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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 های هوشمند چین همچنان در اختیار هوآویبازار گوشی

درصد از سهم بازار این کشور را در اختیار دارند. مجموع   ۹۵/  ۲پنج تولیدکننده برتر در چین، مجموعا   : تی ایرانآی

عرضهدستگاه  شرکتهای  این  سوی  از  بازار  به  عدد  شده  به  می  ۷۹ها  دستگاه  تحلیلمیلیون  در  های رسد. 

ماه گذشته مشاهده   ۳ت به  های هوشمند در چین را نسبدرصدی بازار گوشی  ۸توان افت  می Canalys موسسه

افتی   به سال گذشته بسنجیم، شاهد  را نسبت  این موضوع  بخواهیم  اگر  در    ۱۵کرد.  بود.  ماه  ۳درصدی خواهیم 

سال   در    ۸۳مجموعا    ۲۰۲۰سوم  است.هوآوی  عرضه شده  چین  بازار  در  هوشمند  گوشی  دستگاه  ماه  ۳میلیون 

باز  ۳۴/  ۲سوم سال   راهی  موبایل  زمانی  میلیون دستگاه گوشی  بازه  در  بازار هوآوی  کرده است. سهم  ار چین 

گذشته   سال  در  و    ۴۲/  ۵مشابه  بود  به  ۳درصد  اخیر  شرکت  ۴۴/  ۳ماهه  است.  رسیده  اوپو درصد  و  ویوو  های 

جایگاه توانسته  عرضه اند  تعداد  اما  کنند؛  حفظ  خود  برای  را  سومی  و  دومی  ترتیب  های  به  درصد    ۱۸و    ۱۳شان 

فون، نسبت به آمار سال گذشته یک درصد افت کرده است. اما با  میلیون آی   ۵/  ۱  با عرضه  کاهش داشته است.اپل

در   است  توانسته  حال  آی ۳این  سال،  سوم  فضای  فونماه  تا  دهد  کاهش  را  انبارهایش  در  موجود  قبلی  های 

 .ماه آخر سال باز کند۳در  ۱۲فون انبارهایش را برای سری آی

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 حناچی در مصاحبه با شبکه فونیکس چین: خوشحالم که ترامپ رفت 

رود  وگو با شبکه فونیکس چین، گفت: خوشحالم آقای ترامپ میپیروز حناچی، شهردار تهران در گفت   -ایرنا  -تهران

ن مفید  بشریت  برای  داشت خیلی  او  که  ادبیاتی  ایرنا  .بودزیرا  گزارش  این   به  با  در مصاحبه  یکشنبه  وی شامگاه 

هرچند رسانه داد:  توضیح  نمی چینی  سیاستتصور  در  جدی  تغییرات  وی،  رفتن  و  انتخابات  این  نتیجه  های  کنم 

باشد داشته  آمریکا  روش    .عمومی  به  ترامپ  آقای  افزود:  آمریکا  انتخابات  در  بایدن  پیروزی  به  اشاره  با  حناچی 

ب دنیا صحبت میخاصی  و  ا  بایدن شیوه، روش  پیروزی  با  و قطعا  نبود  انسانی  کرد که مورد پسند جوامع مترقی 

شهردار تهران    .کنم تفاوتی را شاهد باشیمهای عمومی فکر نمیکند اما به جهت سیاستادبیات آمریکا فرق می 

تحریم انتخابات  نتایج  به  توجه  با  آیا  که  این پرسش  به  پاسخ  علیهدر  کمتر می  ها  آقای  ایران  اگر  کرد:  بیان  شود، 

تحریم از  آن بخشی  کند ممکن است  برجام عمل  به  بازگشت  بر  به قول خودش مبنی  این بایدن  به  ها که مربوط 

حناچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال   .نامه است، برداشته شود و شرایط را برای ایران تسهیل کندتوافق

با آمریکا هم توض با آمریکا چیز جدیدی نیست و ما قبال هم این مذاکره را انجام دادیم و در  مذاکره  یح داد: مذاکره 

شود اما از یاد نبریم که آقای ترامپ میز مذاکره را ترک کرد نه  گیری میباالترین سطوح کشور در این مورد تصمیم

و     .ما برابر، بدون پیش شرط  تواند  با رعایت کرامت انسانی می   وی خاطر نشان کرد: مذاکره همیشه در شرایط 

 .طرف منافع مشترکی داشته باشند ۲های کم هزینه و پربازده برای حل مسائل باشد مخصوصا اگر یکی از راه 

 

 بهبود کیفیت تجارت خارجی چین در میانه کرونا 

داده های گمرک چین نشان می دهد که طی ماه گذشته میالدی میزان کل واردات و صادرات چین با    -ایرنا  -تهران

به گزارش   .ماه متوالی حفظ کرده است  ۶درصد افزایش یافته و رشد مثبت خود را در    ۴.۶تریلیون یوان    ۲.۸۴مبلغ  

https://www.irna.ir/news/84103444/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84103698/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
صادرات میان  این  در  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  چین  گمرک  ،    ۱.۶۲با    ایرنا،  یوان  و    ۷.۶تریلیون  یافته  افزایش  درصد 

میلیون   ۷۵۰میلیارد و    ۴۰۱درصد فزونی گرفته است؛ مازاد تجاری نیز به    ۰.۹تریلیون یوان رسیده و    ۱.۲۲واردات به  

و   رسیده  است  ۳۴.۹یوان  یافته  افزایش  ون"  .درصد  کویی  به   لی  دوشنبه  روز  چین  گمرک  کل  اداره  سخنگوی 

گفت: ضمن افزایش پیوسته میزان کل تجارت، سهمیه صادرات چین در بازار بین المللی پی در پی ارتقا    خبرنگاران

داد:  .یافته است ادامه  به   او  تقاضای خارجی  اقتصاد جهانی،  رکود شدید  به علت شرایط  که  در حالی است  این 

