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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 دست آوریم توانیم میلیاردها دالر بهاز فروش تسلیحات می :مصلحت نظام  دبیرمجمع تشخیص 

بین : اقتصاددنیای  تحریم  رفع  از  استقبال  با  نظام  مصلحت  تشخیص  ایران  دبیرمجمع  تسلیحاتی  معامالت  المللی 

یلیاردها  توانیم از طریق فروش تسلیحات، مگفته است: »تسلیحات ما هم ارزان هستند و هم با کیفیت، و ما می

به کدالر  شده  مدعی  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  همزمان  بیاوریم.«  ایاالت دست  صادرات  ه  اجازه  متحده 

  ۱۰های دوربرد ایران به ونزوئال را نخواهد داد. محدودیت تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران بعد از  احتمالی موشک

پایان یافت و از این لحظه، صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی  ۱۳۹۹مهر ماه    ۲۷بامداد یکشنبه    ۳:۳۰سال در ساعت  

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن    .شورای امنیت بالمانع است  ۲۲۳۱ن از منظر قطعنامه  از مبدأ و به مقصد ایرا

ما  رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران در زمینه تسلیحاتی پیشرفت زیادی کرده افزود: »

د، االن تقاضای خرید  فروختناز نظر تسلیحات کیفیت خیلی خوبی داریم و کشورهایی که قبال به ما تسلیحات می

دارند.« پیش از انقالب اسالمی در ایران، تهران خریدار تسلیحات از کشورهای مختلف بود اما بخش عمده تجهیزات 

می  تامین  آمریکا  از  را  خود  پیشرفته  از  نظامی  بعد  تامینکرد.  چین  و  روسیه  نیز  تسلیحات  انقالب  اصلی  کنندگان 

بوده  ایرانی    .اندایران  مقام  بیناین  در حاشیه همایش  با  که  آینده«  تحوالت  و  روند گذشته  آمریکا،  »افول  المللی 

می سخن  انتخابات  خبرنگاران  در  دموکرات  حزب  نامزد  بایدن،  جو  انتخاب  به  ایرانیان  که  کرد  رد  را  نظر  این  گفت 

آمریکا دل بسته ریاست  بود  جمهوری  با بحران همراه خواهد  آمریکا  افزود: »آینده  او  بیاورد،  اند.  بایدن رای  اگر  زیرا 

ریزد و اگر ترامپ مجددا انتخاب شود، بحران گریبانگیر آمریکا خواهد شد.« رضایی در اوضاع آن کشور به هم می

ات آمریکا گفت: »هرکدام از دو کاندیدا که سر کار بیاید ابتدای مورد واکنش جمهوری اسالمی ایران به نتیجه انتخاب 

 «.ها را نیز جبران کندها را رفع و خسارات عذرخواهی کند و بالفاصله تحریم امر باید از ملت ایران 

ونزوئال به  ایران  از  احتمال صادرات موشک  به  آبرامز  ویژه  //    واکنش  نماینده  اظهارات محسن رضایی،  با  همزمان 

جازه صادرات احتمالی متحده اان و کاراکاس هشدار داد که ایاالت ریکا در امور ایران ضمن ابراز خشم از تعامل تهرآم

با  خارجه آمریکا در گفت های دوربرد ایران به ونزوئال را نخواهد داد. »الیوت آبرامز« نماینده ویژه وزارت موشک وگو 

به   .امل جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال با تهدید تهران ابراز کردنیوز« خشم خود را از تعشبکه آمریکایی »فاکس 

برامز ضمن تهدید کاراکاس و تهران درخصوص پیشبرد احتمالی چنین قراردادی گفت که  گزارش خبرگزاری فارس، آ 

در این    متحده هرگونه تالش احتمالی جمهوری اسالمی برای ارسال موشک به ونزوئال را تاب نخواهد آورد. او ایاالت 

بل قبول است و آن را تحمل  متحده غیرقاهای دوربرد از ایران به ونزوئال برای ایاالت خصوص گفت: »انتقال موشک

جمهور ونزوئال را متهم دهد.« اوایل شهریورماه، کلمبیا، »نیکالس مادورو« رئیسکند و اجازه چنین کاری را نمینمی

اسال جمهوری  از  موشک  خرید  قصد  که  بود  که  کرده  بگذارد  کلمبیا  در  فارک  گروه  اختیار  در  تا  دارد  را  ایران  می 

عنوان یک ایده خوب توصیف کرد و از  سخ به این اتهامات، ایده خرید موشک از ایران را به جمهور ونزوئال در پارئیس 

تراشی در برای مانع وزیر دفاع کشورش خواست در این زمینه با ایران وارد مذاکره شود. آبرامز با تایید تالش آمریکا  

را خود  تالش  تمام  »ما  گفت:  ونزوئال  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تعامل  میبه   مسیر  انتقال  کار  از  مانع  تا  گیریم 

ها( به نوعی به ونزوئال برسد، همانجا منهدم خواهد  های دوربرد )ایران به ونزوئال( شویم و اگر )این موشکموشک

های تسلیحاتی  ا مانع از منقضی شدن محدودیتکار گرفت تی تالش خود را بههای اخیر تمامآمریکا در ماه   «.شد

مهرماه( شود که با شکست مواجه شد و پس از آن »مایک پمپئو«   ۲۷اکتبر )  ۱۸یران در تاریخ  سازمان ملل علیه ا

ر داد.  وزیرخارجه آمریکا درخصوص ورود هرگونه کشورهای جهان به تعامل تسلیحاتی با جمهوری اسالمی هشدا

رای موافق   ۲رای ممتنع،    ۱۱امنیت سازمان ملل پیشنهاد داد که با  ای به شورایدر همین راستا آمریکا قطعنامه



 
آبرامز در مصاحبه خود از احتمال    .رای مخالف )روسیه و چین( به تصویب نرسید  ۲)آمریکا و جمهوری دومینیکن( و  

و داد  خبر  ونزوئال  و  ایران  تسلیحاتی  فروش  قراردادهای  در  مشارکت  برای  خود  تمایل  »ایران  شد:  های  مدعی 

با ایران( است زیرا این دو رژیم  ت و ونزوئ تسلیحاتی را اعالم کرده اس  ال هدف آشکار )در زمینه تعامل تسلیحاتی 

امل با  این مقام آمریکایی در ادامه برای آنکه القا کند که کاراکاس برای تع  «.منفور از قبل با یکدیگر رابطه داشتند

قرار می  را تحت فشار  مردم خودش  برای خرید  دهد، مدعی شدجمهوری اسالمی،  »ونزوئال  ایران طال  :  از  بنزین 

کند و ایران در این کشور حضور دارد. اقتصاد ونزوئال فروپاشیده است و بنابراین هر شمش طالیی که  پرداخت می 

ونزوئال برای غذا و دارو نیاز دارند.« اظهارات روز دوشنبه    ها هزار دالری است که مردمدهد، معادل ده به ایران می 

از قصد  آبرامز در شرایطی مطرح شده اس ونزوئال  روز شنبه هفته جاری در صدسالگی هواپیمایی  مادورو  ت که 

مادورو در این خصوص   .خود برای فعال کردن یک شورای نظامی با کمک و مشورت با روسیه، چین و ایران خبر داد

با مشورت  طور گسترده  نزوئال، قصد داریم شورای نظامی علمی و فناوری را به »در صد سالگی هواپیمایی وگفت:  

های اخیر، متحده آمریکا و برخی از همپیمانان این کشور در سال و کمک روسیه، چین و ایران فعال کنیم.« ایاالت 

رئیس تحریم کردن  منزوی  هدف  با  ونزوئال  دولت  علیه  را  به  جمهوهایی  وی  کردن  وادار  و  کشور  این  قانونی  ر 

اند ارتش ونزوئال را با خود همراه  نتیجه بوده و نتوانسته شان بی هایاند اما همه تالش گیری از قدرت وضع کرده کناره 

مقاله    .کنند در  مصری  روزنامه  یک  که  است  درحالی  آمریکایی  مقام  این  تحریم  اظهارات  پایان  که  نوشت  ای 

ن رود. در بخشی از ایشمار میشکستی بزرگ برای آمریکا و منبع ترس و نگرانی برای اسرائیل به تسلیحاتی ایران

را خواهد داد و چین نیز توافق فراگیری در    ۵۰۰و چه بسا اس  ۴۰۰مقاله آمده است: روسیه به ایران سامانه اس  

گوید که »چه بسا  مین دلیل ایران میهای زیرساختی و خصوصا نظامی با ایران امضا خواهد کرد، به هزمینه پروژه 

زیرا تحریم ای منفعتی بهدهندهآسیب بهدنبال داشته باشد«  را  به نفس خود  ایران اعتماد  باعث شد که  دست ها 

 .بیاورد و شروع به گسترش تولیدات نظامی خود بکند

 زنی دوباره پمپئو به ایران و چین درباره آزادی مذهبی اتهام

آم  وزیر امور : تسنیم بیانیه خارجه  بار دیگر کشورهای مخالف  ریکا طی  آزادی مذهبی،  به مناسبت روز جهانی  ای 

ک پامپئو« وزیر امور خارجه  مای »  .های مذهبی متهم کردهای آمریکا از جمله ایران و چین را به نقض آزادی سیاست

بیانیه آمریکا روز سه  بار د شنبه در  آزادی مذهبی،  به مناسبت روز جهانی  اتهامات بی ای  بر  یگر  اساس خود مبنی 

آزادی  تکرار کردنقض  را  ایران و چین  پایگاه اطالع  .های مذهبی در  بیانیه که در  این  رسانی وزارت امور خارجه  در 

های مذهبی در  کنندگان آزادی عنوان بزرگترین نقضپامپئو از ایران، چین و کره شمالی بهآمریکا منتشر شده، مایک  

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شده که جمهوری خلق چین به دنبال این است که    است.جهان نام برده  

زارت امور خارجه آمریکا در  و کن کند.هرگونه عقاید و باورهای مذهبی مغایر با دکترین حزب کمونیست چین را ریشه

هان، همواره از کشورهای مخالف  های مذهبی در جای خود درباره وضعیت حقوق بشر و آزادیهای و بیانیه گزارش

های مذهبی توسط کشورهای ادی کند و در مقابل، نقض حقوق بشر و آزشدت انتقاد می های آمریکا به سیاست

جمهوری اسالمی ایران    کند.از واقعیت منعکس کرده یا به کلی پنهان می  متحد آمریکا را در مقیاسی بسیار کوچکتر

گزارش ایران  به  واکنش  در  بهمداخله  همواره  که  خارججویانه  وزارت  سوی  از  ساالنه  منتشر  صورت  آمریکا  ه 

ا  های مذهبی و حقوق بشر رهای وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص آزادی شود، این گزارش و سایر گزارشمی

 »دور از واقعیت« و دارای »اهداف سیاسی« توصیف کرده است. 

 اتحاد دو جانبه علیه چین /  دوزیران خارجه و دفاع آمریکا وارد دهلی شدن



 
وارد   : اقتصاددنیای  کشورش  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک  با  همراه  دوشنبه  روز  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک 

تا در گفت  ها در منطقه و در پی  ای در این کشور همزمان با باال گرفتن تنشوگوی راهبردی ساالنه دهلی نو شد 

ن تقابل  میان  آمده  پیش  شرکت  های  هیمالیا  در  مرزشان  در  چین  و  هند  با  ظامیان  مذاکراتش  از  قبل  پمپئو  کنند. 

سوبراهمانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه و راجنات سینگ، وزیر دفاع هند، گفت: »امروز یک فرصت جدید است تا  

بیشتری برای انجام  دو دموکراسی بزرگ مثل ما به هم نزدیک تر شوند«. وی تصریح کرد: »مطمئنا خیلی کارهای  

گیری بیماری که از شهر زیادی را برای بحث کردن داریم. همکاری ما در حوزه همهدادن هست. ما امروز مسائل  

در   ثبات  و  از صلح  و حمایت  آزادی  و  امنیت  قبال  در  تهدیدات حزب کمونیست چین  با  تقابل  ووهان نشات گرفت و 

مسائل هستند این  جزو  منطقه  گزار  «.سراسر  رویتربه  آمریک ش  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک  »هم ز، همچنین  گفت:  ا 

های روز و حفظ اصول یک مندسازی همکاری ما در زمینه برخورد با چالش سازی و قاعدهاکنون تمرکز ما بر نهادینه

امضا  های مختلف  اقیانوسیه آزاد و باز در آینده است«. هند و آمریکا توافق همکاری و تبادل در زمینه -منطقه هند

تصاویر   توافق  این  براساس  دو طرف  میماهواره کردند.  اشتراک  به  یکدیگر  با  را  نظامی  اولویت  با  دو  ای  گذارند. 

ای درباره  های گمرکی، معاهدهباره علوم زمینی و نظارت زمینی، توافق داده کشور همچنین یادداشت تفاهمی در

ر زمینه  و کشور درخصوص اینترنت امضا کردند. اسپر که دای میان وزارت بهداشت دای جهانی و نامهانرژی هسته 

بدون  چالش  تجهیزات  و  جنگنده  فروش  دنبال  به  که  گفت  هم  کرد  ایراد  سخنانی  منطقه  در  امنیتی  فزاینده  های 

اکتبر در همین باره نوشت، واشنگتن فشار دیپلماتیک بر چین را افزایش   ۲۷سرنشین است. الجزیره هم در گزارش  

نحوه مدیریت ویروس کرونا گرفته تا وضع قانون امنیتی و روابط دو کشور در مورد طیفی از موضوعات از  داده است  

در هنگ و جاهجدید  تالطم شده استطلبیکنگ  دریای چین جنوبی دچار  در  نوشت،    .های چین  الجزیره همچنین 

ورزند. وزیر خارجه آمریکا در همین عامل می هند و آمریکا برای مقابله با تهدید چین برای امنیت و آزادی با یکدیگر ت

الجزیره نوشت: پمپئو بر این باور است که »کار زیادی میان  زمینه گفت کشورش آماده مذاکره با رهبران هند است.  

. هدف پمپئو تشکیل ائتالفی از کشورهای منطقه در برابر چین است. او در مذاکره با  دو کشور برای انجام هست«

هندی   تهدیدات حزب  رهبران  با  مقابله  و  است  ووهان  در  آن  منشأ  که  کرونا  ویروس  زمینه  در  ما  گفت:»همکاری 

به نوشته الجزیره،  ست چین بر آزادی بیان و امنیت و تالش برای ترفیع صلح و ثبات در منطقه هدف ماست«.  کمونی

اری جغرافیایی« دسترسی هند نامه همکاری و تبادل اساسی در زمینه همکیا همان »توافق (BECA) نامه توافق

داده از  وسیعی  طیف  توبه  موشکهای  شلیک  برای  که  را  هوایی  و  دریایی  بدون  پوگرافی،  هواپیماهای  و  ها 

الجزیره در گزارش خود همچنین نوشت که وزیر دفاع  .دکنشود، فراهم میسرنشین مسلح بسیار حیاتی تلقی می

می  فشار  هندی  همتایان  به  بآمریکا  تا  جتآورد  خرید  اف  ا  روسی   ۱۸های  تسلیحات  به  خود  اتکای  از  آمریکایی 

از سال   از  ، شرکت۲۰۱۷بکاهند.  بیش  آمریکایی  فروخته  ۲۱های  هند  به  دالر سالح  از  میلیارد  اسپر همچنین  اند. 

 .کرد شود استقبالاسترالیا در مانور دریایی ماه آینده که شامل هند، آمریکا و ژاپن در خلیج بنگال میمشارکت 

 چین به پمپئو تذکر داد 

به ه : فارس آمریکا در سفر خود  امور خارجه  وزیر  پامپئو«  به  در حالی که »مایک  این کشور  با  نظامی  توافق  ند 

وانگ ونبین« سخنگوی وزارت خارجه چین روز  »  .امضا رساند، پکن طرز تفکر وزیر خارجه آمریکا را صفر توصیف کرد

از رویکردسه انتقاد کرد  شنبه در سخنانی  پامپئو به شدت  پامپئو   .چین هراسی مایک  این مقام چینی گفت: »از 

کند  خواهیم می متوقف  را  چین  تهدید  و  صفر  تفکر  طرز  سرد،  جنگ  ذهنیت  وزیر    «.که  اسپر«  »مارک  و  پامپئو 

مقام آمریکا دفاع دو  این  سفر  شدند.  نو  دهلی  وارد  دوشنبه  می  روز  صورت  حالی  در  هند  به  که  آمریکایی  گیرد 

شنبه در روز سه  آمریکا ارجهوزیر خ  .هایی داشته استهای اخیر با چین در نقاط مرزی درگیری دهلی نو طی ماه

امنیت منطقه توصیف کرد  برای  را تهدیدی  بار دیگر چین  پامپئو گفت: »قطعا کار    .سخنانی در کنار مقامات هندی 



 
زیادی برای بررسی داریم. همکاری ما در زمینه همه گیری که    زیادی برای انجام دادن وجود دارد. ما امروز چیزهای

مقابله با تهدیدات حزب کمونیست چین برای امنیت و آزادی و پیشبرد صلح و ثبات در    گرفته است و از ووهان نشأت  

اندونزی مطرح کرده    «.منطقه و  پنج روزه خود به هند، سریالنکا، مالدیو  را در آغاز سفر  است. پامپئو این سخنان 

 .محور این سفر مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه است

 تولید پولستار در کارخانه جیلی 

گروه   : اقتصاددنیای  به  متعلق  برقی  خودروهای  تولید  کارخانه  یک  که  دادند  خبر  رویترز  خبرگزاری  به  آگاه  منابع 

تولید خودروهای گران پو خودروسازی جیلی چین، قرار است  برند  از  آغاز کند. گروه هلدینگ جیلی قیمت  را  لستار 

کار دارد  برنامه  ساالنه  خانه ژجیانگ  تولید  ظرفیت  با  را  شهر   ۳۰ای  در  پولستار  برقی  خودروی  دستگاه  هزار 

کینگ بسازد. جیلی و پولستار به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این باره پاسخی ندادند. این برنامه در  چونگ

ولید خودروهای برقی خود را  و و تسال در نظر دارند تامه خودروسازان جهانی دیگر نظیر بیشود کزمانی مطرح می 

دنبال این هستند که برخی از قطعات مورد نیاز  ترین بازار خودروی جهان توسعه دهند. آنها حتی بهدر چین، بزرگ 

باتری  مثل  تولیدی  محصوالت  برای  را  کارخانه   خود  خریداریاز  چین  بومی  از    های  بخشی  نیز  نهایت  در  و  کنند 

المللی  ترین خودروساز چینی در عرصه بینشدهکنند. جیلی شناختهگر صادر میمحصول نهایی را به بازارهای دی

درصد از سهام دایملر را  ۹/ ۷است. این شرکت مالک برندهایی نظیر ولوو و لوتوس و تقریبا نیمی از پروتون است و 

 .نیز در اختیار دارد

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروزاری جمهرگخب -

 ارز کاهش یافت   ۲۱نرخ رسمی 

ارز کاهش    ۲۰ ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ یورو و  ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

براساس اعالم بانک مرکزی هر دالر  ایرنا، به گزارش  .ارز نیز ثابت ماند ۱۱ارز افزایش داشت و نرخ    ۱۵یافت، نرخ  

هزار ریال قیمت خورد. همچنین   ۴۲تغییر نسبت به روز گذشته،    بدون(  ۹۹هفتم آبان    -آمریکا برای امروز )چهارشنبه 

  ۴۶۱هزار و    ۴۹ریالی،    ۲۰۱ریال و هر یورو نیز با افت    ۷۴۸هزار و    ۵۴ریال کاهش به قیمت     ۱۴هر پوند انگلیس با  

هزار    ۴ریال، کرون نروژ    ۸۱۲هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۲۱۱هزار و    ۴۶هر فرانک سوئیس   همچنین  .ریال اعالم شد

ریال،   ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۹ریال، روپیه هند   ۶۴۸هزار و   ۶ریال، کرون دانمارک   ۵۷۲و  

ریال، دالر   ۲۷۱هزار و  ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن  ۱۱۱هزار و   ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۱۱هزار و  ۱۳۷دینار کویت 

و    ۵کنگ    هنگ ریال عمان    ۴۲۰هزار  و    ۱۰۹ریال،  و    ۳۱ریال و دالر کانادا    ۲۳۲هزار  بر    .ریال قیمت خورد  ۸۳۹هزار 

