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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 بدون آمریکا جنوب شرقی با چین، توافق تجاری آسیای  

جاری هستند که باعث خواهد شد دنبال امضای توافقی ترهبران کشورهای آسیای جنوب شرقی به  : اقتصاددنیای 

متحده درگیر انتخابات  تر شود. حاال که ایاالت در بلندمدت تعرفه تجاری در این منطقه کاهش پیدا کند و تجارت آسان 

احتماال است،  خود  بگیردپیچیده  را  باال  دست  مذاکرات  این  در  چین  بین  .  اقتصاد  گروه  گزارش  روزنامه  به  الملل 

رود  شنبه مذاکراتی را آغاز کردند که انتظار میاقتصاد« به نقل از رویترز، رهبران آسیای جنوب شرقی سه»دنیای 

آغاز شده  در شرایطی  مذاکرات  این  با حمایت چین شود.  تجاری  توافقی  به  آمده    اندمنجر  پیش  که عدم قطعیت 

  ۱۰رهبران    .هایی را درباره حضور این کشور در منطقه ایجاد کرده استمتحده پرسشابات ایاالت درباره نتیجه انتخ

جنوبی، استرالیا و نیوزیلند قصد دارند مذاکرات خود را  آن(، چین، ژاپن، کرهعضو انجمن ملل جنوب شرق آسیا )آسه 

تکمیل این توافق که قرار    .تیجه برسانندبه ن (RCEP) ایشراکت اقتصادی جامع منطقه   در یکشنبه پیشِ رو درباره

ها طول خواهد کشید،  است روز یکشنبه در حاشیه نشست چهار روزه عمدتا آنالین آسه آن به امضا برسد، سال 

تعرفه مترقی  شکلی  به  میاما  و  داده  کاهش  را  منطقه  این  نواحی  از  بسیاری  در  موجود  به  تهای  تبدیل  واند 

  ۲۹سوم جمعیت جهان و  حضور دارند تقریبا یک RCEP کشوری که در برنامه ۱۵  .شود  ترین توافق تجاری جهان بزرگ 

ترین منبع واردات و مقصد صادرات  دهند. چین همین حاال هم بزرگدرصد از تولید ناخالص ملی جهان را تشکیل می

آتی  اعضای  مع  .است RCEP برای  زونگ،  گوک  خ نین  امور  وزارت  نشساون  ریاست  که  ویتنام  آسهارجه  در  ت  آن 

میسال دارد،  عهده  بر  را  توافقجاری  »امضای  به  RCEP گوید:  منطقه،  تجارت  برای  زیادی  بین  نیروی  ویژه 

می پدید  امضاکننده،  می  «.آوردکشورهای  انجام  حالی  در  نشست  ریاستاین  انتخابات  نتیجه  که  جمهوری شود 

رای الکترال الزم برای    ۲۷۰شود جو بایدن به راحتی  بینی مینوز هم اعالم نشده است، گرچه پیشمتحده هایاالت 

شود بایدن که معاون باراک اوباما و برنامه »محوریت آسیا«ی او بود، از هدف بینی میپیش  .پیروزی را کسب کند

با اینتری در منطقه  »آمریکا مقدم است« ترامپ فاصله گرفته و ارتباط فعاالنه  های حقوقی حال، چالشپیدا کند. 

که متحده، در حالیهایی را برای متحدان ایاالت جه انتخابات و اخراج کردن وزیر دفاع آمریکا توسط ترامپ، نگرانینتی

ها عزم بیشتری را طی  جنگ تجاری ترامپ با چین با افزایش تعرفه  .کندنفوذ چین در حال افزایش است، ایجاد می

طور که از آغازش در شد، این برنامه همانطور نمیر اینایجاد کرده است و اگ RCEP خیر برای برنامههای اسال

پیشرفت می  ۲۰۱۲سال   بود،  پیش رفته  احتماال مهم  .کردبه کندی  که  توافق  توافق نشست آسه این  در ترین  آن 

به سال را  چین  پای  جای  زیاد  احتمال  به  است،  آسجاری  تجاری  شریک  کره عنوان  و  ژاپن  شرقی،  جنوب  یای 

له هونگ هیپ،   .و این کشور را در موضعی بهتر برای شکل دادن به قواعد تجاری منطقه قرار دهدتر کند  مستحکم

می ارتباط  این  در  سنگاپور  ایشاک  یوسف  موسسه  »عدماستاد  آمریکا  گوید:  انتخابات  به  مربوط  قطعیت 

ت این فضا را برای کند و ممکن اسهای مربوط ایجاد می در نشستمتحده  هایی را درباره مشارکت ایاالت پرسش

 «.تاثیر خود قرار دهدچین ایجاد کند که روایت مربوط به ارتباط آمریکا با منطقه را تحت

