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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 شود اورمیانه را صاحب میپیروز شود ایران خ ترامپ: اگر بایدن  

کند و ایران نیز  جمهور آمریکا مدعی شد اگر بایدن در انتخابات پیروز شود، چین آمریکا را تصاحب میرئیس  : فارس

می صاحب  را  رئیس »   .شودخاورمیانه  ترامپ«  یکشنبه  دونالد  بامداد  آمریکا  ماه  ۱۱جمهور  کارزار   آبان  ادامه  در 

ریاست   تبلیغاتی انتخابات  برای  روخود  سهجمهوری  کردن ز  مطرح  با  کرد  سعی  دیگر  بار  کشور،  این  در  شنبه 

ی، ترامپ طی  های آمریکایبه نوشته رسانه   .اساس، »جو بایدن« رقیب دموکرات خود را تضعیف کندادعاهای بی

انتخا  ]در  بایدن  »اگر  پنسیلوانیا، مدعی شد:  در  خود  در جمع هواداران  را  سخنرانی  آمریکا  پیروز شود[، چین  بات 

وی در ادامه ادعاهای خود افزود:    .«شوندرا صاحب می کند و ایران و اخوان ]المسلمین[ نیز خاورمیانه  تصاحب می

خواهند  خواهد من کنار بروم، همه آنها میاهد من کنار بروم. آلمان میخوخواهد من کنار بروم. ایران می»چین می

اما   بروم،  اینجا هستیم، نه؟ من کنار  اکنون  توئیتر   «ما  ترامپ در صفحه  از  به نقل  آمریکا«  خبرنگار شبکه »صدای 

جمهور رئیس   .«گیردشاهد آن خواهید بود که بازار بورس مانند موشک اوج می   خود نوشت: »اگر من پیروز شوم،

گذرد،  از شیوع این بیماری می   اهم  ۱۰و در حالی که حدود  «  ۱۹آمریکا بار دیگر با چینی خطاب کردن ویروس »کووید

وی با حمله مجدد   .«کنیمکن خواهد شد. ما این طاعون چینی را محو می گیری به سرعت ریشه افزود: »این همه

تنفر پر  رقیب دموکرات خود گفت: »بایدن مرد  در سخنرانیبه  را هنگامی که وی  این  فریاد  ی است. شما  هایش 

این  .«زند، شاهد هستیدمی از  باپیش  بایدن  به خانه    ،  و  ببندد  را  ترامپ چمدانش  که  رسیده  آن  زمان  اینکه  بیان 

توانیم به این ریاست جمهوری که باعث تفرقه ملت ما شده و در حمایت از برود، گفته بود: »طی سه روز، ما می

 .«های تنفر دمیده پایان دهیمردم شکست خورده و در شعلهم

 

 : )ایرنا(  می ایرانالاس  یروخبرگزاری جمه -

 ثبات نرخ ارزهای عمده 

ارز اصلی و عمده کشورهای جهان را منتشر کرد که با توجه به    ۴۷نرخ  بانک مرکزی امروز )یکشنبه(    -ایرنا  -تهران

ماند ثابت  روز گذشته  به  نسبت  ارزها  نرخ همه  جهانی،  بازارهای  گزارش   .تعطیلی  بانک   ایرنا، به  اعالم  براساس 

آبان   دهم  ـ  امروز )شنبه  برای  آمریکا  دالر  روز گذشته،    (۹۹مرکزی هر  به  نسبت  تغییر  قیمت   ۴۲بدون  ریال  هزار 

انگلیس پوند  هر  قیمت  همچنین  و    ۵۴ خورد.  نیز  ۳۸۵هزار  یورو  هر  و  و    ۴۸ ریال  شد  ۹۹۸هزار  اعالم   .ریال 

ریال،    ۴۱۰هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۳۹هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۷۸۷هزار و    ۴۵هر فرانک سوئیس   همچنین

ریال، دینار کویت   ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۴ریال، روپیه هند    ۵۷۱هزار و    ۶  کرون دانمارک

کنگ    ریال، دالر هنگ   ۱۲۹هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن   ۱۸۵هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۴۲هزار و    ۱۳۷

بر اساس این    .ریال قیمت خورد  ۵۲۴هزار و    ۳۱کانادا    ریال و دالر  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸هزار و    ۵

ریال،   ۳۳هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۸۶   هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۷۵۳هزار و    ۲۷نرخ دالر نیوزیلند   گزارش،

ریال،    ۸۲  ریال، لیر سوریه  ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۲۹روبل روسیه  

استرالیا   و    ۲۹دالر  سعودی    ۵۲۲هزار  ریال  و    ۱۱ریال،  بحرین    ۲۰۰هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  دالر    ۷۰۰هزار  ریال، 

ریال،    ۲۷۹و   هزار    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۲۶هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۷۴۱هزار و    ۳۰سنگاپور  

هزار و   ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۴۳هزار و    ۳۵  ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۳کیات میانمار  

ریال، رینگیت   ۶هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۲۷۶هزار و   ۶ریال، یوان چین  ۸۲۰هزار و  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۵۱۲

https://www.irna.ir/news/84094878/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87


 
ریال، یکصد   ۲۳۸هزار و    ۵۹دن  ریال، دینار ار  ۹۵۱هزار و    ۳۶ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۱۳هزار و    ۱۰مالزی  

ریال،    ۸۵۱هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی   ۹۸۸هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان   ۷۰۴هزار و   ۹تنگه قزاقستان 

افغانستان   بالروس    ۵۴۷افغانی  روبل جدید  آذربایجان    ۹۷۰هزار    ۱۵ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  یکصد   ۷۲۱هزار  ریال، 

ریال    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال     ۶۲و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۵۲۵ار و  هز  ۸۶پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲و منات جدید ترکمنستان 

 

 نقش ویژه ایران در راه ابریشم برای مبارزه با یکجانبه گرایی 

 نگ« رییس جمهوری خلق چین و شمار زیادی از ناظران و تحلیلگران چینی بر این باورند »شی جین پی  -ایرنا  -پکن

با اهمیت است و  تاثیرگذار  نوین چین؛ ویژه،  راه ابریشم  ایرنا، رییس جمهوری خلق    .که نقش ایران در  به گزارش 

رهای زمینی و دریایی راه  چین ایده ابتکاری راه ابریشم نوین موسوم به "یک کمربند، یک جاده" را که شامل مسی 

کشور و سازمان    ۱۰۰تیار گرفت مطرح کرد و بیش از  میالدی زمانی که قدرت را در اخ  ۲۰۱۳ابریشم است، در سال  

او خود بر این باور است که ایران دارای نقشی خاص در این منطقه است.  .بین المللی تاکنون به آن ملحق شده اند

شم پیوند خورده و به گفته رهبر چین نقطه و گذرگاه کلیدی در این مسیر است و  کشوری که از دیرباز به راه ابری

ابریشم باز شوباعث   راه  با دیگر کشورهای منطقه  ارتباط و اتصال  برای  راه چین  تا  بینگ«  »  .دمی شود  بینگ  وو 

بریشم چین ویژه است و  می گوید: جایگاه ایران در برنامه راه ا کارشناس و استاد دانشگاه پکن در مصاحبه با ایرنا

وی می گوید که انرژی و تجارت    .ن داشته استگذشته ایران نقش بسزایی در توسعه این برنامه چی در چند سال

اساس مهمی در مناسبات دارد. چین می داند که ایران دارای منابع بسیار غنی انرژی است و باید خود را در میادین  

این کارشناس گفت که دو کشور نباید خود را    .ای بیشتری را در اختیار بگیردنفت و گاز ایران فعالتر کند و طرح ه

باید در منابع تجمحدود   دید پذیر انرژی از جمله انرژی هسته ای و باد و خورشید به منابع سنتی انرژی کنند بلکه 

یران فعال شود و وو بر این باور است که چین می تواند در طرح های زیرساختی ا  .همکاری نزدیک داشته باشند 

تا رسانی  اطالع  و  مخابراتی  تاسیسات  و  فرودگاه  بندر،  ایران  کندبرای  دارای    .سیس  کشور  یک  را  ایران  وی 

تواند  از تجربه فنی می  باری  با کوله  به عنوان کشوری  با چین  استعدادهای بسیار جوان معرفی کرده است که 

باشد پیشرفت  خوب  و    .مکمل  غذایی  خوب  بسیار  محصوالت  دارای  ایران  پکن،  دانشگاه  استاد  این  دیدگاه  از 

وو بینگ بینگ پیش    .ر این زمینه هم همکاری دو کشور بیشتر شودکه باید د خشکبار نظیر زعفران و پسته است  

 -بینی کرده است که در عصر نوین مناسبات روابط چین و ایران در زمینه های مالی و سرمایه گذاری و مشارکتی

 .راهبردی، گسترش چشمگیری خواهد داشت 

جانبه در این مسیر یک نیاز و خواست   وجانبه و چنداستقبال از همکاری د//    استقبال از همکاری در مسیر ابریشم

رییس جمهوری خلق چین در سفری که در سال   بود که  ارتباط  در همین  و  ایران    ۲۰۱۶دوجانبه است  به  میالدی 

تارنمای چین "چاینا ارگ" به    .داشت با مقام های ایران درباره همکاری در راه ابریشم به طور مفصل گفت و گو کرد

که ایران از همکاری های فزاینده با چین در راه ابریشم نوین به گرمی استقبال کرده    ین خصوص نوشتتازگی در ا

تهران در  کشور  دو  رهبران  گوهای  و  گفت  جریان  در  ایران  های  مقام  نوین   است.  ابریشم  راه  توسعه  برنامه  از 

گزارش خاطر نشان می کند  این    .ی کننداستقبال کرده و اعالم آمادگی کردند با چین در این زمینه از نزدیک همکار

و چین به عنوان دو دوست در شرایط مختلف زمانی با یکدیگر روابط رو به گسترشی را تجربه کرده اند و از   که ایران

این گزارش به قطار باربری میان دو کشور اشاره کرده و آورده است که اولین    .کمک های هم بهره مند شده اند

یی وو« در استان »جه جیانگ« در شرق چین راهی تهران شد و عزم ایران را برای  یشم از شهر »قطار باری راه ابر 

گزارش این رسانه چینی حاکی است که ایران از طریق راه    .گسترش مناسبات با چین در این مسیر جزم تر کرد

ش نقش ایران و  این گزار  .ودابریشم که برای تهران هم یادآور تاریخی طوالنی است، به آسیا و اروپا مرتبط می ش
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بخصوص بندر چابهار را به عنوان یک شاهراه و گذرگاه مهم و بندر دریایی برای راه ابریشم و مرتبط ساختن خطوط 

کرده است توصیف  یکدیگر حیاتی  به  از   .دریایی  مختلف  نقاط  و کشتیرانی  دریایی  مرتبط شدن خطوط  ارگ  چاینا 

 .های راه ابریشم دریایی مهم دانسته است یشبرد برنامهطریق بندر چابهار ایران را برای پ

  ۲۰۱۷وقتی چین نخستین همایش بین المللی راه ابریشم را در سال  //    فرش ایرانی نماد جاده ابریشم در چین 

این فرش   .یک فرش ایرانی در نمایشگاه جاده ابریشم این مسیر تاریخی و کهن را نمایندگی کرد برگزار کرد، میالدی

ته شده و دارای رنگی بسیار طبیعی است، به عنوان نمادی از پیوند تاریخی ایران با راه ابریشم بافا نخ ابریشم که ب

کرد نمایشگاه خودنمایی  چین    .در  غرب  در شمال  »چینگ های«  استان  در  نینگ«  »شی  در شهر  نمایشگاه  این 

اما   گرفت.  قرار  همگان  دید  معرض  در  آن  در  فرش  انواع  و  شد  یکبرگزار  که  ایران  )راه   فرش  جاده  یک  کمربند، 