تجارت خارجی کشور   پذیری  نرمش  و  استقامت  این سبب  به  یافته،  تنزل  بهبود روشنی  و گرایش  برجسته شده 

شود می  مشاهده  روشنی  به  کیفیت  و  آن"    .پایدار  "آسه  عمده،  تجاری  شرکای  دیدگاه  از  گزارش،  این  پایه  بر 

ماهه سال جاری میالدی،    ۱۰در    .همچنان موقعیت خود را به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری چین حفظ کرده است

آن   آسه  به کشورهای  و صادرات  واردات  افزایش  مبلغ  به    ۷با  که    ۳.۷۹درصدی  رسیده  یوان  درصد    ۱۴.۶تریلیون 

 .ارزش کل تجارت خارجی چین را تشکیل می دهد

 

 شود؟ رقابت جهانی بر سر تولید واکسن کرونا، چین برنده می

کشور دیگر، بیشتر از هر زمان دیگری    ۱۰های ساخت این کشور در بین شهروندان چینی و  چین با آزمایش واکسن 

چین برای اولین بار از رونمایی از یک واکسن موفق خبر داد.   .نزدیک شده است  ۱۹-واکسن کووید  به تولید نهایی

کویید   و    ۱۹بیماری  میلیون  از یک  بیش  کنون  تا  و  را فلج کرده است  اقتصاد  در سرتاسر جهان پخش شده است، 

بین به چهرۀ  البته  و  داد  به کشتن  را  نفر  زیادی ودویست هزار  در سال  المللی چین آسیب  دارد  بنا  کرد. چین  ارد 

با واکسیناسیون بخش بزرگی از جهان، نگاه جهان به این کشور را بهبود ببخشد. اگرچه کشورهای زیادی در    ۲۰۲۱

تالش بودند که به واکسن دست پیدا کنند. چین در رقابتی جدی با ایاالت متحده و سایر کشورهای غربی برای تولید  

دست   اما  داشت  قرار  دستواکسن  استراتژیک  مزایای  از  و  شود  پیروز  رقابت  این  در  توانست  این آخر  به  یابی 

 .مند شودواکسن بهره 

در رقابت جهانی بر سر تولید واکسن کرونا، چین با پنج شرکت فعال در  //    واکسن چینی در مراحل پایانی آزمایش

کووید واکسن  تولید  شانس۱۹-زمینه  از  یکی  واکس،  تولید  و  ساخت  اصلی  میهای  محسوب  جهان  در  شود.  ن 

های خود هستند. به  های اروپایی در حال آزمایش مراحل پایانی واکسنهای چینی مانند بعضی از شرکت شرکت

ها دچار  اند و هیچ کدام از آنهزار نفر در این کشور واکسن کرونا را دریافت کرده   ۶۰های چینی، بیش از  گفته مقام 

توانستند برای دریافت این واکسن داوطلب شوند. سال می  ۵۹تا    ۱۸ن چینی بین  اند. شهروندااثرات جانبی نشده 

ها گفته شده است که ممکن است اثرات ها تزریق شد. همچنین به آنروزه به آن  ۲۸تا    ۱۴این واکسن در دو نوبت  

ن را تجربه کنند.  ساعت پس از تزریق واکس  ۲۴جانبی مانند سوزش در محل تزریق واکسن و باال رفتن دمای بدن تا  

بر روی گروه  واکسیناسیون سراسری علیه کرونا،  برای  از کشورها، تمرکز چین  در  مانند بسیاری  و  های حساس 

ویروس   درگیر  افرادی که  البته  از کشور است،  به خارج  و مسافران  بهداشت  کارکنان بخش  مانند  بیماری  معرض 

دوز از این واکسن   ۲گویند هر فرد باید حداقل  ن این پروژه میتوانند واکسن را دریافت کنند. مسئوالهستند نیز می 

یابد. چرا که نمیرا دریافت کنند و البته مراقبت با دریافت  های همیشگی مانند استفاده از ماسک نیز ادامه  توان 

د. در میلیون واکسن تولید کن  ۶۱۰واکسن به سرعت به زندگی عادی برگشت. چین امیدوار است که تا پایان سال  

کشور مانند برزیل، مصر، پاکستان،   ۱۰در چین در مرحله آزمایش بالینی است و    ۱۹-واکسن کووید  ۱۳حال حاضر  

واکسن در مرحلۀ سوم آزمون   ۱۱در سرتاسر جهان    .اندهای چینی شدهمکزیک و امارات داوطلب آزمایش واکسن 

در آزمایشگاه    های قانونی است. واکسن موفق چینی کههستند. مرحلۀ سوم مرحلۀ نهایی قبل از دریافت تأییدیه 

مقدم مبارزه با  ووهان ساخته شده است تاکنون روی چهار نفر آزمایش شده است. این چهار نفر از افراد در خط  

های  های قانونی است. اما واکسنکرونا در امارات متحدۀ عربی بودند. این واکسن موفق در مسیر دریافت تاییدیه 

https://life.irna.ir/news/84103547/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://life.irna.ir/news/84103547/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://life.irna.ir/news/84103547/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
به  Pfizer و  Moderna آمریکایی که قرار است  و  این مرحله هستند  در  تأییدیههم  ایاالت  زودی  کنند.  دریافت  را  ها 

برنامه  کسن به بیش از نیمی از مردم جهان که درکشورهای در حال توسعه هستند  ای برای توزیع وامتحده فعالً 

به   واکسن  رساندن  برای  جهانی  بهداشت  سازمان  برنامۀ  از  حمایت  برای  تمایلی  کنون  تا  متحده  ایاالت  ندارد. 