 سال اخیر  ۱۱تورم چین در کمترین سطح 

از تریدینگ اکونومیکس،    رات به نیم درصد کاهش پیدا کرد. به گزارش »ایسنا« به نقلنرخ تورم چین برخالف انتظا 

/  ۳درصد کمتر از تورم ماه قبل و    ۱/  ۲اکتبر به نیم درصد رسید. این نرخ تورم که    ماه منتهی به  ۱۲نرخ تورم چین در  

یر کاهش تورم بخش حمل و نقل  تاثبینی شده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحتدرصد کمتر از نرخ پیش  ۰

سال اخیر در   ۱۱درصد کاهش پیدا کرده است. این کمترین تورم ثبت شده    ۳/  ۹فی  قرار گرفته که تورم آن به من 



 
تورم منفی   با  تورم منفی    ۰/  ۷چین بوده است. آب و برق  با  های مهم درصدی دیگر بخش  ۰/  ۳درصدی و لباس 

بوده  تورم  بکاهنده  بین سایر  در  غذایی  خش اند.  مواد  بخش  تورم  تورمی،  و خدمات    ۰/  ۲های  درصد    ۲  /۴درصد 

هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات باالی قیمت در آنها    .گیری شده استاندازه 

. متوسط درصد کمتر شده است  ۰/  ۱درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل    ۰/  ۶گیرد، در این ماه به  در نظر نمی

بازه زمانی   تورم چین در  به فوریه    ۵/  ۱۳  معادل  ۲۰۱۹  تا   ۱۹۸۶نرخ  تورم ثبت شده مربوط  باالترین  درصد بوده که 

درصد بوده است. بر مبنای ماهانه،    ۲/  ۲با منفی    ۱۹۹۹درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل    ۲۸/  ۴۰با    ۱۹۸۹

ن کشور  د رسیده است که نیم درصد کمتر از تورم ماهانه ثبت شده ایدرص ۰/  ۳نرخ تورم چین در ماه اکتبر به منفی  

کارها در چین شدت یافته  وبا کاهش سرعت شیوع کرونا، روند بازگشایی کسب   .رودبرای ماه قبل به حساب می 

برای ثبات بخشی به بازارهای   این بانک  اقدامات  از  با برشمردن برخی  بانک مرکزی چین  است. یی گانگ، رئیس 

مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت هر چند که به  های  ها برای حمایت بیشتر از بخشالی این کشور گفته تالشم

 .های نیرومند، اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا آسیب زیادی ندیده استتلطف زیرساخ

نظارت یا  /   های اینترنتی وضع کرد دومین اقتصاد بزرگ جهان قوانین جدیدی برای کنترل عملکرد شرکت

 ی های تکنولوژخواهی چین از غولسهم

می  : اقتصاددنیای  زبانه  آمریکا  و  چین  میان  تجاری  جنگ  آتش  روزها  این  چند  این هر  نیست  معلوم  و  کشد 

بار روند  کشمکش این  و  را در دستور کار خود قرار داده  الگوبرداری  بار دیگر  اما چین یک  پیدا کند،  ادامه  تا کجا  ها 

جایی که حاال مقابله با انحصارگرایی کند؛ تا  ا رصد میهای اینترنتی ر نظارت دقیق و موشکافانه آمریکا بر شرکت 

بار تصمیم گرفته کنترل بیشتری را بر نحوه به دغدغه جدید و مهمی برای این کشور تبدیل شده است و برای اولین 

جمهور چین حاال در حال  پینگ« دبیر کل حزب کمونیست و رئیسجینهای اینترنتی اعمال کند. »شیفعالیت شرکت 

های اینترنتی این کشور است و این موضوع نگرانی برای مهار بعضی از قدرتمندترین شرکت  هااشتن اولین قدمبرد

از سرمایه  برانگیخته استبسیاری  را  ثروتمندترین کارآفرینان چینی  ترتیب روز سه  .گذاران و  این  شنبه گذشته به 

ت انحصارگرایانه در صنعت اینترنت مقابله کند و تاثیر رشد  برداری کرد تا بتواند با اقداما پکن از قوانین جدیدی پرده 

ت را کاهش دهد. این قوانین که با واکنش هیجانی بازار و ریزش قیمت سهام بابا و تنسنهایی مانند علیشرکت

ها همراه شد، درست یک هفته بعد طول دو روز و همچنین فروش گسترده سهام این شرکتها در  بعضی شرکت

م اعمال  شرکتحدودیت از  سهام  اولیه  عرضه  روند  تعلیق  باعث  که  شده  وضع  جدیدی  شد؛  Ant Group های 

دولت شی در حالی که    .بابا استشرکتی فعال در زمینه ارائه خدمات مالی اینترنتی که زیرمجموعه هلدینگ علی