گزارش روزنامه "مردم" ارگان حزب    .ابریشم دریایی و زمینی( نام دارد، دارای چهار و نیم متر طول و عرض است 

 .حاکم چین حاکی است که فرش ایرانی را یک تیم کارشناسی و بافنده حرفه ای در مدت سه سال تکمیل کرده اند

ارتبا ابریشم مسیر  یکم  را//    ط بین المللیراه  بزرگترین طرح حال حاضر قرن بیست و  ابریشم یک طرح بزرگ و  ه 

با حضور   المللی  یکدیگر مرتبط می سازد و تاکنون دو همایش بین  به  را  آفریقا  و  اروپا  و  است که قاره های آسیا 

رنامه  ین بق چین و مبدع ارییس جمهوری خل  .هزاران نفر از سران و مسووالن کشورها درباره آن برگزار شده است

آن را یک ابتکار بزرگ برای پیوند زدن کشورها می داند که بر اساس ایده همکاری باز و شفاف و نوآورانه طراحی  

در    .شده است و مختص چین نیست بلکه مبتنی بر منافع متقابل همه کشورها و سازمان های حاضر در آن است

اده از این راه جدید، ارتباطات تجاری دنیا را افزایش  ورهای دنیا با استفواقع چین در تالش است تا ضمن رهبری کش

داده و ضمن تثبیت جایگاه اقتصادی خود باعث وحدت بیشتر تجاری در دنیا شود و در عین حال قاره ها را با یکدیگر  

  ز همه کشورهای دنیا ا در جریان اجالس بین المللی راه ابریشم در پکن نیز این کشور تاکید کرد که  .مرتبط سازد

تا در بخش های هوانوردی،    .برای مشارکت در این برنامه استقبال می کند چین از همه کشورها خواسته است 

از سوی دیگر    .بندر سازی و همچنین راهسازی و اجرای طرح های زمینی و دریایی و ریلی و غیره همکاری کنند

افراط گرایی و جرایم فرامرزی مهم دانسته    ریسم و از بین بردنچین اجرای این برنامه را برای ریشه کن کردن ترو 

از کشورها خواسته است تا اختالفات را با گفت و گو حل و فصل کنند و خود  چین بارها در ارتباط با این طرح،  .است

رح ها بالغ  با ده ها کشور در حوزه راه ابریشم توافقنامه های همکاری امضا کرده و میزان سرمایه گذاری در این ط

ابریشم  .یلیارد دالر استم  ۵۰بر   راه  و   از دیدگاه چین، کشورهای حوزه  یکجانبه گرایی تجاری مقابله کرده  با  باید 

اجازه ندهند فرایند جهانی شدن متوقف شود. راه ابریشم از ابتدای کار، عزم کشورها را برای مشارکت در برنامه  

جمهوری اسالمی ایران هم   .جزم تر کرده است  دنبال خواهد داشت،  هایی که نهایتا توسعه همین کشورها را به

با راه ابریشم می داند و از دیرباز در این برنامه ها مشارکت داشته است و در واقع یکی از اصلی   خود را مرتبط 

تلف راه  ایران اعالم کرده است در برنامه های مخ  .ترین گذرگاه ها و کریدورها برای اجرای طرح های ذی ربط است

برنامه راه ابریشم سیاسی نیست و چین آن را انحصاری نکرده و حرکتی برای توسعه   کت خواهد کرد.ابریشم شر

 .برد ـ برد کشورها و دستیابی به صلح و امنیت است

 

 عمران خان: غرب پس از انقالب ایران نفاق را در منطقه رواج داد   آلمان؛در گفت وگو با اشپیگل  

کشورهای غربی نقشه    نخست وزیر پاکستان گفت که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران  -ایرنا    -آباد  اسالم

های پاکستان  گزارش ایرنا، رسانه   به  .اسالمی را به اجرا گذاشتند و مرج، نفاق و اختالف افکنی در کشورهای    هرج

"عمران اختصاصی  مصاحبه  مهم  محورهای  شنبه  معروف  روز  نشریه  "اشپیگل"  با  کشور  این  وزیر  نخست  خان" 

گری بین جمهوری اسالمی برای میانجی وگو از تالش کشورش  ساله در این گفت   ۶۸خان    .آلمانی را منعکس کردند

رئیس   یرانا از  پاکستان  انتظارات  سعودی،  عربستان  در  و  بایدن  جو  و  ترامپ  دونالد  موقعیت  آمریکا،  آتی  جمهور 

https://www.irna.ir/news/84093459/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84093459/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84093459/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84093459/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
انتخابات ریاست جمهوری، موضوع افغانستان، مذاکرات صلح میان دولت کابل و طالبان، رویکرد ضدچینی آمریکا و  

 .وضعیت ویروس کرونا در پاکستان سخن گفتقاره علیه پکن و  ای جدید در شبه اد جبههتالش کاخ سفید برای ایج

میانجی ابتکار  از  پاکستان  وزیر  به  نخست  اشاره  با  و  گفت  سخن  اختالفات  رفع  برای  منطقه  در  کشورش  گری 

تنش  و  خاورمیانه  سعودیتحوالت  عربستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  ویها  حزب  دولت  گفت:  )جنبش    ، 

تالش   قدرت  به  از رسیدن  پس  میانجیعدالت(  یمن  بحث جنگ  در  تا  به  کرد  کمک  برای  نیت  با همین  و  کند  گری 

عمران خان اظهار داشت: ما با طرف ایرانی در تماس بودیم و همزمان  .زدایی میان تهران و ریاض گام برداشتتنش

انجام دادیم در عین حال مگفت با ولیعهد سعودی  از طرف ا نمی وگوهایی  برای مذتوانیم هر یک  را  اکره مجبور ها 

شود، این وضعیت برای  وی هشدار داد: هرگونه رویارویی نظامی در منطقه به ضرر جامعه جهانی تمام می  .کنیم

نخست وزیر پاکستان با تاکید   .کندکشورهای در حال توسعه ویرانگر بوده و قیمت جهانی نفت نیز افزایش پیدا می 

بعیض بپرهیزد از رئیس جمهور آتی آمریکا خواست تا به جای دامن  فر و تکه رئیس جمهوری آمریکا از ترویج تنبر این

هراسی، یک سیاست سیاست غیرجانبدارانه در منطقه در  زدن به رویکرد رویارویی در منطقه به ویژه ترویچ چین

عمران خان که دل خوشی از مشارکت    .ردهای یکنواخت و عاری از تبعیض گام برداپیش مسیر پیروی از سیاست

سپتامبر و یورش به افغانستان ندارد فشار واشنگتن را    ۱۱کشور با آمریکا در جنگ علیه تروریسم پس از رویداد  این  

اسالم  گرفتاری  بیهوده میدلیل  در جنگی  پاکستان آباد  وقت  دولت  اشتباه  به سیاست  دیگر  بار  در عین حال  داند 

به ج پیوستن  و همرابرای  آمریکا  تروریسم  علیه  اصطالح  به  و گفت: نگ  کرد  اشاره  افغانستان  در  این کشور  هی 

وی    .دولت ژنرال مشرف تحت فشار واشنگتن قرار گرفت و به ناچار وارد جنگ افغانستان به سرپرستی آمریکا شد

تروریستی   با حوادث  ارتباطی  پاکستان هیچ  کرد:  دلیل  ۱۱تاکید  به  اما  نداشت  و عدم    سپتامبر  آمریکا  فشارهای 

مشرف  توفی ژنرال  جنگ  ق  به  کشور  این  تا  شد  باعث  فشارها  این  از  عبور  برای  پاکستان  سابق  نظامی  حاکم 

 .افغانستان کشیده شود

شناخت نخواهد  رسمیت  به  را  صهیونیستی  رژیم  با  عمران//    پاکستان،  روابط  سازی  عادی  خصوص  در  خان 

ت: هر کشوری سیاست خارجی ها گفرین برای آغاز روابط رسمی با صهیونیستاسرائیل و اقدام اخیر امارات و بح

مردم  فکر  به  و  دارد  اسالممستقل  دولت  اما  است  خود  تل های  با  روابط  برقراری  برای  خیالی  نداردآباد  وی    .آویو 

برسمیت نمی را  رژیم صهیونیستی  ما  پاکستان روشن است،  از  گفت: موضع  به حمایت  متعهد  و  آزادی شناسیم 

 .باشدمشروع میفلسطین و دستیابی ملت مظلوم آن به حق 

آمریکا در شبهسیاست چین از رویکرد دوگانه کاخ سفید در //    قارههراسی، خیال خام  پاکستان که  نخست وزیر 

و کرد  انتقاد  آسیا  آمریکایی    منطقه جنوب  میگفت:  تحریک هند میها خیال  با  مقاوم کنند  برابر چین  در  ت  توانند 

توانند هند را علیه است و آنان باید دست از این رویا بردارند که میدرحالی که این نتیجه خیال خام کاخ سفید   کنند

آمریکا در بحث تعامل با هند و همزمان مناسبات با   وی اظهار داشت: ما خواستار برخورد یکنواخت .چین ترغیب کنند 

نباید   کاخ سفید  و معتقدیم که  باشد که میپاکستان هستیم  برای مهار  تواند روی دهلیچنین تصوری داشته  نو 

فات با کشورهای همسایه از جمله وی دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند را به تشدید اختال  .پکن حساب باز کند

قاره همچنان  ها در شبهپاکستان و سرکوب جامعه مسلمانان در هند و همچنین در کشمیر متهم کرد و افزود: تنش

 .برقرار است و هر زمان ممکن است تنش تبدیل به رویارویی جدی شود

خان وضعیت افغانستان و فرجام مذاکرات صلح این  عمران//    دنبال صلح در افغانستان استپاکستان صادقانه به 

را به شتری   نیستکشور  آن مشخص  زمان نشستن  تمامی سهام   .تشبیه کرد که  با  ما  اظهار داشت:  داران  وی 

هفتهافغا هستیم.  تماس  در  عبدهللا  هاینستان  به گذشته  افغانستان  مصالحه  عالی  شواری  رئیس  عبدهللا   

بودیماسالم حکمتیار  گلبدین  میزبان  ما  سپس  و  کرد  سفر  که   .آباد  کرد  تاکید  پاکستان  وزیر  کشور    نخست  این 



 
ت انتظار داریم  از دولت کابل  را  ا جلوی فعالیتصادقانه خواستار صلح در افغانستان و همزمان  های ضدپاکستانی 

 .بگیرد

غیرقابل  ترامپ  اما  محبوب  فردی  نشریه  //    بینیپیش   بایدن  آلمانی  خبرنگار  به  پاسخ  در  پاکستان  وزیر  نخست 

ها شخص محبوبی  آمریکا نیز گفت: جو بایدن در نظرسنجی  اشپیگل درخصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری در

تواند که حدس بزند زیرا  نمی  دونالد ترامپ سیاستمدار سنتی هم نیست و هیچ کسرسد در عین حالی  به نظر می

 .بینی استپیش پ شخصیتی غیرقابلترام

 

 استاد دانشگاه چینگ خوا: چین درصدد نقش آفرینی بیشتر در خاورمیانه است /  در گفت وگو با ایرنا

آتش »جنگ سرد« در روابط بین استاد روابط بین الملل دانشگاه » چینگ خوا« چین با بیان اینکه    –ایرنا    –تهران  

ین المللی، پکن و واشنگتن درحال شعله ور شدن است و همزمان گسترش مناسبات تهران و پکن در عرصه های ب

نقش   گذشته  از  بیشتر  خاورمیانه  در  تا  است  درصدد  چین  که  گفت  است،  شده  افزون  روز  اقتصادی  و  سیاسی 

کند و به زبان ی فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه تهران را سپری میهالیو الن یو«، که آخرین ماه  »  .دآفرینی کن