هزار    ۵ریال، لیر ترکیه  ۵۹۴  هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی   ۱۴۹هزار و    ۲۸نرخ دالر نیوزیلند   اساس این گزارش،

ریال، لیر سوریه    ۵۱۷هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۳ریال، روبل روسیه    ۱۲۳و  

ریال،    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۸۸هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲

و    ۳۰دالر سنگاپور   یک  ۸۹۵هزار  بنگالدش  ریال،  تاکای  و    ۴۹صد  روپیه سریالنکا    ۵۴۷هزار  ده    ۲۷۹و   هزار    ۲ریال، 

 ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۳۹۰هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال   ۳۳ریال، کیات میانمار  

  ۸۷۰هزار و    ۱۳۴بات تایلند    ریال، یکصد  ۲۶۰هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۴۳هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و  

  ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۹۹هزار و    ۳۷ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۸۳هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی  

https://www.irna.ir/news/84090724/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۴هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۷۸۱هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان  

ریال،   ۷۲۱هزار و  ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۳۴۷هزار  ۱۶ریال، روبل جدید بالروس   ۵۴۷افغانستان ریال، افغانی   ۸۶۹

  ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۶۴و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان   ۸۲۲هزار و    ۸۶یکصد پزوی فیلیپین  

 .شدگذاری ریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان 

 

 تسلیحاتی را به فرصت تبدیل کرد  مه مصری: ایران تحریمروزنا 

موجب تضعیف    ساله علیه ایران نه تنها   ۱۳روزنامه مصری »الوفد« نوشت: تحریم های تسلیحاتی    -ایرنا    -تهران  

با اتکا به توان داخلی به ین ک بنیه دفاعی ا با تبدیل کردن این تهدید به فرصت  شور نشد، بلکه جمهوری اسالمی 

به گزارش ایرنا، "سناء سعید"امروز )سه شنبه(   .های بزرگی در زمینه ساخت صنایع دفاعی دست یافتپیشرفت 

تال به  اشاره  با  روزنامه مصری  این  در  ای  مقاله  برایدر  آمریکا  تسلیحاتی    ش های شکست خورده  تحریم  تمدید 

از   اسرائیل  رژیم  نوشت:  ها  تحریم  این  لغو  از  صهیونیستی  رژیم  نگرانی  و  یافتن    ۱۸ایران  پایان  با  اکتبر همزمان 

از سال   که  ایران  تسلیحاتی  و وحشت    ۲۰۰۷تحریم  اضطراب  با  بود،  اعمال شده  تهران  بر  ملل  از سوی سازمان 

به اینکه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان  این روزنامه با اشاره   .ه استروبرو شد

با    .بار تالش کرد، افزود: این تصمیم )لغو تحریم های تسلیحاتی ایران( سیلی محکمی به آمریکا بود  ۲ملل   الوفد 

ت آمریکا اضافه  ی امنیت سازمان ملل از درخواساشاره به پیروی نکردن کشورهای اروپایی و بیشتر اعضای شورا

اروپایی  نکردن  پیروی  با  بود  خورده  آمریکا  که  درد سیلی  بیشترکرد:  و  از   ها  ملل  امنیت سازمان  اعضای شورای 

برای  به خودی خود یک شکست بزرگ  ایران  پایان تحریم تسلیحاتی  توان گفت که  یافت و می  افزایش  واشنگتن 

به همین دلیل ]پس از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران[  و  بزرگ برای رژیم صهیونیستی استآمریکا و یک نگرانی  

در   .اخباری تعجب برانگیز مبنی بر اینکه آمریکا با همکاری رژیم اسرائیل ممکن است به ایران حمله کند، منتشر شد

با پیروز اما ایران ادامه این گزارش آمده است،    ۱۳ی برای این موفقیت که پس از  امروز یک احساس آرامش توام 

برای برطرف کردن تحریم های  که ثمره مقاومت تهران و تالش های بی وقفه دیپلماتیکش سال به دست آورد، دارد

بود )سوخو    .تسلیحاتی  مثل  جنگی  هواپیماهای  خرید  به  منجر  تحریم  این  لغو  که  بود  طبیعی  دیگر،  طرف    ۳۰از 

توسط   روسی T۹۰ نک های پیشرفته مانندو تا(   ۱۰نگنده های چینی )جی  ، بالگردهای نظامی روسی و ج(۳۵ و

از    .ایران شود نظامی  تولیدات  آخرین  بتواند  تهران  تا  می شود  موجب  ایران  تسلیحاتی  تحریم  لغو  این،  بر  افزون 

جبران جمله موشک های پیشرفته و قایق های تندرو خود را به فروش برساند که این امر خسارت مالی ایران را  

علیه تهران برای این کشور از دست رفته بود را به دست   در پی سال ها تحریم های آمریکا می کند و درآمدی را که 

را جایگزین درآمدهای نفتی کند آنها  و  و     .آورد  آمریکا  از سوی  تهدیدهای جدیدی  ایران،  با رفع تحریم تسلیحاتی 

ر خارجه آمریکا هر طرفی که در  آن مشاهده کردیم که پمپئو وزیایران انجام شد و پس از   رژیم صهیونیستی علیه

بنی گانتز« وزیر جنگ » .تامین سالح ایران مشارکت کند و یا با این کشور همکاری نظامی کند را به تحریم تهدید کرد

خواهد داد و    رژیم اسرائیل نیز اظهار داشت که تمام اقدامات الزم را برای جلوگیری از توسعه تسلیحات ایران انجام 

این موضوع   .رها خواست که در این زمینه اقدامات احتیاطی را انجام دهند و به این رژیم بپیوندنددر ادامه از کشو

زیرا راکتورهای  رژیم اسرائیل سال های متمادی است که جدیدی نیست  بردن  بین  از  و  به حمله نظامی  را  ایران 

ما تا امروز جرات اجرای آنها را نداشته است، زیرا مقامات تل آویو  هسته ای و زیرساخت های آن تهدید می کند، ا

که هستند  این  دهند، متوجه  انجام  را  کار  این  وجود   اگر  نابودی  به  است  ممکن  که  دارد  پی  در  را  هایی  واکنش 

از سال    .منتهی شود اسراییل ایران  دیگر،  کرده    ۲۰۰۷از سوی  مقاومت  تسلیحاتی  تحریم های  اعمال  زمان  و  از 

کشور را بر آن داشته تا به خود اعتماد کنند و شروع به توسعه   تحریم ها نتایج عکس داده است، زیرا رهبران این 

پیشرفته کردندصنع نظامی  ترین   ت  پیشرفته  از  یکی  بدون سرنشین که  به هواپیمای  را  ابتدایی  و صنایع نظامی 

https://www.irna.ir/news/84089585/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
به شمار جهان  تولید    هواپیماهای  به  و  دادند  تغییر  رود  ومی  ابعاد  در  مختلف  ان سامانه های موشکی  دازه های 

ها، زیردریایی   ن ماهواره در فضا و تولید تانکدرجه دقت عالی دست یافتند که منجر به موفقیت ایران در قرار داد با

و   S-۴۰۰ ) ها و قایق های جنگی تندرو رادار گریز شد و امروز روسیه با مجهز کردن ایران به پیشرفته ترین سیستم

عالوه بر این، چین برای امضای توافق نامه جامع با ایران آماده   .به این پیشرفت ها کمک خواهد کرد (S-۵۰۰ تماالا اح

شود گذاری   می  سرمایه  آن  اصل  زیربنایی  ۴۰۰که  های  پروژه  در  دالری  ایران   میلیارد  نظامی  بخش  در  ویژه  به 

ک ضرر دیده  مین دلیل است که ایران امروز می گوید به یاین روزنامه مصری در پایان می نویسد: به ه  .خواهد بود 

تبدیل شده است، زیرا تحریم ها تاثیر مثبتی بر  اما مفید(   اما سودمند )کوهی از خسارت های تحمیل شده، بزرگ،

   .رفتن به سمت یک صنعت نظامی پیشرفته سوق داد  و آن را به خود اتکایی و آن گذاشت

 

 فواد ایزدی: ناتو آسیایی از ضرورت های منطقه است  ر گفت و گو با یک رسانه چینی؛د

با اعالم اینکه   –ایرنا    –ن  تهرا فواد ایزدی با عنوان تحلیلگر مسایل ژئوپلتیک در گفت وگو با یک شبکه خبری چین 

مد بدون  آسیا  قاره  امنیتی  منافع  از  محافظت  به  قدرت منطقه  با  اخله  آسیایی  ناتو  ایجاد  بر  دارد،  نیاز  غربی  های 

تاکید کرد نقل  .حضور قدرت های منطقه  به  ایرنا  در   به گزارش  ایزدی  ان"،  تی  از شبکه خبری چینی "سی جی 

جویی و همکاری در حال  گفتگو با این رسانه چینی افزود: این حقیقت که یک کشور آسیایی )چین( با سابقه صلح 

المللی است، برای سایر کشورهای آسیایی خبر خوبی است بخصوص برای کشورهایی که  ر سطح بین پیشرفت د

خ سیاست  سوءرفتارهای  داشته هدف  قرار  آمریکا  و    .اندارجی  زندگی  آمریکا  در  که سالها  ایرانی  کارشناس  این 

گری دارند  رگری و سلطهتحصیل کرده است، خاطرنشان کرد: آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تاریخی از استعما

دارند را  ایران  در  کودتا  سابقه  و  ایران  داخلی  امور  در  مداخله  از  تاریخی  این  .و  گزارش  استاد   به  چینی،  رسانه 

مطالعات آمریکا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از پیشنهاد اخیر وانگ یی وزیر امور خارجه چین برای  

برای منطقه خلیج فارس به منظور به حداقل رساندن خطر مناقشه و تشویق    ایجاد یک محمل گفتگوی چندجانبه

ثبات استقبال کرد و  ایران    .صلح  افزود:  امنیت در خلیج فارس وی  ارتقای صلح و  ابتکارها برای  از  تاریخی  به طور 

نیز طرح را مطرح کرده که مشابه پیشنهاد چیناستقبال کرده است و خود  ابتکار هرمز  از آن   هایی مانند  و هدف 

پیشنهاد  بر اساس این گزارش،    .ای برای گفتگوی کشورهای منطقه و حل اختالفات و بهبود روابط استایجاد زمینه 

پایان تحریم تسلیحاتی ایران در   چین در یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره منطقه خلیج فارس در پی 

با    ۱۸روز   نیز در موافقت  امنیت جمعی در خلیج فارس شدهاکتبر مطرح شد. روسیه  در حالی که    چین خواستار 

 .آمریکا در پی ادامه اقدامات تنبیهی علیه ایران است 

آسیایی  ضرورت ناتو  لفاظی //    ایجاد  و  تهدیدها  به  ایران  اینکه  بیان  با  گفتگو  این  از  دیگری  بخش  در  های ایزدی 

پلتفرم چندجانبه منطقه آمریکا در چند دهه گذشته عادت کرده است، خاطرنشان کرد ک ای مطابق  ه تاسیس یک 

های آسیایی، تاثیر زیادی در  ت قدرت مکانیزم امنیتی برای کشورهای آسیایی همانند سازمان "ناتو" و مورد حمای

وی گفت: واقعا ما نیازمند یک ناتو آسیایی هستیم. شی   .جلوگیری از نفوذ آمریکا و غرب در منطقه خواهد داشت

ا برای حل برخی مشکالت  جمهور چین نیز درباره داشتن ائتالف امنیتی و نظامی در سرتاسر آسی  جین پینگ رئیس

آن نام  من  کرده است.  آسیایی می  صحبت  ناتو  درباره چه چیزی صحبت را  که  تقریب ذهن شود  تا موجب  گذارم 

: به گمان من کشورهای مهم  ها در منطقه تاکید کردایزدی با اشاره به سابقه تاریخی مشکالت و مناقشه  .کنیممی

ای و ن منافع منطقه رتیباتی برای دفاع از منافع خودشان و همچنی توانند تآسیایی مانند چین، روسیه و ایران می

قاره آسیا ایجاد کنند. اگر چنین زیرساخت نظامی و امنیتی داشته باشیم، چنانچه مشکلی در بخشی از آسیا ایجاد  

نداریم که ک  با بهانه حل مشکالت حضور پیدا کنند که در واقع مشکالت بیشتری شود دیگر نیازی  شورهای غربی 

های آمریکا در کشورهایی مانند  وی با اشاره به تلفات انسانی و ویرانی ناشی از مداخله  .برای ما ایجاد می کنند

https://www.irna.ir/news/84090125/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84090125/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84090125/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84090125/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
رای کل قاره آسیا در قالب  عراق و افغانستان گفت: بنابراین داشتن ترتیبات امنیتی نه تنها برای خلیج فارس بلکه ب

اروپایی  آنچه  مشابه  استمکانیسمی  ضروری  دادند،  انجام  ناتو  برای  در  ایزد  .ها  مهمی  نقش  چین  که  گفت  ی 

وی تاکید کرد:    .های احیای منطقه پس از شیوع کرونا ایفا خواهد کردمنطقه خلیج فارس در آینده بخصوص در طرح 

ن برای حفظ کنند و این به تحقق هدف چییت فزاینده چین را درک می سایر کشورهای خلیج فارس هم نفوذ و اهم

کند و  درصد نفت خود را از منطقه خلیج فارس تامین می  ۶۰است. چین حدود  صلح و ثبات در این منطقه کمک کرده  

باشد جهان  از  منطقه  این  امنیت  نگران  که  است   .طبیعی 

بینی//    پذیر استصلح امکان   ابراز خوش  با  گ  ایزدی  آینده منطقه،  این  در خصوص  امنیت در  فت: داشتن صلح و 

امکان جهان  از  استبخش  از  .پذیر  کرد:  تاکید  تاریخی،  وی  زندگی   لحاظ  هم  کنار  در  صلح  با  منطقه  کشورهای 

قدرت کرده  با حضور  اما  و سیاستاند  فلسطین  اشغال  استعماری،  پمپهای  را  خاورمیانه  که  جهان   هایی  بنزین 

ایجاد شد  بینند؛می امنیتی در منطقه  این    .مشکالت  زیرا در حال درک  افزود: من بطور کلی خوشبین هستم  وی 

اند در  تیم که آمریکا و برخی کشورهای غربی که مشکالت زیادی برای این بخش از جهان ایجاد کرده مساله هس

ای واهد شد و در این صورت آینده های خارجی رها خحال افول هستند و با افول آنها این بخش از جهان از مداخله

 .امیزتر خواهیم داشت صلح

ها در خصوص اقدام ایران زنیاین استاد ایرانی همچنین گمانه//    کرد  رویه سالح نخواهدایران اقدام به واردات بی 

ادعاها   این  گفت:  و  کرد  رد  را  تحریم  انقضای  از  پس  تسلیحات  گسترده  خرید  نادرست  برای  عمل  و  فرضیه  در 

تئوری  کند و ما نیازمند خرید گسترده سالح از خارج نیستیم و در  هستند. زیرا ایران در داخل کشور سالح تولید می 

 .هم اشتباه است؛ زیرا موضع دفاعی ایران از برخی کشورها در منطقه متفاوت است

 

 نعملکرد خوب حدادی در اولین بازی اش با تیم سیچوا 

ستاره بسکتبال ایران که با تیم سیچوان چین قرارداد بسته در اولین حضورش عملکرد بسیار خوبی   -ایرنا  -تهران

تیم بسکتبال سیچوان چین که برای فصل جدید لیگ این کشور حامد    .داشت اما نتوانست مانع باخت تیمش شود

رقابت ها ادامه  در  را جذب کرده  عنوان  یش  حدادی ستاره بسکتبال کشورمان  مدافع  گوانگدونگ  به مصاف  امروز 

و   را    .مغلوب شد  ۹۰بر    ۱۱۱قهرمانی رفت  تیمش  دیدار  از چند  بعد  توانست  باالخره  این مسابقه حامد حدادی  در 

  ۱۱دقیقه بازی کرد و کار خود را با    ۲۶ستاره بلند قامت بسکتبال آسیا برای تیمش    .همراهی کند و به میدان برود 

ربایی و    ۱پاس منجربه گل،    ۵  ند،ریبا  ۹امتیاز،   برد  ۲توپ  پایان  این    .بالک شات به  این سومین باخت سیچوان در 

فصل بود. این تیم که سابقه قهرمانی در لیگ چین را دارد از ابتدای لیگ تنها به یک برد دست پیدا کرده است و از  

 .این مسابقه نیز توانست از حامد حدادی در ترکیبش بهره ببرد

 

 نقش حمل و نقل هوائی در صنعت توریسم 

آمدترین منابع  امروزه حمل ونقل یکی از مهمترین ارکان صنعت توریسم و یکی ازپردر  -ایرنا  -چابهار  /یچلندرسعید  

این  ظالمانه  های  تحریم  اعمال  و  عزیزمان  کشور  ویژه  شرایط  به  باتوجه  رود  می  شمار  به  کشورها  برای  درآمد 

نجائیکه فرودگاه ها به عنوان موتور محرک  آ  از   .تواند جایگزین بسیار مناسبی بر درآمدهای نفتی باشدصنعت می

آبادانی در  به سزائی  نقش  اقتصادی شهرها  کنند  توسعه  می  اعمال  آن  پیشرفت  دنیا   و  بزرگ  های  فرودگاه  در 

یابیم امروزه دیگر   با نگاهی ساده درمی  اند  تبدیل کرده  را به شهر فرودگاهی  تغییرات اساسی رخ داده و آن ها 

این مکان ها به  فرودگاه ها صرفاا بر بلکه  بار فعالیت نمی کند،  و یا محموله های کوچک  ای جابه جائی مسافران 

رهایی با امکان ارائه انواع خدمات تبدیل شده و در واقع می توان گفت فرودگاه ها شهرک هایی هستند که در شه

که در اقتصاد   (Transportation)  حمل و نقل یا   .آن یک باند نشست و برخاست برای هواپیماها ایجاد گردیده است

https://www.irna.ir/news/84090226/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84090226/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84090226/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84089897/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85


 
دیگر نقطه  به  ای  نقطه  از  کاال  و  مسافر  جائی  جابه  را  توجه  تع آن  مورد  بسیار  اخیر  های  دهه  در  اند  کرده  ریف 

کشورها واقع شده چرا که حمل و نقل مناسب، راحت، مطمئن و سریع و ارزان از شروط اصلی توسعه گردشگری 

  .حمل و نقل هوائی کامالا مشهود است می باشد که تمامی عوامل ذکر شده در

 .ناصر مختلفی در آن تأثیرگذار استاز طرفی گردشگری هم یک صنعت بسیار پیچیده است که ع

  .توریست مهمترین عنصر گردشگری است و هرگونه حرکت و جابه جائی کاال توسط او شکل می گیرد    -۱

های او را  شاید از نظر گردشگری و سایر مسائل دیگر نیازمبدأ: محلی که گردشگر در آن زندگی می کند و      -۲

 .مرتفع نمی نماید

  .ی است که با ارائه خدمات مختلف برای توریست جذابیت ایجاد می کندمقصد: محل    -۳

شبکه ارتباطی: متصل کننده مبدأ به مقصد که بسیار حائز اهمیت است و در واقع تأثیر مستقیم روی تصمیم     -۴

 .دارد از لحاظ راه های دسترسی و ارتباطیگردشگر 

، امکان ایجاد اشتغال و امکان جمع آوری ثروت و توزیع آن و .. وجود  اقتصاد: امکان فعالیت اقتصادی و ارز آوری    -۵

همانگونه که مالحظه می نمائید: حمل و نقل و دسترسی راحت و با کیفیت باال برای گردشگران و  //    دارد یا خیر؟ 

ا نگاهی ساده  برای انجام این سفر دارد و ب بر هرگونه تصمیم گیری آنان سیار با اهمیت بوده و تأثیر مستقیمتجار ب

و گذرا به شهرهاوکشورهای پیشرفته در می یابیم اغلب مناطق توسعه یافته گردشگری از یک سیستم حمل و  

ردار بوده اند. و در این میان امروزه حمل و ریلی، دریائی و هوائی( برخو-نقل ترکیبی چند وجهی پیشرفته )جاده ای

وان زیربنائی ترین بخش زیرساخت نظام حمل و نقل مطرح می نقل هوائی یا بهتر است بگوئیم فرودگاه ها به عن

