بیان  استاد خوشنویسی  این 

با این هنر ارتباط برقرار  شناسی ایرانی است. اگر ایرانیام که خوشنویسی عصاره زیبایی گفته ها بتوانند مجددا 

برند. خوشنویسی هنری است  ی خود پی میکنند و حس ادراکی خوشنویسی را بفهمند بسیار به هویت فرهنگ

که جنبه آگاهی و خوداگاهی انسان در آن دخیل است چه از نظر اجرایی، فهمی و ادراکی. نه تنها خود خوشنویس 

در   باید  فرایند  این  باشد،  بتواند یک خوشنویس خوب  کند که  ایجاد  و خودآگاه خود  آگاه  در ذهن  را  تعامل  این  باید 

های کنید هم باید به جنبه یفتد تا به درک درستی برسد. وقتی به یک اثر خوشنویسی نگاه می بیننده هم اتفاق ب

ها بسیار  های حسی و زیبایی آن را درک کنید. این ویژگیهندسی، معماری و... توجه و تحلیلش کنید و هم جنبه

اثر از آقای    ۲۰اثر از من و    ۲۰  وی در پایان گفت: این نمایشگاه حاوی  .نادر است. این خاصیت هویت ایرانی ماست

باشیم.  داشته  هارمونی  ولی  باشیم  داشته  متنوعی  آثار  که  بود  شکل  این  به  هم  آثار  انتخاب  است.  نورالدین 

بیند از این حرکت راضی شود هرچند این حرکت، آغاز راه  امیدوارم هرکس در هرکجای دنیا که این نمایشگاه را می 

 .است

 



 

 گذاری در طبیعت، راهی برای مقابله با بحران اقلیمی سرمایه

بحران سالمت کنونی حاکم بر جهان، یادآور تبعات ویرانگر نادیده گرفتن خطرات بیوفیزیکی بر سالمت   –ایرنا –تهران 

استانسان  جهانی  اقتصادهای  و  مشاغل  مجمع   .ها،  خبری  تارنمای  از  نقل  به  ایرنا  چهارشنبه  روز  گزارش  به 

تا  به  جهان  سراسر  کارشناسان  و  رهبران  اقتصاد،  که  جهانی  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  در  زگی 

قرار است در اجالس امروز بر لزوم    .سرآغازی برای اجالس امروز گوناگونی زیستی این سازمان بود، شرکت کردند

 .باشد  ۲۰۲۰محافظت از طبیعت تاکید شود و محرکی برای پیشروی به سوی چارچوب تنوع زیستی پس از سال  

سازمان ملل نیز در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد که    سال گذشته، اجالس آب و هوایی

داشت تمرکز  محیطی  زیست  های  فوریت  زیستی   .بر  تنوع  به  و  مرتبط  بهم  ما  اقتصادهای  و  جوامع  که  آنجا  از 

یای  وابسته اند، همچنین زیان های طبیعت و تغییرات آب و هوایی با هم ارتباط دارند، درصورت همکاری با هم مزا

شد خواهد  حاصل  زمین  سیاره  و  ها  انسان  برای  کووید  .زیادی  گیری  سوی    19–همه  به  اساسی  تغییر  لزوم 

بحران سالمت حاکم بر جهان یادآور تبعات ویرانگر غافل شدن از    .اقتصادهای موافق با طبیعت را مشخص تر کرد

ز این روزنه باریک به عنوان فرصتی برای  خطرات بیوفیزیکی برای سالمت انسان، مشاغل و اقتصادها است و باید ا

آینده استفاده کرد تکرار بحران های مشابه در  از  به    .جلوگیری  با طبیعت و مسائل آب و هوایی  ارتباط  آنجا در  از 

بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی   .نقاط هشداردهنده برگشت ناپذیری می رسیم، زمان عمل همین حاالست

در سال   و  است  بسته  طبیعت  به  باال  یا  متوسط  طور  به  را  ۲۰۲۰جهان  اقلیمی  تغییرات  اقتصاد،  جهانی  مجمع   ،

اگر    .بزرگترین خطر برای اقتصاد و جامعه رده بندی کرد. تجارت به روش معمول دیگر برای داد و ستد خوب نیست

و اقلیمی را تحقق بخشیم، محافظت از اکوسیستم های طبیعی، حیاتی است. به قرار است اهداف تنوع زیستی  

کردن  متوقف  برای  موجود  های  گزینه  بهترین  از  یکی  ها  جنگل  احیای  و  زدایی  جنگل  از  جلوگیری  نمونه،  عنوان 

آورد می  ارمغان  به  زیستی  تنوع  برای  شماری  بی  مزایای  همچنین  مساله  این  است؛  اقلیمی    این   .تغییرات 

برد   بر طبیعت و راهکارهای آب و هوایی طبیعی، مهم و مرکزی است–سناریوهای  برای راهکارهای مبتنی    .برد 

تا از این رهگذر به تهدیدهای زیست   یابند  راهکارهای مبتنی بر طبیعت در میان دولت ها و مشاغل محبوبیت می 

ا و  ها  اکوسیستم  از  محافظت  با  اجتماعی  مشکالت  و  شود  توجه  این  محیطی  شود.  برطرف  آن  مدیریت  و  حیا 

راه حل های آب و هوایی طبیعی مرتبطند، اما هدف   .راهکارها همچنین ابزاری قدرتمند در برابر تغییرات اقلیمی اند

هاست  ویژه تاالب  و  ها  جنگل  همچون  طبیعی  های  اکوسیستم  در  کربن  ذخایر  افزایش  و  کربن  انتشار    .کاهش 

ربن زدایی برنامه ریزی شده است، می تواند کمک ساز باشد یا بازگشت خسران روشی که در آن تالش ها برای ک

برای دستیابی به اهداف آب و هوایی، چنین ارزیابی می شود که باد و خورشید باید    .به طبیعت را به تاخیر اندازد

وسعه فناوری هایی از  با این همه، ت  .تامین کند  ۲۰۴۰تقریبا همه ظرفیت نسل الکتریسته جدید را از حاال تا سال  

مناطق وسیعی از زمین ها و دریاها برای گذار    .این دست می تواند اکوسیستم های طبیعی مهم را به خطر اندازد

به انرژی قابل تجدید مورد نیاز است و طبق برخی تخمین ها، تولید برخی فلزات برای تحقق اهداف آب و هوایی 

شود. برخی از شرکت ها همین حاال این مساله را مورد توجه قرار داده    برابر  1۲باید    ۲۰۵۰توافق پاریس تا سال  

از انرژی تجدیدپذیر استفاده و   اند. »الیون« یک کارخانه مهندسی شیمیایی نمک در چین متعهد شده است فقط 

 .اطمینان حاصل کند زمینی که صفحات خورشیدی در آن ساخته می شود، احیا شده و دارای تنوع زیستی است

اه حل های مبتنی بر طبیعت می تواند انعطاف پذیری مشاغل و معیشت را افزایش دهد. به عنوان نمونه، شرکت  ر

شرکت یونیلیور نیز در قالب    .نستله از این رویکرد برای احیای اکوسیستم ها و محافظت از منابع آب بهره می گیرد

م توسعه  و  احیا  جهت  در  زدایی،  جنگل  از  جلوگیری  به  در  تعهداتش  متفاوت  برنامه  پنج  قالب  در  جنگلی  ناطق 

جهان   سراسر  در  زیستی  تنوع  و  جلوگیری  اقلیمی  تغییرات  شدید  تاثیرات  از  تا  کند  می  عمل  مالزی  و  اندونزی 

شود که    .محافظت  دهد  تشکیل  را  نگر  آینده  سازمان  هر  راهبرد  از  بخشی  باید  طبیعت  بر  مبتنی  های  حل  راه 

https://www.irna.ir/news/84060522/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84060522/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84060522/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C