تاک ایرنا  با خبرنگار  تنظیم و ترسیم روابط  فارسی سخن می گوید، در گفت وگو  آمریکا همیشه مانعی در  ید کرد: 

خارجی   گ شده و این تغییر بزرگی در سیاستچین با کشورهای دیگر از جمله ایران بود اما امروز این مانع کم رن

وی با اشاره به اهمیت »احترام چین به تاریخ و فرهنگ ایران و نگاه مثبت مردم چین به ایرانیان برخالف    .پکن است

برخی کشورها نظیر عربستان سعودی که نامشان با داعش، تروریسم و افراط گرایی گره خورده است«، تصریح 

و چین را مکمل هم توصیف کرده و این رویکرد فرصت  د: روسای جمهوری پیشین و کنونی چین، اقتصاد ایران  کر

ران برای چین« خوا »اهمیت انرژی ایاستاد دانشگاه چینگ    .مهمی برای ایجاد تعادل اقتصادی بین دو کشور است

ایران  با  روابطش  تر شدن  نزدیک  ای درصدد  به طور کم سابقه  دارد، چین  باور  که  و گفت  انکار خواند  را غیرقابل 

ژه اینکه چین قصد دارد در حل مسائل و مشکالت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس نقش قوی میانجیگرانه  است، به وی

 .ایفا کند

لیو الن یو به سفر اخیر »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری  //    سترش روابطو پکن برای گاراده تهران  

اسالمی ایران به چین اشاره کرد و اظهارداشت که یک اراده قوی در تهران و پکن برای توسعه و گسترش روابط در  

ه« را »  یک جاد  –وی طرح »یک کمربند    .گرایی آمریکا وجود داردسطوح مختلف بین دو طرف و مقابله با یک جانبه 

ها در صدد هستند این ابتکار اقتصادی را  ابتکاری اقتصادی و نه طرحی سیاسی و امنیتی« خواند و افزود: غربی 

یک طرح راهبردی و سیاسی و هدف آن را گسترش قدرت و نفوذ چین در کشورهای دیگر از جمله در خاورمیانه و  

ان را مهمترین و امن ترین کشور خاورمیانه و با جمعیتی تاد دانشگاه چینگ خوا، ایرسا  .آسیای مرکزی قلمداد کنند

یک جاده دارد،    –میلیون نفری توصیف و خاطرنشان کرد که ایران نه تنها » جایگاهی مهم« در ابتکار یک کمربند    ۸۰

اهمیتی بسزا دارد و آماده    های بزرگ و قدرتمند چینی اعم از دولتی و خصوصیبلکه این بازار بزرگ برای شرکت

 .ساله مشارکت کنند ۲۵شوند در برنامه راهبردی  می

راهبردی  ۲۵برنامه   »برنامه  //    اجرا خواهد شد  ساله  یو  را  ساله همکاری   ۲۵لیوالن  و چین  ایران  راهبردی  های 

منطقه  مناسبات  در  ایران  برای  مهم  »فرصتی  همچنین  و  کشور«  دو  روابط  تعمیق  در  عطفی  بین انقطه  و  ی 

ها از جمله اقتصادی، ساله راهبردی که همه زمینه  ۲۵کرد: تدوین، امضا و اجرای برنامه    المللی« دانست و تصریح

شود، زمان بر است و شوخی نیست و به اعتقاد من این برنامه به طور حتم فرهنگی و گردشگری را شامل می

نباید    .اجرا خواهد شد  پکن  و  »تهران  اینکه  بیان  با  در مسیر گستوی  ای  دهند عده  دو طرف  اجازه  مناسبات  رش 

تحریم در مقابل  ایران  با  باید  انتظار درستی است که چین  ایجاد کنند«، گفت،  و مشکل  اندازی  آمریکا  سنگ  های 

های ظالمانه آمریکا برداشته شود ارتباط ایران استاد دانشگاه چینگ خوا افزود که اگر تحریم  .همکاری بیشتری کند

https://www.irna.ir/news/84091556/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.irna.ir/news/84091556/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87


 
د  بربا  این  و  شد  خواهد  بهتر  هم  شرکتنیا  و  چین  نباشد  تحریم  ایران  اگر  است.  بهتر  هم  چین  چینی ای  های 

توانند در ایران سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کنند، به ویژه اینکه ایران ظرفیت ها و منابع بسیارعالی از جمله می

 .انرژی، آب و برق و مردمی باسواد و تالش گر دارد

 

 تر کرونا باشیم چینی: منتظر عوارض مهلک  محقق

نانشان« پزشک و متخصص چینی کاشف سارس، با بیان اینکه باید منتظر موج دوم کرونا با  »ژونگ    -ایرنا    -تهران  

به گزارش روز شنبه ایرنا از    .نتایج اجتماعی بدتر در اکثر کشورها باشیم، گفت بعید است این اتفاق در چین بیافتد

ا در کشورش به عهده دارد گفت که هبری تیم مبارزه با کرونا ری "ایندیا نیوز"، این متخصص چینی که رنشریه هند

موج دوم همه گیری این ویروس مهلک به زودی اکثر کشورهای جهان را در بر خواهد گرفت و اوضاع اجتماعی این 

براساس این گزارش، وی به عنوان مشاور    .کشورها را بدتر خواهد کرد، اما بعید است این موج چین را در بر گیرد

نا در چین در حالی مدعی شد که این موج پیشتر در جهان آغاز شده و چین را در نوردیده  عالی در امر مقابله با کرو

است که ظاهرا این کشور در روزهای اخیر به ویژه در منطقه سین کیانگ در شمال غرب این کشور با نوع جدیدی  

که ویروس سارس را  این دانشمند سرشناس چینی    .جه شده و با آن دست و پنجه نرم می کنداز این ویروس موا

میالدی کشف کرده بود، همچنین در صفحه توئیتر خود علت مصونیت کشورش در برابر موج جدید   ۲۰۰۳در سال  

ت آن  برابر  در  چین  ملی  قوی  بسیار  تدافعی  مدیریت  و  راهکارها  را  مهلک  ویروس  این  گیری  و  همه  کرد  وصیف 

کشورها از  بسیاری  در  موج  این  دهشتناک  عوارض  بر  دادهمچنان  هشدار  جهان  ماه    .ی  اواسط  کرونا  ویروس 

عنوان در شهر »ووهان« واقع در مرکز چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به (  ۹۸آذر    ۲۴دسامبر سال گذشته )

صورت رسمی به (  ۹۸دی    ۹)  ۲۰۱۹دسامبر سال    ۳۰ر  شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین دبرده می الریه نام ذات 

به رغم تدابیر شدید محدود کننده در چین برای پیشگیری و مهار همه گیری   .در چین اعالم کردشیوع این ویروس را  

نفر به کرونا و    ۱۳۸کرونا، مسووالن امور بهداشتی در منطقه سین کیانگ واقع در شمال غرب این کشور از ابتالی  

ن رویداد در شرایطی رخ می دهد که  ای  .یماری در این منطقه و کشور خبر دادندیک کانون جدید از این ب  شناسایی

پیدا شدن   دنبال  به  ماه جاری  اوایل  کل جمعیت    ۱۲در  در شرق چین،  دائو  کرونا در شهر چینگ  به  ابتال   ۱۱مورد 

بودند گرفته  قرار  کرونا  آزمایش  تحت  این شهر  نفری  دو   .میلیون  بااین  که سین  مین  است  گذشته  ماه  در سه  ر 

 .بر می دهدکیانگ از شیوع ویروس کرونا خ

 

 تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر مثلث روسیه، چین و هند

جه  -ایرنا-تهران اقتصاد  و  سیاست  مدیریت  به  نسبت  بایدن  و  ترامپ  رویکردی  و انیتفاوت  ریز  کشورهای  همه   ،

آمریکا حساس کرده است. در این میان سه کشور چین، هند و روسیه   ۲۰۲۰درشت دنیا را نسبت به نتیجه انتخابات

بایدن و یا ترامپ کدام یک  .نیز هر کدام از منظر خود و با ضریب حسایت های بیشتری این انتخابات را دنبال می کنند

رسانه ای در   هد بود؟ این پرسشی است که ماهها است نقل محافل سیاسی ورئیس جمهوری بعدی آمریکا خوا

که یک چهارم کل   تریلیون دالر تولید ناخالص ملی(    ۲۱کل دنیاست. واقعیت است که حجم قدرت اقتصادی آمریکا )

اعم از سازمان  از سوی دیگر میزبانی از نهادها و سازمان های مهم جهانیتولید ناخالص جهانی را در اختیار دارد و 

اد؛ باعث شده که سرنوشت انتخابات در آمریکا برای همه کشورهای  ملل و سازمان های تابعه و تخصصی این نه

تصاد  ریز و درشت دنیا حساس و مهم باشد. همچنین تفاوت رویکردی ترامپ و بایدن نسبت به مدیریت سیاست و اق

منظری از  است.  کرده  دو چندان  را  این حساسیت  یکجانبه    جهانی  رویه  استمرار  ترامپ،  ریاست جمهوری  تداوم 

عنوان گرای به  بایدن  برابر  در  است.  ای  تعرفه  و  تجاری  های  جنگ  افزایش  و  المللی  بین  نهادهای  تضعیف  ی، 

طبیعی    .رفتاری قابل پیش بینی داردسیاستمدار سنتی و صاحب شناسنامه در سپهر سیاست آمریکا، الگوهای  
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از   کدام  که هر  و  است  رفتاری حامیان  ترامپ می  الگوهای  زمامداری  باشد. چهار سال  دنیا داشته  در  مخالفانی 

تواند چراغ راهنمای خوبی برای شناسایی حامیان و مخالفان ترامپ در اختیارمان بگذارد. مشخصا اتحادیه اروپا در  

 است. نظرسنجی که در بریتانیا ر دارد و مطلوب این کشورها روی کار آمدن بایدن دموکراتصف مخالفان ترامپ قرا

(you Gov) درصد پاسخ دهندگان گفته اند که تمایل دارند ترامپ بار دیگر پیروز انتخابات شود.   ۱۳صورت گرفته حدود

سیاست ورزی ترامپ در سوم نوامبر    درصد حامی بایدن بودند و از تمایل درونی شان برای پایان دوره  ۶۱در برابر  

مطرح است که در صورت  رهایی مثل عربستان سعودی، چین و کره شمالی این دیدگاه  سخن گفته اند. در کشو

پیروزی احتمالی بایدن، سخت گیری های حقوق بشری تشدید خواهد شد.اما موضوع های مطرح در حوزه ی چین،  

 .متفاوت تر است  امپهند و روسیه در صورت انتخاب بایدن یا تر

چین معماگونه  و  خاکستری  به  //    شرایط  نسبت  معماگونه  شرایط  جهانی  بزرگ  اقتصاد  دومین  عنوان  به  چین 

انتخابات آمریکا دارد. با اینکه روابط چین و آمریکا در دوره ترامپ دوران پرتنشی را سپری کرد اما هنوز رهبران چین  

ابط دو قطب  ایدن حمایت کنند و طرفدارش باشند. در دوره ترامپ رومشخص نکرده اند که از رقیب ترامپ یعنی ب

تاثیر موضوع جنگ تعرفه ها، روابط پرفراز و نشیبی را طی کرده است. ترامپ دو غول بزرگ    اقتصاد جهانی تحت 

به    وی همچنین آشکارا و صراحتا چین را    را مورد تحریم قرار داد. (Tik Tok)کمپانی چینی یعنی هوآوی و تیک تک

گ کنگی ها ایت رفتار چین را در مواجهه با مسلمانان ایغور و هنهندل کردن پاندمی کرونا ویروس متهم کرد و در نه

هسته و نیت اصلی سیاست ترامپ مشخص است و اینکه دنبال حفظ برتری قدرت   برای چینی ها   محکوم کرد.  