نداده است از برنامۀ سازمان بهداشت جهانی، چبا کناره   .کشورهای درحال توسعه نشان  ایاالت متحده  ین  گیری 

رسانی به جهان را در اختیار بگیرد و خود را به عنوان ناجی کشورهای این فرصت را یافته است که رهبری واکسن

توان رقابت در بازارهای   برنده شود، احتماالً  اگر در مسابقۀ تولید واکسن  در حال توسعه معرفی کند. چین حتی 

اند که بازار واکسن اروپا را هم برای خود  های چینی تالش کرده آمریکا، اروپا یا ژاپن را ندارد، هرچند که تولیدکننده

کرده  زیادی  تالش  نظارتی  موانع  رفع  برای  و  پیش کنند  قراردادهای  اروپایی  کشورهای  بیشتر  با  اند.  خریدی 

از جمله واکسن  این  ثروتمنامضا کرده  Moderna  ،Pfizer  ،AstraZeneca تولیدکنندگان غربِی  برای یک کشور  د  اند. 

-های تولیدکننده واکسن کوویدقیمت واکسیناسیون هر شهروند قیمت باالیی نخواهد بود. مودرنا، یکی از شرکت

دالر، با احتساب واکسن تقویت کنندۀ مورد    ۷۴تا    ۶۴تخمین زده است که هزینه واکسیناسیون برای هر نفر بین    ۱۹

 .نیاز، برای هر نفر است

آفریقا؛ مشتری  و  آمریکای  //    یواکسن چین آسیا  و  آفریقا، خاورمیانه  آسیا،  واکسن ساخت چین  اصلی  بازار  اما 

خواهند  محسوب  واکسن  برای  بزرگی  خریداران  اما  ندارند  واکسن  تولید  توانایی  چندان  که  مناطقی  است.  التین 

، عربستان کشور از جمله آرژانتین، بحرین، بنگالدش، برزیل، مصر، اندونزی مراکش، پاکستان، پرو، روسیه  ۱۸شد.  

برای   چین  اگر  واکسن چینی هستند. حتی  بالینی  آزمون  مرحلۀ سوم  در  متحده عربی  امارات  و  ترکیه  سعودی، 

آورد. چین بنا دارد که این یارانه را به کشورهای  فروش واکسن خود یارانه بدهد باز هم بازار بزرگی را به دست می

قول داد که واکسن تولید چین را به یک کاالی عمومی    ه مهدر حال توسعه بدهد. رئیس جمهوری چین در اوایل ما

برای همۀ جهان تبدیل کند. او قول داده است که یک میلیارد دالر وام به کشورهای آمریکای التین و حوزه کارائیب  

ا چین به میلیون دوز واکسن را ب   ۷۰وام بدهد تا بتوانند واکسن را تهیه کنند. ماه گذشته هم مکزیزک قراراداد خرید  

امضا رساند. چین بنا دارد حتی قبل از واکسیناسیون عمومی مردم خود صادرات واکسن را آغاز کند که حسن نیت  
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 چاینا دیلی: تاجران آمریکایی، چین را »پناهگاه امن« سرمایه های خود می دانند

رگان ترین روزنامه انگلیسی زبان چین در سرمقاله خود با عنوان »چرا روزنامه »چاینا دیلی« پرشما  -ایرنا  -تهران

را  چین  آمریکایی،  تاجران  آمریکا،  دولت  های  تالش  رغم  به  نوشت  ماند«  خواهد  ناکام  چین  از  جدایی  در  آمریکا 

این مقاله آمده است  .»پناهگاه امن« سرمایه های خود می دانند ادامه  ایرنا، در  به نظر  :به گزارش روز یکشنبه 

از چین بوده است،  این کشور  آمریکا، جدا کردن  ترامپ« رئیس جمهوری  تمام فکر و ذکر دولت »دونالد  می رسد 

آمریکا در طول سال های   اولین تالش های    ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸تعرفه هایی که  میالدی علیه کاالهای چینی وضع کرد 

با همه گیری ویروس کرونا   بود که  این مسیر  ترامپ در  این تالش ها علیه چین هم در کالم و هم در عمل  دولت 

دولت آمریکا همچنین اجرای »ابتکار شبکه پاک« را پیشنهاد داده است که هدف از آن حذف چین از   .شدت پیدا کرد

نوری   فیبر  اینترنتی و شبکه های  اپراتورهای  ابری،  اپلیکیشن ها، سیستم های  آنالین،  سکوهای خرده فروشی 

از جمله تحمیل    .کا و چین بوده استبستر دریای آمری از چین  آمریکا  چاینا دیلی نوشت که تالش برای جدا کردن 

مکان   تغییر  یا  و  آمریکا  به  چین  از  بازگشت  برای  آمریکایی  تجار  فراخوان  و  چین  کاالهای  روی  بیشتر  های  تعرفه 

های چینی به آمریکا در طول سه ماهه  فعالیت این تجار به سمت آمریکا، همگی بی فایده بوده اند زیرا صادرات کاال

با دوره مشابه در سال   در مقایسه  بر کاالهای   ۲۰۱۷اول سال جاری میالدی  تعرفه  تحمیل  از  قبل  یعنی  میالدی 

در حقیقت، صادرات چین به آمریکا در ماه ژوئیه، اوت و سپتامبر   .درصد افزایش داشته است  ۳چینی توسط آمریکا،  

https://www.abc.net.au/news/2020-11-07/chinese-coronavirus-trial-vaccine-phase-3-covid-19/12851880
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-11-05/china-winning-vaccine-race
https://www.irna.ir/news/84103173/%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C


 
درصد در مقایسه با دوره های مشابه سال گذشته افزایش داشته و ارزش  ۱۹.۴و  ۲۲.۴، ۱۵.۶سال جاری به ترتیب 

درصدی    ۱۵میلیارد دالر رسیده که به معنای افزایش    ۴۴.۱۶متوسط صادرات ماهانه چین به آمریکا به رقمی معادل  

رهای تولید سرزمین اصلی عالوه براین، در سال گذشته میالدی نیز کامپیوت  .میالدی است  ۲۰۱۸در مقایسه با سال  