 
ت و آب و هوا هستند و از فرصت های تجاری یک اقتصاد مثبت و صفر خالص کسب  خواستار کاهش تاثیر بر طبیع

کنند می  این    .مزیت  هستند.  توجه  مورد  مشاغل،  و  سیاست  در  همچنین  طبیعی  هوایی  و  آب  های  حل  راه 

که  اتحادیه اروپا به تازگی از توافق سبزی خبر داد      .راهکارها، روش های کاهش انتشار کربن را ثابت می کنند

راه حل های آب    .حفاظت از طبیعت و کاهش انتشار کربن را با ایجاد یک راهبرد رشد فراگیر و پایدار تلفیق می کند

براساس این    .وهوایی طبیعی اغلب پیچیده و بهم پیوسته اند و می توانند مزایای بسیاری به همراه داشته باشند

ارزه با دو بحران زیان به طبیعت و تغییرات آب و هوایی کمک  گزارش، احیای طبیعت و حفظ آن می تواند به ما در مب

پرداختن به این دو موضوع، مزایای گسترده ای فراتر از کاهش آشکار انتشار گاز کربن و افزایش تنوع گیاهی و    .کند

دارد زیست   .حیوانی  های  شوک  با  مواجهه  در  مشاغل  و  ما  جوامع  پذیری  انعطاف  تقویت  باعث  کار  این  انجام 

دولت ها و مشاغل نیز عالوه بر کاهش    .حیطی، اقتصادی و سالمت و همچنین بهبود امنیت آب و غذا می شودم

 .تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن، باید مروج اقداماتی باشند که از تنوع زیستی و اکوسیستم های طبیعی حمایت کند

 

 چین عرضه واکسن کرونا به کشورهای در حال توسعه را در اولویت قرار می دهد

روی واکسن   سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اینکه کشورش در حال تسریع کارهای پژوهشی  -ایرنا  -پکن

و کمک   روش های گوناگون از جمله اهدای واکسن  کرونا است گفت: در صورت نهایی شدن واکسن کرونا، پکن با

به گزارش ایرنا، »وانگ ون بین«      .بالعوض، عرضه آن به کشورهای در حال توسعه را در اولویت قرار خواهد داد

اینکه در حال حاضر یاداوری  با  چند واکسن ضد کرونا   روز چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران در پکن 

بالینی فاز سه قرار دارند تاکید کرد با تکمیل   ساخت چین در مرحله آزمایش  واکسن های تولید شده توسط چین 

این مقام وزارت خارجه چین در    .اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می گیردمراحل توسعه و تولید نهایی، در  

گزارش بانک جهانی پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی چین ارتقا داده   بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:

نترل ویروس  است، این نشان دهنده تایید جامعه بین المللی از تالش ها و دستاوردهای چشمگیر چین در مهار و ک

و اجتماعی است اقتصادی  توسعه  پیشبرد  و  بازار   کرونا  اعتماد در  افزایش  برای  اقتصاد چین  بهبود مداوم  و  ثبات 

در گزارش بانک جهانی که روز دوشنبه منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی چین در   .جهانی اهمیت مثبتی دارد

به   یافته است  ۲سال جاری  افزایش  این درصد  بر  در  عالوه  اقتصاد چین  که  کرده است  بینی  پیش  بانک جهانی   ،

وانگ گفت: گزارش بانک جهانی نشان داده است که جامعه بین المللی    .درصد رشد خواهد داشت  ۷.9سال آینده  

نتایج و دستاوردهای چشمگیر چین در مهار و کنترل ویروس کرونا و پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی را مورد  

وی ادامه داد: ثبات و بهبود مداوم اقتصاد چین بیش از پیش نقش بزرگی برای پیشبرد رشد    .ده استتایید قرار دا

احیای سریع چین برای  اعتماد بازار جهانی دارای اهمیت مثبت است این برای ارتقا اقتصاد جهان ایفا خواهد کرد

ده و انگیزه بیشتری برای احیای  فرصت های بیشتری فراهم آور گسترش همکاری اقتصادی و تجاری چین و خارج

 .سبب اطمینان خاطر تعداد بیشتری از مردم سراسر جهان شده است اقتصاد جهانی ایجاد کرده و

 

 درصد کاربران اینترنت در چین از تلفن همراه استفاده می کنند  99.۲

میلیون نفر اعالم    9۳۲مرکز اطالعات شبکه اینترنت چین، تعداد کاربران اینترنت تلفن همراه در کشور را    -ایرنا  -پکن

درصد   99.۲اده می کنند به  کرد و گفت: نسبت کاربران اینترنت که از تلفن همراه برای دسترسی به اینترنت استف

تا خرداد سال جاری، جعمیت کاربران اینترنت  به گزارش ایرنا از مرکز اطالعات شبکه اینترنت چین،    .رسیده است

در گزارش یاد شده   .درصد رسیده است  ۶۷میلیون نفر و نسبت پوشش شبکه اینترنت کشور به    9۴۰در کشور به  

مین سال متوالی بزرگترین بازار خرده فروشی آنالین جهان بوده و تا پایان  ، چین برای هفت۲۰1۳آمده است از سال  

به   در چین  آنالین  کاربران خرید  تعداد  برای    ۷۴9خرداد سال جاری،  آنالین چین  پرداخت  بازار  و  نفر رسیده  میلیون 

https://www.irna.ir/news/84060656/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84060018/%DB%B9%DB%B9-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 
گرفته است قرار  نخست جهان  رتبه  در  متوالی هم  ا  .سومین سال  ماه  در شش  گزارش  این  اساس  ول سال  بر 

به  ۲۰۲۰ کشور  ای  رایانه  پرداخت  کل  میزان  رشد    19۶.9۸،  با  که  است  رسیده  یوان  در    1۸.۶1تریلیون  درصدی 

گزارش می افزاید در شش ماه اول    .مقایسه با سال گذشته، جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده است

ظهور، بخش عمده بازگشایی اقتصادی جدید سال جاری، پخش زنده فروش اینترنتی به شکل تجارت الکترونیکی نو

میلیون نفر   ۳۰9، تعداد کاربران پخش زنده تجارت الکترونیک چین به  ۲۰۲۰شده است به طوری که تا خرداد سال  

است می  .رسیده  از     گزارش  بیش  امسال،  اول  ماه  شش  در  تنها  فروش    1۰افزاید:  زنده  پخش  برنامه  میلیون 

 .میلیارد نفر بار فراتر رفته است ۵۰هزار و بینندگان از   ۴۰۰مجریان فعال آن از   اینترنتی برگزار شده که شمار 

 

 جدید ترامپ برای پیروزی در انتخابات  حقوق بشر چین؛ ترفند 

ی شبکه خبری الجزیره نوشت: در حالی که زمان زیادی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تارنما  -ایرنا    -تهران  

این کشور همچنان بر سیاست سلطه جویانه و جنگ  ترامپ« رئیس جمهوری  نمانده است، »دونالد  باقی  آمریکا 

و به یکباره از   طلبانه خود تاکید دارد اما چرخشی کامل در موضع خود نسبت به مسائل حقوق بشر داشته است

مغلوب   برای  ترفندی  متخصصان  عقیده  به  که  گوید  می  سخن  دنیا  مسلمانان  وضعیت  درمورد  خود  های  نگرانی 

است  بایدن«  »جو  یعنی  خود  انتخاباتی  رقیب  نوشت:  .ساختن  ادامه  در  تارنما  و  این  اقتصادی  های  سیاست 

ه به طور سنتی در قالب اظهارات دیپلماتک بیان می  خارجی امریکا همواره در کنار یکدیگر بوده اند، ولی آن چه ک

شد ،در دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« آشکارا و با صراحت بیان می شود. در همین حال ترامپ کرونا را  