نگاه مثبتی به دولت چین اقتصادی و صنعتی آمریکا در برابر کنترل چین است. مساله در   اینجاست که بایدن هم 

ا انسانی سرکش توصیف کرده و اعالم کرده که  بایدن در اظهاراتی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ر  ندارد.

رویکردش در برابر چین، مقابله با سیاست های این کشور در موضوع هنگ کنگ و مسلمانان ایغورها خواهد بود. 

روی کار آمدن بایدن شکل    سمپاتی خاص از سوی رهبران حزب کمونیست چین نسبت به  این امر باعث شده که

م کرده که انتخابات آمریکا موضوعی کامال داخلی برای مردم آمریکاست و دولت چین نگیرد و دولت چین رسما اعال 

وسسات اطالعاتی آمریکا  البته در گزارشهایی که م   .هر کدام از نامزدها ندارد هیچ عالقه مندی به روی کار آمدن  

پیش بینی دوباره انتخاب    ده می شود که چینی ها ترجیح می دهند ترامپ غیر قابل ارائه داده اند این موضوع دی

نشود. با این مساله هم در میان تحلیل گران چینی مطرح است که سبک مدیریتی ترامپ فرصتی طالیی برای رشد  

ین در گزارش وزنامه چینی گلوبال تایمز به عنوان رسانه رسمی در چبیشتر چین در طی چهار سال اینده است. ر

 .ن روی کار بیاید. بایدن نرم تر و قابل مذاکره تر از ترامپ استاش آورده که برای چین بهتر است که باید

مریکا  هند دیگر قدرت بزرگ جهانی هم از نزدیک انتخابات آ//    برای هند   هر دو گزینه هایی مطلوب   ترامپ   بایدن و 

هزار نفر   ۱۰۰ور  فوریه با استقبال ستاره های ورزشی و در میان حض  را دنبال می کند. سفر ترامپ به هند در ماه

در استادیوم کریکت فاز جدیدی در تعامالت استراتژیک روابط دهلی نو و واشنگتن ایجاد کرد. به گمان بسیاری سفر  

بود. به  ت وزیری هند برای تقویت موقعیت سیاسی اش در هند  ترامپ به مثابه کودتایی برای "نارندا مودی" نخس

ای ارتقای جایگاه اش استفاده کرد. جالب اینجاست که طبق نظر سنجی  عبارتی مودی از از روابط اش با ترامپ بر

درصد مردم هند نگرش مثبت به آمریکا دارند. مهم ترین مساله هند، چین و پاکستان است  ۶۰ (Pew)موسسه پیو

بایدن را  ر نزاع اخیرشان با چین، حمایت کاخ سفید و کمپین هر دو این کشور نزاع مرزی هم دارد. برای همین د که با

آمریکا شد.   دولت  از  دولتمردان هند  بیشتر  باعث خوشایندی  این مساله  بایدن هم شخصیت  داشتند.  برای هند، 

پیوند "کامال هریس"  اینکه خانم  به خصوص  الی است  ایده  و  دارد.   مطلوب  بزرگ اش  مادر  از  با هند  نژادی  های 

با "ویوک   یدن مطلوبیت بیشتری نسبت به ترامپ برای مردم  میشارا" از پژوهشگران ارشد هندی معتقد است که 

باعث ترجیح بیشتر  آمریکایی ها همگی عواملی است که  برای غیر  از کار  هند دارد. سخت گیری ویزا و ممانعت 

 .بایدن باشد مردم هند به ریاست جمهوری 



 
نگاه تا  ترامپ  دوستانه  نگاه  روسیهمن   از  به  بایدن  شایعات  //    تقدانه  کانون  در  روسیه  گذشته،  سال  چهار  طی 

ارتباطات پشت پرده کمپین ترامپ قرار داشت. امروز هم این کشور با توجه به شرایط تحریمی اش از سوی آمریکا 

ب و  این کشور  با  روابط  برای گشایش  ای  روزنه  نظدنبال  اقتصادی اش است. طبق  از وضعیت سخت  رفت  ر رون 

باور   روسیه  مردم  گرفته عموم  دارد.  سنجی های صورت  روسیه  به  دوستانه  نگاه  ترامپ  که  ماه   دارند  در همین 

گذشته آگوست ترامپ به دستیاران اش گفته بود که تمایل دارد قبل از انتخابات نشست صمیمی با پوتین بگذازد.  

به مسکو سفر کرد؛    ۲۰۱۱ود وقتی بایدن در سال  نگاه انتقادی خاصی به روسیه دارد. گفته می ش  در برابر بایدن

برایند نگرش ها در جهان    .باز نگردد   ۲۰۱۲پیشنهاد داده بود که پوتین دیگر به رقابت های ریاست جمهوری در سال  

عمومی   افکار  مطلوبیت  از  آمریکا  انتخابات  به  نسبت  قاره سبز  در  بایدن  به خصوص  ریاست جمهوری  به  جهانی 

بایدن در کنار توجه  حکایت دارد. شخص بینی  آرام و قابل پیش  باعث  یت  امنیت جمعی  به اصل چندجانبه گرایی و 

شده که بخش اعظم افکار عمومی در جهان تمایل به روی کار آمدن بایدن از درون آرای الکترال کالج آمریکا داشته 

 .باشند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

کارشناسان بین المللی و چینی برای شناسایی    ستنش/  به نمايندگي از سازمان جهاني بهداشت

 منشأ کرونا 

شناسای برای  چینی  و  المللی  بین  کارشناسان  نشست  شدنخستین  آغاز  کرونا  ویروس  منشأ  گزارش    .ی  به 

الملل بین  صداوسیما سرويس  تلویزیو خبرگزاری  شبکه  از  نقل  یک  به  عربی؛  نیوز  اسکای  از  نی  متشکل  هیئت 

کارشناسان بین المللی به نمایندگی از سازمان جهانی بهداشت، نخستین نشست خود را برای شناسایی منشأ  

تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت این سازمان به تالش    کرونا با کارشناسان چینی آغاز کردند.

لوگیری کند. های مرتبط با آن در آینده جدهد تا از بیماری ویروس کرونا ادامه می  هایخود برای معین کردن ریشه 

پایان   از  با همکاری چین، منشأ ویروس کرونا شناخته شود، ویروسی که  امیدوار است  سازمان جهانی بهداشت 

 هزار نفر را در جهان به کام مرگ کشانده است.  ۲۰۰تا کنون، حدود یک میلیون و  ۲۰۱۹سال 

 

 افزایش نسبی فعالیت صنعتی چین /   اره ملی آمار چین دا

  ۴،۹تولید ناخالص ملی چین در سه ماهه سوم )ژوئیه تا سپتامبر( نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته  

  به نقل از خبرگزاري رويترز، فعالیت  یماصدا و س  خبرگزاری  به گزارش سرویس بین الملل    .درصد افزایش داشت

صنعتی چین در ماه اکتبر با آهنگی نسبتا کند، افزایش داشت که این افزایش بیش از حد انتظار تحلیلگران بود و از  

دارد. حکایت  کرونا  گیری  همه  از  پس  کشور  این  اقتصاد  احیای  کرد    ادامه  اعالم  شنبه  روز  چین  آمار  ملی  اداره 

با اهمیت اقتص شاخص مدیران خرید )يا شامخ،شاخص   ادي است كه به صراحت نمایانگر وضعیت رونق و  بسیار 

رسید که این رقم در ماه قبل   ۵۱,۴ای در ماه اکتبر به رقم  رکود در بخش های مختلف کسب و کار است.( کارخانه 

رسد کاهش یابد، اما به نظر می  ۵۱,۳تحلیلگران انتظار داشتند شاخص مدیران خرید به    بود.  ۵۱,۵یعنی سپتامبر  

تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم )ژوئیه تا    صاد چین همچنان در مسیر خوبی قرار دارد.که احیای اقت

تحلیلگران انتظار داشتند که در    درصد افزایش داشت.  ۴,۹سپتامبر( نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته  

رد بخش خدمات نشان داد که  تحقیق در مو  درصد افزایش داشته باشد.  ۵,۲دی چین  این دوره زمانی، رشد اقتصا

 رسید. ۲۰۱۳فعالیت در این بخش برای هشتمین ماه پیاپی افزایش داشت و به باالترین سطح از اکتبر 
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 ها بین چین و تایوانتشدید تنش

 J-۲۰ های نسل پنجمت نبرد هوایی جنگندهها بین چین و تایوان، ارتش چین تصاویری از تمرینابا شدت گرفتن تنش

الملل  .را منتشر کرد بین  و سیما به گزارش سرویس  توج خبرگزاری صدا  با  ویژه  به  اخیر  ماه  در چند  پکن،  به  از  ه 

  ۲۰جنگنده نسل پنجم جی    اند.  را افزایش داده های نظامی  ها در منطقه تنگه تایوان، دو طرف تمرینافزایش تنش 

پیشرفته  حقیقت  میدر  حساب  به  چین  ارتش  هوایی  نیروی  عملیاتی  رزمی  هواپیمای  دیگر   آید.ترین  سوی  از 

تحریک هرگونه  داد  هشدار  آمریکا  به  چین  دفاع  وزارت  به    سخنگوی  محکوم  تایوان  تنگه  بین  تقابل  ایجاد  برای 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم    پکن به هر اقدامی علیه چین پاسخ خواهد داد.گوید  شکست است. وی می

از اختالف افکنی آمریکا انتقاد کرد و گفت: برخی سیاستمداران آمریکایی در تهمت و بدگویی و اتهامات واهی به  

خود است فروش سالح به  گویند آمریکا فقط به فکر منافعهان را فریب دهند. کارشناسان نیز میتوانند ج چین، نمی

 کند. ست و از سوی دیگر تایوان را برای جدایی از جین وسوسه میتایوان از یک سو مداخله در امور داخلی چین ا

 

 :نیاقتصادآنال -

 یوآن چین از همه رقبای آسیایی خود بیشتر رشد کرد   طی هفته گذشته؛

در مقابل دالر رشد کرد. رشد در پایان معامالت هفته گذشته،یوآن چین بیش از همه ارزهای منطقه آسیا اقیانوسیه 

کشور این  اقتصاد  قدرتمند  ریکاوری  با  یوآن  شدادامه   ارزش  گزارش  .دار  پایان   اقتصادآنالین به  در  مهر،  از  نقل  به 

گذشته هفته  همه چین یوآن معامالت  از  آسیا بیش  منطقه  رشد   ارزهای  کرد.  رشد  دالر  مقابل  در  اقیانوسیه 

دیروز، جمعه، در آخرین روز معامالتی    .ادامه یافت کرونا با ریکاوری قدرتمند اقتصاد این کشور از بحران یوآن ارزش

برابر دالر در  نیم درصد  ارز چین  به   آمریکا هفته،  و  برابری  جهش کرد  گران مورگان تحلیل  .واحد رسید  ۶.۶۷۸۹نرخ 

اشنایدر از  دامنیک  .سال آینده به سومین ارز ذخیره جهان تبدیل شود  ۱۰اند ارز چین ظرف  بینی کردهاستنلی پیش

مدیریت سرمایه حسابمی اسیوبی  بانک  رشد  خواهد شد.  تقویت  بیشتر  هم  این  از  چین  ارز  جاری    گوید:  ارزی 

 .چین به علت صادرات قدرتمند و کسری خدماتی پایین باعث تقویت نرخ ارز چین شده استالمللی بین

 

 های سومین مرکز مالی جهان شد شانگ :طبق گزارش بیست و هشتم شاخص مراکز مالی جهان 

مرکز برتر ۳های به دنبال نیویورک و لندن به جمع  هشتم شاخص مراکز مالی جهان شانگطبق گزارش بیست و  