چینی   الکترونیکی  کاالهای  و  داد؛    ۳۷.۶چین  تشکیل  را  آمریکا  به  محصوالت  نوع  این  واردات  بخش  کل  از  درصد 

درصد گزارش شد که این میزانی معادل کل    ۳۴.۱واردات قطعات و دستگاه های الکترونیکی از چین به آمریکا نیز  

مکزیک، ژاپن و آلمان به عنوان دومین و سومین و چهارمین تامین کنندگان  حجم ترکیبی واردات این نوع کاالها از  

چاینا دیلی با تاکید بر اینکه احتمال تغییر در این الگو بعید است و اشاره به الگوی تجارت    .بزرگ آمریکا بوده است

تجاری خو اینکه واشنگتن جنگ  از  بعد  نوشت:  آمریکا  ویتنام و  میان چین،  ایجاد شده  راه  مثلثی  به  را  پکن  د علیه 

انداخت، واردات آمریکا از ویتنام روندی افزایشی گرفت و این توهم ایجاد شد که آمریکا یک تامین کننده قابل اعتماد  

از چین  آمریکا  به  ویتنام  افزایش عرضه  از  این است که بخشی  اما حقیقت  پیدا کرده است  برای چین  و جایگزین 

ت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که واردات این کشور از ویتنام در طول نیمه  داده های وزار  .سرچشمه می گیرد

میلیارد رسیده    ۳۳.۰۳درصد رشد، به    ۸.۵میلیارد دالر سال گذشته با    ۳۰.۴۴میالدی، در مقایسه با    ۲۰۲۰اول سال  

د است ویتنام  به  این کشور  نیز نشان می دهد که صادرات  داده های گمرکی چین  براین،  اول  عالوه  ر سه ماهه 

میلیارد دالر   ۷۸.۰۲میلیارد دالر به  ۶۹.۵۷درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته و از  ۱۲.۳میالدی  ۲۰۲۰سال 

داده های آمریکا همچنین نشان می دهد که واردات این کشور از ویتنام در طول سه سال منتهی به    .رسیده است

داشته است در حالی که داده های گمرکی چین حاکی از آن است درصد افزایش    ۴۷.۷میالدی،    ۲۰۲۰ژوئن سال  

  .درصد افزایش داشته است ۵۶.۴میالدی، صادرات چین به ویتنام  ۲۰۲۰سال منتهی به سپتامبر سال  ۳که در طول 

ن به عنوان کاالهای  را  آنها  نهایتا  و  از چین است  باید گفت که ویتنام در حال واردات قطعات و مواد  هایی  بنابراین، 

آمریکا برای جدا کردن این کشور از چین   پردازش می کند و به آمریکا می فرستد؛ به عبارت دیگر، تالش های دولت

عالوه براین، با وجود شیوع همه گیری کرونا، شرکت های آمریکایی نه تنها    .تاثیر چندانی به همراه نداشته است

ین کشور را افزایش داده اند؛ شرکت های آمریکایی فقط در یک  چین را ترک نکرده اند بلکه سرمایه گذاری خود در ا

تا ژوئیه سال جاری، در   شرکت جدید چینی سرمایه گذاری کرده اند آن هم به این دلیل که تجار    ۸۶۰دوره ژانویه 

تلقی می کنند برای سرمایه خود  به عنوان »پناهگاهی امن«  را  با اشاره    .آمریکایی چین  پایان  به  چاینا دیلی در 

که     مقاله نظر می رسد  به  چین است،  از  بررسی جدایی  در حال  آمریکا  درحالیکه  بود  نوشته  که  تایمز«  »آسیا 

 » سناریوی واقعی این باشد که آسیا در حال جدا کردن خود از آمریکا است، نوشت: با توجه به البی شرکت های

Qualcomm»  ،« Intel» جداسازی تغییر سیاست  برای  آمریکا   ... که سیاست   و  گفت  باید  چین،  از  ترامپ  دولت 

 .جداسازی کلی روابط اقتصادی و زنجیره های تامین بین آمریکا و چین امکان پذیر نیست

 

 توافق چین و هند برای حفظ صلح در مناطق مرزی 

تصمیم   -ایرنا  -تهران شد،  برگزار  یکشنبه  امروز  که  نظامی  گوهای  و  گفت  دور  هشتمین  در  هند  و  چین  مقامات 

به گزارش ایرنا از تلویزیون "سی. سی. تی. وی"   .صلح و آرامش در مناطق مرزی توافق کنندگرفتند برای حفظ  

سطح   چین،   در  که  گوها  و  گفت  این  در  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  صدور  با  یکشنبه  روز  کشور  این  دفاع  وزارت 

گاه ها، در مورد صلح در  فرماندهان عالی رتبه برگزار شد، دو طرف ضمن رد و بدل کردن صریح، عمیق و سازنده دید

بر پایه این گزارش، در پایان    .مسیر خط کنترل واقعی در بخش غربی مناطق مرزی چین و هند به توافق رسیدند

خویشتنداری  از  »اطمینان  و  کشور«  دو  سران  نشست  از  حاصل  اجماع  جدی  »اجرای  بر  طرف  دو  نشست  این 

بیانیه افزود:  .نیروهای خط مقدم« تاکید کردند دو طرف بار دیگر تاکید کردند که گفت و گوها و ارتباطات را از    این 

https://www.irna.ir/news/84102975/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
طریق کانال های نظامی و دیپلماتیک حفظ کنند تا از سوءتفاهم و محاسبه غلط جلوگیری شود و مسائل به آرامی  

 .دو طرف همچنین توافق کرده اند که به زودی دور نهم این نشست ها را برگزار کنند .پیش رود

 

 ماهواره اینترنت نسل ششم چین در مدار زمین 

صورت عملیاتی با ها بهکه هنوز بسیاری از کشورها درگیر نسل پنجم شبکه ارتباطات همراه هستند چینیدرحالی 