پنهان   به  را  پکن  نامیده و  بیماری در سطح جهان متهم  ویروس چینی  این  نتیجه شیوع گسترده  در  و  اولیه  کاری 

تنش ها میان این دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، با ورود ترامپ به کاخ سفید به تدریج افزایش یافت.   . کرده است

در این میان ترامپ بیش از هر موضوع دیگر خواهان جلوگیری از تبدیل شدن چین به قدرت اقتصادی اول جهان بوده  

نزدیک شدن   با  اکنون  اما  در حاشیه قرار داشت،  انتخابات ریاست جمهوری  است و موضوع حقوق بشر   ۲۰۲۰به 

سیاست های ترامپ در قبال چین به گونه ای بوده    .آمریکا، حقوق بشر نیز در اولویت های ترامپ قرار گرفته است

راستا در همین  در دولت وی منفی شده است؛  به چین  آمریکا  نگاه مردم  که  با   "Pew Research Center" است 

  1۵درصد از مردم آمریکا نگاه نامطلوبی به چین دارند که باالترین آمار طی   ۷۳ه  برگزاری یک نظرسنجی اعالم کرد ک

گمرک و نهاد حفاظت از مرزهای آمریکا در اوایل ماه جاری با صدور فرمان هایی مانع واردات    .سال گذشته است

سلمانان اویغور بسیار  کاال از منطقه سین کیانگ چین شده و ادعا می کند که در مورد کار اجباری تحمیل شده بر م

نگران است. این در حالی است که پکن علت استقرار مسلمانان اویغور در اردوگاه ها را اقدام برای آموزش فنی و  

است کرده  ذکر  آنها  ای  »جو   .حرفه  پیروزی  صورت  در  که  است  کرده  اعالم  خود  تبلیغاتی  طی سخنرانی  ترامپ 

این اظهارات ترامپ، »جان بولتون« مشاور امنیت ملی سابق ایاالت    در پی   .بایدن« چین مالک آمریکا خواهد شد

از طریق مجازات های اقتصادی یک چرخش کامل در   تقویت حقوق بشر در چین  بر  متحده می گوید توجه ترامپ 

است ، زیرا او به شرایط وخیم مسلمانان اویغور عالقه ای نداشت و اتخاذ روش مالیم را برای حل  موضع واشنگتن  

جنگ تجاری ترجیح می داد ، ولی اکنون به نظر می رسد که تجارت را به حقوق بشر گره زده است تا بر بایدن غلبه  

جمهور آمریکا بر این مسئله بود که دولت چین اوال  دلیل آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین، باور دونالد ترامپ رییس   .کند

به رسمیت نمی را  از آنمالکیت معنوی  و  با اقدامشناسد  نگاه سو دولت چین  پایین  داشتن  های غیرمنصفانه مثل 

کند و در نهایت باعث مشکالت  مزیت رقابتی درست میای  صورت غیرمنصفانه عمدی ارزش یوان در برابر دالر، به

 .شوداقتصادی در آمریکا می 

 

 نزاع زنده«؛ برداشت کاربران چینی به مناظره ترامپ و بایدن»
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مناظره »جو بایدن« و »دونالد ترامپ« دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دور نخست از دیدگاه   -ایرنا -پکن

بودکاربر زنده«  نزاع  »یک  اجتماعی چین مصداق  اینترنت و شبکه های  ویبو چین،   .ان  تارنمای  از  ایرنا  گزارش  به 

این مناظره   احساس ناامیدی می کردم یکی از کاربران در بازتاب این مناظره نوشته بود که اگر یک آمریکایی بودم

طرفین   بین  زنی  مشت  یک  مثل  درست  و  برخورد  و  مرج  و  بودنهایت هرج  از حمالت شخصی  مملو  روزنامه      .و 

مایه مناظره  این  نوشت:  ارتباط  این  در  هم  پست  مورنینگ  چاینا  شده  ساوت  چین  در  اینترنت  کاربران  تمسخر 

رویارویی که برنده ای نداشت و طرفین در بسیاری مواقع تالش کردند تا با کارت چین بازی کنند و ارزش های   است

در   علوم سیاسی دانشگاه نانجینگ در جنوب شرق چین  « استادگو سو»  .زیر سئوال بردنددموکراتیک را در آمریکا  

با توهین و اتهام پراکنی، با   دیدن این دو نامزد ناامید کننده است دو طرفی که این شبکه اجتماعی چینی نوشت:

گو   .گو نشان می دهد وترامپ که احترام کمی به قوانین و آداب بحث و گفت   یکدیگر برخورد می کنند، بخصوص

دو طرف سعی کردند چین را در خصوص همه گیری هدف قرار   گفت: هنوز مباحث سیاست خارجی باز نشده است

مورد  در  اساسی  های  بحث  وارد  نتوانستند  نامزد  دو  هر  داشت  وجود  مباحث  در  زیادی  های  شکاف  اما  دهند 

ترین مناظره های ریاست ج  کشورشان شوند از کثیف  بوداین یکی  آمریکا در سال های اخیر  مباحثی که   مهوری 

که   را  دنیا  دموکراسی  ترین  پیشرفته  نتوانست  و  نداد  پاسخ  دنیا  و  آمریکا  مردم  انتظارات  به  و  نداشت  ای  برنده 

همزمان چین و در کنار واکنش مردم به این مناظره، چین نیز به صورت رسمی   .مدعی آن هستند، به نمایش بگذارد

ا کرده  آمریکا اعالم  انتخابات  نامزدهای  که  کنند ست  بازی  چین  کارت  با  سیاسی  فوتبال  ونبین«  »  .نباید  وانگ 

این هستیم که در سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: برای ما کامالً مخالف  از چین  انتخاباتی   آمریکا  مبارزات 

شود علیه   استفاده  متحده  ایاالت  اتهامات  که  است  شده  ثابت  واقعیت  یک  دفاع  این  غیرقابل  و  اساس  بی  چین 

نمایش    .است به  را  گری  افراطی  بایدن،  در سخنان  مکرر  وقفه های  ایجاد  با  ترامپ  که  گفتند  نیز  دیگری  ناظران 

انستیتوی مطالعات بین المللی و منطقه ای دانشگاه زبان و فرهنگ  به گفته »هوانگ جینگ«، متخصص گذاشت

به   را  بایدن چهره خود  که  در حالی  با پکن  کرد  ترامپ سعی  کرد،  تر حفظ  ثبات  با  و  تر  پخته  کاندیدای  یک  عنوان 

وی گفت: هر دو نامزد می    .انفجارهای تحریک آمیز برای جلوگیری از هرگونه انتقاد، بر مناظره سلطه داشته باشد

آنها   دیگر برهم زدخواستند از چین برای حمله به حریف استفاده کنند، این امر تمرکز آنان را برای بحث برای مسایل  

هوانگ گفت: رئیس     .می کردند و ظاهرا ترامپ بیش از حد مشتاق به گرفتن امتیاز بود مدام از حاشیه ها صحبت

جمهوری چندین بار سعی کرد بایدن را با حمله به سوابق نامزد دموکرات در این کشور و معامالت تجاری پسرش  

آن گانگ« »    .بایدن به خوبی آماده بود و در دام ترامپ قرار نگرفت ماا هانتر بایدن، درگیر بحث در مورد چین کند

بعید به نظر می رسد این بحث تاثیر مهمی در  دیپلمات سابق چینی و متخصص امور آمریکا هم در این مورد گفت:

برتری بحث،  از  بیشتر نظرسنجی های پس  زیرا  باشد  انتخابات داشته  کند نتیجه  تایید می  را  بایدن  که      .کلی  او 

گفت: کند،  می  کار  دانشگاه  در  یک محقق  عنوان  به  و سایر موضوعات   اکنون  چین  ببینیم  که  نیست  تعجب  جای 