پیوست جهان  گزارشب  .مالی  شاخص اقتصادآنالین ه  هشتم  و  بیست  گزارش  طبق  مهر،  از  نقل  مراکز  به 

به جمع  جه مالی نیویورک و لندن  برتر مالی جهان پیوست  ۳ان شانگهای به دنبال  به    .مرکز  این گزارش که  طبق 

شود، شانگهای  زن منتشر میدر شن توسعه چین ین لندن و مؤسسه  / زی صورت مشترک توسط اتاق فکر گروه

ه کنگ با یک پلطبق همین گزارش هنگ  .یک رتبه ارتقا یافته و به رده سوم رسید و توکیو به رتبه چهارم نزول کرد

زن و در ویرایش جدید این گزارش شن  .با یک پله افت به رتبه ششم نزول کرد سنگاپور م رسید وارتقا به رتبه پنج

لوس جایگزین  به آنجلس زوریخ  و  شدند  ژنو  پی  ۱۰جمع    و  جهان  مالی  برتر  بین    .وستندمرکز  برتر،   ۳۰در  مرکز 

از   بیش  مادرید  و  سئول  بوستون،  کردند  ۵لوکزامبورگ،  جهش  شاخص    .پله  را   ۱۲۱این  جهان  برتر  مالی  مرکز 

ظر  بندی دیگری از مراکز مالی که آنها را از ن در رده   .مرکز تحت شاخص اصلی آن قرار دارند  ۱۱۱کند که  بندی میرده 

رسی کرده است، نیویورک در رده اول قرار دارد و به دنبال آن پکن، شانگهای، لندن  رقابتی بودن سطح تکنولوژی بر

علت افزایش رده شانگهای توسعه قدرتمند مرکز مالی    .دهندزن پنج رتبه برتر جهان را به خود اختصاص می و شن

ثیرگذاری جهانی این شانگهای به طور مداوم با رشد تأ. سیستم بازارهای مالی  های اخیر استاین شهر در سال

 .مرکز ارتقا یافته است
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 :سنایا -

دهیم/ سه  سفیر چین: واکسن کرونا را پس از تولید به ایران هم می/   وگو با ایسنا تشریح کرد در گفت

 پیشنهاد پکن برای صلح در خلیج فارس 

محدودیت لغو  است  معتقد  ایران  در  چین  خلق  جمهوری  قطعنامه    سفیر  براساس  ایران  تسلیحاتی  ،  ۲۲۳۱های 

بینبازتاب  جامعه  مشترک  موضع  چندجانبهدهنده  حفظ  خصوص  در  مسئله  المللی  موجود  پیامدهای  گرایی، 

مهر    ۲۷تای اجرای برجام  شورای امنیت و در راس  ۲۲۳۱براساس قطعنامه    .ای ایران و کارآمدی برجام استهسته

محدودیت های تسلیحاتی ایران و همچنین محدودیت های مسافرتی    ۲۰۲۰تبر سال  اک  ۱۸ماه سال جاری برابر با  

برخی اشخاص حقیقی لغو شد که بنا به بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان لغو این محدودیت ها خودکار بوده و  

امور خارجه اش   این اتفاق چین از جمله کشورهایی بود که سخنگوی وزارتپس از   .به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد 

انتقاد کرد و آن  از اظهارات تهدید آمیز وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه تجارت تسلیحاتی کشورهای مختلف با ایران

چانگ    تد نظامی با ایرانهای تسلیحاتی ایران و باز شدن راه داد و سپایان تحریم  .را کامال غیر قابل توجیه دانست

»با توجه به پایان محدودیت   ایران در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال کههوآ سفیر جمهوری خلق چین در  

ایران، کرد:   تسلیحاتی  ابراز  دارد؟«،  هایی  برنامه  چه  ایران  با  تسلیحاتی  های  همکاری  راستای  در  چین  دولت 

جایی  های جابه ت های تسلیحاتی علیه ایران و محدودیسازمان ملل، تحریمشورای امنیت    ۲۲۳۱مطابق با قطعنامه  

ای مهم در  وی خاطر نشان کرد: این لحظه    .تکمیل شد  ۲۲۳۱منقضی و اولین فاز اجرای قطعنامه    ۲۰۲۰اکتبر   ۱۸در  

قطعنامه   و  برجام  اجرای  می  ۲۲۳۱فرآیند  بازتاب محسوب  و  بین شود  جامعه  مشترک  موضع  در المللدهنده  ی 

ای ایران و کارآمدی برجام  پیامدهای موجود مسئله هسته گرایی، مرجعیت شورای امنیت،  خصوص حفظ چندجانبه 

 .است

این دیپلمات چینی تاکید کرد: چین به همکاری  //    پایبندی چین به برجام و تاکید بر لزوم اجرای آن توسط همه اعضا

قطعنامه   و  برجام  اجرای  پیگیری  تداوم  منظور  به  طرفین  تمامی  پیشرفت۲۲۳۱با  و  ،  سیاسی  فصل  و  حل  در 

مسئله هسته دیپ بینلماتیک  گسترش  منع  از سیستم  و حراست  ایران  و اای  ای(  افزارهای هسته  لمللی) جنگ 

شورای امنیت    ۲۲۳۱چانگ هوآ می گوید: در قطعنامه    .صلح در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ادامه خواهد داد

تسلیحاتی علیه ایران قید شده است    هایسازمان ملل به طور آشکار برداشته شدن اقدامات بازدارنده نظیر تحریم

شود. چین به حراست از صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس و   ی به آن عملاکه باید به طور وفادارانه 

مسئله هسته دیپلماتیک  و  سیاسی  فصل  و  فعاالنه حل  کردن  پیشبرد  دنبال  با  چین  است.  بوده  متعهد  ایران  ای 

در خصوص صادرا سیاست بینهایش  تعهدات  و  نظامی  تجهیزات  ت   المللیت  دادوستد  انجام  به  به  اش،  سلیحاتی 

 .دهدادامه می  شیوه ای محتاطانه 

طرح صلح چین برای خلیج فارس از دیگر موضوعاتی بود که وزیر امور خارجه  //    طرح صلح چین برای خلیج فارس

رح کرد و از اعضای شورای امنیت سازمان چین اخیرا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در سطح وزیران مط

ف و کشورهای حوزه خلیج  آرمان ملل  به  نسبت  تا  بینارس خواست  منطقه  های جامعه  مردم  به خصوص  المللی 

باشندپاسخ داشته  بیشتری  که    .گویی  صلحی  طرح  که  این سوال  به  پاسخ  در  تهران  در  چین  سفیر  هوآ  چانگ 

  ۲۰ه موضوعاتی است و چه هدفی را دنبال می کند؟ گفت: در عصر روز  کشورش برای منطقه آماده کرده شامل چ

، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین، وانگ یی، از طریق ویدیو کنفرانس در پکن در نشست شورای  ۲۰۲۰کتبر  ا

با اشاره بر اینکه   امنیت سازمان ملل در سطح وزیران در خصوص وضعیت در منطقه خلیج فارس شرکت کرد. او 

و حتی در سطح    ح و امنیت منطقههای موجود در منطقه خلیج فارس در حال گذاشتن تاثیری مخرب بر صلشتن



 
المللی است، از اعضای شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای حوزه خلیج فارس خواست تا کلید رسیدن به  بین

نیک  با  را  آرمان صلح  به  نسبت  و  بجویند  نیت  حسن  و  بین خواهی  جامعه  منطقه  اهای  مردم  خصوص  به  لمللی 

یح کرد: چین سه پیشنهاد را ارائه داده است: نخست تعهد به قانون به وی تصر  .گویی بیشتری داشته باشندپاسخ

بایست اهداف و اصول منشور سازمان ملل را دنبال  منظور ارتقای امنیت خلیج فارس است. تمامی طرف ها می

نرم روابطکنند؛  بر  حاکم  بنیادین  گذاشتنبین   های  احترام  جمله  از  فصل  المللی  و  حل  و  حاکمیت  حق  به    کامل 

و  صلح کنند؛  مخالفت  فشار  اعمال  برای  زور  از  استفاده  و  یکجانبه  های  تحریم  با  کنند؛  حفظ  را  مناقشات  آمیز 

به برای رسیدن  پندارن استانداردهای دوگانه  بازدارنده می  انگاشتن هرآنچه که عامل  نادیده  و  د را رها  اهدافشان 

خود نقش  کامل  طور  به  باید  ملل  سازمان  میانج کنند.  در  تالش یرا  از  و  کند  ایفا  مذاکرات  تسهیل  و  های گری 

ای همچون شورای همکاری خلیج فارس حمایت کند. تمامی طرف ها باید به طور  گرایانه تشکیالت منطقهمیانجی

للی خود را عملی کنند. پیشنهاد دوم حفظ همسایگی  المهای شورای امنیت را اعمال و تعهدات بینجد قطعنامه 

به منظور کمک انتخاب کند پس  تر کردن خلیج فارس است. هیچ کشوری نمیبه امن  خوب  را  تواند همسایگانش 

را  همزیستی مسالمت  بنیادین  باشند، اختالفات  به دنبال تفاهم  باید  انتخاب درست است. تمامی طرفها  تنها  آمیز 

و فراهم کردن شرایط الزم برای  وگو و مشورت  ای را کنار بگذارند، به انجام گفت های فرقه دودستگی نادیده بگیرند،  

تر کردن خلیج  به گفته وی؛ پیشنهاد سوم هم دفاع از عدل و عدالت به منظور باثبات   .ای متعهد بمانند امنیت منطقه 

ه خلیج فارس است. با اینکه کشورهایی  گوید: خلیج فارس خانه تمامی کشورهای حوزفارس است. چانگ هوا می

پا را فراتر های سازنده ممکن است کمک  که در حوزه خلیج فارس نیستند از گلیم خود  نباید  را پیشنهاد دهند،  ای 

هایی را برای منافع شخصی تشکیل دهند. کشورهایی که جزو کشورهای حوزه خلیج فارس نیستند، ببرند و محفل

ح و تحکیم شرایط ای در جهت ارتقای مذاکرات صلهای صادقانه النه اتخاذ کنند و تالش باید موضعی متعادل و عاد

 .محلی داشته باشند

منطقه گفت فارسوگوی  خلیج  حوزه  در  اختالفات  کلید حل  برجام،  اساس  بر  ادامه  //    ای  در  ایران  در  پکن  سفیر 

شد: چین وزارت یادآور  باور خارجه  این  هسته بر  مسئله  که  ایاست  خلیج  ای  منطقه  در  وضعیت  برای  کلیدی  ران 

و  عادالنه  موضعی  اتخاذ  به  تهدیدها،  با  مواجه  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای  اکثریت  است.  فارس 

هسته بی مسئله  سر  بر  مشترکطرفانه  اقدام  جامع  برنامه  اجرای  و  ایران  قطعنامه    ای  امنیت   ۲۲۳۱و  شورای 

باقی   برای گفت  خواهان تشکیل صحنیمانند. چین  سازمان ملل متعهد  برای کشورهای  جدید  وگوهای چندجانبه 

تنش برای  عزم  افزایش  و  مشترک،  اقدام  جامع  برنامه  حفظ  پایه  بر  فارس  خلیج  اجماعحوزه  حصول  و  در  زدایی 

این صحن باید علنی و متعادل باشد؛ در نتیجه تمامی  وی ادامه داد:   .خصوص حفظ صلح و ثبات در منطقه است

وگو ملحق شوند و  ها باید اصول احترام متقابل، درک متقابل و سازگاری متقابل را رعایت کنند، به فرایند گفت  طرف

نگرانی  کنشبه  صحن  این  کنند.  رسیدگی  برابر  شرایط  یک  در  مشورت  طریق  از  خود  بود-های  خواهد  در محور  ؛ 