هنوز مدت زمان زیادی از عملیاتی شدن نسل پنجم تلفن همراه یا   .ی نسل ششم خیز برداشتندیک پرتاب مهم برا

را راهی فضا کردند و   ۶Gها نخستین ماهواره ارتباطی  در نقاط معدودی در دنیا نگذشته است که چینی ۵Gهمان  

برابری  ۱۰۰فناوری با سرعت    شود اینبینی میخواهند پیشتاز حوزه فناوری باشند. پیشبار دیگر نشان دادند می 

توان انتظار داشت که  کند. با ارسال این ماهواره ارتباطی به فضا میانتقال اطالعات را امکان پذیر می ۵Gنسبت به 

، چین موفق به  ۶Gبه گزارش آسیاتایمز، عالوه بر ماهواره    .دهه آینده، زمان استفاده از این شبکه ارتباطی باشد

دیگر۱۳ارسال   دستگاه   ماهواره  این  که  داد  گزارش  چین  مرکزی  تلویزیون  است.  شده  زمین  مدار  توسط  به  ها 

ماهواره    .بلند شده است، به فضا فرستاده شدند Taiyuan که از مرکز پرتاب ماهواره  Long March-۶ موشک حامل

۶G   میان با    ۳در  همراه  که  بود  چینی  توس۱۰ماهواره  شده  ساخته  تجاری  دور  از  سنجش  شرکت ماهواره  ط 

طور مشترک به مدار پرتاب شد. این ماهواره به نام دانشگاه علم و صنعت الکترونیک چین و به Satellogic آرژانتینی

این فناوری   .پکن ساخته شده است  MinoSpace و فناوری Chengdu Guoxing  ،UESTCتوسط فناوری هوافضای

به   ۵Gاز فرکانس موج میلی متری   ۶Gرا باند فرکانس  شود زیدر فضا استفاده می ۶Gبرای بررسی عملکرد فناوری 

می گسترش  تراهرتز  می  .یابدفرکانس  چین  مهندسی  آکادمی  عضو  یانگشنگ،  نخستین ژو  ماهواره  این  گوید: 

است و انتقال بدون  ۵Gتر از  برابر سریع ۱۰۰آزمایش فنی کاربرد ارتباطات تراهرتز در فضاست. این فناوری بیش از  

لو چوان، رئیس مؤسسه   .کندرا برای دستیابی به ارتباطات از راه دور با توان کمتری امکان پذیر می  اتالف در فضا

ماهواره صنعت  میمی UESTC ایفناوری  اجازه  فناوری  این  بهگوید:  تراهرتز  تا  اینترنت دهد  در  گسترده  طور 

ز راه دور نوری برای نظارت بر بالیای  ای استفاده شود. این ماهواره دارای یک سیستم بارگیری سنجش اماهواره 

ها، بررسی منابع جنگلداری و نظارت بر صرفه جویی در مصرف آب و سیل سوزی جنگلزراعی، جلوگیری از آتش 

هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و باید  ۶Gفناوری    .ای استهای ماهواره ها و همچنین ارائه تصاویر و داده کوه

دسترس   در  از  تأثیرات  قبل  و  افزار  سخت  طراحی  اساسی،  تحقیقات  در  فنی  مانع  چندین  بر  فناوری،  بودن 

، ادغام بیشتر ۶Gهای جدید عالوه بر این، برخی از دانشمندان نگران هستند که زیرساخت .محیطی غلبه کندزیست 

ها بر ابزارهای  نتقال داده زمین و دریا و استفاده از یک دامنه فرکانسی جدید برای ا-هوا-های ارتباطی فضافناوری 

نجومی یا سالمت عمومی تأثیر بگذارد یا برای استفاده محققان بسیار گران و ناامن باشد. »وانگ رویدان« معاون  

مرکز ملی زیرساخت علوم و فناوری طی یک نشست در پکن درباره تحقیقات علمی دیجیتال گفت: اشتراک، تجزیه  

  .های بزرگ، بسیار اهمیت داردتی برای نوآوری علمی و فناوری در عصر داده های تحقیقاو تحلیل و مدیریت داده

کروی   رادیویی  تلسکوپ  که  کرد  اعالم  جمعه  روز  چین  نجوم  ملی  رصدخانه  حال،  به ۵۰۰درهمین  را  عنوان متری 

 کند. میترین تلسکوپ رادیویی تک دیش جهان برای کار تحقیقاتی سال آینده به روی دانشمندان جهانی باز  بزرگ 

ارزیابی سری  یک  گذراندن  از  پس  رصدخانه  ژانویه  این  در  عملکردی  و  فنی  آغاز  ۲۰۲۱های  را  خود  کامل  فعالیت 

 منبع: همشهری  .خواهد کرد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های توانمندی ایران در نمایشگاه شانگ

https://edu.irna.ir/news/84103683/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 
بین  همکاری  برای  بستری  جهانی  اقتصاد  در  چین  واردات  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  در  چین  دولت  ابتکار  با 

واقتصاد کشور  وفقیر  غنی  بردهای  همکاری  قالب  در  وبزرگ  کوچک  است-های  نموده  فراهم  گزارش      .برد  به 

المللی واردات چین، نشست  در حاشیه سومین نمایشگاه بین    ، پکن از خبرگزاری صدا وسیما سرویس بین الملل

کشور  کمربندهمکاری  مسیر  شهر  -های  از  برخی  مقامات  حضور  با  و  راه  سفرای  همچنین  و  چین  های 

بینهای کشور سرکنسول انجمن همکاری  میزبانی  به  که  این نشست  برگزار شد.  اقتصادی  المهای خارجی  للی 

های همکاری بین دو کشور  های در خصوص راه چین برگزار شد، آقای رمضان پرواز سرکنسول کشورمان در شانگ

کردند. سخنرانی  ایده  این  قالب  کمربند  در  ایده  اهمیت  به  اشاره  با  خود  سخنان  در  پرواز  حیث    -آقای  از  راه 

قدی ابریشم  جاده  از  برگرفته  را  آن  جهانی،  و  و  استراتژیک  مهم  بخش  گذشته  در  ایران  داشت  اعالم  و  دانست  م 

اصلی از جاده ابریشم بشمار میرفت و راه ابریشم نه تنها موجب ایجاد دادوستد و بازرگانی بین دو تمدن ایران و  

با توجه به فضای بسیار    چین گردید، بلکه زمینه ساز روابط فرهنگی و تمدنی و اقتصادی بین دو کشور بوده است.