جائی   جابه  ظرفیت  با  جدید  پیکر  پهن  و  بروز  و  پیشرفته  هواپیماهای  از  استفاده  بدلیل  نفر    ۷۰۰الی    ۵۰۰باشد، 

اوری های نوین و پیشرفته و مقررات بین المللی روز دنیا و اجبار در  ی مسیر، استفاده از فنمسافر، سرعت در ط

تا اکثر مردم  رع ایت مقررات و کنوانسیون های بین المللی و دستورالعمل های دقیق عملیات پروازی سبب شده 

از طرفی با یک بررسی    .وی آورندحتی افراد غیر گردشگر و تجار به لحاظ امنیت باالی سفر به اینگونه حمل و نقل ر

فضای اصلی آن پایانه های مسافری آن است. به  اجمالی به شهرهای فرودگاهی در می یابیم این فرودگاه ها که  

میدان های مرکزی شهری تشبیه شده اند که آن ها به عنوان یک ارتباط دهنده تجاری چند منظوره عمل می کنند و  

دفاتر شرکت های مختلف، مجتمع های  ای ویژه و عملکردهای شهری ارائه می شود ودر آنجا انواع خدمات و کااله

آنها دیگر محدود به فروشگاه های صرف غذا   .کسب و کارهای مرتبط با هوانوردی فعالیت دارند نمایشگاهی، تجمع

معرو بوتیک های  برندها،  انواع  مسافری  پایانه های  این  در  نیستند  گمرک  از  معاف  کاالهای  های و  رستوران  ف، 

ی برگزاری کنفرانس ها و حتی  بسیار بزرگ، تفریح های متنوع، هتل های چهار و پنج ستاره، سالن های مجلل برا

  .درمانگاه های پیشرفته با تمامی امکانات مستقر شده و ارائه خدمات می دهند

نی//     ضرورت ساخت شهر فرودگاهی چابهار که  به بخش  همانگونه که عنوان شد مدت هاست  وابستگی  به  از 

درونی در این منطقه بناچار فکر   د اقتصاد پایدار در کشور احساس می شود و دو عامل بیرونی ونفتی برای ایجا

در محیط اقتصاد رقابتی جهان  تغییر نقش اقتصادی را رقم زده یکی رشد چشمگیر پیشرفت کشورهای چین و هند

ا از  ترانزیت کاال  بنادر چابهار در  پاکستان و دیگری  و نقش  به آسیای میانه و کشورهای افغانستان و  ین کشورها 

نیروی   خصوص  به  جمعیت  با  افزایش  باید  میان  این  در  که  است  اسالمی  ازمیهن  خطه  این  در  کار  جویای  جوان 

فراهم سازی جذب سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد فضای مناسب از موقعیت جغرافیائی و استراتژیک منطقه  

ورداری از  است و به لحاظ امکان برخ ار استفاده کرد، چابهار تنها شهر بندری ایران متصل به بنادر اقیانوسیچابه

ریلی، دریائی و هوائی( بعنوان یکی از چهار شهر لجستیک کشور   -سیکل حمل و نقل ترکیبی مناسب )جاده ای

صنعتی چابهار به لحاظ عدم برخورداری از  -یمطرح، تصویب و ابالغ گردیده است که در این میان منطقه آزاد تجار 

است شده  زیادی  های  خسران  دچار  مستقل  فرودگاه  های  در    .یک  فرودگاه  رویکرد  به  عنایت  با  اخیر  های  دهه 



 
و تبدیل شدن به شهر فرودگاهی سرمایه گذاران زیادی به آن فرودگاه ها   مختلف دنیا و تغییر بنیادی در عملکرد آنها

سرم ضمن  و  با مراجعه  بلکه  اند  شده  مربوطه  شهر  فرودگاه  توسعه  و  رشد  باعث  تنها  نه  کالن  های  گذاری  ایه 

با استعداد و توانمندی باال ضمن اشتغال زائی در حد بسیار باال باعث دگرگونی  بکارگیری نی روهای جوان خالق و 

ر فرودگاهی کشور اشاره ای منطقه گردیده اند. بعنوان مثال به میزان اشتغال دو فرودگاه بین المللی و یک شه

کنم می  نژا  .کوتاه  المللی شهید هاشمی  بین  های  فرودگاه  در  متوسط  و شهر  بطور  مهرآباد  و  مقدس  مشهد  د 

)ره(   خمینی  امام  قضائی،  ۶۵فرودگاهی  لشکری،  کشور،  نیروهای  از  )اعم  اجرائی  های  دستگاه  شرکت 

نفر نیرو در   ۲۲۰۰تا   ۱۲۰۰ و حدود مرک( مستقر هستندگ و درمان و هواپیمائی داخلی و خارجی، خدماتی، بهداشت

ایه گذاری های عدیده ای از سوی بخش خصوصی در زمینه ساخت هریک از این فرودگاه ها مشغول بکارند و سرم

خودروها، طبقاتی  پارکینگ  ها،  فرودگاه  ترمینال  توسعه  ها، و  تعمیرات  رستوران  های  آشیانه  ها،  شاپ  کافی 

، ساختمان های اداری و سالن های همایش، فضاهای تبلیغاتی   (Cip) های تشریفات اختصاصیهواپیماها، سالن

بهره برداری، انتقال( و یا روش های دیگر احداث شده است   )ساخت، BOT مبالغ بسیار باال به روش هایو غیره با  

ده بلکه با برقراری پروازهای  که نه تنها باعث رشد و شکوفائی و بکارگیری نیروهای خالق و جوان در آن منطقه ش

فرودگاه های امام و مشهد مقدس حمل و نقل  داخلی از اقصا نقاط کشور در فرودگاه مهرآباد و داخلی و خارجی در 

گردشگران از  زیادی  موج  و  کرده  روان  و  سهل  بسیار  را  کاال  و  و   مسافران  اند  داده  اختصاص  بخود  را  توریسم  و 

لیکن متأسفانه در   ن در فرودگاه های مناطق آزاد کیش و قشم کامالا مشهود استآ همچنین نمونه های بارز دیگر 

کنارک  هوائی  به فرض    پایگاه  و  بوده  واگذاری  قابل  غیر  اماکن  این  نظامی  مصوبات  اعمال  و  بودن  نظامی  بلحاظ 

ه گذاری در آن  برای سرمای اینکه روزی بشود این قوانین را حذف نمود هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی تمایلی

ی ارتش ج.ا.ا با بضاعت  چه بسا که در طول بیست و اندی سال گذشته که نیروی هوائ   .پایگاه را نخواهد داشت

ارگانی نهاد،  داده کوچکترین شرکت،  ارائه  را  آزاد چابهار خدماتی  با کمک های مالی منطقه  از    اندک خود  به غیر 

ارا  حق  اجازه  بدون  هم  آن  هواپیمائی  های  ارائه  شرکت  فرودگاه  آن  در  است  نتوانسته  هندلینگ  سرویس  ئه 

ب ماتخد این خسران  و  دهد  وارد گردیده استیا سرمایه گذاری  میهن اسالمی  از  این خطه  به  که    .زرگی است 

های   جاذبه  و  الهی  عدیده  طبیعی  مواهب  از  برخورداری  و  باال  بسیار  های  پتانسیل  لحاظ  به  چابهار  شهرستان 

سواحل   نظام  گردشگری،  کالن  های  سیاست  و  مینیاتوری  کوههای  فشان،  گل  صورتی،  دریاچه  کویر،  به  متصل 

سالمی و قوانین باالدستی متعدد حسب فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مقدس جمهوری ا

غیره و  پنهان  گنج  این  نمودن  بیان  و  مجتم مکران  و  کشور شود  پتروشیمی  هاب  گردیده  مقرر  اینکه  فوالدو   ۱۰ ع 

پتانسیل های باال همانند  لذا این شایستگی را دارد که از یک شهر فرودگاهی با    .میلیون تنی در حال تکمیل است

همت  با  که  اکنون  عزیز  خوانندگان  استحضار  مزید  برخوردار شود،  سعودی  عربستان  مکتوم  آل  دبی،  علی  جبل 

اقتصاد   از  بحق  که  آزاد چابهار  منطقه  مدیرعامل  و همچنین  استان  ناپذیر  و خستگی  تالش  پر  و  محبوب  استاندار 

عملیات اجرائی شهر فرودگاهی چابهار را به اجراء در آورده اند عالوه   درصد  ۳۰صرفاا   دانان فرهیخته کشور هستند

با آن انجام پذیرفته است چهار شرکت بزرگ داخلی تقاضاهای خود را   بر شرکت سرمایه گذار چینی که توافقاتی

تعمیرات هواپیما، آشیانه های  بر ساخت  بار  مبنی  و ساخت سوله های  بنیان  دانش  تجهیزات هوانوردی    ساخت 

انبارش و پردازش بارهای کارگو و فریتی به سازمان منطقه آزاد ارائه کرده و درخواست موافقت با سرمایه   برای

تا کنون پنهان مانده بود. لذا همه یکصدا خواهیم گفت چابهار آباد   گذاری خود را داده اند و این است حقیقتی که 

معاون حمل و نقل و ترانزیت سازمان منطقه  /    چلندری  سعید  .نخواهد شد مگر با یک فرودگاه بین المللی مستقل

 آزادچابهار 

 

 شیوه پذیرش دانشجوی دکتری تغییر کرد 
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دانشگاه   -ایرنا-تهران در  دکتری  دانشجوی  پذیرش  تغییر شیوه  از  نقشه جامع علمی کشور  دلیل  دبیر ستاد  به  ها 

صور کبگانیان بعد از  به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، من .پایین بودن کیفیت علمی این دانشجویان خبر داد

ج در  کشور  علمی  جامع  نقشه  جلسه  حاشیه  در  شنبه  سه  جلسهظهر  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران     امروز مع 

های برتر به نحوه پذیرش پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دانشگاه 

شوند ها وارد می    نشجویان دکتری که از کنکور به دانشگاه دانشجوی دکتری انتقاد دارند و بر این باور هستند دا

تا   حل کوتاه مدت راه حل در جلسه پیشنهاد شد؛ یک راه  ۲وی افزود: در این زمینه    .الزم هستند  فاقد صالحیت های

این    که البته مسووالن وزارت علوم روی آن اصرار دارند. بر اساس   ۱۴۰۰زمان انتشار دفترچه سواالت کنکور دکتری  

 .ش دانشجوی دکتری تخصصی، می دهدها اجازه تعیین حد نصاب مرحله دوم آموزش در پذیر  راه حل به دانشگاه 

دانشگاه   زیادی  میزان  به  این موضوع  انقالب فرهنگی،  باعث  به گفته عضو شورای عالی  و  کند  راضی می  را  ها 

به زودی به وزارتخانه های علوم و بهداشت کبگانیان اظهار داشت: این طرح    .جذب دانشجوی با کیفیت می شود

غ می شود تا مشکل حقوقی در این زمینه ایجاد نشود. بر این اساس، وزارت  همچنین دانشگاه آزاد اسالمی ابال

ستاد   به  را  دکتری  دوره  برای  تکمیلی  تحصیالت  کنکور  ساماندهی  جامع  طرح  ماه،  یک  حداکثر  مدت  ظرف  علوم 

ارائه تهیه شود  نقشه جامع علمی کشور  راه حل عملیاتی  آن  برای  تا  درباره   .دهد  بلند مدت وی  اظ راه حل  هار ، 

است   داشت: دکتری  دانشجوی  جذب  روش  و  مسیر  امسال    .ساماندهی  برای  دکتری  دانشجوی    ۱۳۹۹پذیرش 

نفر    ۲۹۳  نفر در نوبت دوم   ۷۴۴نفر در دوره روزانه یک هزار و    ۳هزار و    ۹نفر بوده است که    ۴۸۵هزار و    ۱۲مجموعا  

تفکیک جنسیتی آمار    .گردان پذیرفته شده اندنفر در پردیس های خود  ۹۲۰نفر در غیر انتفاعی و    ۵۲۵در پیام نور  

این آمار شامل پذیرفته شدگان دانشگاه    .زن است  ۴۷۶مرد و پنج هزار و    ۹دانشجویان دکتری امسال هفت هزار و  

نیز امسال حد دانشگاه  این  پذیرفته شده است  ۱۰ود  آزاد اسالمی نیست. در  برای مقاطع دکتری    .هزار دانشجو 

شدند. به گفته   نفر در آزمون دکتری نیمه متمرکز مجاز به انتخاب رشته  ۵۳۵هزار و    ۱۵۰ نیز  ۹۹-۹۸سال تحصیلی  

 ۹۸آمار ثبت نام در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال   سازمان سنجش آموزش کشور  حسین توکلی مشاور پیشین 

 ۲۲ بنابر اعالم سال گذشته توکلی تعداد  .است   نفر کمتر بوده  ۵۷هزار و    ۳۷تعداد    ۹۷سال   ار مشابهنسبت به آم 

سات آموزش عالی  دانشگاهها و موس(  ۹۸نفر پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری )نیمه متمرکز سال    ۴۴۴هزار و  

یرفته شده در مقطع دکتری کمتر از تعداد در تمام سالها جمعیت زنان پذ .به اضافه دانشگاه آزاد اسالمی بوده است

 .پذیرفته شدگان مرد بوده است

وی درباره همکاری های علمی ایران و چین، گفت: پیرو تدابیر مقام  //    همکاری علمی بین المللی ایران و چین*

پ رهبری  داشت  معظم  پیشرفت جدی  گرفته  بررسی های صورت  با  ارتباط  این  و چین،  ایران  ارتباط  و هم یرامون 

ارتباط می    .روداکنون به سمت راهبردی شدن پیش می   این  از  افزود: بخش مهمی  تواند در حوزه علم کبگانیان 

ه نماینده مقام معظم رهبری فناوری و اقتصاد دانش بنیان باشد. پیشنهادی که رییس جمهور چین در این رابطه ب

همکاری  شروع  بود  داد،  عالی  آموزش  زمینه  در  گفت  .ها  کشور،  به  علمی  جامع  نقشه  امروز  جلسه  در  وی،  ه 

و  یافتند  ریاست جمهوری حضور  فناوری  و  علمی  معاونت  و  علوم  بهداشت،  های  وزارتخانه  از سوی  نمایندگانی 

های علمی بین المللی مدون و نهایی د که در کمیسیون همکاری پیشنهاداتی در این زمینه جمع آوری و بررسی ش

شود جام  .می  نقشه  موضوع دبیر  از  فراتر  ها  همکاری  این  داشت:  اظهار  پیشنهادها  این  درباره  کشور  علمی  ع 

های کوتاه  های تخصصی، تحصیالت تکمیلی، دوره  بورس تحصیلی ادامه داشته باشد. بورس تحصیلی برای دوره  

 .های تخصصی و صنعتی کشور چین اختصاص یابد ند فرصت مطالعاتی و دوره مدت همان

کبگانیان درباره دیگر دستور جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور به خبرنگاران گفت:  //     هیارانبررسی سهمیه ب

موضوع دیگر درخواست وزیر بهداشت برای تخصیص سهمیه به بهیاران در کنکور سراسری بود. برای این موضوع  

مختلفی مطرح شد.ساماندهی سهمیه ع  نکات  نقشه جامع  کار ستاد  در دستور  کنکور  و  های  لمی کشور است 



 
های  ها در نظر گرفته شود؛ به این دلیل همراه با بررسی سهمیه مقرر شد این موضوع در کنار ساماندهی سهمیه 

 .کنکور، بررسی شود

 

 ۲۰۳۵کمونیست چین با نگاهی به چشم انداز برگزاری کنگره ملی حزب  

پنجمین مجمع عمومی یا کنگره ملی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز گذشته در    -ایرنا    -تهران  

ساله بعدی، سند چشم انداز    ۵کار کرد که قرار است به همراه اعالم برنامه توسعه اقتصادی    حالی در پکن آغاز به

این مجمع عمومی که پنجمین آن از   .ی نیل به رتبه اول توسعه یافتگی جهان را نیز ترسیم کنداحتمالی کشور برا

در چین است   سیاسی ساالنهترین نشست  انجامد، مهمروز به طول می   ۴نوزدهمین کمیته حزبی است و معموال  

نمایش جهانی بگذارد تا این    ساله توسعه همه جانبه این کشور را نیز به   ۱۵که از قضا امسال قرار است مانیفست  

چین تنها کشور میان   .به عنوان کشوری با باالترین سطح درآمد در جهان معرفی شود  ۲۰۴۹کشور بتواند تا سال  

  ۱۹۵۳کند و این کار را از سال  ساله تدوین می   ۵است که برنامه سیاستگذاری    کشورهای با اقتصاد قدرتمند جهان

یابد که    همچنان ادامه داده است. برنامه تا بتواند به یک اقتصاد خودکفایی دست  این دوره نیز پنجمین آنها است 

می شود که اقتصاد چین  های آمریکا وابسته باشد. امسال هم این مجمع در حالی برگزار  کمتر به بازارها و فناوری 

های این کشور به حال  در حال ترمیم وضعیت شیوع ویروس کروناست؛ البته با این وجود زندگی در بسیاری از شهر

بازگشته است این    ۵برنامه    .عادی  توسعه ملی چین طی  پیش  ۴ساله سیزدهم  و  ترسیم خواهد شد  بینی روز 

زیست تمرکز حول نوآوری فناورانه، خوداتکایی اقتصادی و محیط  ساله چهاردهم این کشور بتواند ۵شود برنامه می

ل آینده اهداف خود را تعیین خواهند کرد، زیرا شی جین پینگ  سا  ۱۵یابد. همچنین مقامات حزب کمونیست برای  

جمهوری این کشور می خواهد با به دست آوردن برتری جهانی در فن آوری و سایر صنایع راهبردی به وعده  رئیس 

را  (  ۲۰۲۱-۲۰۲۵) اقتصادی    –ساله توسعه اجتماعی    ۵ان سازی ملی خویش عمل کند و لذا چهاردهمین برنامه  جو

تا    .کرد  معرفی آورد  برای چین فراهم  تواند فرصتی  این مجمع عمومی می  به همین دلیل تحلیلگران معتقدند که 

ن هم دستاوردهای این کشور را با عدم  های چیاش بر ویروس کرونا را هم جشن بگیرد و بدون شک رسانه پیروزی 

هوای چین در این خصوص گزارش داد  شینخبرگزاری  .موفقیت اروپا و آمریکا در کنترل ویروس مقایسه خواهند کرد

عضو اصلی و علی البدل این   ۳۰۰که حزب کمونیست چین در این مجمع عمومی که از صبح دیروز با حضور بیش از  

رئیس جمهوری و دیگر رهبران بلند پایه کشور آغاز شد، یک طرح اقتصادی جدید و یک حزب از جمله شی جین پینگ  

با    بحث و بررسی ملی خواهند گذاشت که در واقع آخرین طرح در دوره افزایش تنش   راهبرد ملی بلند مدت را به 

ت ها برای پنج در هر صورت دستور کار این مجمع شامل سیاست های اقتصادی پایه و دیگر سیاس  .آمریکا باشد

را نیز ترسیم کند و  میالدی    ۲۰۳۵است و نیز قرار است اهداف بلند مدت تا پایان سال    ۲۰۲۵تا پایان    ۲۰۲۱   سال از

یا   و  عمومی  اعالم  رسمی  اعالمیه  یک  صدور  با  وگوها  گفت  این  نتایج  پنجشنبه،  روز  در  آن  اختتامیه  مراسم  در 

شود  جین  .جهانی  شی  که  است  آن  موید  ها  بینی  رئیسپیش  و  کمونیست  حزب  دبیرکل  کشور پینگ  جمهوری 

نیز رونمایی کرده و گمانه زنی "  ۲۰۳۵د چشم انداز توسعه  مدت با عنوان "سناحتماال بخواهد از یک برنامه طوالنی

ای های دوره چون محدودیت  .ها حاکی است که او احتماال خود را رئیس جمهوری مادام العمر کشور نیز معرفی کند

دهد که پس از  لغو شده بود و این فرصت را به رئیس جمهوری فعلی می  ۲۰۱۸جمهوری چین در سال  برای ریاست

ریاستپایان   دوره  بمانددو  باقی  سمت  این  در  همچنان  برگزار    .جمهوری،  حالی  در  امسال  نشست  حال  هر  در 

از وضعمی ترمیم  در حال  اقتصاد چین  که  این شود  از شهرهای  در بسیاری  زندگی  ویروس کروناست؛  یت شیوع 