سیاست خارجی در این بحث، که بر ویروس کرونا، اقتصاد و مهاجران و سایر مسائل داخلی متمرکز بود، در جایگاه  

او افزود: البته      .بحث های انتخاباتی گیج کننده هستند دما برای آمریکایی های متاسفیم که شاه آخر قرار بگیرند

مطابق با استانداردهای   پر سر و صدا که این واقعیات انتخاباتی ایاالت متحده را منعکس می کند بحث و جدل های

کایی  کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی، این تمدن به سبک آمری    .مورد انتظار برای یک کشور دموکراتیک نبود

اند انتقادکرده  آن بشدت  از  داده  قرار  گلوبال   « سردبیرهو شی جین»  .را مورد سوال  روزنامه ملی گرای چینی، 

که است  آورده  خود  توییتر  در  الگو تایمز،  مانند  مناظره  این  »در  بایدن  و  نشدند ترامپ  ظاهر  آمریکا  مردم    .«برای 

راس در  مرجی  و  هرج  چنین  است:  نوشته  هم  چاینا  آمریکا  ساوت  در  قدرت  سیاسی  تفرقه  هرم  دهنده  نشان 

افول و در  تسریع  و  آمریکا  جامعه  است اضطراب  کشور  آن  سیاسی  سیستم  نظام  مناظره   مزایای  این 



 
کرد نخست آشکارتر  را  ترامپ  دوران  در  آمریکا  دموکراتیک  نظام  دار  ریشه  برای مشکالت  یک  این  متحده  ایاالت 

   .شکست است

 

 جشنواره بین المللی فیلم جاده ابریشم در چین آغاز شد

و    -ایرنا  -پکن هزار  با حضور سه  ابریشم  جاده  فیلم  المللی  بین  و    ۵۰۰هفتمین جشنواره  چین  فیلمسازان  از  اثر 

مهر    ۲۵کشورهای مختلف جهان در شهر »شی ان« مرکز استان شانشی واقع در شمال غرب چین آغاز شد و تا  

فیلم به صورت رایگان در فضای    ۲۰۰ره حدود  به گزارش ایرنا از رادیو بین المللی چین، در این جشنوا  .ادامه دارد

با رعایت پروتکل های بهداشتی برای عموم مردم به نمایش در خواهند آمد  در کنار این جشنواره، نمایش    .آزاد و 

پلتفورم های آنالین و میادین شانشی آغاز    فیلم تولید داخل و خارج نیز از چهارم مهر در سینماهای اصلی،    ۵۰۰

فیلم فرهنگ ها را    موضوع این فیلم ها، »جاده ابریشم جهان را به هم وصل می کند؛   مهر ادامه دارد؛   ۲۵شده و تا  

فیلم از سراسر جهان به دبیرخانه این جشنواره ارسال    ۵۰۰بیش از سه هزار و    .به هم مرتبط می سازد« است

یم مخصوص با حضور »اصغر فرهادی« درصد از آنها فیلم های بین المللی هستند؛ یک ت  9۰شده است که بیش از  

فیلم را    1۷کارگردان ایرانی و »لو چوآن« کارگردان چینی و سایر فیلم سازان تشکیل شده است که این مجموعه،  

اند کرده  پیشنهاد  این جشنواره  در  ویژه  در سال    .برای حضور  که  ابریشم  فیلم جاده  المللی  بین    ۲۰1۴جشنواره 

برگزار شده است، به یک   و فوجیان بی استان های شانشیمیالدی شکل گرفت و به میزبا در جنوب شرق چین 

این جشنواره   .جشنواره برای حضور فیلم سازان کشورها و مناطق موجود در امتداد جاده ابریشم تبدیل شده است

 .یک رویداد بزرگ در هنر فیلم سازی و موتور توسعه صنعت فیلم سازی چین به حساب می آید

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 رییس جمهور چین های تبریک جهانگیری به نخست وزیر و معاون پیام

پیام  در  رییس جمهور  اول  وزیر و »وانگ چی شان« معاون رییس  معاون  به »لی کچیانگ« نخست  هایی جداگانه 

تبریک گفت را  چین  استقالل جمهوری خلق  یکمین سالروز  و  هفتاد  رسیدن  فرا  چین،  گزارش    .جمهوری خلق  به 

 :های اقای جهانگیری به شرح زیر است، متن پیام پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از رگزاری صداوسیمابخ

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 نخست وزیر جمهوری خلق چین /  جناب آقای لی کچیانگ

اشتراکات   .گویمه جنابعالی صمیمانه تبریک می فرا رسیدن هفتاد و یکمین سالروز استقالل جمهوری خلق چین را ب

فرهنگی، پیشینه روابط بلند مدت تاریخی به همراه اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل و تحوالت 

مبارزه با یکجانبه گرایی، بنیادی مستحکم برای مشارکت جامع راهبردی ایران و چین   بین المللی و عزم راسخ ما در

های مختلف، زمینه گسترش این مشارکت و بهره گیری از ثمرات  آورده است که همکاری متقابل در عرصه فراهم  

کووید   مهار  برای  چین  و  ایران  متقابل  کمک  است.  کرده  روزافزون  را  نمونه  19آن  جمله  جامع  هااز  مشارکت  ی 

همکاری  حوزه  در  را  نکویی  ثمرات  که  است  برداشته  راهبردی  در  جانبه  دو  تشریک   .استهای  دارم  اطمینان 

های ذی ربط دو کشور، همچنین نهایی سازی و امضای برنامه مشارکت  مساعی با جناب عالی و همکاری دستگاه 

سالمتی و موفقیت آن جناب    .چین را رقم خواهد زدهای ایران و  ساله، فصل جدیدی از همکاری   ۲۵جامع راهبردی  

 .ندمو شادکامی مردم جمهوری خلق چین را آرزوم

 معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران/  اسحاق جهانگیری
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 معاون رییس جمهوری خلق چین/  جناب آقای وانگ چی شان

جناب به  را  چین  جمهوری  استقالل  سالروز  می  فرارسیدن  تبریک  صمیمانه  ویروس   .گویم عالی  شیوع  دوران  در 

و چین که تاکنون ثمرات قابل توجهی در پی داشته، افق روشنی را در مبارزه با    در جهان، همکاری ایران  19کووید  

امیدوارم روابط جمهوری اسالمی ایران و    .این بیماری ترسیم نموده و نشانگر تعامل بسیار نزدیک دو کشور است

مضای برنامه  ری خلق چین در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توسعه یافته و با نهایی سازی و اجمهو

ساله بین دو کشور مناسبات فیمابین در راستای منافع دو ملت بیش از پیش گسترش   ۲۵مشارکت جامع راهبردی  

 .مسالمتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم جمهوری خلق چین را آرزومند .یابد

 معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران/  اسحاق جهانگیری

 

چن دن   یروز  نی در  چین   خ؛یتار   میتقو/    گذشت؟  چه  ایبر  خلق  جمهوری  ملی   روز 

جمهوری خلق چین به رهبری مائوتسه تونگ رسمیت یافت و   میالدی  19۴9سال پیش در چنین روزی، اول اکتبر    ۷1

نامگذاری شد. این کشور  ملی  روز  عنوان  به  روز  این کشور    این  ارتش  دوم،  پایان جنگ جهانی  در  ژاپن  تسلیم  با 

تونگ تحت ن را تخلیه کرد و عقب نشینی نمود. از آن پس نواحی آزاد شده به رهبری مائوتسه  مناطق اشغالی چی

ور ساخت. در این جنگ، قوای کمونیست  ها قرار گرفت و این امر آتش جنگ داخلی چین را شعله  نیست تسلط کمو

کای چک به جای اینکه به    چیان  کای چک پیروز شده و رژیم وی را ساقط کردند.  گرای چیانهای ملی  مائو بر نیرو 

رفت و دولت چین ملی را در آنجا تشکیل داد.    کانتون، پایتخت موقت چین در جنوب این کشور برود، به جزیره تایوان

ها حکایت می  کای چک به تایوان که از نومیدی کامل او در جلوگیری از سقوط چین به دست کمونیست    فرار چیان

باقی  روحیه  کمونیستنیرو   مانده کرد،  و  کرد  تضعیف  شدت  به  را  چین  دولتی  چهارماه،  های  از  کمتر  مدتی  در  ها 

م، جمهوری خلق    19۴9ک چین را بدون مقاومت زیادی به تصرف خود درآوردند. در نهایت در اول اکتبر  مانده خاباقی 

م به    19۴9خلق چین در سال    روز تأسیس جمهوریچین به رهبری مائو در پکن اعالم گردید؛ و روز اول اکتبر سال

 عنوان روز ملی این کشور نام گذاری شد.