ن این نمایشگاه کنترل  ۱۲۰مایشگاه و حضور  بزرگ  بیماری ویروس کرونا به صورت  کشور در  های الزم در خصوص 

اجرا می المللی شانگدقیق  بین  نمایشگاه  با  شود.در سومین  ایران  زمینه    ۲۸های جمهوری اسالمی  در  شرکت 

کاال  ودیگر  اطالعات  وفناوری  هوشمند  گیصنایع  فرشی،  تابلوی  فرش،  جمله  از  خوراکی  ها  ومواد  دارویی  اهان 

 چین : محمد رضا خالق وردی /  خلیفه فعال صنایع دستی گردشگری/  مسئول غرفه چین شرکت کرده اند.

 

 جهان را به فضا پرتاب کرد   ۶چین ماهواره نسل /   حساب توئیتری شبکه راشاتودی اعالم کرد 

به گزارش سرویس بین    .جهان را برای آزمایش فناوری به فضا پرتاب کرد   ۶چین با موفقیت اولین ماهواره نسل  

حساب توئیتری شبکه راشاتودی با انتشار تصاویری نوشت: چین با موفقیت اولین  ؛ خبرگزاری صدا و سیما الملل

مخابراتی بیش از    ۶رود فناوری نسل  انتظار می   جهان را برای آزمایش فناوری به فضا پرتاب کرد.  ۶ماهواره نسل  

 باشد.  ۵برابر سریعتر از نسل  ۱۰۰

 

 : دیجیاتو -

 کند به فناوری راکت چندبار مصرف دست پیدا می ۲۰۲۵چین در سال 

قریشی  نوشته بزرگترین شرکت  / محمد  از  یکی  اعالم  در سال  طبق  کشور  این  چین،  فضایی  اولین    ۲۰۲۵های 

وو یانشنگ«، رئیس هیئت مدیره شرکت »علوم فضایی و  »  .کندسازد و پرتاب میراکت چندبار مصرف خود را می

این کشور محسوب می (CASC) «فناوری چین پیمانکاران فضایی پیشرو در  از  انجمن  شود، اخیرا در  که یکی  یک 

بازمی فناوری در شهر »چنگدو« در استان »سیچوآن« اعالم کرده بخش  به زمین  این راکت  به  های اصلی  گردند، 

از آن آیند و می صورت عمودی فرود می  اکنون    .استفاده کرد هاتوان دوباره  پرتابگر جدید هم  این  به گفته یانشنگ 

را طی می توسعه خود  و نشان مراحل  بار  کند  قابلیت چندین  با  راکت  دهنده موفقیت مهندسان چینی در ساخت 

توسط پرتابگر  همراه  به  راکت  این  بود.  خواهد  می مصرف  طراحی  چین  فناوری  و  فضایی  علوم  و  شرکت  شود 

حمتوانایی  میهای  افزایش  را  کشور  این  فضایی  نقل  و  که    .دهدل  چین«  پرتابگر  فناوری  »آکادمی  از  منابعی 

پکن محسوب می «CASC» زیرمجموعه اشاره در  این موضوع  به  در چین است،  پرتابگر  بزرگترین سازنده  و  شود 

جدیدکرده  نسخه  وو،  مدنظر  راکت  که  است «Long March 8» اند  از  .بوده  پیش  تا  راکت  جاری    این  سال  پایان 

چانگ« در استان »هائینان« پرتاب خواهد میالدی یک ماموریت مهم را انجام خواهد داد و از مرکز پرتاب فضایی »ون 

طراحان به دنبال توسعه مرحله اول یکپارچه    .شد. نسخه کنونی این راکت فاقد قابلیت چندین بار استفاده است

می جانبی  بوستر  دو  و  اصلی  بوستر  شامل  جدید  اول  مرحله  این  هستند.  خود  آینده  راکت  بجای برای  که  شود 

https://www.iribnews.ir/fa/international
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https://digiato.com/author/m-ghoreishi/
https://www.chinadaily.com.cn/a/202011/09/WS5fa88155a31024ad0ba83d58.html


 
لو  »  .آیندنند و روی یک پلتفرم بازیابی در دریا فرود می ما شکستن و بازگشت به زمین، به یکدیگر متصل باقی می 

اگر بتوانیم فرایند فرود مرحله اول راکت را کنترل کرده  » :یو«، دانشمند ارشد آکادمی فناوری پرتابگر چین اعالم کرد

ریسک  و  دهیم  بهبود  را  خود  پرتاب  سیستم  اقتصادی  عملکرد  که  بود  خواهیم  قادر  کنیم،  بازیابی  را  آن  و و  ها 

دهیممزاحمت کاهش  را  راکت  حرکت  مسیر  اطراف  ساکنین  برای  برای   «.ها  تقاضا  افزایش  لو،  گفته  به 

دولت سرویس سوی  از  فضایی  شرکتهای  شده  باعث  عمومی  و  خصوصی  کارهای  و  کسب  و  دنبال  ها  به  ها 

هزینه رویکردی  چنین  باشند.  مصرف  چندبار  راکت  بهرطراحی  و  داده  کاهش  را  پرتاب  ماموریت ههای  را روی  ها 

 .دهدافزایش می 

 

 : یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ی روابط عموم -

 تندیس زرین جشنواره میکرو فیلم لینگ چانگ به فیلم ايراني رسید /   رایزن فرهنگی ایران در چین

المللی  ترین طبقه« ساخته امیدرضا خیرخواه به عنوان بهترین اثر بین عباسعلی وفایی از انتخاب فیلم کوتاه »پایین

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و    و اختصاص تندیس زرین در جشنواره میکرو فیلم لینگ چانگ، خبر داد.