وکارهایی دست گذاشته  کند، اخیرا هم روی کسبطور مداوم دومین اقتصاد بزرگ جهان را کنترل میجین پینگ به

لکترونیک و خدمات مالی دیجیتال را  های فعال در بخش اینترنت، تجارت ااست که بتواند رشد و شکوفایی شرکت

کارش از  یکی  دربیاورد. »ما چن«  نظارت خودش  و  دفتر خدمات حقوقیزیر سلطه  معتقد است   Han Kun ناسان 

اند. او که متخصص قوانین ضدانحصارطلبی ر قدرتمند شدههایی هستند که بسیا مقامات دولت چین نگران شرکت

 «.سازی استگوید: »این لحظه سرنوشتمی است،

بورس  هیجانی  شرکت//    واکنش  گذشته،  هفته  از  پیش  علیتا  تنسنت Ant Groupبابا،  های  رفته    و  هم  روی 

به   نزدیک  بازاری  ن  ۲سرمایه  ارزش سرمایه  راحتی  به  که  داشتند  دالر  و  تریلیون  چین  بانک  مانند  دولتی  هادهای 

ارزشمن از  شرکتبسیاری  میدترین  سر  پشت  را  کشور  این  در  های  تا  شد  باعث  سهام  گسترده  فروش  گذارد. 

به کمترین    ۷کنگ  هنگبابا در بورس  چهارشنبه هفته گذشته قیمت سهام شرکت علی تا  کند  دیگر سقوط  درصد 

میلیارد دالری   ۲۸۰اند که ارزش  حالی است که تحلیلگران تخمین زده میزان خود از ماه آگوست امسال برسد. این در



 
بهمی Ant شرکت این  تواند  دو  هر  کند.  پیدا  کاهش  هم  نصف  به  سختگیرانه  و  محدودکننده  قوانین  اعمال  خاطر 

ای هاند. تنسنت یکی دیگر از غولاندازی شده ترین میلیاردر چینی تاسیس و راهجک ما« محبوبها توسط »شرکت

های اخیر کند، در سال یهای ویدئویی گرفته تا خدمات پرداخت را ارائه متکنولوژی چین که خدمات متنوع از بازی 

د چین تبدیل کرده است. اما قیمت سهام  گذارش را به ثروتمندترین مربنیانآنقدر رشد کرده است که »پونی ما« هم

بور  بازار  در  گذشته  هفته  چهارشنبه  در  هم  شرکت  هنگاین  کاهش  س  است.   ۶کنگ  کرده  تجربه  را  درصدی 

که از ارائه خدمات تحویل غذا کارش را شروع کرد و سپس آن را به خدمات رزرو هتل و خرید   Meituan آپاستارت 

گ هفته  داد،  گسترش  هم  سینما  کاهش  بلیت  با  روبه   ۶ذشته  خودش  سهام  قیمت  شرکت  درصدی  این  شد.  رو 

سواالت    بابا و تنسنت هم بالفاصله بهکه نمایندگان علین مورد نکرده است، درحالی تاکنون هیچ اظهارنظری در ای 

ندادند پاسخ  زمینه  این  واکنش   .در  دنبال  به  هم  چین  دولت  نظارتی  قوانین  نهادهای  این  به  مختلف  های 

گذاری  اشتراکاند تا جلوی رفتارهای ضدرقابتی مانند تبانی برای به  حصارطلبی، کارگروهی را تاسیس کرده ضدان

حساس کوچک  اطالعات  رقبای  دادن  قرار  فشار  تحت  برای  همدستی  زیرمجموعهکاربران،  خدمات  و  آنها  تر  های 

فعال در زمینه هوش مصنوعی سعی    هایبرای حذف بیشتر رقبا را بگیرد. این کارگروه حتی با کمک بعضی شرکت

هایی در کنند و فعالیت گذاری خارجی جذب میرمایه های بزرگ اینترنتی چین را که سصورت مجازی شرکتدارد به 

بین و  سطح  کرده  دارند شناسایی  بزرگ المللی  فعالیت  بر  نظارت شدید  با  این طرح همچنین  بگیرند.  ترین  زیرنظر 

سعشرکت جهان،  تکنولوژی  بههای  دارد  قانونی  یک  غولعنوان  نفوذ  اعمال  میزان  مانند  گذار  دنیا  اینترنتی  های 

بزربوک  فیس از  بعضی  خانه  حاال  که  چین  کشور  کاربران  بگیرد.  زیرنظر  و  کرده  ارزیابی  هم  را  گوگل  ترین گ و 

مانند علیشرکت الکترونیکی جهان  تجارت  تنسنت است، در سالهای  و  تهبابا  اخیر علیه  تدریجی حریم  های  دید 