 

 دیدی که چگونه گور ، بهرام گرفت ؟ /   گزارش مکتوب 

در مرکز پرورش پارک ملی کویر گرمسار، این مصرع از شعر   1۲با رسیدن تعداد گونه ارزشمند گورخر ایرانی به عدد 

م  " گرفت  بهرام  گور  چگونه  که  دیدی   " که  تازهخیام  استعنی  کرده  پیدا  گزارش  .ای  صداوسیمای  به  خبرگزاری 

راسی از پارک    1۰ای  راس گورخر ایرانی هنگام انتقال غیر ایمن مجموعه  ۵دو سال پس از اتالف  ، استان سمنان

ن در  راس گورخر ایرانی در سایت پرورش آ  ۳د  به پارک ملی کویر مرکزی در گرمسار، تول ملی توران در شاهرود  

شدن سازگار  و  نادر  گونه  این  مجدد  احیای  در  زیست  محیط  دوستداران  دل  در  را  امیدی  نور  در آن   گرمسار،  ها 

 .زیستگاه اصلی تاباند

ماجرا    پر  گورهای  سال  //    ... این  در  زیست  محیط  حفاظت  سایت 1۳9۷سازمان  ساماندهی  برای  تکثیر  ،  های 

پارک ملی توران در شاهرود به پارک ملی    راس گورخر از  1۰تقال  های شاخص حیات وحش، زنده گیری و اننهگو

با    کویر مرکزی در گرمسار برنامه ریزی کرده بود. مهر ماه آن سال، برای انتقال این گورخرها، عملیات زنده گیری 

ابتدای در همان  انجام شد که  بیهوش کردن حیوان  از روش  از گورخر  استفاده  یکی  یت  به علت حساس   ها،  امر، 

های حمل و  دو راس گورخر دیگر هم در مسیر انتقال و به علت تروما )ضربه به سر ناشی از تکانه   دارویی تلف شد.

نقل در قفس( تلف شدند و دو راس گوخر دیگر نیز در گرمسار به علت تزریق داروی بیهوشی احیا نشدند و جان 

انگبا جریحه     باختند. از سرنوشت غم  افکار عمومی  گورخردار شدن  گورخریز  انتقال  پروژه  مدیر  خبر عزل  ها ها، 
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با تمام کسانی که به طور مستقیم در جریان انتقال این گونه ارزشمند جانوری دخیل بوده و   منتشر و تاکید شد: 

آن شد. اشتباهات  خواهد  قانونی  و  قاطع  برخورد  شود،  محرز  مسئوالن  برای  تیمهم   ها  سازمان چنین  های ویژه 

راس گورخر در استان سمنان تشکیل   ۵حفاظت محیط زیست کشور برای بررسی علت قطعی مرگ  دامپزشکی و  

ها مشخص ها علت قطعی اتالف این گورخرتیمی که قرار شد با تایید سازمان دامپزشکی اگر در این بررسی   شد.

 خارج از کشور ارسال کند. های تکمیلی بهها را برای آزمایشنمونه  نشود، 

در کنار این اتفاقات، گروهی دیگر در پارک ملی کویر برای هدف مهم دیگری تالش //    ...ه بهار گورخرها بودپاییزی ک 

انتقالی سالم به محیط جدید و پس از آن، سازگار کردن چهار راس   کردند و آن هم تطبیق دادن پنج راس گورخر  می

با    9۷این هدف از آذر ماه سال    ملی کویر گرمسار بود.ایت تکثیر گوراب استان یزد به پارک  گورخر انتقالی دیگر از س

راسی، سه راس گورخر جدید در سه زایمان موفق متولد شد و    9جدیت پیگیری شد تا اینکه مهر امسال، از آن گله  

رح تکثیر و معرفی گورخر ایرانی در  ط  پایان داد. های اجرای طرح تکثیر و معرفی گورخر ایرانی  به همه، اما و اگر 

با افزایش جمعیت   ، با انتقال تعدادی گورخر ایرانی از خارتوران شاهرود به یزد منتقل آغاز شد.۷۶و    ۷۵های  الس

تعدادی از این حیوان از یزد برای تکثیر و افزایش جمعیت به پارک خارتوران شاهرود    9۲ها در یزد، در سال  گورخر

، این گونه را به زیستگاه اصلی اش پارک ملی کویر گرمسار  با افزایش جمعیت گورخر در خارتوران منتقل و قرار شد

 بازگردانده شود.

ها مرکز توجه دوستداران محیط زیست است چرا که  گرمسار این روز //    تالش ها برای احیای نسل گورخر ایرانی

پارک   در  گورایرانی  تکثیر  و  پرورش  و  تحقیقات  مرکز  است.نخستین  کرده  بکار  آغاز  کویر  همه  مرک  ملی  که  زی 

های کاروان ایمن و استاندارد حمل گورخر و مشخصات مرکز تکثیر و تجهیزات و امکانات تعبیه  امکانات آن در بخش 

  شده در آن با اتکا به دانش بومی کارشناسان حفاظت محیط زیست استان سمنان طراحی و ساخته شده است.

مرکز هشت سلول قرنطینه برای انجام جداسازی به  گوید: در این  یست استان سمنان میمدیرکل حفاظت محیط ز

ها به گفته امیر عبدوس، طراحی این سلول  ها تعبیه شده است.ها و زایمان ایمن گورخرمنظور تالقی انتخابی ژن 

ها در طبیعت بدون  ی گورخرای است که تمام مراحل خونگیری، معاینه، جداسازی، انتقال، تبادل یا رهاساز به گونه 

اجراست.  استفاده قابل  بیهوشی  با    از  گرمسار  کویر  ملی  پارک  ایرانی  گورخر  رهاسازی  و  تکثیر  تحقیقات،  مرکز 

های ملی سازمان حفاظت محیط زیست در محل ورودی  میلیون ریال از محل طرح  ۵۰۰میلیارد و    ۲اعتباری بالغ بر  

شده احداث  سنگفرش  جاده  مسیر  از  محیط  است.  پارک  معاون  کالنتری  زیستی    کیومرث  تنوع  و  طبیعی  زیست 

به فرد  ترین سایت تکثیر در  سازمان محیط زیست کشور از مرکز تحقیقات گورخرایرانی گرمسار به عنوان منحصر 

گوید: اولویت نخست این سازمان، حفظ زیستگاه و جمعیت گورخر در کند و میاسارت گورخر ایرانی در آسیا یاد می 

اس ارزشمند  گونه  این  اصلی  می  ت.زیتگاه  در او  مستعد  و  ارزشمند  زیستگاهی  گرمسار،  کویر  ملی  پارک  گوید: 

که سال  ریزی  کشور است  برنامه  با  اما  بود،  تهی شده  ایرانی  گورخر  از  رویه  بی  و شکار  بخاطر خشکسالی  ها 

گونه است. این  از  توجهی  قابل  پذیرای جمعیت  اکنون  الد  مدون، هم  و  شهاب  دفتر حفاظت  مدیرکل  منتظمی  ین 

به  م اصولی  نگاه  با  گورخر  جمعیت  ژنتیکی  مدیریت  رعایت  هم،  کشور  زیست  محیط  سازمان  وحش  حیات  دیریت 

های داند و معتقد است: معیارنحوه غذا دهی و ایمنی را از امتیازات سایت تکثیر در اسارت گورخر در گرمسار می

انتقال گونه بدون کمترین اس و  با طراحی کاروان نقل  و  این هاترس و آسیب  بندی مناسب در  ی تخصصی و زمان 

 توان گفت در دنیا بی نظیر است.مجموعه انجام شده که می

گرفت می  گور  که  چین  //    ... بهرامی  و  میانه  آسیای  خاورمیانه،  در  فراوانی  گذشته جمعیت  در  آسیایی  گورخر 

ای از گورخر آسیایی است گور خر ایرانی زیرگونه   شده است  داشت، اما اکنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض

در خالل  تری دارد و رنگش  های کوتاه این جانور نسبت به اسب، پا   که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد.