یکا نیز هر روز ابعاد تازه تری  کشور به حال عادی برگشته است و مهم تر از همه اینکه جنگ تجاری این کشور با آمر

یابد »پیشرفت های    .می  عنوان  با  گزارشی  در  دیروز  که شینهوا  بود  و سیاسی  اجتماعی  تحوالت  پی همین  در 

، نوشت: احیای استثنائی اقتصاد  ساله تحت رهبری شی جین پینگ«  ۵خی چین در طول دوره سیزدهم طرح  تاری

https://www.irna.ir/news/84089738/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5
https://www.irna.ir/news/84089738/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5


 
بیماری کووید از  تاثیرات ناشی  از  این    ۱۹-چین  ناظران خارجی را شگفت زده کرده است که  از  در حالی بسیاری 

 ۲۰۱۶له آن در فواصل سال های سا ۵صرفا یک نمونه از مجموعه دستاوردهای پکن در طول سیزدهمین دوره طرح 

  ۵این رسانه چینی در این خصوص نوشت: شاهد بودیم که در طول اجرای سیزدهمین طرح    .میالدی است  ۲۰۲۰تا  

 ۱۵تریلیون یوان معادل حدودا    ۱۰۰سال گذشته تقریبا به اندازه    ۵توسعه چین، اقتصاد این کشور در طول  ساله  

هزار دالر آمریکا و سهم    ۱۰لید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز به بیش از  تریلیون دالر آمریکا رشد داشت و تو

این همه، مدیون تصمیم راهبردی است که    .سیددرصد ر  ۱۶.۳میالدی نیز به    ۲۰۱۹اقتصاد چین در جهان در سال  

کمونیست این کشور در ماه مه سال جاری )اردیبهشت ماه( اتخاذ کرد تا یک الگوی توسعه جدید را طراحی حزب  

بدنه اصلی  به عنوان  بتواند  داخلی چین  بازار  تا  و خارجی است  داخلی  بازارهای  متقابل  تقویت  آن  کند که هدف 

اوایل ماه جاری میالدی )اکتبر( بود که رئیس جمهوری این کشور بر روی یک    .داشته باشداقتصاد کشور فعالیت  

بازارهای   به  چین  وابستگی  دارد  قصد  که  استراتژی  بود؛  کرده  تاکید  مضاعف"  "گردش  عنوان  تحت  استراتژی 

دهد کاهش  را  قرار  .خارجی  و  دارد  را  متوسط  درآمد  با  بیشترین جمعیت جهان  در حال حاضر  فقر    چین  به  است 

به توسعه   پایان دهد؛ نشانه های مربوط  از آن است که    ۵مطلق هزاران ساله خود  این کشور حاکی  سال اخیر 

توسعه چین وارد مرحله جدیدی شده است. به همین منظور، شی جین پینگ دیروز در نوزدهمین کنگره ملی حزب 

به مرحله توسعه با کیفیت باالست؛ لذا له رشد سریع کمونیست چین تاکید کرد که اقتصاد چین در حال عبور از مرح

همه برنامه ریزی ها و اقدامات اصلی را برای توسعه کشور انجام می دهد که از جمله این اقدامات می توان به  

تالش های هدفمند فقرزدایی چین، مهار و کنترل آلودگی هوا، پافشاری برای توسعه منطقه ای یکپارچه، گشایش  

سال گذشته تغییرات وارونه ای نیز در جهان رخ داد و جهانی سازی   ۵اگرچه طی    .ره کردیت و ... اشاهای با کیف

اقتصادی با جریان های مخالف ناشی از حمایت از تولیدات داخلی و یکجانبه گرایی روبرو شد، با این وجود بهبود 

داشت و تولید ناخالص قابل توجهی    برخالف اکثر کشورهای جهان رشد  ۱۹-اقتصاد چین حتی پس از شیوع کووید

درصد    ۴.۹میالدی و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به    ۲۰۲۰داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال  

دارد قرار  اقتصادی  بهبود  برای  در صدر فهرست کشورها  اکنون  و  رقم    .رسیده  از  این رقم،  که    ۵/  ۲اگرچه  درصد 

در گزارش شینهوا آمده است: چین تحت رهبری شی جین پینگ به    .، کمتر است بینی کرده بودنداقتصاددانان پیش 

ناخالص   تولید  واحد  در هر  انرژی  یافته است؛ میزان مصرف  پیشرفت های بی سابقه زیست محیطی هم دست 

درصد از    ۸۲میالدی کاهش داشته است؛ ساکنان شهرهای چین    ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۵درصد طی سال های    ۱۳.۲داخلی  

هوای غیرآلوده نفس می کشند و از طرف دیگر، آب کشور افزایش کیفی خوبی داشته؛ در    یک سال را درروزهای  

ساله این کشور تدوین شده بود، به خوبی   ۵واقع اهداف مربوط به کنترل آلودگی در چین که در سیزدهمین طرح  

اند یافته  راستا چین    .تحقق  اجر  ۲۰۰در همین  راستای  در  را  ابتکار »کقرارداد همکاری  با  ای  و جاده«    ۱۳۰مربند 

و   تاسیس    ۲۰کشور  به  اقدام  همچنین  کشور  این  است؛  کرده  امضا  المللی  بین  آزاد    ۲۱سازمان  تجارت  منطقه 

  .میالدی در جایگاه سی و یکم قرار بگیرد   ۲۰۲۰آزمایشی کرد؛ از نظر فضای کسب و کار در جهان توانست در سال  

مبارزه چین علیه فقر، برنامه های کاری مشخص و اقدامات هدفمندی را ارائه  شی جین پینگ با فرماندهی مسیر  

پایان سال   تا  توانست  و  به    ۲۰۱۹کرد  را  چین  فقر  دهد  ۰.۶میالدی  کاهش  مراحل   .درصد  در  حاضر  حال  در  چین 

ملل در نجمین نشست مجمع عمومی سازمان  رهبر این کشور در هفتاد و پ  پایانی ریشه کن کردن فقر قرار دارد؛ 

به تحقق اهداف ریشه کن سازی فقر که در دستور کار توسعه  بود که چین  تاکید کرده  ماه سپتامبر سال جاری 

بر اساس    .سال زودتر از این برنامه ریزی به این هدف می رسد  ۱۰تعریف شده است، اطمینان دارد و    ۲۰۳۰پایدار  

ب امید  پایان  این گزارش، متوسط  تا  در چین  زندگی مردم  به    ۲۰۱۹سال  ه  از    ۷۷.۳میالدی  بیش  و    ۹۵سال رسید 

در هر حال توسعه همه    .درصد از جمعیت چین تحت پوشش برنامه های اساسی بیمه های درمانی قرار گرفتند

گذشته هم  هدف اصلی نوزدهمین کنگره حزبی است که البته به اعتقاد تحلیلگران، در    ۲۰۳۵جانبه کشور تا سال  



 
بعنوان سالی مهم ذکر شده بود، البته به عنوان سال "تحقق    ۲۰۳۵توسعه چین به سال    در جدول زمانی برنامه

ساله اقتصادی و    ۵هر چه هست، پیش بینی ها از کارآمدی چهاردهمین برنامه    ."اساسی نوسازی سوسیالیست

ینی کرده است  ریکا هم امروز در تحلیلی پیش باجتماعی در چین خبر می دهند، خبرگزاری اقتصادی "بلومبرگ" آم

عرض   در  چین  چین   ۱۰که  اقتصاد  که  است  حالی  در  این  زد،  خواهد  جلو  آمریکا  از  اقتصادی  نظر  از  آینده  سال 

با وجود همه   ۲۰۲۰اقتصاد چین از ژانویه تا سپتامبر    .اکنون در ردیف دومین فهرست اقتصادهای جهان قرار داردهم

رود که در سال جاری، درآمد ناخالص ملی  ده است. انتظار می ت دهم درصد افزایش رشد نشان داگیری کرونا، هف

سال    ۱,۲چین   در  و  بدهد  نشان  افزایش  یابد  ۸,۲تا    ۲۰۲۱درصد  افزایش  مجمع    .درصد  که  آنجا  از  صورت،  در هر 

برگزار می از دسترس رسانه ها  دور  به  کنگره ملی خلق چین پشت درهای بسته و  این   عمومی  شود، جزئیات 

 .آشکار خواهد شد و تا آن زمان همچنان باید صبر کرد برنامه دیرتر

 

 غات انتخاباتی؛ هدف سفر وزرای آمریکایی به هند چین هراسی و تبلی

و مارک اسپر وزیر دفاع این کشور روز گذشته وارد هند شدند تا طبق  مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا    -ایرنا    -تهران  

ه موضوعات مورد عالقه دوجانبه از جمله مسایل سیاسی، دفاعی اعالم منابع آمریکایی با مقامات دهلی نو در بار 

و تحریک هند علیه چین  بیشتر جنبه  که  این سفر  اعالمی  اهداف  با  که  کنند؛ موضوعاتی  وگو  فناوری گفت  نیز   و 

دارد تفاوت  آمریکاست،  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  مورد    .تبلیغات  نو  دهلی  فرودگاه  به  ورود  بدو  در  که  آنها 

ستقبال کنث جاستر سفیر کشورشان در این شهر قرار گرفتند، هدف این سفر را تقویت روابط راهبردی و فناوری  ا

ورشان درگیر یک جنگ تجاری گسترده با کشور همسایه  بین آمریکا و هند تعریف کردند. این در حالی است که کش

ح نفوذ چین در منطقه، اختالفات مرزی آن کند برای کاهش به اصطالهند یعنی چین است و در عین حال تالش می 

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان این سفر به خبرنگاران گفت: سفر به هند    .کشور با چین را هم تقویت کند

ای انجام مذاکرات دو جانبه با "سوبرامانیان جایشانکار" وزیر امور خارجه و "راجنات سینگ" وزیر دفاع هند،  در راست

قالب در چارچوب    -مذاکرات وزارتی )هندی    در  که    .است  ۲+۲آمریکایی(  گیرد  در حالی صورت می  این سفر  اما 

م بیشتری  شدت  روز  هر  هیمالیا  منطقه  در  چین  و  هند  میان  مرزی  گونهیتنش  به  نیروهای یابد،  دست  که  ای 

تاکن نگوییم  اگر  فزاینده  تنش  این  به  بخشیدن  در شدت  آمریکا  خود  از جمله  با  خارجی  اما  نبود،  مشهود  کامال  ون 

آنچه که تحلیلگران سیاسی در این سفر تاکید دارند، این است که    .انجام این سفر علنی و یا علنی تر شده است

ت پیام کمپین مقابله با چین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبدیل شود"، به ویژه اینکه در  باید این سفر به "تقوی

به   .باتی ریاست جمهوری این کشور به تقویت کمپین مبارزات انتخاباتی ترامپ هم بیانجامدبحبوحه مبارزات انتخا 

و روابط دوجانبه سیاسی دو کشور کافی است  برای گسترش  کارشناسان،  به کشور اعتقاد  زیر خارجه کشوری 

این برهه حساس از    مقصد برود، اما همراهی پمپئو توسط مارک اسپر وزیر دفاع این کشور در این سفر به ویژه در

اختالفات هند و چین و به ویژه همزمان با کارزارهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری دور دوم دونالد ترامپ، بیانگر  

می و نیز سیاسی و تبلیغاتی است که البته در اطالعیه های وزارت خارجه آمریکا و کاخ  اهداف بزرگتر امنیتی و نظا

در هر صورت این دو وزیر کلیدی آمریکا بالفاصله بعد از ورود به    .ره ای نشده استسفید به این دو موضوع مهم اشا

مو طرفین  آمریکا  خارجه  وزارت  اعالم  طبق  و  کرده  دیدار  خود  همتایان  با  نو  سیاسی، دهلی  مشترک  ضوعات 

دادند قرار  بررسی  و  بحث  را مورد  و فناوری  اقتصادی  با    .دفاعی،  دیدار مشترک  از  بعد  و مارک اسپر  پمپئو  مایک 

ایان هندی شان، از این دیدارهای اولیه ابراز رضایت کرده و حتی وزیر خارجه آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت: همت

وزیران خارجه و دفاع آمریکا  ]  ۲+    ۲های سازنده از جمله دیدارهای  ت در مالقات نو برای شرک»از بازگشت به دهلی

توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نارندرا مودی  پیش از این    ۲+۲مذاکرات موسوم به    «.و هند[، خرسندم

یکی از    .ده است آغاز شده و تاکنون دو نشست در دهلی نو و واشنگتن برگزار ش  ۲۰۱۸نخست وزیر هند در سال  

https://www.irna.ir/news/84089480/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84089480/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84089480/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF


 
مقامات همراه این دو وزیر نیز در این خصوص به خبرگزاری اسپونتیک روسیه گفت: »نیروهای نظامی ایاالت متحده 

های ترور و همچنین برای مقابله با  های بشردوستانه، اشتراک اطالعات در مورد گروه ر حوزه ارسال کمکو هند د

مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز با انتشار توئیتی از وزیر دفاع هند     «.کنندهای خالفکار فرا ملی همکاری میگروه 

گ ما برای صلح و ثبات در منطقه )اقیانوس های( شان تشکر کرد و نوشت: »مشارکت دو ملت بزربه خاطر مالقات 

د و آمریکا حاکی  اما گزارشات درز کرده از این مذاکرات به ویژه در دیدار دو وزیر دفاع هن  «.آرام حیاتی است-هند

است که قرار است آمریکا اطالعات ماهواره ای خود را با اهداف نظامی در اختیار هند قرار دهد تا این کشور بهتر  

همکاری های نظامی آمریکا و هند طی چندسال اخیر روند    .اند از گسترش نفوذ چین در منطقه جلوگیری کندبتو

میلیارد    ۲۰یکا فقط در سال جاری میالدی توانست به ارزش بیش از  فزاینده ای داشته است، به گونه ای که آمر

وگو با خبرنگاران در خصوص این سفر گفته   وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در گفت  .دالر تسلیحات به هند بفروشد

ایج تهدیدات  با هدف دفع  یکدیگر  با  آزاد  درباره "چگونگی همکاری کشورهای  اد  بود، "مطمئن" است که دو طرف 

پرداخت خواهند  بحث  به  چین"  کمونیست  حزب  سوی  از  که    .شده  بود  کرده  مطرح  آن  از  بعد  را  اظهارات  این  او 

مهر( به دهلی نو چین را به   ۲۱-۲۳اکتبر )  ۱۲-۱۴مور خارجه آمریکا طی سفرش در تاریخ  استفان بیگان معاون وزیر ا

ید به دنبال حمایت از منافع هند در منطقه، ایجاد یک  بیگان تصریح کرد، کاخ سف  ."فیلی در اتاق" تشبیه کرده بود

هند از سوی شبکه-منطقه  ایجاد شده  های  ریسک  با  مقابله  و  باز  و  آزاد  است  اقیانوسیه  چین  مخابراتی     .های 

ای اعالم کرد: مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و مارک اسپر وزارت امور خارجه هند نیز چند روز قبل با انتشار بیانیه 

وزیر دفاع ایاالت متحده به دهلی نو سفر خواهند کرد تا گفت و گوهای راهبردی را با همتایان هندی خود داشته  

ای  .باشند ن بیانیه اشاره ای نکرد به اینکه تقویت روابط راهبری بین آمریکا و هند آن هم در شرایطی که نفوذ  اما 

از یک سو هند و    .رودشمار میروزه به  ۵این سفر    چین در منطقه رو به گسترش است، یکی از مهمترین اهداف

از سوی دیگر تنش چین دو رقیب دیرینه در منطقه به شمار می یافته  ها میاروند.  افزایش  ن پکن و واشنگتن هم 

گیری ویروس کرونا و  است. آمریکا معتقد است که فشارها را به دو دلیل بر چین افزایش داده، یکی پس از همه

براساس گزارشات، پومپئو پس از هند به سریالنکا    .ز جانب پکن، دوم وضع قانون امنیتی در هنگ کنگمدیریت آن ا

می مالدیو  سفو  سپس  و  فعالیت رود  از  نیز  کشور  این  چون  داشت؛  خواهد  اندونزی  به  مناطق ری  در  چین  های 

انونزی را از نفوذ پکن در منطقه   خواهد مقاماتاش نگران است و به این ترتیب پمپئو ادعا کرده است که می جنوبی

کند آگاه  سریالنکا    .بیشتر  پایتخت  کلمبو  به  جاری  ماه  طی  چین  ارشد  دیپلمات  چی  جیه  طی  یانگ  کرد.  سفر 

زیرساختسال توسعه  برای  را  مالی هنگفتی  منابع  اخیر چین  داده استهای  اختصاص  مالدیو  و   .های سریالنکا 

این مسئله جایگایش که  معتقد است  این    هند  در  قدرت سنتی  یک  انداخته است. هند  به خطر  منطقه  در  نیز  را 

با این وجود، دیشب بعد از دیدار وزیران دفاع دو کشور، وزارت دفاع هند اعالم کرد، هند و    .رودشمار میمنطقه به 

دو کشور را تقویت  د که روابط استراتژیک بین ای امضا کردنهای ماهواره آمریکا توافقنامه نظامی برای تبادل گزارش

گزارش به  هند  دسترسی  اجازه  توافقنامه  این  کرد.  به  خواهد  مربوط  موضوعات  دریایی،  توپوگرافی،  های 

وزارت دفاع هند   .دهدها و پهپادها را میهایی نظیر موشکفضا را به منظور افزایش دقت سالح   -هواپیمایی، هوا  

ه این توافقنامه در جریان سفر کنونی مارک اسپر به هند امضا  راجنات سینگ با اعالم اینکبعد از نشست اسپر با  

ابراز  می مکانی  جغرافیای  همکاری  زمینه  در  اساسی  تبادالت  توافقنامه  امضای  به  نسبت  وزیر  دو  افزود:  شود، 

ان  شاکتبر( با همتایان هندی ۲۷شنبه، در هر حال وزیران خارجه و دفاع آمریکا همچنین امروز )سه .خرسندی کردند

  .های بیشتر دفاعی و سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهندیابند و همکاری در اجالس مشترک حضور می

با   سفر  این  در  آمریکایی  ارشد  مقام  دو  است  قرار  که  کرد  اعالم  امروز  نیز  هند  وزیر  نخست  مودی  نارندرا  دفتر 

ای نیز دیدار کنند؛ چون  از تالشنخست وزیر  تان سفر بخشی  با متحدان آسیایی  های  تقویت روابط  زه آمریکا برای 

 .رودشمار میخود در برابر اقدامات چین در منطقه به 



 
 

 استفاده از خودروهای برقی در چین موجب کاهش مصرف بنزین شد 

جمن خودروسازی چین نشان می دهد که استفاده روزافزون از خودروهای برقی و  ه شده انآمار منتشر  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا به    .هزار تن بنزین در سال شده است  ۵۰۰انرژی جدید در این کشور، باعث کاهش مصرف بیش از  

ق مصرف کرده  میلیون کیلووات ساعت بر ۵۰۰یک میلیارد و   خودروهای الکتریکی در چین بیش از نقل از این انجمن،

همچنین برای سهولت رانندگی با این خودروها نزدیک    .هزار تن بنزین کمتر مصرف شده است ۵۰۰اند اما بیش از  

بزرگراه در سر ۱۵به   و  راه  کیلومتر  این هزار  با  و  اند  این خودروها مجهز شده  ایستگاه های شارژی  به  اسر چین 

در حدود هر   و  ۴۸حساب  ایستگاه شارژ  یک  داردکیلومتر  این خودروهای    .جود  ایستگاه شارژ  ساالنه صدها هزار 

برقی در چین ساخته می شود و بخصوص کار ساخت این ایستگاه ها در شهرهای بزرگی نظیر پکن و شانگهای با  

  ۱۵۰در زمان حاضر بر اساس ارقام رسمی در کشور چین نزدیک به     .تقاضیان فراوان به سرعت در جریان استم

ایستگاه خودروها    هزار  نوع  این  دارندگان  برای  کافی  پاسخگویی  کماکان  که  دارد  وجود  برقی  خودروهای  شارژ 

پایان سال    .ندارد تا  آنقدر ایستگاه شارژ    ۲۰۲۰اعالم شده است  تا میالدی  این خودروها ساخته خواهد شد  برای 