ارتباطات اسالمی، عباسعلی وفایی، رایزن فرهنگی ایران در چین با بیان این خبر، گفت: هشتمین جشنواره میکرو  

چانگ   لینگ  فیلمآبان  ۱۷تا    ۱6فیلم  شرکت  با  جمهوری  ماه  جمله  از  خارجی  کشورهای  و  چین  از  فراوانی  های 

لی شهر  در  ایران  شد.اسالمی  برگزار  یونن  استان  همکاری    نچانگ  با  چین  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  افزود:  وی 

های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، با دریافت هشت کل همکاریاداره 

ه« ساخته امیدرضا خیرخواه ترین طبقوفایی اظهار کرد: فیلم کوتاه »پایین    فیلم کوتاه در این جشنواره شرکت کرد.

بین اثر  بهترین  به عنوان  داوران جشنواره  بیناز سوی  زرین بخش  تندیس  و  انتخاب شد  به خود  المللی  را  المللی 

داد. پیام/ص  اختصاص  بین  انتهای  دبیر  تمجید  به  در چین  ایران  لینگ رایزن فرهنگی  فیلم  المللی جشنواره میکرو 

المللی از کشورهای فرانسه، ایرلند، تاجیکستان، روسیه،  بخش بین های ایرانی اشاره کرد و گفت: درچانگ از فیلم

خود   به  زرین  تندیس  مشترک  صورت  به  کشورها  از  برخی  بودند.  کرده  شرکت  جشنواره  این  در   ... و  قزاقستان 

های تا با بسیاری از هنرمندان و شخصیت   وی ادامه داد: در این جشنواره فرصتی به دست آمد  اختصاص دادند.

بینفره و  داخلی  در     المللینگی  فیلم  و  هنر  اهل  میان  در  که  است  جای خرسندی  و  باشم  داشته  گفتگوهایی 

 سازی ایران بسیار شتاخته شده است. کشورهای خارجی، جایگاه فیلم

 

 :ایسنا -

 موزه شانگهای« جایی که تاریخ و فرهنگ مردم چین به تصویر کشیده شده است »

ویژگی ایسنا/خراسان رضوی از  یکی  به گذشته  داشتن  وجود تعلق خاطر  انسانی  بودن است. هیچ  انسان  های 

توان سیر تحول تاریخی را در هایی است که میها یکی از مکانندارد که به تاریخ خود عالقه نداشته باشد. موزه

ازی موزه در دنیا مورد توجه اندمشاهده کرد و به دلیل اهمیت حفظ آثار به جا مانده تاریخی، اشکال مختلف راه   آن

های چین است، در میدان مردم این شهر قرار  ترین جاذبه موزه »شانگهای چین« که یکی از معروف   .گیردقرار می 

سال   به  موزه  این  قدمت  نیز  می  ۱۹۵۲دارد.  زیادی  بازدیدکنندگان  که  شانگهای  موزه  فعلی  ساختمان  اما  رسد 

در سال   اس  ۱۹۹۶داشته،  گنجینه   .تبازسازی شده  عنوان  به  چین  موزه شانگهای  یاد    از  نیز  چین  باستانی  هنر 

کنند که فلسفه کهن مردم این سرزمین در آن به نمایش در آمده است. گفته شده این موزه در ابتدا به عنوان می

با نمایش آثار متعلق»انجمن سلطنتی آسیایی« و بخش  به    هایی از آن نیز به عنوان »موزه موسسات خارجی« 



 
توان مفاهیم و باورهای  های این موزه ساختمان آن است که مییکی از ویژگی  .کرده استها، فعالیت می اقلیت

مردم چین را در طراحی آن مشاهده کرد؛ از آنجایی که در فرهنگ مردم چین دایره به معنی آسمان و مربع نماد  

می بازدیدکنندگان  است،  طزمین  در  را  مفهوم  دو  این  طراحی  توانند  ببینند.  وضوح  به  موزه  این  ساختمان  راحی 

قرار   شکل  مربع  سازه  یک  روی  که  است  مدور  ساختمان  یک  شامل  فوقانی  قسمت  در  شانگهای  موزه  بیرونی 

هزار اثر متعلق به دوران تاریخی چین، آن هم در پنج    ۱۲۰گالری و بیش از    ۱۱در موزه شانگهای چین    .گرفته است

برای عالقه  برنزی، مجسمه  مندانطبقه  آثار  به  باید  آن  از جمله  که  درآمده است  نمایش  و گچی، به  های سنگی 

های مختلف و انواع سکه اشاره کرد؛ این  های مرکب، سرامیک، آثار خوشنویسی، ُمهر، آثار هنری قومیتنقاشی

همانطور که گفته شد   .ها نیز هستموزه عالوه بر آثاری که گفته شد، دارای تاالر نمایش هنرهای خارجی و اقلیت

های مختلف بوده  این موزه میزبان تاریخ هنرهای مردم چین از زمان باستان تا حال حاضر این کشور در طول دوره 

را به شهرت خاصی در بین عالقه  تبدیل کرده استکه همین موضوع موزه شانگهای  تاریخ  به  در خصوص    .مندان 

میالدی در باشگاه اسپریس بازگشایی    ۱۹۵۲ه موزه شانگهای در سال  تاریخ دقیق بازگشایی این موزه باید گفت ک 