دیگر در نیمه راه را دنبال کنند و تمرکزشان را  نتیجه تمامی طرف ها باید اصول بده بستان، همگامی و رسیدن به یک

دهد پس تمامی بر روی اعتمادسازی و نشان دادن حسن نیت بگذارند. این صحن پیشرفت مداوم را هدف قرار می

تر با یکدیگر همکاری کنند و سپس به سراغ مشکالت  سادهطرف ها باید به اجماع برسند و ابتدا برای حل مشکالت  

وگوها اطمینان حاصل  به طور پویا دستورات جلسات را تنظیم کنند تا از پیشرفت آرام و مداوم گفت  تر بروند و سخت

فارس همیشه   .کنند خلیج  حوزه  کشورهای  کرد: همه  ابراز  کشورش  خارجه  وزیر  از  نقل  به  هوآ همچنین  چانگ 

فرونشاندن   ایفا و برای  شرکای خوبی برای چین هستند. چین نقش فعالی در امور منطقه خلیج فارس  دوستان و

ای تمام تالش خود را می کند. چین همچنین به عمیق تر کردن همکاری هایی که برای هر دو طرف  شرایط منطقه 

ه کمک می کند که شالوده کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه می دهد و به منطق سودمند هستند، به تعامل با

  .توسعه و ثبات را مستحکم تر کند



 
سفیر جمهوری خلق چین درباره  //    کاری چین با کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با پاندومیکرونا و هم

ایران( جمله  فارس)از  خلیج  حاشیه  کشورهای  با  چین  گفت:  پاندومی  این  با  مقابله  برای  همکاری  و  در  کرونا 

ها زیع واکسن به اتمام رسید، واکسن ای دارد و هرگاه که کار تولید و توهمکاری فعاالنه   ۱۹خصوص مبارزه با کووید  

نیاز در اختیار   به میزان  به تمامی کشورهای منطقه و جامعه  را  تا  آماده است  آن ها قرار می دهد. چین همواره 

چانگ هوا با اشاره به نشست    .المللی در پیشبرد ثبات و امنیت منطقه و ساختن یک "مامن امنیت" ملحق شودبین

دربا امنیت  ناخیر شورای  وزیر خارجه کشورمان  فارس که محمد جواد ظریف،  در خلیج  امنیت  ایراد  ره  به  آن  در  یز 

شورای امنیت سازمان   ایرئیس دوره   -یادآور شد: نشست در سطح وزیران و به ابتکار روسیه   سخنرانی پرداخت،

امور خارجه روسیه،    –ملل   وزیر  بر عهده سرگئی الوروف،  این نشست  میزبانی  و وزرای  برگزار شد.  قرار داشت 

امنیت سازمان مل آنتونیو گوترش،  امور خارجه دیگر اعضای شورای  به همراه کشورهای منطقه خلیج فارس و  ل 

 انتهای پیام  .دبیرکل سازمان ملل متحد در این جلسه حضور داشتند

 

 : ختگانیفره -

 ها از شراکت با چینیعایدی دو میلیون دالری  /   مکاری راهبردی ایران و چین به فناوری نانو رسیده

از جدی یکی  به  آسیایی  بازار کشورهای  تبدیل شدهترین  فناورانه  نیز  و  نانو  فروش محصوالت  برای  درحال  ها  اند. 

های زیادی برای گفتن دارد، بنابراین با  و حرف  حاضر، ایران رتبه چهارم دنیا را در عرصه فناوری نانو در اختیار داشته

بین روابط  میالمللبرقراری  دهدی  افزایش  را  خود  تولیدات  زمینه  »فرهیختگان  .تواند  گزارش  از   ،«به  نانو  فناوری 

کردند عالوه سال تالش  و محققان  رفت  پیش  دنیا  دیگر کشورهای  با  و همگام  ایران  در  پیش  زمینه  ها  در  اینکه  بر 

  های خود را در عرصه تولیدات نیز تقویت کنند. به  ببرند، توانمندیطح جهانی باالعلمی در این حوزه خود را در س

از   یکی  کلی،  میانگیزهطور  که  تبادالت  هایی  شود،  آنها  رشد  باعث  و  کرده  تقویت  را  داخلی  تولیدات  تواند 

های محدودیت   ها ول تحریمهای اخیر به دلی توانیم با دیگر کشورها انجام دهیم. اما در سال المللی است که میبین

تقریبا بسیار   ایران و کشورهای غربی  بین  تبادالت علمی  ایران تحمیل شده،  بر  از سوی آمریکا  جهانی که بیشتر 

اندک و این ارتباطات در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای شرقی محدود شده است و درواقع، کشورهای آسیایی  

اند. درحال حاضر، ایران رتبه چهارم  نو و نیز فناورانه تبدیل شده ش محصوالت نا ها برای فروترین بازار به یکی از جدی

حرف و  داشته  اختیار  در  نانو  فناوری  عرصه  در  را  روابط  دنیا  برقراری  با  بنابراین  دارد،  گفتن  برای  زیادی  های 

 .تواند زمینه تولیدات خود را افزایش دهدالمللی میبین

دپیشنهاد چینی   مشها، سرآغاز  نانوی  گفت //    ترکفتر  در  چین  و  ایران  نانوی  مرکز  مدیر  قربانعلی،  با  امیر  وگو 

به سال  »فرهیختگان« می  ایران و چین  نانوی  به برمی   ۲۰۱5گوید: »سابقه بحث مرکز  و  اردیبهشت گردد  عبارتی 

کشور چین داشت از  ، سرکار، دبیر ستاد نانو در سفری که به  ۲۰۱۲های  این مرکز افتتاح شد. حدود سال   ۹4سال  

ای با عنوان »پارک صنعتی سوژو« بازدید کرد. این مجموعه، یک پارک صنعتی در نزدیکی شانگهای است موعهمج

اند. برای  های هایتک توسعه داده های نوآوری و فناوری میالدی آن را برای گسترش بحث  ۱۹۹4ها از سال  که چینی

ی نانو، دیگری بیوتکنولوژی و سومی هم حوزه  ه یکی از آنها فناوراین شهر سه اولویت در نظر گرفته شده است ک

اطالعاتفناوری  می  «.است ICT و IT های  ادامه  های  او  سال  »سرکار  پارک   ۲۰۱۳و    ۲۰۱۲دهد:  از  بازدیدی 

زیرمجموعه از  مینانوپلیس،  هم  نانو  شهر  آن  به  که  داشت  چین  در  صنعتی  پارک  سال  های  این ۲۰۱4گویند.   ،

اوری نانو دعوت کرد با توجه به جایگاه خوبی که ایران در حوزه فناوری نانو داشت، در  نانوپلیس از ستاد فن مجموعه  

بود که در اولین سفر راهی چین شدیم تا   ۹۳المللی این پارک دفتری به ایران اختصاص داده شود. بهمن  بخش بین

اردیبهشت   و  دهیم  انجام  را  اولیه  امضای  ۹4کارهای  با  که  بیتفاهمنامه   بود  که  پارک  ای  و  نانو  فناوری  ستاد  ن 
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افزاید: »پیش از ایران، سه کشور چک، فنالند و هلند نیز او می   «.اندازی این دفتر انجام شدنانوپلیس امضا شد، راه

راه  این مجموعه  بود. درحال حاضر،دفاتری در  نانوپلیس  ایران چهارمین کشور حاضر در پارک  و  بودند   اندازی کرده 

طور رسمی،  ها شکل گرفت و به هم در چین آغاز به کار کرده است و این ارتباطات از همان سال دفتر نانوی کانادا  

 «.آغاز شد ۲۰۱5کار دفتر از سال 

ای برعهده دارد  کند و وظیفه هر شرکت و مرکزی با هدفی خاص آغاز به کار می //    ماموریت دفتر نانو ایران و چین  

به گفته قربانعلی، بعد از امضای تفاهمنامه    .م از این اصل مستثنی نبودکز نانوی ایران و چین هطور قطع، مرو به 

ترین آنها، بحث صادرات محصوالت نانو به کشور چین هایی برای این دفتر در نظر گرفتیم که مهممشترک، ماموریت 

بت که  کردیم  استفاده  پایگاهی  عنوان  به  چین  از  ما  بهانه،  این  به  محصوبود.  طریق،  آن  از  به التوانیم  را  مان 

همکاری توسعه  بحث  کنیم.  صادر  هم  دیگر  دانشگاه R&D کشورهای  بین  تحقیقاتی  بحث  و  چین،  و  ایران  های 

های علم و فناوری و تجاری، بحث تامین  ها و سفرهای هیاتها، حضور در نمایشگاه هماهنگی و برگزاری نشست 

شرکت که  قطعاتی  و  دانشمواد  شرکتهای  و  نانو  بنیان  شرکتهای  جزء و  داشتند،  احتیاج  دانشگاهی  های 

های کند که با توجه به تمام این ماموریت اما او در ادامه تاکید می   .هایی بود که در این مرکز شکل گرفتماموریت 

است. ما بنیان و نانوی کشور چین  ترین ماموریت ما، بحث توسعه صادرات محصوالت دانشذکرشده، باز هم مهم

تا  یک را  فعالیت۲۰۱6سال  سالی  انجام  به  راه ،  نظیر  اولیه  هایی  ارتباطات  و  محصوالت  معرفی  و  دفتر  اندازی 

سال   ابتدای  در  و  دادیم  دی  ۲۰۱6اختصاص  رئیس ۹4ماه  یعنی  آن ،  در  که  داشت  ایران  به  سفری  چین  جمهور 

های نه توسعه همکاری آکادمی علوم چین در زمیای مشترک بین معاونت علمی و  همزمان با این سفر، تفاهمنامه

، ستاری سفری را به کشور چین داشت و از دفتر نانوی ۹5فناوری نانو بین ایران و چین امضا شد. بعد از آن در آبان 

 هزار شرکت مستقر هستند که۲5ایران و چین و نیز پارک نانوپلیس بازدید کرد. در پارک صنعتی سوژو چیزی حدود  

GDP رسدمیلیارد دالر می  6۰ ها به حدودنه این شرکتساال. 