ان تارنمای چاینا ارگ گزارش کرد که  همزم  .بتواند نیاز پنج میلیون خودرو برقی چین در سراسر کشور را براورده کند

این رقم در سال    ۶۰تاکنون   اند.  الکتریکی شده  اتوبوسرانی چین  ناوگان  اتوبوس های  از کل  میالدی    ۲۰۱۵درصد 

بود  ۲۰فقط   برای    .درصد  تالش ها  از  بخشی  این  که  کرده است  اعالم  چین  زیست  و محیط  بوم شناسی  وزارت 

سامانه د توسعه  در  سبز  نقل  و  سال  حمل  از  سیزدهم  ساله  پنج  برنامه  است  ۲۰۲۰تا    ۲۰۱۶وره  که  میالدی 

درصد از فروش    ۵۵نزدیک به    .است مستلزم اتخاذ وسایل نقلیه با انرژی پاک تر و حذف تدریجی حمل و نقل با بنزین

چین طرحی   این خودروها، دولت تأمین تقاضای فزاینده خودروهای انرژی جدید دنیا متعلق به بازار چین است. برای

اقدامات   جمله  از  که  کند  تقویت  را  جدید  های  انرژی  با  خودروهای  صنعت  تا  کرد  تصویب  اکتبر  ماه  اوایل  در  را 

 .تقویت همکاری بین المللی استزیرساخت ها از جمله امکانات شارژ و   ایجاد

 

 گرایی، حرفه آمریکاست چین: تحریف واقعیت و یکجانبه

یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد که تحریف واقعیات، انتقاد از نحوه همکاری کشورهای    -ایرنا  -پکن

مانع  و  متحد  ملل  با سازمان  این مسیدیگر  در  یکجانبه تراشی  و  آمریکاییر  ایرنا،    .هاستگرایی، حرفه  گزارش  به 

در   »وانگ ونبین« روز سه شنبه در نشستی خبری در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات »کلی کرافت« سفیر آمریکا

کرافت بار دیگر نشان دهنده ناآگاهی و   همکاری چین با آن سازمان، گفت: اظهارات سازمان ملل و حمله به روش

برخی سیاستمداران آمریکایی است. چین به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و دومین    تعصب

صلح این سازمان، همواره از چندجانبه گرایی و برنامه ها و   بودجه مقرر و مشارکت فعال در مأموریت تأمین کننده

به گفته وی، طیف وسیعی از    .می کندسازمان ملل حمایت و از اهداف و اصول منشور آن سازمان دفاع   اقدامات

ابتکارات و اقدامات مهم چین، نشان دهنده حمایت این کشور از چندجانبه گرایی و احساس مسؤولیت دربرابر صلح 

جانبه گرایی می کوبد و با تحریف واقعیت ها تالش  آمریکا کماکان بر طبل یک و توسعه جهانی است. با این وصف،

وی افزود:  .ورها را با سازمان ملل مورد انتقاد قرار دهد که نمونه آن اظهارات کرافت استدارد تا همکاری دیگر کش

جمعی   اراده  طبق  آنها  هستند.  ملل  سازمان  تیم  از  بخشی  همگی  مختلف  کشورهای  المللی  بین  کارمندان 

ایی و حرفه ای کشورهای عضو، وظایف خود را انجام می دهند و تحت نظارت کشورهای عضو هستند. آنها با توان

سازمان ملل متحد دارند و شایسته احترام هستند. لذا ادعای بی اساس  گری خود، سهم مهمی در فعالیت های

آنهاست به همه  ادامه داد:   .کرافت توهین  از   این سخنگوی وزارت خارجه چین  آمریکا  از سیاستمداران در  برخی 

اظهارن چنین  با  خواهند  می  کرافت  مانند  افرادی  این  جمله  با  و  کنند  ایجاد  اختالف  دنیا  های  قدرت  بین  ظرهایی 

https://www.irna.ir/news/84089076/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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دستاویز در امور سایر کشورها در سازمان ملل مداخله کنند. آنها در همین راستا از چین انتقاد می کنند و به این  

ونبین تصریح    .کشور انگ می زنند و درواقع، حرفه آمریکا مشکل آفرینی و سلطه طلبی و تقابل سیاسی است 

رویارویی جنگ سرد قرن   کرد: به مسیر قدیمی  نباید  و  تواند  نمی  و هیچ کسی  یکم هستیم  و  بیست  در قرن  ما 

کرونا گیری  مقابل همه  در  امروز  گردد.  باز  از   بیستم  برای حمایت  تقویت همکاری  و  برابر  رایزنی  دیگری جز  چاره 

ندار  متحد  ملل  سازمان  المللی  بین  سیستم  از  حفاظت  و  گرایی  سایر   یم.چندجانبه  و  کرافت  که  امیدواریم 

وی در باره سفر »مایک پمپئو«   .سیاستمداران آمریکایی اشتباهاتشان را اصالح کرده و در مسیر صحیح گام بردارند

جدیدی  حمالت و ادعاهای پمپئو علیه چین موضوع وزیر امور خارجه آمریکا به هند و تهدید خواندن چین نیز گفت:

اینها دروغ های ق تکرار می شودنیست.  ایدئولوژیک   و دیمی هستند که بارها و بارها  ذهنیت جنگ سرد و تعصب 

سخنگوی وزارت خارجه چین از وزیر خارجه آمریکا خواست تا این ذهنیت و بازی    .این فرد را به نمایش می گذارد

ختالف افکنی و شکاف مجموعه صفر را کنار گذاشته و بیش از این به دنبال ترویج مقوله »تهدید چین« نباشد و ا

وانگ ونبین در مورد برنامه آمریکا برای فروش     .اندازی بین کشورهای منطقه و تخریب صلح و ثبات را متوقف کند

ارزش    ۱۰۰ به  تایوان  به  هارپون  دفاعی ساحلی  موشکی  و    ۲سامانه  گفت:  ۴۰۰میلیارد  نیز  دالر  فروش  میلیون 

اصل یک چین و بیانیه های مشترک چین و آمریکا در پایبندی   ض آشکارتسلیحات ایاالت متحده به منطقه تایوان نق

وی تأکید کرد که این اقدامات آمریکا موجب تضعیف حاکمیت و امنیت چین می شود و ارسال    .به این اصل است

ات در تنگه  عالیم نادرست و غلط برای استقالل طلبان تایوانی است و روابط چین و آمریکا را تیره تر کرده و صلح و ثب

او گفت: چین از ایاالت متحده می خواهد که به اصل یک چین    .تایوان را به خطر می اندازد و پکن با آن مخالف است

به   و  کند  لغو  را  این فروش تسلیحاتی  و  داده  پایان  تایوان  با منطقه  نظامی  روابط  و  بماند.به فروش سالح  متعهد 

 .دتنگه تایان لطمه نزن روابط دو کشور و صلح

 

 ری آمریکا جمهوچین و انتخابات ریاست

می  -ایرنا  -تهران صحبت  آمریکا  و  چین  رابطه  از  وقتی  آورد:  مطلبی  در  شرق  دو  روزنامه  رابطه  از  قطعا  شود، 

درهم با  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دو  جاافتاده،  و  بالغ  غیرقابلسیستم  که  زیاد  بسیار  سایر  تنیدگی  روابط  با  مقایسه 

این صحبت می  کشورهاست، اما  قائل هستند  مقابل  در کشور  برای خود  ترجیحاتی  دو سیستم قطعا  این  شود. 

آبان یادداشتی به قلم حسین   ۶روزنامه شرق    .ترجیحات قبل از اینکه آرزویی استراتژیک باشد، جنبه تاکتیکی دارد

گزیده  در  در چین منتشر کرد  آن می خوانیممالئک سفیر سابق  از  و   :ای  افکارسنجیاعداد  های گسترده  ارقام و 

ریاستمی انتخابات  در  بایدن  که  در  گویند  و  شد  خواهد  پیروز  ترامپ  دونالد  بر  آمریکا    ۲۰۲۱ژانویه    ۲۱جمهوری 

جمهور آمریکا سوگند خواهد خورد. اما »پل رابرتسون« از پرنفوذترین روحانیون مسیحی اوانجلیست  عنوان رئیسبه 

ای وارد خواهد شد و فته: »ترامپ انتخابات را خواهد برد ولی آمریکا در ناآرامی گسترده معتقد است خداوند به او گ

می اشاره  آن  به  روحانی  این  آنچه  باشد«.  جهان  پایان  و  محقق شود  مسیح  بازگشت  عقیده  شاید  واقع  در  کند، 

دانند و دور قبل نیز  می  دهند. او را فرستاده مسیحبسیاری از مردم آمریکاست که پایه رأی ترامپ را تشکیل می

شود، قطعا از رابطه دو سیستم  وقتی از رابطه چین و آمریکا صحبت می جمهوری رساندند.  وی را به مسند ریاست 

با درهم زیاد که غیرقابل بالغ و جاافتاده، دو اقتصاد بزرگ دنیا  با روابط سایر کشورهاست،  تنیدگی بسیار  مقایسه 

طعا ترجیحاتی برای خود در کشور مقابل قائل هستند اما این ترجیحات قبل از  این دو سیستم ق  .شود صحبت می

منتشرشده  World Economic Outlook ۲۰۲۰ بر اساس گزارشاینکه آرزویی استراتژیک باشد، جنبه تاکتیکی دارد. 

با بزرگی معادل   IMF توسط آمریکا جلو افتاده و تریلیون دالر حدود چهار تریلیون دالر از اقتصاد    ۲۴.۲اقتصاد چین 

میبزرگ  محسوب  دنیا  اول  اقتصاد  و  میتر شده  تأیید  نیز  توسط سازمان سیا  گزارش  این  همین  شود.  بر  شود. 

از یک  افرادی که بیش  تعداد  در چین  اساس  دارند،  ثروت  یعنی    ۸۷۸میلیارد دالر  بیشتر شده    ۹۰نفر  آمریکا  از  نفر 
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با آمریکا دارد. این ترجیحات می هینهاقتصاد چین قطعا ترجیحاتی برای باست.   تواند در دو زمینه  کردن ارتباط خود 

از رشد و توسعه چین حمایت کند که دیگر   ۸۰ترجیح سیستمی، به این مفهوم که سیستم آمریکا مانند دهه    :باشد

ک تهدید تعریف به بعد چین را اول رقیب و بعد ی  ۲۰۰۰آرزویی بیش نیست و نظام اقتصادی سیاسی آمریکا از سال  

کرده است. انتخاب بعد ورود به رقابتی نفسگیر است که چین باید آمریکا را قانع کند که در غیاب هر نوع رویارویی  

می کشور  دو  بردنظامی همکاری  )رئیس -تواند  کارگزار  نقش  مسیر  این  در  باشد.  چگونگی  برد  و  رفتار  و  جمهور( 

کرد.  شکل پیدا خواهد  اهمیت  تصمیمات  تفاوت گیری  منظر  این  دارد.  از  وجود  برای چین  ترامپ  و  بایدن  بین  هایی 

ایم با دولت فعلی برای حل مسائل روز  ای گفته است: »ما آماده در مصاحبه Cui Tiankai سفیر چین در آمریکا آقای

ف بسیار  آمریکا  داخلی  و سیاست  تعامالت  باشیم.  داشته  فردا مالقات  یا  امروز  مکان،  نقطه، هر  آن در هر  از  راتر 

یا آن را پیش ای در ورود به آن بینی کنیم. چین هیچ منفعتی و عالقه چیزی است که ما بتوانیم بر آن اثر گذاشته 

بیان این مواضع از زاویه سیستمی کامال درست است. اما از زاویه رفتاری و سلیقه حتما آقای سفیر یک    .«ندارد

های دوجانبه در اموری مثل تجارت،  و چین در دوران ترامپ غیر از تخاصمفرد را بر دیگری ترجیح خواهد داد. آمریکا  

وهوا،  کیانگ و دریای جنوبی چین، در موضوع کنوانسیون تغییر آبکنگ و سینگذاری، موضوع تایوان و هنگسرمایه 

اشت جهانی ، برجام و سازمان بهد(Trans Pacific Partnership) سازمان تجارت جهانی، همکاری ترانس پاسیفیک

برخی از این اختالفات درواقع بر اثر ثقل ناشی از   .های جهانی نیز با یکدیگر اصطکاک و اختالف داشتنددر سیاست

ای جز اتخاذ سیاست جایی جهانی قدرت است و هرکدام از کاندیداها که پیروز شوند، چاره رشد اقتصاد چین و جابه 

آغاز دولت ترامپ موضوع تجدیدنظر در زنجیره تولید اقالم استراتژیک در  واحد محدودکردن چین ندارند. برای مثال از  

هایی که تولید خود را از چین خارج یا کارخانه  دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته است. امتیازات زیادی برای شرکت

یا تنبیهاتی برای شرکت تولید خود را به چین  هایی که  خود را در آمریکا به وجود آورند، در نظر گرفته شده است 

چنینی  کنند، مشخص شده است. این سیاست دوحزبی آمریکاست و چین باید خود را برای دورانی این منتقل می

 .آماده کند که توجه صنعت آمریکا به هند، ویتنام، کره، آمریکای التین به قیمت خروج از چین افزایش یابد

 

 تلویزیون چین: خشونت سیاسی در آمریکا در حال افزایش است 

محققان    -ایرنا  -پکن و  دانشگاهی  مطالعات  اساس  بر  تحلیلی  انتشار  با  شنبه  سه  روز  چین  دولتی  تلویزیون 

بین   ناظران  و  ریاست  آمریکایی  انتخابات  نتیجه  از  فارغ  آمریکا  در  سیاسی  خشونت  که  کرد  خاطرنشان  المللی 

به گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون چین، مطالعات دانشگاهی در آمریکا    .جمهوری آن کشور در حال افزایش است

بزرگی خواهد   ایاالت متحده درگیر تنش و آشوب سیاسی که در نشریه »فازبید« منتشر شده، مؤید آن است که

این شد نیز  آینده  روزهای  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجه  داد و  نخواهد  تغییر  را  دهد:    .روند  می  ادامه  گزارش 

بیماری همه گیر و جنبش اجتماعی که به شورش های خشونت   با یک  ایاالت متحده، همراه  آشفتگی کنونی در 

رئیس جمهو ترامپ  دونالد  پروای  بی  از سخنان  ناشی  بشکه  آمیز  به یک  را  آمریکا  تبدیل شده، جامعه  آمریکا  ری 

گزارش از قول »پیتر تورچین« استاد جامعه شناسی   .باروت مبدل کرده که فقط منتظر یک جرقه برای انفجار است

که است  آورده  آمریکا  کانتیکت  وضع، دانشگاه  نظیر بدترین  مشکالتی  دچار  آمریکا  است.  نرسیده  فرا  رکود   هنوز 

ب است دستمزد،  جمعیت  سنی  ساختار  و  شهرنشینی  دولت،  به  اعتمادی  بی  نخبگان،  بین  رقابت  ملی،    .دهی 

که افزاید  می  چین  تورچین تلویزیون  نظیر  که محققانی  را   معتقدند  آمریکا  جامعه  سیاسی  ثباتی  بی  و  نابرابری 

در    .ز گذشته استبلکه مسایل زیربنایی و انباشته شده ا درگیر کرده است و مشکل فقط شخص ترامپ نیست،

میسون دانشگاه جورج  جامعه شناس  گلدستون«  »جک  قول  از  تحلیل  پروژه سازمان سیا   این  یک  در  زمانی  که 

بینی کند که یک کشور چگونه درگیر تا پیش  آینده   فعالیت می کرد  از  نگرانی  آورده است:  هرج و مرج می شود، 

ل نخواهد شد. اگر ترامپ شکست بخورد و بی سرو  نیز ح  ۲۰۲۰است. مشکالت پس از انتخابات ریاست جمهوری  
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برود کنار  شرایط صدا  اگر  یا  یافت و  خواهد  ادامه  خشونت  هم  باز  باشد،  داشته  وجود  انتخابات  از  پس    .دیگری 

اینکه بر  مبنی  کند  می  اشاره  گلدستون  گفته  به  چین  سراسر  تلویزیون  در  مردم  که  است  این  اساسی  نگرانی 

این رسانه چین   .اعتقاد خود را نسبت به دولت و نهادهای سیاسی از دست داده اند  کشور از هر طیف سیاسی

تصریح کرد: از دیدگاه این محققان، افرادی که احتمال خشونت جدی سیاسی در ایاالت متحده را بر اساس "قدرت  

اجتماعی که در  نظام" نهادهای آمریکایی" رد می کنند، ظاهراا "بسیار خوش بین" هستند. زیرا تورچین می گوید؛

 ."آن زندگی می کنیم بسیار شکننده است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 کار خواهند کرد ها در چین با سوخت پاک نیمی از خودرو/  ۲۰۵۰تا سال 

های این کشور با سوخت پاک  نیمی از خودرو   ۲۰۵۰ای که در چین تنظیم شده، قرار است تا سال  بر اساس برنامه 

کنند الملل     .کار  بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  ا خبرگزاری  رویترز  خبرگزاری  از  نقل  انجمن به  پکن،  ز 

  ۲۰۲۵ای که در این کشور تنظیم شده قرار است تا سال  امروز اعالم کرد بر اساس برنامه   ندسان خودروی چینمه

درصد از وسایل نقلیه این کشور که بزرگترین بازار خودرو جهان است با سوخت پاک کار کنند و تا سال    ۲۰حدود  

که هم اکنون تنها پنج درصد از کل وسایل نقلیه   این درحالی است  درصد برسد.  ۵۰نیز قرار است این رقم به    ۲۰۵۰

تا سال    بر اساس پیش بینی انجمن مهندسان خودروی چین،    کنند.های این کشور با سوخت پاک کار می و خودرو 

ی  به گفته ل  های موجود دو گانه سوز خواهد بود.ها برقی خواهند شد و بقیه خودرودرصد خودرو   ۹۵حدود    ۲۰۳۵

رود انتشار دی اکسید کربن ناشی از صنعت خودروی چین  ، انتظار می من مهندسان خودروی چین  جون، رئیس انج

در ماه سپتامبر،    درصد کاهش خواهد یافت.  ۲۰حدود    ۲۰۳۵به اوج خود برسد، سپس تا سال    ۲۰۲۸در حدود سال  

های با سوخت پاک وکربن کند. خودر  این کشور را بی  ۲۰۶۰شی جینپینگ رئیس جمهور چین متعهد شد تا سال  

شرکت اعالم  طبق  است.  شارژ  قابل  هیبرید  باتری،  سوخت  با  الکتریکی  نقلیه  وسایل  این شامل  سازنده  های 

ها در چین به فروش رفته است. به گفته لی جون، پیش بینی  میلیون دستگاه از این خودرو   ۱.۱خودروها، امسال  

 حدود یک میلیون خودرو باشد.  ۲۰۳۵تا  ۲۰۳۰ هایچین بین سالشود وسایل نقلیه هیدروژنی در می

 

 کلکسیون داری قوری با مدرک فیزیوتراپی 

آوری  قوری جمع  ۱۵۰۰کشور جهان حدود    ۲۰گوید از  دار ایرانی مینوشین ابوالقاسم، یکی از معدود زنان مجموعه

است گردی  .کرده  وب  گروه  گزارش  سیما به  و  صدا  رویا    ؛خبرگزاری  در  و  برگردیم  گذشته  به  کمی  های اگر 

ایم، هرچند  آوری اشیایی بوده مان را سرگرم جمعبسیاری از ما زمانی از کودکی و نوجوانیمان سیر کنیم،  کودکی

خاطره  اما  وصف کوتاه،  لذت  در  غرق  را  ما  امروز  به  تا  میاش  جمعناپذیری  از  کارت کارت   آوریکند.  و  بازی  پستال 

پاک  مداد، خودکار،  تا  و کمی حرفهگرفته  اایکن  و  و سکه  تمبر  گردآوری  اینتر  ها سرمایه شادی سکناس. همه 

دنیای مجموعهکودکی در جمع دوستان.  به رخ کشیدن  برای  بود  برای خیلیمان  دیروز،  اغلب کودکان  در  دارِی  ها 

روزب برخی  در  و  ماند  جا  کودکی  ریشه ه همان  عادی  روز  زندگی  کلکسیونر  که جماعت  بدانیم  باید  البته  دارتر شد. 