توسط دولت تدارک دیده شد و ساختمان فعلی   ۱۹۹۲شد و زمین فعلی که موزه در آن مستقر شده است در سال  

متر    ۲۹.۵ساختمان فعلی این موزه در حال حاضر چیزی حدود    .برداری رسیدبه بهره  ۱۹۹۶موزه شانگهای در سال  

از  ارت بیش  و  عقیده    ۳۹فاع  به  و  کرده  طراحی  را  آن  چینی  محلی  معمار  یک  که  دارد  مساحت  مربع  متر  هزار 

در خصوص الگوی ساخت این موزه گفته شده است که    .کارشناسان به خوبی توانسته است از پس این کار برآید

مجموعه در خود موزه به نمایش    از یک مجموعه برنزی چینی به نام »دینگ« الگو گرفته شده و در حال حاضر این

های این موزه که طرفداران خاص  یکی دیگر از بخش  .توانند از آن بازدید کنندمندان میگذاشته شده است و عالقه 

برنزی تاریخی کشور چین ساخته  از محصوالت  برای نگهداری  را دارد نمایشگاه »برنزی« مجموعه است که  خود 

اثر تاریخی برنزی که دارای رنگ سبز تیره هستند    ۴۰۰توانند بیش از  مندان میه شده است. در این نمایشگاه عالق

چنین یک گنجینه ارزشمند به نام »دا کینگ دینگ« وجود دارد که یک سه پایه با  در این بخش هم  .را مشاهده کنند

ا  ۲۰۱متر و وزن معادل  سانتی   ۹۳ارتفاع   بوده که در زمان سلسله ژو ساخته شده  اثر کیلوگرم  این  بر روی  ست. 

های از دیگر نمایشگاه   .های تاریخی نیز نوشته شده است، متنهنری عالوه بر الگوهای بسیار ظریف و هنرمندانه

از  موزه شانگهای هم بیش  نیز  نمایشگاه  این  در  کرد؛  اشاره  موزه  این  »سرامیکی«  نمایشگاه  به  باید    ۵۰۰چنین 

آن از  برخی  که  دارد  بازدیدکنندگان  قطعه سرامیکی وجود  نمایشگاه  این  در  نئولی چین است،  به عصر  ها مربوط 

را مشاهده کنندهای شیشه ها و گلدانهایی رنگی، سالدونتوانند گلدانمی نمایشگاه »مجسمه   .ای سه رنگی 

های تاریخی است که در  ای از مجسمههای این موزه است که میزبان مجموعه گستردهسازی« یکی دیگر از بخش 

های معروف این نمایشگاه »مجسمه رئیس  اند. یکی از مجسمه های مختلف سیاه، قرمز و طالیی ساخته شده نگ ر

به سال های   بوده که مربوط  تا    ۶۱۸کاشیاپا«  به  مجسمه  .میالدی است  ۹۰۷میالدی  نمایشگاه  این  در  که  هایی 

درآمده  منمایش  اکثر  که  هستند  مینگ  سلسله  تا  سرد  جنگ  دوران  از  و  جسمهاند،  بوده  مذهبی)بودا(  ها 

نمایشگاه بعدی که در این    .شمالی است Sui و  Qi هایهای ظریف در دوره سبک هنری ساخت چهره  دهندهنشان 

این بخش حدود   در  به »مصنوعات سرامیکی« است.  برپا شده است مربوط  از سلسله   ۵۰۰موزه  های اثر هنری 

های شده است، این بخش از موزه به واسطه مجموعهش گذاشته آوری و به نمایمختلف در طول تاریخ چین جمع

دانند که در بین مردم چین  تمام افرادی که به تاریخ چین عالقه دارند می  .سرامیکی از ارزش باالیی برخوردار است

»نقاشی عنوان  با  نمایشگاهی  چین  موزه شانگهای  در  منظور  به همین  است.  داشته  رونق  بسیار  های نقاشی 

که  چینی« شده  دوره نقاشی دایر  به  متعلق  آن  در  موجود  است.های  چین  تاریخی  متفاوت  مندان عالقه های 

نقاشی  در این  از  میبازدید  بشناسندها  و  کرده  درک  بهتر  را  چین  فرهنگ  خوشنویسی«   .توانند  »آثار  نمایشگاه 

نوشته و  نقوش  ثبت  همچون  آثاری  آن  در  که  است  موزه  این  از  دیگری  خبخش  استخوانهای  روی  بر  های طی 



 
چشم به  چینگ  سلسله  به  مربوط  خوشنویسی  آثار  تا  هنر،  می کوچک  توسعه  همچنین  نمایشگاه  این  در  خورد. 

نمایشگاه    .اندهای تاریخی به نمایش گذاشته شدههای متفاوت هنری و آثار استادان برتر، به ترتیب سلسلهسبک

دستی صنایع  ۶۰۰ هم موزه شانگهای چین است که در آن بیش ازهای مهای ملی« یکی دیگر از بخش »هنر اقلیت

های های چینی« از دیگر بخشهای قومی متعدد چینی به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه »سکه از اقلیت

پول و رشد چین در مبادالت اقتصادی را    هایی که توسعهسکه از مجموعه سکه  ۷۰۰ قابل توجه این موزه است که 

های طالی ایرانی که از طریق هایی از زمان نوسنگی تا سکهد، به نمایش درآمده است. در این گالری سکهرقم زدن

کند، معتقدند  ها فعالیت میکارشناسانی که در حوزه موزه   .جاده ابریشم وارد کشور چین شده بودند نیز وجود دارد

پاریس و موزه ملی آمستردام قرار گرفته است و   که این موزه در سطح باالیی از کالس جهانی در کنار موزه لوور

های بارز این  های مختلف مردم چین را به طور کامل در معرض نمایش قرار داده است از ویژگیاینکه تاریخ دوره 
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 :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

 14۶۵4، 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 4ج  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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