ست  ای مایل به زرد اای مایل به سرخ و در زمستان قهوهرنگ گورخر ایرانی در تابستان قهوه    کندها تغییر میفصل



 
دارد. قرار  احاطه شده،  رنگ سفید  با  که  نواری سیاه  آن  بر پشت  در    و  ایرانی  گورخر  راس  هزار  فقط  اکنون  هم 

میاستان زیست  یزد  و  فارس  سمنان،  تهای  که  آنکنند  از  طرح  عدادی  قالب  در  نسل   ها  انقراض  از  جلوگیری 

همترین زیستگاه گورخر ایرانی پارک ملی کویر،  م  شوند.های تکثیر در اسارت نگهداری می های ایرانی در سایتگور

حفاظتقدیمی مناطق  ایران  ترین  بخش است،   شده  و  گرمسار  شهرستان  در  پارک  این  وسعت  های بیشترین 

ا در  هم  دارد.ستانکوچکی  قرار  اصفهان  و  قم  تهران،  ملی،    های  پارک  این  در  تاریخی  آثار  مهمترین  از  یکی 

ها بوده است و گویند این بهرام، همان بهرامی است که شکارچی گورخروام میکاروانسرای قصر بهرام است؛ ع

اینکه پارک ملی کویر دهه با    گرفتی همه عمر ... " درباره او سروده شده است.شعر معروف " بهرام که گور می

بوده،  زیستگاه اصلی گورخر  ۶۰و     ۵۰ ایرانی  اوایل دهه   های  از  این    1۳۶۰اما  در  منطقه مشاهده  هیچ گورخری 

بود. گورخر   نشده  بازگرداندن  طرح  موفق  اجرای  با  سایت حاال  ساماندهی  و  اصلی  زیستگاه  به  ایرانی  های های 

ن گفت: مصرع دوم شعر معروف خیام که " دیدی که چگونه گور بهرام  تواهای شاخص حیات وحش، میتکثیر گونه 

خود بازگشته اند و محدوده قصر بهرام را که روزی زیستگاه    ها به موطنای میدهد ... امروز گورگرفت " معنی تازه 

گرفتند. بازپس  بوده  شان  می   اصلی  بازگشت  جاذبه این  کویتواند  ملی  پارک  گردشگری  و  گردی  طبیعت  ر  های 

های مرکز تحقیقات، تکثیر و رهاسازی گورخر ایرانی پارک گرمسار را نیز افزایش دهد و این یکی دیگر از دستاورد 

ک کارکرد  ویر  ملی  بر  ژنتیکی  عالوه  ذخایر  بازسازی  و  اکولوژیکی  تحقیقاتی،  بود. های  خبرگزاری  :منبع  خواهد 

 یماصداوس

 

 :ایسنا -

 اقتصاد چین سرپا می شود

به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک،   .بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی امسال چین به دو درصد برسد

بانک جهانی در گزارش جدیدی به بررسی وضعیت اقتصاد چین در ماه های پایانی سال جاری پرداخت. به گفته این 

وجود تبعات سنگین کرونا رشد اقتصادی مثبت را   منطقه شرق آسیا خواهد بود که بابانک، چین تنها اقتصاد بزرگ  

تجربه خواهد کرد و رشد دو درصدی برای آن در سال جاری پیش بینی شده است. انتظار می رود روند رشد اقتصاد  

به   و  بگیرد  بیشتری  بسیار  شتاب  آینده  سال  در  برسد  ۷.9چین  د    .درصد  جهانی  بانک  گفته  که  به  شرایطی  ر 

درصد خواهد بود، چین به کمک تقویت مخارج دولتی و   ۳.۵متوسط رشد کشورهای منطقه در سال جاری منفی  

تا از خطر رشد منفی بگریزد. به گفته بانک جهانی،   تقاضای واردات محصوالت ساخت این کشور خواهد توانست 

از سال   خود  وضعیت  بدترین  در  آسیا  منطقه شرق  اقتصادی  کشورهای    19۶۷شرایط  دیگر  مانند  به  و  دارد  قرار 

بانک جهانی هم چنین با اشاره به پیامدهای کرونا      .جهان، خطر رکود برای کشورهای این منطقه کامال جدی است

میلیون نفر به شمار فقیران منطقه تا پایان سال جاری خبر   ۳۸روی وضعیت معیشتی مردم از احتمال افزوده شدن  

از زمان شیوع کرونا     .می رود رشد اقتصادی ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و اندونزی منفی باشد  داده است. انتظار

چنین   هم  بود.  شده  چینی  محصوالت  واردات  برای  تقاضا  کاهش  باعث  جهان  در  اقتصادی  های  فعالیت  کاهش 

ارزان تری نظیر فیلیپین و ویتنام را به کشورهای  تولیدی خود  از شرکت ها ظرفیت  از    بخشی  با  اما  منتقل کردند 

سرگیری تدریجی فعالیت ها، تقاضا برای محصوالت چینی در جهان بار دیگر رونق گرفته است که خبر خوبی برای  

دولت و بانک مرکزی چین نیز به حمایت گسترده خود از بازارهای مالی ادامه می      .این کشور محسوب می شود

گی خود به بازارها را به باالترین سطح تاریخی خود رسانده و دولت نیز دهند. بانک مرکزی چین تزریق نقدینگی هفت

 انتهای پیام  .مالکیت و سرمایه گذاری خارجی در این کشور را تسهیل کرده است
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 خاورمیانه، مقصد بزرگترین صادرکنندگان اسلحه جهان

ترین مشکل در جهت ایجاد  عنوان اساسیسازمان صلح جهانی تجارت جهانی اسلحه را به ایسنا/خراسان رضوی

زنند اما از طرفی دیگر با تجارت اسلحه ها دم از تالش برای ایجاد صلح میصلح برشمرده است. از طرفی حکومت

 نی استکهلم سیپریطبق گزارش موسسه تحقیقات صلح جها  .گذارندراه را برای استمرار جنگ و خونریزی باز می 

(SIPRI) پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، روسیه، چین،    ۲۰1۸تا    ۲۰1۴های  در طول سال

درصد    ۷۰اند. در طول این چهار سال  فرانسه و انگلیس در میان بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان قرار داشته

ان این کشورها  انواع سالح  جام صادرات اسلحه در جهان توسط  این کشورها در ساخت  نماند،  ناگفته  شده است. 