از دکوراسیون داخل تا خاطرات رنگارنگی که درباره رنج مجموعهی خانه ندارند.  برایتان روایت  هایشان گرفته  داری 

ابمی نوشین  زندگی  به گردآوری اشیای کمیاب است.  دلبستگی  آن هم  و  دارد  والقاسم، کنند یک فصل مشترک 

مجموعه زنان  معدود  از  نیکی  از  یکی  که  این شیء سنتی  قوری،  با  و  دارد  مختصاتی  ایرانی  گرمی ماددار  های 

ایرانی به شمار میکانون خانواده  از قوریهای  او مملو  لعاب  های خوشرود عجین است. هر گوشه خانه  رنگ و 

مجموعه او  برای  است.  خارجی  و  اایرانی  عشقی  قوری،  میداری  چند سالی  که  در  ست  و  اوست  شود همراه 
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وگوی ما  خوانید گفتسالم میدر پرونده امروز زندگی  چههای متنوع، تجربه و البته تخصص دارد. آنآوری قوری جمع

 با اوست.

دانش آموخته رشته فیزیوتراپی و هم اکنون   ۱۳۵۳»ابوالقاسم« متولد  //    داری قوری با مدرک فیزیوتراپیمجموعه

و خانه ماد فرزند  دو  و چرا »قوری ر  از کی  که  ما  به سوال  پاسخ  در  انتخاب مجمدار است.  بوده  داریوعهها«  اش 

که از میان گوید: »من از بچگی عالقه زیادی به ظروف مینیاتوری داشتم. این عالقه در وجودم بود تا این است، می

به  مینیاتوری  قوریظروف  جذاب تدریج  نظرم  به  شیریها  و  حدود  نتر  از  آمدند.  به  ۱۵تر  قبل  تفریحی  سال  طور 

قوری گردآوری کرده    ۱۵۰۰ای از پنج سال پیش تا به امروز بیش از  طور حرفهکردم، اما به آوری می هایی را جمع کار 

ها از نظر ظاهر، پیشینه تاریخی، ارزش مادی و کاربردشان  ام. هرچه بیشتر در این مسیر پیش رفتم با انواع قوری

مجموعهبی و  شدم  آشنا  قوریشتر  اقسام  و  انواع  به  را  کلکسیوام  ارزش  که  بزرگی  و  کوچک  دارند،  های  نی 

خوری و همراه قوری آوری سماور و کتری که از دیگر متعلقات چایاز او پرسیدیم آیا در فکر جمع  گسترش دادم.«

ای است که در خیلی  رز قوری به اندازه حد و مهستند، هم بوده است که پاسخ داد: »اشکال و نقوش متفاوت و بی 

به  اثر هنری محسوموارد  یک  کاربردی،  یک شئ  مرا عالقه ب میجای  که  کافی است  دلیل  و همین  به شود  مند 

گیرم  های منحصر به فرد خودش کند. حس خوبی که از این شیء میهای ظریف و زیبای چینی با پیچیدگیقوری

 ور و کتری و... است.« بیشتر از اشیاء دیگر از جمله سما

دار در پاسخ به سوال ما که این این بانوی مجموعه  //  دهم نه درآمدزاییاین کار را فقط برای دل خودم انجام می 

انجام می عنوان یک سرمایه کار را به  یا پرکردن اوقات فراغت، میگذاری و درآمدزایی  گوید: »این کار را فقط  دهد 

انجام می لذت میدهم  برای دل خودم  آن  از  نمیو  آن اصال فکر  مالی  به جنبه  درآمدی  برم.  برایم  امروز  تا  و  کنم 

از خودم مسئنداشته و آن این است که پس  برای من ارزش دارد  به چه  را  با ارزش  این گنجینه  از  نگهداری  ولیت 

که بتوانم جایی را برای  گوید: »به دنبال فرصتی هستم تا شرایطی پیش بیاید  او در ادامه می  فرزندانم بسپارم.«

به نمایش   نگهداری و  برای  ایده و محلی  و  یا مثال اسپانسری اعالم آمادگی کند  از خانه فراهم کنم  نگهداری غیر 

ای دیگر مجموعهن قوریگذاشتن  اتفاق  به  ارائه دهد. حتی حاضرم  برای دیگران  پیاده  ها  را  ایده  این  داران خانگی 

ب خیلی  سطح  در  که  افرادی  مجموعهکنم.  میاالتری  خود داری  نفیس  مجموعه  نمایش  به  تمایلی  معموال  کنند، 

ازی این ایده نیازمندیم. یکی از دالیلی که ستر مثل من هم به حمایت بزرگی برای پیاده داران عادی ندارند و مجموعه

عه به سمت یک  من به تازگی فعالیتم را در فضای مجازی بیشتر کردم همین است، چون برای گسترش این مجمو

  تر هم به توان مالی بهتر و هم به فضای بیشتری نیاز دارم.«ایمجموعه حرفه

داشتنی همت  این خانم نه تنها برای گردآوری این ظروف دوست //    ر استمیلیون دال ۳ترین قوری دنیا،  قیمت گران

درباره قوری  بلکه  تاریخچه کرده  و  پژوهش میها  او می شان هم  و  گوید: »کند.  خاستگاه قوری کشور چین است 

ین تراست و گانگچون نام دارد. گران   ۱۵های امروزی مربوط به قرن  ترین قوری شناخته شده به شکل قوری قدیمی

و   الماس  زیادی  تعداد  از  این قوری جواهرنشان متشکل  دارد.  به معنای خودخواه شهرت  ایگویست  به  قوری هم 

های ر برآورد و در کتاب گینس هم ثبت شده است. هم اینک طبق دانستهیاقوت است و قیمت آن سه میلیون دال

کامل بمن  یو«  »تانگ  نام  به  چینی  فردی  به  مربوط  قوری  مجموعه  سیترین  ایران ا  در  است.  قوری  هزار 

ها آشنایی دارم، اما اطالع دقیقی از تعداد داران قوری دیگری هم هستند که از طریق فضای مجازی با آن مجموعه

همچنین خانم ابوالقاسم در پاسخ   مند به ذکر جزئیات نیستند.«های مجموعه شان ندارم، چون برخی عالقهقوری

دهد: »هم اکنون بهترین  طور توضیح میها و مالک خریدشان اینپیداکردن این قوری  به سوال ما مبنی بر چگونگی

آنتیک،   ظروف  سایر  و  قوری  مثل  کلکسیونی  اشیای  خرید  برای  من فروشگاه جا  است.  اینترنتی  و  مجازی  های 

قوری  این  از  بازار بسیاری  از  را  سایت ها  خودمان،  کشور  سنتی  فضهای  البته  و  فروش  و  خرید  مجازی  ای های 

رفت، برایم یک ام. اطرافیان هم، چون همه از عالقه من به قوری خبر داشتند، هر فردی که سفر خارجی میخریده



 
آن کشور می  از  در مجموعهآورقوری  االن  از  د.  بیش  از    ۱۵۰۰ام  دارم و دست کم  یک    ۲۰عدد قوری  کشور جهان 

 ام وجود دارد.« قوری به عنوان نماینده در خانه

 

 واکنش پکن به تهدید جدید واشنگتن /  بازی استراتژیک آمریکا در دریای چین 

ت جدید به تایوان اعالم کرد، همه اقدامات  چین در واکنش به موافقت آمریکا با فروش دو و نیم میلیارد دالر تسلیحا

به نقل خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .داد  الزم را برای دفاع از حق حاکمیت خود انجام خواهد

ت وزارت امور خارجه آمریکا با فروش دو میلیارد و  خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه چین در واکنش به موافق از

میلیون دالر تسلیحات دیگر به تایوان اعالم کرد پکن همه اقدامات الزم را برای حمایت از حق حاکمیت و منافع   ۴۰۰

 امنیتی خود به عمل خواهد آورد.

  سامانه دفاعی   ۱۰۰   کا از فروشوزارت امور خارجه آمری//     فروش تسلیحات بیشتر به تایوان  وزارت خارجه آمریکا:

"هارپون"   داد.  Harpoonساحلی  خبر  تایوان  به  بوئینگ  ارزش   ساخت  واشنگتن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 

رویترز گزارش داده کاخ سفید در حال پیش بردن پنج فروش جداگانه   میلیارد دالر است. ۲.۳۷احتمالی این قرارداد تا 

این در حالی است که دولت دونالد    تایوان به ارزش کلی حدود پنج میلیارد دالر است.تجهیزات نظامی پیشرفته به  

فشار ترامپ   آمریکا  جمهور  نگرانیرئیس  و  داده  افزایش  را  چین  بر  قوت  ها  تایوان  قبال  در  پکن  مقاصد  درباره  ها 

 گرفته است.

 

 :جوان باشگاه خبرنگاران -

 های علمی ایران و چین در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بررسی شد همکاری

های علمی ایران و چین به جهت اهمیت راهبردی و برنامه  دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از بررسی همکاری 

داد  ۲۵ خبر  کشور  علمی  جامع  نقشه  راهبری  در ستاد  پزشکی   گزارشبه    .ساله  علمی  گروه  دانشگاهی  حوزه 

ریاست    ۱۳۷جلسه   باشگاه خبرنگاران جوان، به  دبیر   شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور  سعید رضا عاملی 

با موضوع بررسی روابط علم و فناو این شورا  انقالب فرهنگی در محل دبیرخانه  ایران و چین و  شورای عالی  ری 

دانشگاه  به  دکتری  دانشجوی  پذیرش  اختیار  شدواگذاری  برگزار  آغاز    .ها  تبریک  ضمن  جلسه  ابتداى  در  عاملى 

امامت امام زمان )عج( و میالد پیامبر اکرم )ص( ابراز امیدواری کرد: این ایام که منشاء وحدت برای مسلمانان شده 

های اخیر او با اشاره به وحدت شکل گرفته در کشور در روز   .جام شوداست برای برادری و وحدت تالش بیشتری ان

عاملی در مورد    .الملل یک نیاز و ضرورت استتأکید کرد: افزایش وحدت هم در سطح جامعه و هم در سطح بین 

هاى تعامالت علمى و فناورى جمهورى اسالمى ایران و چین  دستور اول جلسه که به ارائه گزارش تعیین سیاست

ها را در ستاد نقشه جامع علمی اختصاص داشت، گفت: بنا نداریم روابط دوجانبه علمی و فناوری با همه کشور

ساله در    ۲۵کشور بررسی کنیم. در عین حال روابط علم و فناوری ایران و چین به جهت اهمیت راهبردی و برنامه  

دبیر شورای عالی انقالب    مر راهبردی استرابطه ایران با کشور چین یک ا  .شودستاد نقشه طرح و بررسی می

سیاست تعیین  بسته  در  گفت:  است،  راهبردی  امر  یک  چین  کشور  با  ایران  رابطه  اینکه  بیان  با  هاى  فرهنگی 

تنوع باید  چین  و  ایران  اسالمى  فناورى جمهورى  و  علمى  مطالعاتی،    تعامالت  فرصت  امکانات  از  و  ایجاد  بخشی 

و... استفاسفر ماهه  داد: جلسه  .ده شودهای یک  ادامه  آموزشی  او  دانشگاه شریف، معاون  رئیس  با حضور  ای 

نیا و همچنین به همراه نماینده معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری برای وزارت بهداشت، ساالرآملی و امیری

فت: در  عاملی گ  .جمع بندی نهایی موضوع تشکیل و گزارش نهایی به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارائه شود

سیاست تعیین  تنوع  بسته  باید  چین  و  ایران  اسالمى  جمهورى  فناورى  و  علمى  تعامالت  از  هاى  و  ایجاد  بخشی 
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و... استفاده شودامکانات فرصت مطالعاتی، سفر ماهه  کرد:    .های یک  تأکید  انقالب فرهنگی  دبیر شورای عالی 

سیاست پیشنهادی  اسالطرح  جمهورى  فناورى  و  علمى  تعامالت  نظر  هاى  به  ناظر  باید  چین  و  ایران  مى 

 .های موجود و واقعی باشدهایی بر اساس نیاز های کشور و پیشنهاددانشگاه 

الملل بین  علمی  روابط  جامع  در سند  فناوری  و  علم  تبادل  دبیر  //    اهمیت  مشاور  نیا،  امیری  ادامه حمیدرضا  در 

کشور چین در چند دهه گذشته رشد چشمگیرى در  الملل با بیان اینکه  شورای عالی انقالب فرهنگی در امور بین

رتبه    ۲۷۰۰آموزش عالى داشته است، گفت: چین در مجموع دارای   این لحاظ در  از  مرکز آموزش عالی است که 

او در مورد حضور دانشجویان   .میلیون دانشجو در رتبه اول جهان قرار دارد  ۲۸دوم جهان قرار گرفته است و با تعداد  

خارجی  کشور  کشور های  کرد:  بیان  چین  ترتیب  در  به  روسیه  و  پاکستان  هند،  تایلند،  آمریکا،  جنوبی،  کره  های 

  .اندهای چین را به خود اختصاص داده بیشترین سهم از شمار دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاه 

ال نیا با اشاره به اهمیت تبادل علم و فناوری در سند جامع روابط علمی بین  ملل، افزود: تدقیق چهارچوب امیری 

تعیین  اقدام  و  راهبرد  الملل در سه سطح هدف،  بین  روابط علمی  توسط سند جامع  المللی  بین  تعامالت علمی 

است بین  .شده  امور  در  فرهنگی  انقالب  عالی  دبیر شورای  کنونی  مشاور  به شرایط  توجه  با  کرد:  تصریح  الملل 

امیری    .ره برداری از فرصت تبادالت علمی با این کشور اهمیت باالیی داردریزی برای بهروابط ایران و چین، برنامه 

ایران و چین گفت: بعد از انتصاب الریجانی به عنوان مسئول پیگیری روابط ایران و    نیا در تشریح پیشینه مذاکرات

چین توسط مقام معظم رهبری ، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی به بررسی اهمیت موضوع روابط علمى با  

برای بررس   .کشور چین پرداخت با کشور چین در ستاد نقشه  او اضافه کرد: کارگروهی  تبادالت علم و فناوری  ی 

شد ارائه  مورد  این  در  فناوری  و  علم  پیشنهادی  برنامه  و  تشکیل  کشور  علمی  از    .جامع  "استفاده  نیا  امیری 

های صالح داخلی" و "اعزام افراد متخصص در حوزههای ذیهاى فناورانه و علمى چین"، "لزوم تعیین ارگانظرفیت

از جمله سیاستداراولویت  را  و  "  علم  کمیسیون  توسط  با کشور چین  فناوری  و  علم  تبادالت  پیشنهاد شده  هاى 

او تأکید کرد: با توجه به اهمیت   .آموزش و کمیسیون روابط علمى بین الملل شورای عالی انقالب فرهنگی بیان کرد

 .تکنولوژی ضروری است  موضوع تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی و ارائه مدل هوشمندانه تبادل

در ادامه محمدرضا عارف، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با  //    انجام شود   اىهمکارى با چین به صورت پروژه 

تأکید بر پرهیز از اعزام یکطرفه دانشجو و اهمیت تبادل دانشجو بین جمهوری اسالمی ایران و چین گفت: فرصت 

ها و مراکز پژوهشی به عنوان مطالعاتی برای دانشجویان دکتری و اساتید، همکاری جدی در سطح فرهنگستان 

باشدهسیاست مدنظر  چین  و  ایران  فناورى  و  علمى  تعامالت  همکاری   .اى  ضرورت  بر  سطح  او  در  علمی  های 

پروژه بین صورت  به  چین  با  داد: همکارى  پیشنهاد  و  کرد  تأکید  متقابل  صورت  به  آموزشی المللی  مقاطع  در  و  اى 

 .کوتاه مدت انجام شود

دامه محمود نیلى احمدآبادى، رئیس دانشگاه تهران با بیان  در ا//    ترین روابط را با چین دارددانشگاه تهران طوالنی

طوالنی تهران  دانشگاه  گسترده اینکه  و  اولین ترین  عنوان  به  تهران  دانشگاه  گفت:  دارد،  چین  با  را  روابط  ترین 

کرد آغاز  را  چینى  زبان  آموزش  کشور  در  در   .دانشگاه  چینی  زبان  آموزش  معتبرترین  اینکه  به  توجه  با  افزود:    او 

  .شود، این دانشگاه دارای مجوز صدور سرتیفیکیت زبان چینی )کنفوسیوس( نیز استدانشگاه تهران تدریس می 

های رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه همکاری علمى و فناورى جمهورى اسالمى ایران و چین باید در قالب دوره 

باید در سطح   های مطالعاتی باشد، تأکید کرد: تعامالتمشترک و همچنین فرصت علمی و فناوری با کشور چین 

 .های علمی باشد نه افراد و ضرورت دارد از فرصت پیش آمده با تدبیر استفاده شودنهاد 

پزشکى، چین علوم  حوزه  نداریمدر  بهداشت //    شناسى  وزارت  آموزشی  معاون  اکبر حقدوست،  علی  همچنین 

فرصت تمام  از  باید  فعلی  شرایط  در  کرد:  استفاظهار  در  ها  حتی  و  است  خوبی  فرصت  چین  فرصت  لذا  کرد  اده 

شناسى نداریم که او ادامه داد: در حوزه علوم پزشکى، چین  .ها نیز مؤثر خواهد بودهای ما با دیگر کشورزنیچانه 



 
معاون آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرد:    .شناسی مأموریت پیدا کندضرورت دارد یک مرکز در کشور در امور چین

م اهمیت فرصت  بسیار  و چین  ایران  فناورى جمهورى اسالمى  و  در همکاری علمى  به صورت دو طرفه  طالعاتی 

الملل با بیان اینکه کشور چین به عنوان کشور  در ادامه حسین ساالر آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین  .دارد

همکاری توسعه  براى  حاضر  هدف  درحال  گفت:  است،  مطرح  کشورمان  در    ۱۶۰۰های  عمدتاا  ایرانی  دانشجوی 

 .کننددانشجوی چینی در ایران تحصیل می  ۳۰۰مقطع دکتری در کشور چین مشغول به تحصیل هستند. همچنین  

در سال     او چین شناسى  مرکز  داد:  کرسی  ۱۳۹۸ادامه  و  تشکیل شده  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  زبان  در  های 

سال پیش با   ۲الملل افزود: حدود  ائم مقام وزیر علوم در امور بینق  .فارسی و زبان چینی در دو کشور فعال هستند

های ایران و چین در حوزه آموزش عالی در وزارت علوم زده شد که در  نامه وزارت امور خارجه جرقه شروع همکاری

ر چارچوب  های جلسات دهای مختلف و معاونان وزارتخانه در این زمینه دریافت و گزارشاین راستا نظرات دانشگاه 

ساالر آملی بیان کرد: در حال حاضر موضوعات نیروی انسانی، هوش مصنوعی و    .سند روابط بین الملل تهیه شد

کار های دانششرکت و  و کسب  دارای  بنیان  آموزش عالی  در حوزه  و چین  ایران  روابط  توسعه  برای  نوآورنه  های 

 .اولویت هستند

بههمکاری محدود  نباید  چین  و  ایران  شود  های  تحصیلی  دانشگاه  //    بورسیه  رئیس  فتوحى  محمود  ادامه  در 

مسئولیت کارگروه روابط با چین را بر عهده دارد و مشکل   ۱۳۹۶صنعتی شریف اظهار کرد: دانشگاه شریف از سال  

او بر لزوم ایجاد راه ارتباطی بین   .هاى چین استاصلى در این مسیر، عدم شناخت دانشگاهیان کشور از دانشگاه 

حوزه شگاه دان در  علمی  معاونت  و  علوم  وزارت  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد  تأکید  چین  و  ایران  پژوهشگران  و  ها 

دارند ارتباط  چین  کشور  با  فناوری  و  پژوهش  و  ارتباطات    .آموزش  داد:  ادامه  شریف  صنعتی  دانشگاه  رئیس 

ذیر است، اما برای برقراری ارتباط با  پهای اروپا و آمریکای شمالی به صورت مستقل امکان دانشگاهی با دانشگاه 

سختیدانشگاه  کشور  این  در  موجود  ساختار  به  توجه  با  چین  داردهای  وجود  کرد:    .هایی  تأکید  فتوحی 

های ایران و چین نباید در حوزه آموزش عالی محدود به بورسیه تحصیلی شود؛ این همکاری باید در مقاطع  همکاری

پروژه  و  تکمیلی  مشتحصیالت  شودهای  تعریف  دانشگاهی  بررسی    .ترک  به  جلسه  دوم  دستور  اساس  براین 