نانوبنیان ارائه خدمات به دانش    دهد: »بعد از سفر ستاری، قرار شد دفتر  مدیر این مرکز ادامه می//    ها در کنار 

شرکت  صادراتی  پایگاه  عنوان  به  چین  و  ایران  دانش نانوی  مجموعه های  و  شود  شناخته  چین  کشور  در  بنیان 

تا پیش از آن در اختیخدماتی ر بنیان هم های دانش دادیم، قرار شد به تمام شرکتهای نانویی میار شرکت ا که 

بنیان ایران و چین. بعد از این سفر، در سال  های هایتک و دانشارائه دهیم. درواقع، این دفتر پلی شد میان شرکت

ح۲۰۱۷ و  پزشکی  تجهیزات  بیوتکنولوژی،  حوزه  در  تخصصی  دفتر  یک  در،  و  شد  افتتاح  دارویی  ،  ۲۰۱۸اوایل    وزه 

دانشراه  محصوالت  دائمی  نمایشگاه  سال  اندازی  در  هم  آن  از  بعد  داشتیم.  شانگهای  شهر  در  را  ، ۲۰۱۹بنیان 

فناوری  حوزه  در  را  مشترکی  محیط مجموعه  راههای  پساب  و  آب  تصفیه  و  این  زیست  از  غیر  کردیم،  اندازی 

هم  مجموعه گوآنجو  شهر  در  چینها،  جنوب  اهمیت  به  توجه  حوزه  به   با  در  شنزن  و  گوآنجو  شهرهای  خصوص 

دفتر می پنج  به  آنها  که مجموع  داریم  دفتر  یک  اطالعات،  در حوزه فناوری  که  فعالیت رسد  تخصصی  مختلف  های 

 «.دهیمبنیان قرار میهای دانش کنند و ما خدماتی را در اختیار شرکتمی

کند که طی پنج سال اخیر که از عمر این  تاکید می  او//    بنیانشرکت دانش  ۹والت  قرارداد برای صادرات محص 12  

ما حدود  دفتر می برای    ۱۲گذرد،  دانش  ۹قرارداد صادراتی  داشته شرکت  درآمد  بنیان  دالر  دومیلیون  که حدود  ایم 

به   نزدیک  برگزاری  همچنین  است.  بوده  محصوالت  قطعی  صادرات  از  نشس  ۳۰حاصل  و  بین نمایشگاه  را  ت 

و چشرکت ایرانی  نمایشگاه های  در  و  داشتیم  نمایشگاه ینی  مانند  تخصصی چین  نمایشگاه های  و  نانو  های  های 

برگزار می پلیمر که تحت و محیط عنوان »چاینا پالس«  آب  فناوری  در حوزه  در  شوند،  نمایشگاه »آکواتک«،  زیست 

شود. در یکی از زار میداریم که به صورت ساالنه برگ  آی« رااچپی حوزه پزشکی و بیوتکنولوژی نمایشگاه »سی

عنوان کارگزار معاونت شود، ما به چند سالی است برگزار می  china import های مهم چین که به عنواننمایشگاه 

های ایرانی به صورت مجزا در آنها  ها حاضر هستیم و شرکت علمی و صندوق نوآوری شکوفایی در این نمایشگاه 



 
تاکنون نشست   «.ندحضور دار او،  از حدود  ها و جلسات مختلفی داشتهبه گفته  نمایندگی رسمی بیش   ۳۰ایم و 

ها تنها منحصر به فناوری نانو نیستند و  کنیم. این شرکتبنیان را در چین برعهده گرفته و پیگیری میشرکت دانش

حوزه  تجدر  و  دارویی  گیاهان  پزشکی،  اطالعات،  فناوری  چون  مختلفی  شرکتهای  با  آزمایشگاهی   های هیزات 

 .کنیمبنیان همکاری و ارائه خدمت می مختلف دانش 

قربانعلی در توضیح بیشتر مراکز فعال ایرانی در چین //    برندهای تخصصی کریدور همکاری با پارک صنعتی چین  

رکایی که در پارک  کنند که طی همکاری با شگوید: »این مراکز بیشتر به این شکل عمل میبه »فرهیختگان« می

ها را به صورت موضوعی ایم که بتوانیم فعالیت شرکتدارند، برندهای تخصصی را ایجاد کرده   صنعتی چین حضور

فناوری  برعهده معاونت علمی، ستادهای  ایران،  در  کار  این  اما پشتیبانی  کنیم.  و مجموعه  پیگیری  راهبردی  های 

شرکت و  است  صادرات  ارزیاکریدور  طریق  از  کریبی ها  مجموعه  و  علمی  معاونت  دریافت های  و  صادرات  دور 

های چینی در  شوند و بعد از آن، ما این ارتباطات را با شرکتهای معاونت علمی و ستادها به ما معرفی میحمایت

کنیم. درواقع، برخی از این مراکز دارای دفتر کاری در چین هستند قالب برندهای تخصصی شکل گرفته، برقرار می 

کنند. ما این برندها را با توجه به  لب یک فعالیت تخصصی شکل گرفته و فعالیت میبیشتر آنها به عنوان برند در قا  و

های علم و فناوری  ای که در کشور چین داریم، شکل دادیم تا ذیل آن بتوانیم همکاریها و پارتنرهای تخصصیحوزه

 «.انجام دهیم

ان و چین با بیان اهمیت کشور چین به مدیر مرکز نانوی ایر//    بردهای علمیتاثیر مشارکت ایران و چین در پیش   

حوزه می توسعه  دنیا  در  خود  علمی  جایگاه  بهبود  و  علمی  در های  علمی  باالی  جایگاه  با  کشوری  »چین،  گوید: 

به  و  مساله دنیاست  است.  رشد  درحال  هم  دشدت  چین  دولت  که  است  این  دارد،  وجود  کشور  این  در  که  ر ای 

ان »احیای جاده ابریشم« در دستور کار خود قرار داده است. درحال حاضر، چند  ای را با عنوهای اخیر برنامه سال

رئیس  دستور  با  سیاست  این  است  می سالی  پیگیری  چین  همکاریجمهور  توسعه  آن  هدف  که  های شود 

زمینه بین در  با کشورهای مختلف  و حوزه های سرمایه المللی  تجاری  به    گذاری،  توجه  با  ایران هم  فناوری است. 

چینیج که  است  کشورهایی  از  یکی  داریم،  کشور  در  علمی  رشد  و  علمی  بحث  مورد  در  که  هم  ایگاهی  ها 

تواند شکل بگیرد، البته  اند. به این طریق، ارتباطات خیلی خوبی میمندی خود را به همکاری با آن نشان داده عالقه 

بحث  ارتباط در  و  تحقیقاتی  بینهای  علمی  ات  جامعه  و  فضا  به دانشگاهی،  نسبت  خوبی  شناخت  کشور 

دانشگاه دانشگاه  رویکرد  بیشتر  و  ندارند  چین  دانشگاه های  با  همکاری  و  ارتباط  تاکنون  ما  و  های  آمریکایی  های 

د موثر توانگیری این ارتباطات بسیار میرسد شکلاروپایی بوده، این موضوع هنوز خیلی شکل نگرفته و به نظر می

های  های زیادی را روی دانشگاه گذاریهای اخیر سرمایه کند که دولت چین طی سالگشا باشد.او عنوان میو راه 

جزء   چین  کشور  کشورهای  تا  داده  انجام  رتبه   ۱۰۰چین  هم  حاضر  درحال  و  گیرند  قرار  جهان  برتر  های  دانشگاه 

دان دانشگاه  تعداد  پیدا کرده و هم  ارتقا  این کشور  رتبه شگاه های  وارد  که  دنیا می  هایبندیهای چین  شوند، برتر 

دانشگاه برتر جهان سال به    ۱۰۰های  های چین در رده درحال افزایش است و شاهد آن هستیم که تعداد دانشگاه

 .آوردهای ما فراهم میشود. این شرایط، فرصت مناسبی را برای دانشگاه سال بیشتر می 

بنیان ن، در حوزه بحث صادرات محصوالت دانش بر ایعالوه //   بنیانروش محصوالت دانشبازار چین، فرصتی برای ف  

به  هم کشور چین فرصت بسیار مناسبی است، چراکه بزرگی است.  بازار بسیار  مثال، شرکت بازار چین،  عنوان 

ت دستگاه صنعتی های اخیر، در ایران موفق به فروش حدود هفت تا هشبنیان فناوران نانومقیاس، طی سالدانش 

بازار تقریبا  و  به   شده است  این شرکت اشباع شده،  برای  تمام شرکت ایران  که  فیلترسازی که  طوری  بزرگ  های 

این دستگاه می از  از دستگاه توانستند  و  اما قربانعلی ها خریداری کرده ها خریداری کنند، به آن اطمینان کرده  اند. 

ستگاه را ببندیم و تاکنون هم مسیر ما ک نمونه مشتری، توانستیم قرارداد پنج دکند که ما در چین، تنها با یتاکید می 

بنیانی مانند فناوران نانومقیاس بتوانند ظرفیت تولیدات خود را افزایش دهند و  های دانش به سمتی بوده که شرکت



 
ها  تعداد زیادی از این دستگاه  توانیمهای باالیی که در چین وجود دارد، میبرآورد ما این است که با توجه به ظرفیت

در چ و حضور شرکترا  باال  همکاری  ظرفیت  برسانیم.  فروش  به  بسیار  ین  بازار  کشور،  این  در  بزرگ  بسیار  های 

اختیار شرکت در  را  دانش بزرگی  قرار میهای  ما  و عرضه  بنیان  آنها فروخته  به  را  بتوانند محصوالت خود  که  دهد 

یران، بازار بسیار کوچکی در اختیار داریم و بعد از  بنیان در ا: »ما در حوزه محصوالت دانشافزایداو در ادامه می .کنند

می  اشباع  بازار  کشور  مدتی،  یک  ما  فروش    ۸۰،  ۷۰شود.  به  نسبت  محدودی  ظرفیت  و  هستیم  نفری  میلیون 

با بازار بزرگی را مهیا کند    تواند تعاملمحصوالت هایتک داریم بنابراین، برقراری ارتباط و همکاری با کشور چین می 

شرکت   ۹ایم  های اخیر توانسته ها در سال ها باشد. با همین همکاریند فرصت خوبی برای برخی شرکتتواکه می

های اخیر این رشد و  بنیان را به قرارداد برسانیم و همچنان درحال رشد و توسعه است و امیدواریم در سالدانش 

 «.شدتوسعه همچنان ادامه داشته با

بازار چ   در  ایرانی  قراردادهایی که طی سال //    ینحضور محصوالت  منعقد شده،  با  و چین  ایران  بین  اخیر  های 

فناوران   شرکت  نانوالیاف  تولید  دستگاه  جمله،  آن  از  است.  شده  صادر  کشور  این  بازار  به  مختلفی  محصوالت 

ت آموزشی مجموعه تواناست که در حال حاضر توان نام برد. دومین محصول صادرشده، تجهیزانانومقیاس را می

آزمایشگاه د مدارس چین،  برخی  دانش ر  و  های  فروخته شده  آنها  به  تجهیزات  این  از  برخی  و  داریم  را  نانو  آموزی 

شود. سومین قرارداد بر آن، دوره آموزشی براساس محتوای آموزشی توانا نیز در این مدارس استفاده میعالوه 

هم در بحث نانوکورکومین است که مربوط به  های سخت هستند؛ قرارداد بعدی  ید نانوپوششهای تولهم دستگاه

ماده زردچوبه است که با استفاده از فناوری نانو، اثربخشی آن افزایش یافته و در درمان کبد چرب و... کاربردهای  

هان دارویی هم با شرکت باریج  زیادی دارد و شرکت اکسیر نانوسینا این ماده را توسعه داده است؛ در حوزه گیا

گلساساناسانس،   مانند  دارویی  گیاهان  با  مرتبط  به های  و  گرفته  شکل  ارتباطاتی  بابونه،  یا  زودی  محمدی 

به گفته    .های تجهیزات پزشکی هم قراردادهای صادراتی داشته باشیم که بتوانیم همکاری کنیمامیدواریم در بحث 

از شرکت با توجه به  در بحث صادراتی فعالیت داشته، مانند شرکت  هایی که  قربانعلی، یکی  نانومقیاس  فناوران 

های   در سال  ایران،  بازار  بودن  روبه   ۹۷،  ۹6کوچک  ایران  در  فروش  افت  بخش  با  به  این شرکت  ورود  اما  رو شد 

ا به  باعث شد منبع درآمدی بسیار خوبی  آنها،  برای  بازار فروش جدید  ایجاد یک  و  ین شرکت  صادرات کشور چین 

کا این مساله سبب شده  و  پتنت نسل سوم تزریق شود  کند. همچنین  پیدا  ادامه  این شرکت  توسعه  و  تحقیق  ر 

بزرگ دستگاه  بازار  که  امیدواریم  و  است  این شرکت  به  متعلق  نانوفایبر  تولید  دنیا  های  در  را  رشدتری  به  رو  و  تر 

ها که شرکت  نظیر باشدتواند فرصتی بیبنیان می ی دانشهاداشته باشد. بنابراین، ایجاد بازار جدید برای شرکت

 مترجم: ندا اظهری   * .تنها محدود به بازار ایران نباشند

 

 :زومیت -

 E300 تحسین منتقدان برای هاچبک برقی بائوجون

اروپایی بررسی  هایتازگی یکی از جدیدترین خودروهای برقی چین، توسط رسانه به /  محمدرضا اشتری :نویسنده