این انستیتوی    ۲۰1۷بر اساس اطالعات سال    .کنندفقط تپانچه و تفنگ، بلکه تانک، جت و راکت نیز فعالیت مینه 

بین صلح  فهرست  تحقیقات  در  به   ۲۵المللی،  متعلق  اول  نام  جهان  سراسر  در  اسلحه  تولیدکننده  بزرگ  شرکت 

 ۴۴.9که درآمد حاصل از فروش محصوالتش به   (Lockheed Martin Corp) شرکت الک هید مارتین آمریکایی است

رسد. این شرکت بزرگترین تولیدکننده  هزار نفر می 1۰۰این شرکت در سراسر دنیا به رسد. کارکنان  میلیارد دالر می

از دیگر صدرنشینان این فهرست شرکت    .اسلحه در جهان، متخصص در تمام امور دفاعی و امنیتی و هوافضاست

از راه دور فعالیت  چیز از هواپیما گرفته تا موشک، ماهواره و تجهیزات ارتباط  بویینگ آمریکاست که بر فروش همه

توان به شرکت ایرباس اروپا، میتسوبیشی ژاپن، راین متال آلمان بین می های آشنای دیگر درایندارد. از دیگر نام 

کرد در سال    .نیز اشاره  و جنایات ضد بشری  زمینه جنایات جنگی  در  از سالح  قانون منع استفاده  باوجود تصویب 

باشند و اند، همچنان در حال تجارت گسترده اسلحه میهده را امضاء کرده ، کشورهای بزرگ باوجوداینکه معا۲۰1۴

جنگ  ادامه  استبا  روزافزون  رونق  حال  در  همچنان  تجارت  این  جهان،  سراسر  در  بیشتر  ناامنی  احساس  و   .ها 

می ایاالتسیپری  است.  شده  برابر  دو  از  بیش  گذشته  سال  پنج  طی  خاورمیانه  به  سالح  جریان  و متحده  گوید: 

عمده سالح آلمان،  ازجمله  اروپایی،  میکشورهای  تامین  را  خاورمیانه  ها  کشورهای  توسط  اسلحه  واردات  کنند. 

پایگاه    ۲۰۲۰مارس    9از    .یافته استدرصد افزایش   1۰۳نسبت به پنج سال قبل از آن    ۲۰1۷تا    ۲۰1۳های  طی سال

به اسلحه  و صادرات  واردات  مورد  در  تحقیقاتی  این موسسه  دادهداده  و شامل  در دسترس است  آزاد  های طور 

متحده دهد صادرات اسلحه ایاالت آمار سیپری نشان می   .است  ۲۰19تا    19۵۰روز شده انتقال تسلیحات از سال  به 

بین سال  میزان    ۲۰19تا    ۲۰1۰های  به خاورمیانه  افزایش   ۷9به  آمار ذکر شده    .یافته استدرصد  این  در  همچنین 

درصد   ۲۵بوده و  ۲۰19تا  ۲۰1۵های های آمریکایی در سال کننده سالحدی بزرگترین دریافت است که عربستان سعو

این رقم در سال از صادرات سالح به ذکر است،  به خود اختصاص داده است، الزم  را  آمریکایی  تا    ۲۰1۰های  های 

ها در صادرات اسلحه به  اگرچه کنگره آمریکا در مورد احتمال اعمال برخی محدودیت  .درصد بود  ۷.۴به میزان    ۲۰1۴

فروند از    ۳۰ها ازجمله تحویل  ها برخی سفارشتجدیدنظر کرده است، اما تحویل   ۲۰19عربستان سعودی در سال  

سال    1۵۴ در  جنگی  س   ۲۰11هواپیمای  سال    ۲۰19ال  تا  در  این،  بر  عالوه  است.  داشته  دولت    ۲۰19ادامه 

واردات اسلحه توسط   .شونده را به عربستان سعودی تصویب کردهزار بمب هدایت  ۵9متحده فروش حدود  ایاالت 

درصد بیشتر بود.   ۶1به میزان    ۲۰1۴تا    ۲۰1۰های  نسبت به سال   ۲۰19تا    ۲۰1۵های  کشورهای خاورمیانه در سال 

اند. عربستان  در خاورمیانه بوده   ۲۰19تا    ۲۰1۵های  کشور برتر واردکننده اسلحه در جهان در سال  1۰شور از  پنج ک

درصد    9.۶درصد و قطر    9.۷درصد، عراق    9.۷درصد، امارات    1۶درصد انتقال تسلیحات به منطقه، مصر    ۳۵سعودی  

  11درصد و روسیه   1۲ل تسلیحات به منطقه، فرانسه  درصد از کل انتقا  ۵۳متحده  اند. ایاالت را به خود اختصاص داده 

شده و برای اولین بار وارد    ۲۰1۴تا    ۲۰1۰های  درصد بیشتر از سال   ۶۳1واردات اسلحه قطر    .دارنددرصد را بر عهده 

صادرکننده برتر    1۰کنندگان اروپایی، آلمان که یکی از  برخالف سایر تامین  .کشور صدر واردات اسلحه شده است  1۰

سالاس در  سعودی   ۲۰19تا    ۲۰1۵های  لحه  عربستان  به  محدود  سابقا  که  را  خود  اسلحه  صادرات  عمده  بود، 

بود. روند صعودی    ۲۰19تا    ۲۰1۵های  مصر سومین واردکننده بزرگ اسلحه در جهان در سال   .شد را متوقف کردمی



 
جزیره های مخالف در شبه گ با گروه واردات اسلحه مصر همزمان با درگیری نظامی این کشور در لیبی و یمن و جن

های مصر در مورد امنیت میادین گازی در مدیترانه و تامین  سینا بود. البته این روند صعودی ممکن است به نگرانی

ایاالت باشد.  مرتبط  نیل  حوزه  از  سال  آب  از  که  آمریکا  می  19۷۸متحده  نظامی  کمک  مصر  بزرگترین  به  کند، 

های این موسسه طبق گزارش  .بوده است  ۲۰1۴و    19۸۰برای هر دوره پنج ساله بین  صادرکننده اسلحه به مصر  

به   ۲۰1۸در سال   را  رتبه نخست  میان عربستان سعودی  در  داده است.  اختصاص  به خود  واردکننده سالح  عنوان 

تهیه  از اسلحه  برای کشتن غیرنظامیان بی اعتراضات فعاالن حقوق بشر، ریاض  از کشورهای غربی  گناه در  شده 

جمهوری وقت عراق، جنگ با ایران را آغاز کرد. نوستالژی  سال پیش صدام حسین، رئیس ۴۰  .کندیمن استفاده می

ها در قرن ترین جنگترین و خونینکلمه درستی نیست که احساس ایرانیان به این جنگ حماسی، یکی از طوالنی

  .شدت زخمی شدندمیلیون نفر کشته و هر دو کشور به یکرا توصیف کند و با پایان آن، هشت سال بعد، بیش از   ۲۰

می مرگ"  "البی  کتاب  در  درحالیتیمرمن  نداشت  خبر  عراق  عظیم  زرادخانه  از  غرب  چگونه  مسوول  نویسد:  که 

فن  و  تجهیزات  بهتامین  غرب  بود.  جدی  آوری  سوال  داشتند.  نقش  عراق  ارتش  ایجاد  در  فرانسه  و  آلمان  ویژه 

آوری  بینانه است تا زمانی که میلیاردها دالر از طریق فروش فنانداز واقع تسلیحات یک چشم   اینجاست که کنترل 

می تامین  تسلیحات  و  اسلحه نظامی  خرید  جزئیات  گزارش  وی  گفته  به  ازجمله شود؟  عراق،  استراتژیک  های 

 .های شیمیایی، افشاء کننده طمع غرب به قیمت از بین بردن صلح جهانی استسالح

 : منابع

foreignaffairs.com 

amp-dw-com 

ndtv-com 

businessinsider-com 

makhaterltakfir.com 

 انتهای پیام 

 

 :نیاقتصادآنال -

 کند اقتصاد چین در سال جاری میالدی دو درصد رشد می  :بانک جهانی

در گزارش جدید پیش اقتصاد چین بانک جهانی  که  زده است  تخمین  اقیانوسیه  اقتصادی منطقه آسیا  بینی رشد 