اعضا   بررسی  و  بحث  از  پس  که  داشت  اختصاص  سراسری  آزمون  در  بهیاران  برای  سهمیه  تخصیص  موضوع 

کلیه سهمیه که ساماندهی  آنجایی  از  مقرر شد  این موضوع  کار شورای اسالمی پیرامون  در دستور  کنکور  های 

دستور سوم   .ها در نظر گرفته شودت، سهمیه بهیاران نیز در کنار ساماندهی سایر سهمیهها اسشدن دانشگاه 

ارائه   به  رئیس سازمان سنجش  ابراهیم خدایی  که  داشت  اختصاص  دکتری  مقطع  در  پذیرش  بررسی  به  جلسه 

"دانشگا واحده  ماده  این موضوع  پیرامون  اعضا  بررسی  و  بحث  از  پس  و  پرداخت  این خصوص  در  و  ه گزارشی  ها 

به بعد برای نمره   ۱۴۰۰اختیار دارند از سال   (ph.D) مؤسسات آموزش عالی کشور در پذیرش دوره نیمه متمرکز

مرحله دوم آزمون که شامل مجموع نمرات، سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، مصاحبه و سنجش علمی طرح  

هر کد رشته محل تعیین و در پذیرش نهایی باشد، حد نصاب نمره برای  های پژوهش محور( می واره )در رشته محل

بر اساس تبصره این ماده واحده سازمان سنجش با همکاری ستاد   .عمل کنند. " در این جلسه به تصویب رسید

دوره  در  دانشجو  پذیرش  و  است الیحه سنجش  موظف  کشور،  جامع علمی  نقشه  اجرای  تحصیالت  راهبری  های 

ماه برای تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی    ۳عالی را ظرف مدت  ها و مؤسسات آموزش  تکمیلی دانشگاه 

 /انتهای پیام .ارائه کند

 

 : بازار -



 

جاده ابریشم مدرن؛ زمینه اشتغال داخلی و سرمایه   گفتگوی بازار با کارشناس سیاست خارجی؛ 

 خارجی/ پای چین باز شود اروپا هم انگیزه می گیرد 

از  » ابریشم  دادن مسیر جاده  اولویت  احتمال  ایران،  بالقوه  نظر گرفتن ظرفیت های  با در  ساداتیان« معتقد است 

جاده ابریشم قدیم یا طرح  :بازار  تهمینه غمخوار؛  .سمت ایران از سوی چین بسیار بیشتر از مسیرهای دیگر است

کمربند بر   -  »یک  تهران  که  است  چین  و  ایران  میان  همکاری  های  فرصت  ترین  کلیدی  از  یکی  جدید،  جاده«  یک 

در حالی که از پنج    .آیدمقام های چین، یکی از مهمترین کشورهای این مسیر به حساب می اساس اذعان برخی

پرداخت گسترده  در سطح  طرح  این  به  روسیه  مانند  کشوری  هیچ  در  نیز شاید  گذشته  زیراسال  است  نشده  با   ه 

ها  برای چینی  اطمینانی  قابل  دریای خزر خیلی مسیر  امریکا، شاید مسیر جنوب  روزافزون  تحریم های  به  توجه 

نباشد که در مورد آن بیاندیشند، اما مسیر دریای خزر که بخش عمده ای از آن که از خاک روسیه می گذرد، هم 

اس نظرات مختلف کارشناسی در خصوص این مسیرها وجود دارد. بر این اس   .اکنون بیشتر مورد توجه چین است

یک مسیر از غرب چین وارد آسیای مرکزی شده و پس از رسیدن به ترکمنستان وارد ایران شده و با گذر از قلمرو  

تا   سنتی  مسیر  ادامه  از  پس  که  اروپاییهاست  تایید  مورد  ابریشم  جاده  دیگری  و  رود  می  خاورمیانه  به  ایران 

ستان بدون ورود به ایران، به ساحل جنوب شرقی دریای خزر رفته و با استفاده از خطوط کشتیرانی بین بندر  ترکمن

ترکمنباشی در شرق دریای خزر در قلمرو ترکمنستان به بندر باکو در غرب دریای خزر به جمهوری آذربایجان وارد  

و گرجستان  به  قفقاز  شرقی_غربی  کریدور  طریق  از  جا  آن  از  و  رسد  شده  می  مدیترانه  و  دریای سیاه   .سپس 

همچنین یک مسیر از طریق روسیه و گرجستان و لهستان به اروپا وارد می شود که روسها قراردادهای گسترش  

هستند کردن  عملیاتی  حال  در  نیز  را  زمینه  این  در  آهن  در   .راه  ایران  اسبق  سفیر  ساداتیان«،  جالل  سید  دکتر 

با خبرنگارانگلیس و مدیر کل اسبق آسیا اولویت چین در   بازار ی شرقی وزارت امور خارجه در گفتگو  در خصوص 

کشور عضو  مطرح شد. سه  چارچوب  در همین  عباس  آهن سرخس_بندر  بحث خط  گفت:  مسیرها  این  خصوص 

کشور تحت عنوان اکو افزایش پیدا کرد. همکاری    ۱۰  سازمان همکاری اقتصادی از جمله ایران، پاکستان و ترکیه به

هایی را با یکدیگر آغاز کردند که به دلیل مسائلی کم رنگ شد. این راه قرار بود که راه آسیای مرکزی و قفقاز از  

ند و خط  طریق ایران به عنوان امن ترین و کوتاه ترین راه باشد. اما ایران بنا به دالیلی نتوانست از این راه استفاده ک

و هم پر هزینه تر بود و هم شاید نا امنی ها و   انتقال انرژی آذربایجان باکو_جیهان شکل گرفت، با اینکه هم دورتر

داشت آذربایجان  و  ارمنستان  های  درگیری  دلیل  به  هم  بیشتری  خارجه    .خطرات  وزارت  پیشین  دیپلمات  این 

ود یک سری ناهماهنگی ها برخی از فرصتها را از ما  وج  بی توجهی به برخی مسائل در سیاست خارجی و افزود:

وی گفت: در این میان چین عدم تنش و درگیری    .گرفته و در رابطه با این راهها و مسیرها هم به همین منوال است

دل   دنبال  به  عامیانه  تعبیر  به  و  داد  تغییر  را  خود  ضوابط  از  بسیاری  آزاد  مناطق  در  و  قرار  خود  کار  دستور  در  را 

از برخی سرمایه گذاران در آن زمان  سر را    ۳۳مایه گذار رفت.  درصد مالیات می گرفتند، دولت چین آن مالیات ها 

در کل، انواع و اقسام امکانات   اختیارات خوبی را در حوزه کاری قائل شدند. کاهش و برای برخی از سرمایه گذاران

دادند قرار  گذار  اختیار سرمایه  در  که را  نبود  اینگونه  در   درهای  و  گذارند. چینی ها هم  باز  کلی  به طور  را  کشور 

می  که  رشدی  به  و  کردند  جذب  را  گذاران  سرمایه  غیره  و  تکنیک  هم  گردشگری،  صنعت  هم  سنگین،  صنایع 

بی توجهی به برخی مسائل در سیاست خارجی و وجود یک سری نا هماهنگی    .خواستند رسیدند و موفق شدند

مدیر کل اسبق آسیای شرقی وزارت امور خارجه تصریح کرد که ایران در   ها برخی از فرصتها را از ما گرفته است

وت است و  سالهای گذشته نتوانست از این ظرفیت ها استفاده کند. البته شرایط ژئوپلیتیک ایران با چینی ها متفا

عینا همان اقداماتی که آنها انجام داده اند در کشور ایران میسر نیست. اما بسیاری از اتفاقاتی که موجب ایجاد  

و از فراری دادن سرمایه های مهم  می شده است را ایران باید فراهم می کرد سرمایه گذاری و آمدن سرمایه ها

این موضوع یک بحث چالشی است که عده ای معتقدند که ایران  جالل ساداتیان اظهار کرد که    .اجتناب می ورزید
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شرایط خاصی داشته که وجود دشمنان و بحث تحریم ها امکان رشد بیشتر ایران را فراهم نکرده است، اما تمام 

مسئله تنها بحث تحریم نیست، بخشی از قضایا قابل پرهیز بوده که ایران می توانسته از بسیاری از فراری دادن  

سفیر اسبق ایران در انگلیس اضافه کرد که اگر ایران بخواهد با چین پیش برود، نباید به گونه ای وا     .اجتناب کندها  

دهد و به این کشور اجازه دهد که هر اقدامی که تمایل دارد، انجام دهد. این امر نادرست است. ایران ظرفیت و 

تجارب و  دیده  آموزش  نیروهای  از  و  دارد  خوبی  کشورهای   پتانسیل  ظرفیت  همچنین،  است.  برخوردار  مطلوبی 

همسایه آن نیز در سطح خوبی قرار دارد که از طریق این پتانسیل ها می تواند رفع نقص نماید و اشکاالت خود را  

  .بر روی کشور کاسته شود بر طرف سازد تا از این فشار، دغدغه و تنگنای یک طرفه و نابخردانه از سوی امریکا

ایران تمایل   اگر  این کشور اجازه دهد که هر اقدامی که  به  به گونه ای وا دهد و  برود، نباید  با چین پیش  بخواهد 

نادرست است امر  این  انجام دهد.  اولویت دادن      دارد،  به خرج می دهد، احتمال  ایران  با تمهیداتی که  وی گفت: 

و از بخشی از راه   ای این کار را فراهم کردهمسیر جاده ابریشم از سمت ایران بسیار بیشتر است. ایران زمینه ه

آهن برخوردار است. اتصاالت راه آهنی ایران از کرمانشاه از یک طرف و از آن طرف تا خانقین استان دیاله ادامه پیدا  

کرده که می تواند تا بصره پیش رود یعنی چیزی که چینی ها تمایل دارند تا به عراق وصل شوند. از سوی دیگر، 

افزود: بنابراین ایران به  دکتر ساداتیان  .گری که دچار نقص است، با توافق ایران و چین باید برطرف شودبخش دی

و  باشد  غرب  به  هوایی شرق  ارتباطات  محل  توانست  می  ایران  روزی  یک  زیرا  دارد.  را  پتانسیل  این  بالقوه  طور 

امام فرودگاه  تا  داشتند  مربوط قصد  زمان مسئولین  آن  در  که  وقت    هنگامی  راه  وزیر  کنند،  اندازی  راه  را  خمینی 

نماینده پیشین مجلس در ادامه یادآور شد:   .شد و این کار متوقف و بهانه و شرایط خاصی مطرح گردید استیضاح

این فرصت سوزی ها و تنش های سیاسی و جناحی در کشور ایران کم نبوده است تا جذب سرمایه به درستی  

ها و تنش های سیاسی و جناحی در کشور ایران کم نبوده است تا جذب سرمایه  این فرصت سوزی    .صورت پذیرد

گفت: ما امیدواریم در رابطه با پروژه جاده ابریشم مدرن شرایط به گونه ای پیش   ساداتیان  به درستی صورت پذیرد

ود و منافع ملی  رود که تمرکز بیشتری بر این قضایا وجود داشته باشد و جناح بندی های فردی و گروهی حاکم نش

ابریشم مدرن شرایط به گونه ای پیش رود که   ساداتیان:  .کشور مطرح گردد با پروژه جاده  رابطه  امیدوارم که در 

بر این قضایا وجود داشته باشد و جناح بندی های فردی و گروهی حاکم نشود و منافع ملی کشور     تمرکز بیشتری

اذ    مطرح گردد ابریشمدیپلمات پیشین وزارت خارجه  راه  عان کرد که این مسیر جاده  ایران و توسعه آن در  برای 

مناسب می تواند مثمر ثمر باشد. زیرا اگر  بازار ایجاد اشتغال در جهت جذب سرمایه گذاری و تکنیک خارجی و ایجاد

یها نیز فراهم خواهد شد به طوری که روسها نیز کم و بیش با ایران  پای چینی ها به ایران باز شود، راه ورود اروپای

 .مشغول به فعالیت هستند

 

 :۲4ساعت  -

ایرانی در   8/  زادهگران، پیرهاشمی، جباری و حائریصدر، درخشانی، شیشهمشیری، نشاط، بنی

 ۲۱هنرمند برتر قرن  ۱۰۰۰فهرست 

همراه بود.  (Contemporary art) آغاز قرن بیست و یکم با افزایشی معنادار در تقاضا برای هنر معاصر-۲4ساعت  

میلیون دالری این   ۱۰۰قیمت آثار معاصر خیلی سریع از همان اوایل این قرن رو به افزایش گذاشت و گردش مالی  

اوایل   آثار در  به گردشی دو میلیارد دالری در سال  ۲۰۰۰سال  دسته  رسید. ظرف بیست سال، هنرمندان   ۲۰۲۰، 

معاصر در راس هرم مارکت هنر قرار گرفتند و قدر و قیمتی افزون را تجربه کردند. هر چند رشد مارکت هنر معاصر  

چین هژمونی امریکا را   های محبوب هنر امریکا بود اما در این بین توزیع وسیع مارکت هنرمرهون درخشش چهره

اکتبر، »آرت   .در هنر معاصر درنوردید   –در کنار »فیاک«    -ترین مرجع مارکت هنر جهانمهم  -پرایس«  هر سال ماه 
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نمایشگاه  بینموسسه  پاریسهای  می   -المللی  منتشر  را  و گزارشی  تحلیل  برای  مهم  معیاری  و  متر  که  کنند 

دو جنبه از  معاصر جهان،  از    بررسی وضعیت هنر  فهرستی  مرجع هر سال  دو  این  و هنری است.   5۰۰اقتصادی 

می منتشر  جهان  برتر  نام هنرمند  همواره  که  سال  کنند  است.  شده  مشاهده  فهرست  این  در  نیز  ایرانی  هایی 

، کوروش  ۱6۷هنرمند برتر جهان، نام شش هنرمند ایرانی شامل فرهاد مشیری در رتبه    ۵۰۰گذشته در فهرست  

در رشیشه رتبه  ۲5۸تبه  گران  در  یوسف  ۳۲۹، رضا درخشانی  )کامران  وای.زی. کامی  رتبه  و  در  ، علی ۳55زاده( 

پرایس« و »فیاک«، فهرستی از امسال »آرت   .خوردبه چشم می  4۹۹و شیرین نشاط در رتبه    ۳56صدر در رتبه  بنی

قرن    ۱۰۰۰ برتر  فهر   ۲۱هنرمند  این  در  ایرانی هم  هنرمند  که هشت  کردند  منتشر  میرا  مشاهده  در    .شودست 

فهرست  رتبه  قرن    ۱۰۰۰بندی  برتر  رتبه  ۲۱هنرمند  در  مشیری  فرهاد  رتبه  ۱۲4،  در  نشاط  شیرین  علی  ۲۰۱،   ،

، افشین پیرهاشمی در رتبه  4۸۷گران در رتبه  ، کوروش شیشه۳۹۹، رضا درخشانی در رتبه  ۳55صدر در رتبه  بنی

پرایس« به عنوان منتشرکننده  آرت »  .قرار دارند  ۹4۳اده در رتبه  زو رکنی حائری   ۹۰۱، صداقت جباری در رتبه  6۰5

این فهرست، نقشی راهبردی در ارایه بانک اطالعات هنرمندان دنیا دارد. چیزی که اهمیت این فهرست را نشان  

این   اند.هزار هنرمند فعال در سراسر جهان انتخاب شده 5۰۰هنرمند از بین بیش از    ۱۰۰۰دهد این است که این  می

داران  های دنیا و مجموعهبندی را از طریق موسسات اصلی حراج، گالریموسسه اطالعات موردنیاز برای این رتبه 

میالدی به   ۱۷۰۰میلیون اثر هنری از سال پرایس« با دسترسی به اطالعات و تصاویر بیش از صد  آرت » .کندتهیه می

های ژان میشل باسکیه، جف بندی نام دارد. در صدر این رتبه های دقیق خود در عرصه هنر شهرت  این سو به تحلیل

کونز، دیمن هرست، کریستوفر وول، زِنگ فِنژی، ریچارد پرینس، پیتر دویگ، ژانگ شیائوگانگ، یوشیتومو نارا و کیت 

براساس این گزارش، فرهاد مشیری در بین هنرمندان معاصر ایرانی هنرمندی است که آثارش   .هرینگ قرار دارد

نئوپاپ  ها داشته است. بیشترین قیمت چکشبیشترین فروش را در حراج این هنرمند  از  برای فروش اثری  خورده 

  ۲4رفته از او حد فاصل دو دهه گذشته ارزشی برابر با  اثر فروش  ۱۲۸ایرانی، یک میلیون دالر بوده است و مجموع  

هنرمند برتر جهان قرار داشت که این    5۰۰فهرست    ۱6۷هم در رتبه    ۲۰۱۹میلیون دالر داشته است. نام او در سال  

در رتبه بعدی شیرین نشاط قرار دارد که مجموعا   .ارتقا پیدا کرده است  ۱۲۸رتبه در فهرست هزار هنرمند برتر به  

مبلغ    54۸ به  او  از  اثرش    ۸/۱۳اثر  گرانبهاترین  و  فروخته شده  دالر  است  ۲6۹میلیون  رفته  فروش  به  دالر   .هزار 

میلیون دالر به فروش   5/6اثر از او به مبلغ  ۲۷صدر است که مجموعا هنرمند ایرانی این فهرست، علی بنیسومین 

چهارمین هنرمند رضا درخشانی است که   .هزار دالر بوده است  55۷رفته. باالترین رقِم فروش رفته برای یک اثر او،  

قیمت    ۸4 به  او  و گران  6/5اثر  فروخته شده  دالر  بوده است  ۲۷4اثرش    ترینمیلیون  دالر  بعدی،    .هزار  در جایگاه 

میلیون دالر بوده    ۳/4ها فروخته شده و مجموع قیمت آثارش  اثر از او در حراج  5۰گران قرار دارد که  کوروش شیشه 

در جایگاه بعدی، افشین پیرهاشمی قرار   .هزار دالر بوده است  ۳۳۳رفته برای یک اثر او،  است. باالترین رقم فروش

که  د در حراج  4۲ارد  او  از  آثارش  اثر  و مجموع قیمت  باالترین قیمت   ۱/۳ها فروخته شده  بوده است.  میلیون دالر 

اثر او   ۲۰هزار دالر بوده است. رتبه هفتم هم در اختیار صداقت جباری است که    554خورده برای تابلوهای او  چکش

شده اوست. در رتبه هزار دالر، گرانبهاترین اثر فروخته  4۳۳ها خریداری شده و  میلیون دالر در حراج  ۸/۱به قیمت  

حائری رکنی  نام  ایرانی  هنرمندان  میهشتم  به چشم  که  زاده  که  حراج  4۳خورد  در  او  از  و  اثر  شده  فروخته  ها 

هزار دالر بوده    ۲۲۱خورده برای تابلوهای او  میلیون دالر بوده است. باالترین قیمت چکش  ۷/۱مجموع قیمت آثارش  

رود. درصد بسیار این مبالغ، بنا به ُعرف دنیای  همه سود حاصل از فروش این آثار البته به جیب هنرمند نمی  .ستا

اند. به های مختلف عرضه کردهرسد که اثری از این هنرمندان را در حراجداران و فروشندگان میهنر به مجموعه

ارد اندک شخص هنرمند، صاحب اثر است و در اغلب موارد رود. در موها به جیب صاحب اثر میزبان ساده، این رقم 

های لندن، دوبی، پاریس و  شاخص قیمت آثار این هنرمندان از حراج  .داران هستندداران و گالریصاحبِ اثر مجموعه

برگزار می تهران به دست آمده است. حراج لندن  این منطقه معموال در  از  شود که گاهی اوقات رکورد  های خارج 



 
می شفرو گذاشته  جا  به  آن  در  جدیدی  حراجهای  آثار  شود.  عرضه  برای  خوبی  محل  معموال  لندن  و  دوبی  های 

  ۲۰۱۰آمد اما از سالهای نجومی است. زمانی نیویورک نیز فرصت خوبی به شمار میگرانبها و فروش آثار با قیمت

نمی ایفا  حیث  این  از  پررنگی  چندان  کنقش  ایرانی  هنرمندان  برخی  حراجکند.  در  مستمری ه  حضور  دوبی  های 

هایی که تا پیش از این  توجه اینکه حراجاند. نکته قابلاند، شاخص قیمت فروش بیشتری را از آن خود کردهداشته

کنند تا بتوانند فرصت و محلی برای رشد هنرمندان خاورمیانه و حاشیه  شدند، تالش خود را میدر دوبی برگزار می

حخلیج باشند.  حراجفارس  از  یکی  اینک  هم  نیز  تهران  می راج  حساب  به  خاورمیانه  منطقه  قدرتمند  که های  آید 

هایش مورد استناد موسسات و  حال فروش المللی نیست و تنها روی هنرمندان ایرانی تمرکز دارد؛ بااین هرچند بین

ط بازار هنری ایرانیان چنین در گزارش آرت پرایس در تحلیل شرای  .گیردمراجعی چون آرت پرایس و فیاک قرار می

های آثار هنری هنرمندان ایرانی  های جامعه مدرن ایران، از جمله موضوعآمده است: »مسائل اجتماعی و چالش 

دهنده زندگی روزانه و  شوند، نشان بوده است. آثار این هنرمندان که غالبا در امریکا و امارات به نمایش گذاشته می 

حال که در آنها تالش شده با تعصبات و ذهنیتی که در غرب در قبال  ن هستند، درعیناجتماعی ایرا -فضای سیاسی

طورکه جو حاکم بر ایران میان سنت و مدرنیته  خوانیم: »هماندر ادامه گزارش می   .«ایران وجود دارد، مقابله کنند

کنند. آثار آنها که ریشه  کیب میمانده است، هنرمندان ایرانی نیز شوق خالقانه خود را با ادای احترام به سنت، تر

های بانفوذی چون موزه مدرن تیت لندن، مرکز فرهنگی  دهد، در موزه نوعی آگاهی سیاسی میدر تاریخ دارد و به  

ها مشتاق که این موزه طوریبهاند؛  ها را به خود جلب کردههنری ژرژ پمپیدو در پاریس و گوگنهایم در نیویورک توجه

آثار ج این هنرمندان هستند و گالریبه نمایش  دارها و دیگر عوامل دنیای  های حراج، مجموعههای هنر، خانهدید 

بندی،  مبنای آرت پرایس و فیاک برای این رتبه   .«دهندهنر نسبت به آثار این هنرمندان کنجکاوی زیادی نشان می

ژانویه   آثار هنرمندان، حدفاصل  تا سی  ۲۰۰۰حجم فروش  ژوئن  تا  و درعین بو  ۲۰۲۰ام  بیشترین رقِم  ده است  حال 

هنرمند برتر   ۱۰۰۰بندی دخیل بوده است. در صدر فهرست  خوردن آثار این هنرمندان هم در این رتبهحاصل از چکش

به چشم می ۲۱قرن   باسکیه،  امریکا، ژان میشل  نام چهره مشهور هنر  با حجم کلی فروش  ،  باسکیه    ۲/۱خورد. 