هزار دالر دارد.    ۱۰کیلومتر و آستانه قیمت    ۳۰۰، طراحی مدرن، شعاع حرکتی  E300 و تحسین شده است. بائوجون

این خودرو همکاری داشته است نیز در ساخت  از غول  .شرکت شیائومی  یکی  های خودروسازی  سایک موتورز، 

شترین تیراژ  ، چانگان، دانگ فنگ و سایک موتورز، بی(FAW) شود. چهار گروه صنعتی، شامل فاوچین محسوب می

ا از گذشته همکاری بسیار خوبی  و سودآوری حاصل از فروش وسایل نقلیه را در چین دارند. این برنده خودرو تولید

داشته  اروپایی  و  امریکایی  ژاپنی،  مطرح  خودروسازان  شرکت با  و  سرمایهاند  با  تاسیس هایی  مشترک    گذاری 

های همکاری مشترک سایک موتورز چین و جنرال موتورز امریکا، ساخت خودروهای برقی  یکی از زمینه   .اندکرده 

https://www.zoomit.ir/user/ashtari/
https://www.zoomit.ir/car-news/
https://www.zoomit.ir/car-news/
https://www.zoomit.ir/car-news/


 
 (SAIC-GM) متنوعی از شورولت، کادیالک و برند بیوک هم توسط این شرکتبرای بازار چین است. البته محصوالت  

می تولید  چین  حدود  در  سالیانه،  که  هستن  ۲شوند  دستگاه  بائوجونمیلیون  و   (Baojun) د.  لوکس  برندی  هم، 

سال   از  که  است  موتورز  جنرال  سایک  شرکت  می  ۲۰۱۰زیرمجموعه  برقی    .کندفعالیت  کامپکت  محصول  اولین 

دالر قیمت داشت و  ۵۳۰۰رونمایی شد. این خودرو دونفره و فاقد صندوق عقب،  ۲۰۱۷در سال   E100 ون، با کدبائوج

به تولید انبوه رسید که از نظر ابعاد، متفاوت   E200کرد. حدود یک سال بعد،  م میکیلومتر فراه  ۱۶۰شعاع حرکتی  

 E300 ، بائوجون۲۰۲۰اواسط سال    .کیلومتر( داشت  ۲۷۰تر و شعاع حرکتی بیشتر )تا  نبود اما چهره جذاب E100 با

تفاوت  این محصول،  با رونمایی شد.  بسیاری  برانگیخت. هاچبک  E100 و  E200 های  را  منتقدان  و تحسین  داشت 

صندلی است که حمل   ۴جذاب، مجهز به  بر طراحی بدنه خاص با فضای بزرگ و چهره  پالس، عالوه  E300 شهری

را ممکن می بلندقد  و  بالغ  این خودرو، دو نسخه استاندارد )دو صندلی( و پالس ) چهار صندلی(  کسرنشینان  ند. 

می  اما  عقب هستند؛  صندوق  فاقد  البته هردو،  که  با جمعدارد  صندلی توان  پالس، کردن  مدل  در  دوم  ردیف  های 

است. این شرایط،   E300 ترین نکته مثبتهای وسیع، مهم سقف بلند با شیشه   ،فضای داخلی در  .فضای بار داشت

کند. روی داشبورد، نمایشگر لمسی وجود ندارد و صرفا یک دید بسیار خوبی برای راننده و سرنشینان فراهم می

عات فنی ای و اطال، روبروی راننده نصب شده است تا سیستم سرگرمی، ناوبری ماهوارهپنل دیجیتال تمام رنگی

مهم دهد.  پوشش  بائوجونرا  کابین  در  منفی  نکته  که  E300 ترین  برای سرنشینان عقب است  نامناسب  ، فضای 

توجیح می قیمت خودرو  و  ابعاد  با  استفاده طوالنیالبته  برای  اما  ناراحت شود؛  و  کردکنمدت، سخت    .نده خواهد 

می ساخته شده است. نمایشگر دیجیتال، رابط کاربری  ، توسط شیائو E300 بسیاری از امکانات الکترونیک در کابین

با سایک جنرال   از طریق گوشی همراه، حاصل همکاری شائومی  تجهیزات خودرو  اپلیکشن مخصوص مدیریت  و 

متر است که برای خودرویی  نیوتن   ۱۵۰بخار و گشتاور    اسب  ۵۶، دارای یک موتوبرقی با قدرت  E300 بائوجون  .است

وزن خالص   با  به    ۱۰۵۲تا    ۹۲۰شهری  مدل،  این  نهایت سرعت  بود.  کافی خواهد  کیلومتربرساعت   ۱۰۰کیلوگرم، 

از نظر امکانات ایمنی   .کیلوات ساعتی خود، یک ساعت زمان احتیاج دارد  ۳۹های  رسد و برای شارژ کامل باتریمی

رفاهی،   نظر می  E300و  به  بازار چین  در  اقتصادی مرسوم  از خودروهای  نمایفراتر  رنگی پشت  رسد.  تمام  شگر 

های اسپرت، تهویه های مخفی شونده، صندلیحسگر ایمنی در سراسر بدنه، دستگیره  ۱۲فرمان، دوربین پارک،  

های موجود در این خودرو شن ترین آپاینچ، مهم  ۱۳های  مطبوع خودکار، سیستم انتقال نیرو به محور عقب و چرخ

دالر قیمت دارد. مدل پالس   ۹,۷۰۰متر،  سانتی   ۲۶۲استاندارد با دو صندلی و طول بدنه   E300در بازار چین،    .هستند

بدنه   طول  ظرفیت    ۲/۹با  و  قیمت    ۴متر  به  هم،  می  ۱۰,۵۰۰سرنشین  فروخته  مهمدالر  رقیبشود.   ترین 

E300، مینی قیمت هانگوانگ  نام    ۴ با  به  موتورز  زیرمجموعه سایک  دیگر شرکت  توسط  البته  که  است  دالر  هزار 

 CARSCOOPS منبع .شودتولید می  (Wuling) ولینگ

 

 : شبستان یخبرگزار -

کرد تاکید  گرگان  حوزه  /    شهردار  در  گوانگجو  با  گرگان  خواهرخواندگی  روابط  ظرفیت  از  گیری  بهره 

درمان و   بهداشت 

با روابط بین المللی با شهر گوانگجو چین این آمادگی را دارد که از این ظرفیت در   دادبود گفت: شهرداری گرگان 

کند. استفاده  استان  پزشکی  درمان  و  بهداشت  های  خبرنگار  حوزه  گزارش  شبستان به  گرگان،  خبرگزاری  از 

آبان( در دویست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر    ۱۰« عصر امروز )شنبه  عبدالرضا دادبود»

ادامه   شهردار گرگان  گرگان اظهار کرد: مقابله و درمان بیماران کرونا بار سنگینی به کادر درمانی وارد کرده است.

درمانی در مدیریت بحران استان اعالم آمادگی می کنیم و هر آنچه در توان شهرداری    داد: برای پیشبرد اهداف کادر

https://www.zoomit.ir/category/interior-design/
https://www.zoomit.ir/car-news/361826-wuling-hongguang-mini-ev/
https://www.carscoops.com/2020/10/baojun-e300-plus-proves-china-can-make-a-decent-mini-ev-for-10500/
http://shabestan.ir/
http://shabestan.ir/
http://shabestan.ir/


 
دادبود بیان کرد: برای پارک ها و تفرجگاه ها    باشد در خدمت همکاران دانشگاه علوم پزشکی استان خواهد بود. 

ضدع نیز  شهری  حوزه  در  و  کرد  خواهیم  اجرایی  را  آن  که  است  شده  اعمال  هایی  در  محدودیت  نیز  معابر  فونی 

وی به ساخت بیمارستان طالقانی گرگان اشاره کرد و افزود: برای بیمارستان آیت      دستور کار قرار گرفته است.

  هللا طالقانی گرگان آن چیزی که مهم است این است که بتوانیم تغییر کاربری زمین این بیمارستان را دریافت کنیم.

بیمارستان جدید را بسازیم و   ا این است که با استفاده از ظرفیت ارزش عرصه،شهردار گرگان افزود: پیش بینی م

رایزنی داشت. این خصوص  با قرارگاه خاتم در  این   دانشگاه علوم پزشکی استان  امیدواریم ساخت  دادبود گفت: 

بیمارستان   این  به ساخت  ما در شورای اسالمی شهر  و همکاران  آغاز شود  زودتر  با مصوبات  بیمارستان هر چه 

وی بیان کرد: شهرداری گرگان با روابط بین المللی با شهر گوانگجو چین این آمادگی را دارد    خود کمک خواهند کرد.

 587/پایان پیام که از این ظرفیت برای حوزه های بهداشت و درمان پزشکی استان استفاده کند.

 

 :کیالمپ  یمل تهیکم ی روابط عموم -

 در نمایشگاه فرهنگی چین  ۲۰۲۲بازی های آسیایی هانگژو 

باز  برگزاری  هانگژوکمیته  آُسیایی  های  خالقیت    ۲۰۲۲ی  و  فرهنگی  صنایع  نمایشگاه  در  حضور  با  تا  دارد  درنظر 

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از شینهوا،   .نسبت به ارتقاء بازی های آسیایی اقدام نماید

شمار   به  چین  کشور  رویدادهای  بزرگترین  از  که  خالقیت  و  فرهنگی  صنایع  دور  نمایشگاه  چهاردهمین  رود،  می 

برگزاری خود را در مرکزهمایشهاونمایشگاههایبینالمللیدریاچهاسبسفید آغاز کرده است. کمیته برگزاری بازی های  

تا مهمترین رویداد ورزشی آسیا در   ۲۰۲۲آسیایی هانگژو   یافت  این نمایشگاه حضور خواهد  بار در  برای نخستین 

نمایشگ  و خالقانه  بازی های  ارائه های فرهنگی  برگزاری  روند  با  نمایشگاه  این  از  بازدیدکنندگان  ارائه گردد.  اهی 

موسسه چینی و بین   ۲۰۰۰آسیایی، آماده سازی و نحوه اجرای مراسم در این رویداد آشنا خواهند شد. بیش از  

در   فرهنگی  فعالیت های  حوزه  در  مساحت    6المللی  به  به  ۷۰سالن  را  خود  دستاوردهای  مترمربع  معرض  هزار 

فراهم  نیز  آنالین  بصورت  برنامه ها  ارائه  امکان  بینی شده  پیش  تمهیدات  با  که  گذاشت  خواهند  عمومی  نمایش 

 .شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :33  هفته یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «انجام مسئوليت با دلسوزی»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 .رائِحَةَ الجََنُّةِ رَحْیَبِهِ نَفْسَه  لَمْ  ح وط یَبِما   ح طْه میَوَلَمْ   نَی مِنْ أمْرِ الم سِْلمِ  یَامْرِئٍ وَلِ مَای ُّأ

ها مانند و در کار آن  رد یاز کار مسلمانان را بر عهده گ یکس بخش  هر

 هد کرد.بهشت را استشمام نخوا ی نکند، بو ی کار خود دلسوز

 1۴۶۵۴، ح ۲0، ص  ۶کنزالعمال، ج 

 :دوم یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «ماريب   ازين تالش برای رفع نتيجه  »

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 وَلَدَتْه  أ م ُّه    وٍْمَیوبِهِ کَخَرَجَ مِنْ ذ ن  قْضِهَاـیَحَاجَةٍ ـ قَضَاهَا أوْ لَمْ    یفِ ضٍی لِمَرِ یمَنْ سَع 

مانند  ،چه آن را برآورده سازد، چه نسازد،بکوشد یماری ب  ازین یکس براهر

 .شودیمادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  که از یروز

 1۶، ص ۴ج  ه،ی الفق  حضرهیمن ال



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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