سال  ۲ در  سال  ۲۰۲۰درصد  در  و  کند  با  ۲۰۲1رشد  دهد۷.9هم  ادامه  خود  رشد  به  به    .درصدی 

منطقه آسیا اقیانوسیه  رشد اقتصادی بینیدر گزارش جدید پیش بانک جهانی به نقل از مهر، اقتصادآنالین گزارش

درصدی به رشد خود   ۷.9هم با    ۲۰۲1رشد کند و در سال    ۲۰۲۰درصد در سال   ۲ اقتصاد چین تخمین زده است که

پیش بانک  این  مقابل  در  دهد.  بروندادامه  آب  منطقه  اقتصادهای  که سایر  کرده است  آمده    .بینی  گزارش  این  در 

های دولتی و سطح پایین ابتالی جدید  گذاریشود اقتصاد چین تحت تأثیر سرمایه بینی میاست: در حالی که پیش 

ویروس اقیانوسیه    ۲۰۲۰  درصد در سال  ۲کرونا،   به  و  آسیا  منطقه شرق  اقتصاد سایر کشورهای  کند،    ۳.۵رشد 

درصد تخمین   1این در حالی است که در گزارش قبلی این بانک رشد اقتصادی امسال چین    .درصد آب خواهد رفت

درصد خواهد بود که کمترین رشد اقتصادی از    ۰.9نرخ رشد کل منطقه شامل چین در سال جاری    .زده شده بود

از  19۶۷ ناشی  شوک  اقتصادی  رشد  شدن  کند  عامل  گزارش  این  در  است.  کنون  قرنطینه  کرونا بحران تا  های و 

 .متعاقب آن اعالم شده است
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 : فارس  یخبرگزار -

 کنیم سفیر ایران در چین: سال آینده پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک را با شکوه بیشتر برگزار می

های اقتصادی در این سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن عنوان کرد: اکنون که با شکست کرونا در چین فعالیت

و سال آینده پنجاهمین سالگرد   کشور از سر گرفته شده، توسعه روابط دو کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس،   .تاسیس روابط دیپلماتیک را با شکوه بیشتر برگزار خواهیم کرد

اکتبر ضمن  اول  با  توئیتی همزمان  در  )پنجشنبه(  امروز  پکن  در  ایران  محمد کشاورززاده سفیر جمهوری اسالمی 

تبریک عید پاییزه و روز ملی چین به دولت و مردم این کشور نوشت: »عید پاییزه و روز ملی چین را به مردم و دولت  

های اقتصادی در این کشور از سر در چین فعالیت کرونا وی افزود: »اکنون که با شکست  «.گویم چین تبریک می

ط  گرفته شده توسعه روابط دو کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت و سال آینده پنجاهمین سالگرد تاسیس رواب 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی   محمدجواد ظریف  «.دیپلماتیک دو کشور را با شکوه بیشتر برگزار خواهیم کرد

شنبه در توئیتی به زبان چینی در این خصوص نوشت: موفقیت روزافزون چین و چشم انداز وسیعتر  ایران نیز سه

مشارکت جامع راهبردی بین دو کشور را آرزومندم.در روز اول اکتبر ملت چین هفتاد و یکمین سالگرد تاسیس چین 

یک سال بسیار خاص برای دنیا بود. دستیابی به موفقیتی همچون   ۲۰۲۰گیرند. سال ییزه را جشن مینوین و عید پا 

دو   این  برای  خود  مضاعف  صمیمانه  تبریکات  شد.  حاصل  سختی  به  چین  برای  اقتصادی  احیای  و  اپیدمی  کنترل 

می  اعالم  چین  دولت  و  مردم  به  را  انداز مناسبت  چشم  و  چین  افزون  روز  موفقیت  جامع  وسیع   کنم.  مشارکت  تر 

 /انتهای پیام .راهبردی بین دو کشور را آرزومندم
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 (: 29)هفته  یثدح - خبرنامه:

 (اربعين حسينی)بمناسبت  «)ع(  دالشهدا ي س  یکردن در راه عزادار نهی ثواب هز »

 :ودرمف ،نی ام   لی جبرئاز  ،دبا شنندا و خا او  رب ا خد سالم که    اسالم   یامبرگرام ی پ

هَبَطَ مِنَ   نِیالْأَمِ  لَیبْرَئِصاحِبُ ذَخائِرِ األفهامِ عَن عَبدِاهللِ بنِ داودَ، عنِ الثَِِّقاتِ، عَنِ ابنِ عَبِّاسِ، قالَ: ... وَ إذا بِجَ  یحَکَ

وَ   یلَکَ: ...، فَوَعِزَّتِ  قُولُیَوَ اإلکرَامِ، وَ  هِیَّبِالتَّحِ خُصُّکَیَالسَّلَامُ، وَ  ْقرِؤُکَیُ یاألعلَ یُّمُحَمَّدُ، الْعَلِ ایَوَ قَالَ:  لِ،یالرَّبِّ الْجَلِ

وَ    ارَتِهِ،یَزِ  یوَ أَرْوَاحَهُمْ عَلَ  نِ،یْعَزَاءِ الْحُسَ  یأَمْوالَهُمْ عَلَ  نِْفُقونَیُ  نَ،یمُطَهَّرِ  نَیطَاهِرِ  عَهًیلَأَخلُقُ لَهَا )فاطمه( شِ  یأَنِّ  یجَلَالِ

فِ  مُونَیِقیُ وَ    سْبِکُونَیَوَ    هِمْ، مَجَالِسِ  ی عَزَاءَهُ  لَ  قَلِّلُونَ یُالدُّمُوعَ،  مَنْ    سَیْالهُجُوعَ،  وَ  أَلَا   ... رُجُوعٌ،  ذَلِکَ  مِنْ  أَنَْفقَ  لَهُمْ 

بَنَ  نَیسَبْعِ  رْهَمٍبِکُلِّ دِ  یعْطِیُوَ    نِْفُقهُ،یُ  مایفِ  امَهِیالِْق  وْمِیَ  یتَاجَرَتْ لَهُ الْمَلَائِکَهُ إلَ  ارَتِهِیَعَزَائِهِ وَ زِ  یدِرْهَماً عَلَ   ی حَسَنَهً، وَ 

 الْجَنَّهِ  یاللَّهُ لَهُ قَصْراً فِ 

 یهبوط کرد و گفت: ا   لیپروردگار جل از جانب    نیام  لی کند: جبرئ  یعباس نقل م  ابن

  ی رساند و تو را به درود و اِکرام مخصوص م   ی به تو سالم م   ی َاعل   یِّعل  یمحمِّد، خدا 

تو م به  به عزِّت و جاللم سوگند، برا دیفرما  ی گرداند و  پاک    انی ع ی فاطمه ش   ی:  پاک و 

نند و  ک   یانفاق م  نی حس  یاموالشان را در راه عزا   انیعیش  نیکنم، ا   یخلق م   یشده ا 

ز راه  م  ن ی حس   ارتیدر  عزا   یجان  و  م  یو  یدهند  پا  به  مجالسشان  در  کنند،    یرا 

گردند   یباز نم وهی ش  نیکنند و از ا  یخوابشان را کم م زند،ی ر یاشک م   یخالصانه بر و

باش آگاه  ز  د،ی ...  و  عزا  راه  در  عل   نی حس  ارتیهرکس  مقدار    م السال   هیعل   یبن  به 

نما  یدرهم تا روز قمالئکه در    د،یانفاق  انفاق نموده است  او داد و ستد    امتیآنچه  با 

در    یاو قصر  ی خداوند برا دهند و    یم   یبه و  ۀهر درهم هفتاد حسن  ی کنند و به ازا   یم

 .بهشت بنا خواهد کرد

 از کتاب همراه با محرم و صفر  برگرفته یاوحد نیام :منبع



 

 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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