در حراجمیلیارد   بیدالر  پرفروشن های  دو دهه گذشته محسوب میالمللی،  شود.  ترین هنرمند معاصر جهان طی 

)زاده   امریکایی (  ۱۹۸۸آگوست    ۱۲درگذشته    -  ۱۹۶۰دسامبر    ۲۲باسکیه  نقاش  به  آفریقایی   -اولین  که  بود  تبار 

بین دهه  شهرت  در  بعد  و  نیویورک  در  گرافیست  هنرمند  یک  عنوان  به  ابتدا  او  رسید.  یک ب  ۱۹۸۰المللی  عنوان  ه 

هایش  که نقاشیپولی درگذشت؛ درحالی سالگی در بی   ۲۷هنرمند سبک نئواکسپرسیونیسم مشهور شد. او در  

به قیمتالهام  و  بود  نوگرا  پرایس هم  .شدهای گران فروخته میبخش هنرمندان  آرت  به گزارش  مارکت  بنا  اکنون 

ختیار دارد. این در حالی است که این درصد در سال  درصد از گردش مالی مارکت هنر جهان را در ا  ۱5هنر معاصر  

  ۲۰۰۶های  درصد بود. در این بین هنر خاورمیانه روز به روز در حال رشد و دگرگونی است. بین سال  ۸/۲تنها    ۲۰۰۰

کریستیز در دوبی، باعث شدند    ۲۰۰۶های بزرگی که در خاورمیانه برگزار شدند، خصوصا حراج سال  حراج  ۲۰۰۸تا  

به عرصههنر خاو از گذشته  ایران بیش  و  پیدا کند. مجموع فروش حراج کریستیز دوبی در  رمیانه  راه  های جهانی 

حراج   ۲۰۰۸آوریل   تاریخ  در  جدیدی  نظر  رکورد  به  گذاشت.  برجای  معاصر(  و  مدرن  هنر  )بخش  خاورمیانه  های 

ها رو به رشد است و این موضوع  عرب  ها والمللی به آثار هنرمندان خاورمیانه و خصوصا ایرانی رسد عالقه بینمی

دهه  در  این هنرمندان  از  بسیاری  رو که  آن  از  در عرصه  بسیارمهمی است؛  را  آثار خود  ارایه  فرصت  های گذشته 

نداشته رگه جهانی  ایرانی،  هنرمندان  آثار  در  قطعا  این اند.  که  دارد  وجود  عظمت  و  کیفیت  از  مورد هایی  چنین 

نقاط دنیا قرار گرفته استرشناسان، مجموعهتحسین و توجه منتقدان، کا اروپا، امریکا و سایر   .داران و خریداران 

  ۲۷4ترین اثرش  میلیون دالر فروخته شده و گران5/6اثر او به قیمت    ۸4چهارمین هنرمند رضا درخشانی است که  

بعدی، کوروش شیشه در جایگاه  بوده است.  که  هزار دالر  دارد  قرار  ا  5۰گران  از  در حراجاثر  و  و  ها فروخته شده 

آثارش   قیمت  فروش    4/۳مجموع  رقم  باالترین  است.  بوده  دالر  او،  میلیون  اثر  یک  برای  بوده    ۳۳۳رفته  دالر  هزار 



 
حائری  .است رکنی  نام  ایرانی  هنرمندان  هشتم  رتبه  میدر  چشم  به  افشین زاده  بعدی،  جایگاه  در  خورد 

   .میلیون دالر بوده است  ۱/۳ها فروخته شده و مجموع قیمت آثارش  حراج  اثر از او در  4۲پیرهاشمی قرار دارد که  

او  باالترین قیمت چکش تابلوهای  برای  اختیار صداقت جباری   554خورده  در  رتبه هفتم هم  بوده است.  هزار دالر 

که   به قیمت    ۲۰است  او  در حراج  ۱/۸اثر  و  میلیون دالر  گرانبهاتر  4۳۳ها خریداری شده  اثر فروخته  هزار دالر،  ین 

 54۸خورند. مجموعا این فهرست به چشم می 4۹۹و شیرین نشاط در رتبه  ۳56صدر در رتبه علی بنی .شده اوست

نشاط از شیرین  مبلغ     اثر  اثرش    ۱۳/۸به  گرانبهاترین  و  فروخته شده  دالر  رفته    ۲6۹میلیون  فروش  به  دالر  هزار 

میلیون دالر به    5/6اثر از او به مبلغ    ۲۷صدر است که مجموعا  سومین هنرمند ایرانی این فهرست، علی بنی  .است

او،   اثر  یک  برای  رفته  فروش  رقِم  باالترین  رفته.  بوده است  55۷فروش  دالر  به آرت»  .هزار  با دسترسی  پرایس« 

عرصه   های دقیق خود درمیالدی به این سو به تحلیل  ۱۷۰۰میلیون اثر هنری از سال  اطالعات و تصاویر بیش از صد  

هنر شهرت دارد. براساس این گزارش، فرهاد مشیری در بین هنرمندان معاصر ایرانی هنرمندی است که آثارش  

ها داشته است. بیشترین قیمت فروش اثری از این هنرمند نئوپاپ ایرانی، یک میلیون بیشترین فروش را در حراج 

 منبع: روزنامه اعتماد    .میلیون دالر داشته است ۲4با  رفته از او ارزشی برابر اثر فروش ۱۲۸و مجموع   دالر بوده

 

 : وزیتازه ن -

 نتیجه سفر ظریف به چین چه بود؟ 

توجه محافل سیاسی کشور است کانون  در  به چین، همچنان  امور خارجه کشورمان  وزیر  اخیر  به گزارش    .سفر 

ویژه نیوز سرویس خبر  به گوش   ،تازه  به چین  استراتژیک محمدجواد ظریف  و  مهم  از سفر  متناقضی  روایت های 

رسانه    –سفر وزیر خارجه به چین بازتاب متفاوتی را به همراه داشته است. برخی از محافل سیاسی  .   رسدمی

ای از عدم استقبال خوب از ظریف در چین خبر داده اند اما در همین حال برخی دیگر نیز در جلسات اقماری خود  

باید    .ن قرارداد نیز پیش رفته استگفته اند که سفر ظریف به چین موفق بوده و روند پیگیری های او تا حد بست

چین هم در  -شود یا اینکه روابط ایرانمنتظر ماند و دید خروجی سفر ظریف به چین، باعث گشایش اقتصادی می 

 .انتظار انتخابات آمریکاست

 

 : فردا -

 ها در چین  روستای کوتوله

دانشمندان در حال تالش برای پی بردن به راز پدیده مرموزی هستند که موجب شده بخش بزرگی از جمعیت یک 

دلتا: دانشمندان در حال تالش برای پی بردن به راز پدیده مرموزی هستند که موجب    .روستای چینی کوتوله شوند

دانشمندان در تالشند تا راز روستا یانگسی چین را   شده بخش بزرگی از جمعیت یک روستای چینی کوتوله شوند.

کرده  تالش  چین  یانگسی  بومیان  است.  برانگیخته  را  آنها  حیرت  سالهاست  که  موضوعی  طریق ادریابند  از  ند 

های موجود در بین اهالی و روستاهای همجوار و همچنین سالخوردگان روستا به تفسیر این  ها و داستاناسطوره

ها سال قبل،  ای سالم و شاد بود تا اینکه ده کنند که این روستا، منطقه پدیده بپردازند. آنها دهان به دهان نقل می 

بیماری بدخیمی با حاالتی عجیب و غریب در بین اهالی منتشر شد    در یک شب تابستانی همه چیز به هم ریخت و

ساله را درگیر کرد. این بیماری موجب شد رشد جسمی آنها متوقف شود. برخی از این افراد   ۷تا    ۵و همه کودکان  

سان به  هایی از دانشمندان و کارشناهیات  کنند. با ما همراه باشید.های مختلفی دست و پنجه نرم می با ناتوانی 

نتایج قانع کننده  افراد مبتال  آمدند و بررسی  این روستا  به  ای در  منظور بررسی منابع آب، خاک و دیگر محصوالت 

https://www.fardanews.com/fa/news/1029188/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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همچنان نسل به    ۱۹۵۱اختیار این دانشمندان قرار داد. اما با این حال، آنها نتوانستند علت این بیماری را که از سال  

این روستا منتقل می این روستای مرموز سر به مهر و  نسل در میان اهالی  راز  تا همچنان  شود، تشخیص دهند 

به باور روستاییان نیروهای شر توانستند به محل سکونتشان غلبه کرده و برخی از آنها با نکوهش   پوشیده بماند

نفرین شده می را روستایی  با کشتن الک  دانند. عدهاین منطقه آن  به نام “وانگ”  باورند که مردی  براین  ای دیگر 

در طول   دانند.ت را علت واقعی میپشتی سیاه و خوردن گوشت آن موجب انتشار این بیماری شد. آنها الک پش

اند. اما به  این سالها، بسیاری از اهالی به علت ترس از ابتال به این وضعیت عجیب و غریب این منطقه را ترک کرده 

  ۸۰رسد که در زمان حاضر همه چیز در حال بهترشدن است. بسیاری از سالمندان این منطقه قدشان به  نظر می 

 اند.سل جدید به طور قابل توجهی تحت تاثیر پدیده کوتاه قدی قرار نگرفته رسد اما نسانتی متر می

 

 ها ظاهر شد دکتر معروف چینی که رنگ پوستش تیره شده بود جلوی دوربین

دکتر معروف اهل ووهان چین که به دلیل ابتال به کروناویروس رنگ پوستش تیره شده بود، برای اولین بار جلوی  

تا بازگشت به حالت عادی را به مردم نشان دهددوربین  دلیل    دکتر معروف اهل ووهان چین که به  .ها ظاهر شد 

دوربین بار جلوی  اولین  برای  بود،  تیره شده  پوستش  رنگ  به کروناویروس  به حالت  ابتال  بازگشت  تا  ها ظاهر شد 

 دکتر »یی فان« که ژانویه کرونا گرفته بود، به طور کامل خوب شده است.  عادی را به مردم نشان دهد.

 

 :ایسنا -

 دار برای توسعه همکاری ایران و چین محور اولویت ۱۰تعیین حدود 

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه ارتباط 

این راستا   در  و آموزش عالی، گفت:  بنیان  دانش  اقتصاد  فناوری،  در حوره علم،  با چین  اولویت   ۱۰ایران  دار حوزه 

ا این  توسعه  استبرای  شده  تعیین  کشور  علمی  جامع  نقشه  چارچوب  در  منصور   ایسنا گزارش به  .رتباط  دکتر 

کبگانیان امروز در حاشیه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با  

پروتکل  اساس  بر  اعضا  اینکه  مشارکت  بیان  جلسه  این  در  مجازی  و  حضوری  صورت  به  بهداشتی  داشتند،  های 

وی با بیان اینکه پیرو تاکیدات    .افزود: توسعه همکاری ایران و چین اولین موضوع مطرح در این جلسه بوده است

تواند ارتباطات می    مقام معظم رهبری ارتباط ایران و چین ارتقای جدی یافته است، اظهار کرد: بخش مهمی از این

بنیان باشد و در این راستا رییس جمهور چین به دکتر الریجانی نماینده مقام  در حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش 

های ایران و چین در حوزه آموزش عالی ارائه کرد، از این رو در  ی در زمینه شروع همکاری معظم رهبری پیشنهاد

و  علمی  معاونت  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نمایندگان  جلسه  این 

یافتند برتر کشور حضور  و  بیا  .فناوری ریاست جمهوری و روسای دانشگاه مهم  با  این جلسه کبگانیان  اینکه در  ن 

این جلسه   در  کرد:  نشان  ارائه شد، خاطر  عالی  آموزش  در حوزه  ارتباط دو کشور  توسعه  زمینه  در  پیشنهاداتی 

کمیسیون همکاری  در  این جلسه  در  آوری شده  پیشنهادات جمع  که  به صورت  مقرر شد  المللی  بین  های علمی 

ای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به برخی از پیشنهادات  قائم مقام ستاد علم و فناوری شور  .مدون نهایی شود

ها ارتقا یابد و در  ارائه شده در این جلسه، یادآور شد: در این جلسه پیشنهاد شد که حتما فراتر از بورس همکاری

های تخصصی و صورتی که تبادل دانشجو از طریق بورس است در این همکاری در مقاطع تحصیالت تکمیلی و دوره

بر اهمیت توسعه همکاری  .های کوتاه مدت فرصت مطالعاتی باشددوره یا   تاکید  با  ایران وچین در حوزه وی  های 

با توجه به پیشرفت دوره  های فناوری و صنعتی کشور چین، فرصت خوبی برای ایران  های تخصصی، اضافه کرد: 

های نقشه  که در چارچوب سیاستخواهد بود که در این زمینه نهادهای مسوول و معاونت علمی مسوول شدند  
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های خاص خواهد وی با بیان اینکه همکاری ایران با چین در حوزه   .جامع علمی کشور این همکاری را توسعه دهند

ای در این زمینه ایجاد  ماه قبل که اقدام در این زمینه به ما واگذار شد، ما کمیته  ۶بود، در این باره توضیح داد: از  

آنکه   و ضمن  با همه دستگاه کردیم  که  بود  ما خواسته  از  مربوط همکاری دکتر الریجانی  داشته  های  را  های الزم 

اولویت اساس  بر  و  حدود  باشیم  کشور،  علمی  جامع  نقشه  نظر    ۱۰های  در  این همکاری  برای  دار  اولویت  حوزه 

   .گرفته شد که هوش مصنوعی یکی از آنها است

بهیاران برای  سهمیه  م//     اختصاص  در  کبگانیان  بهداشت  وزارت  درخواست  را  جلسه  این  در  دیگر  مطرح  وضوع 

زمینه تخصیص سهمیه برای بهیاران در آزمون سراسری ذکر کرد و گفت: اعضا در این جلسه نکات و موضوعاتی را  

کلیه سهمیه آنجایی که ساماندهی  از  دیگر  از سوی  و  کردند  زمینه مطرح  این  اجرایی در  کار ستاد  در دستور  ها 

وی    .ها دیده شودجامع علمی کشور است، قرار شد که این موضوع نیز در کنار ساماندهی سایر سهمیهنقشه  

 .ادامه داد: این موضوع در حال حاضر مراعا گذاشته شده است

دانشگاه  در  تخصصی  دکتری  آخرین  //    هاپذیرش  فرهنگی  انقالب  عالی  فناوری شورای  و  علم  مقام ستاد  قائم 

پذی را  جلسه  این  دانشگاه دستور  در  تخصصی  دکتری  دوره  در  دانشجو  دانشگاه رش  گفت:  و  کرد  عنوان  های ها 

وی با بیان    .کردندمطرح به طور مرتب نارضایتی خود را از نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی اعالم می

دوره  این  در  پذیرش  راهکار  اینکه  دو  جلسه  این  در  داد:  ادامه  ندارند،  را  الزم  کیفیت  آنها  ها  از  یکی  که  شد  ارائه 

، این راهکار  ۱۴۰۰های سازمان سنجش آموزش کشور در سال  راهکار کوتاه مدت است که تا زمان انتشار کتابچه 

علوم، وزارت  تعجیل  دلیل  به  مدت  شود   کوتاه  کل   .اجرایی  برای  که  است  این  دیگر  راهکار  کرد:  اظهار  کبگانیان 

منظور ساماندهی پذیرش  های کالنی به ریزی یژه در مقطع دکتری برنامه پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی به و 

 .های برتر کشور از وضعیت پذیرش دانشجو در این مقطع راضی نیستنددر این دوره تدوین شود؛ چرا که دانشگاه 

ردند که  قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: در این جلسه همه اعضا موافقت ک

ها اجازه داده شود تا نسبت به  در ساماندهی پذیرش این دوره تعجیل شود؛ از این رو مصوب شد که به دانشگاه 

وی تاکید کرد: ما اطمینان داریم    .تعیین حد نصاب مرحله دوم آموزش در پذیرش دانشجوی دوره دکتری اقدام کنند

واهد کرد و آنها قادر خواهند بود که دانشجویان با کیفیت را  ها را راضی خکه این مصوبه به مقدار زیادی دانشگاه 

خواهد شد  اجرایی  و سازمان سنجش  بهداشت  علوم،  وزارت  با همکاری  آن  ابالغ  مراحل  زودی  به  و  کنند    .جذب 

  کبگانیان خاطر نشان کرد: عالوه بر آن درخواست ما از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این بود که در مدت کوتاه یک 

ماهه طرح جامع ساماندهی آزمون تحصیالت تکمیلی به ویژه دوره دکتری را به ما تحویل دهد تا ما مراحل بررسی 

 انتهای پیام  .را اجرایی کنیم

 

 

 

 

 



 

 

 :3۲  هفته یثد ح

 آنحضرت(  شهادتسالگرد )بمناسبت  «واالترین خصلت»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که یرگامام حسن عس

 الْمُؤْمِنُونَ أمَّا مُخالِفُهُمْ، وَ مُؤْمِنُهُمْ  حُسْناً،  لِلنّاسِ ولُواقُ

بِالْمُداراهِ   کَلِّمُهُمْیُلِفُونَ فَلَهُمْ وَجْهَهُ، وَ أمَّا الْمُخا بْسِطُیَفَ

 .مانِیِاالْ یالِجْتِذابِهِمْ إلَ

 زیکه واالتر از آن دو چ یحالت و خصلت دو

و اعتقاد به خداوند،  نمایعبارتند از: ا باشد ینم

 .انینفع رساندن به دوستان و آشنا

 « 140۶1، ح. ۲۶1، ص. 1۲الوسائل، ج.  »مستدرک



 

 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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