تکنولوژیخصوصی از طریق  برای کاربردهایی ما شان  ها، اعتراض  داده نند تحلیل بزرگهایی مانند تشخیص چهره 

 .اندکرده 

گسترده  نظارت  غول//    اعمال  از  گروهی  گسترده  تاثیر  دارد  سعی  شدت  به  بر  پکن  کشور  این  تکنولوژی  های 

سال   چین  دولت  مقامات  دهد.  کاهش  را  موشکافانه اقتصادش  تحقیقات  در  میالدی  بازوی  گذشته  توافقات  ای، 

شرکت با  تنسنت  شرکت  پخشهاموسیقی  ذره ی  زیر  را  و  کننده  قوانین  اعمال  با  هم  اخیرا  و  گذاشتند  بین 

جلوگیری کردند. قدم بعدی آنها تعلیق   Ant Group های کوچک نوپایی مانندرشد سریع شرکت  هایی ازمحدودیت 

اولیه سها یکی   Ant م شرکتعرضه  رکورد  تا  تکمیل شود  روند  این  آنکه  از  پیش  آن هم  بود؛  از  در هفته گذشته 

عرضهبزرگ  اولیه ترین  شرکت  های  نامسهام  به  جهان  در  را  اینترنتی  لئونگ«   های  تاک  »هوی  کند.  ثبت  خودش 

شرکت زمینه  در  متخصص  میوکیل  مورد  این  در  چین  اینترنتی  »به های  میگوید:  تمایل رسنظر  چین  دولت  د 

به پلت رفرم بیشتری  به سرعت درحال  پیدا کرده است که  اینترنتی  روندی که  های  شد و قدرتمند شدن هستند؛ 

پیشرفت  و  توسعه  جریان  با  میهماهنگ  جلو  جهانی  به    «.رودهای  ژانویه  ماه  در  است  قرار  جدید  قوانین  این 

های اینترنتی را به شکلی  رای اولین بار نظارت بر شرکت مجموعه قوانین ضدانحصارطلبی چین افزوده شوند که ب

توانند فعالیت بعضی کاربران خاص را از طریق رفتارهای آنالین آنها محدود کنند. جدی مطرح کنند. این قوانین می

نقضبراس قوانین،  این  داراییاس  از  بخشی  احتماال  مالکیت کنندگان  مادی،  ثبت های  حق  یا  معنوی  های 

نوااختراعات ماه  آخر  از  را  قوانین  این  است  قرار  دولت  نظارتی  نهاد  داد.  خواهند  دست  از  را  بهشان  صورت  مبر 

از شرکت  نمایندگانی  ماه جاری  اوایل  در  آنکه  بگذارد. جالب  اجرا  به  تنسنت،  های علیعمومی   ByteDanceبابا، 

تیک  اپلیکیشن  و  )مالک  مقامات  ۲۴تاک(  از  بعضی  با  دیگر  تکنولوژی  قانون  غول  قوانین و  حوزه  گذاران 

اره موارد مختلفی از رقابت ناعادالنه گرفته تا اقدامات  ای برگزار کردند و دربضدانحصارطلبی و فضای مجازی جلسه 

های اینترنت  فرمای متعاقب این جلسه اعالم کردند: »پلت گذاران در بیانیه ختند. قانونوگو پردا تقلبی به بحث و گفت 



 
محدوده از  نمی  خارج  و  نیستند  ضدانحصارطلبی  قوانین  عرصه نظارتی  رقابتتوانند  رشد  برای  ناعادای  النه  های 

های تکنولوژی در آینده تشدید شود. کنند با این اوصاف نظارت بر فعالیت شرکت بینی میتحلیلگران پیش   «.باشند

های مالی انجام  ای برای نظارت بر تراکنش گذاران تصمیم دارند تا ماه ژوئن سال میالدی آینده هم قوانین تازه قانون 

ها را برای کارآفرینان و فعاالن صنعت تکنولوژی  موج جدیدی از نگرانی   شده در اینترنت وضع و اجرا کنند؛ اتفاقی که

 .است چین ایجاد کرده

 چین« را ممنوع کرد های مرتبط با ارتش ها در »شرکتگذاری آمریکاییترامپ سرمایه

با ارتش    های مرتبطها در »شرکتگذاری آمریکاییجمهوری آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی سرمایه رئیس : ایلنا

ها گذاری آمریکایی ر یک فرمان اجرایی سرمایه جمهوری آمریکا با صدو دونالد ترامپ« رئیس »  .چین« را ممنوع کرد

کرددر »شرکت ممنوع  را  ارتش چین«  با  مرتبط  اجرایی    .های  میالدی  آینده  ژانویه سال  یازدهم  از  که  فرمان  این 

به اعتقاد دولت آمریکا به  گذاری در شرکته سرمایه های آمریکایی را از هرگونشود، افراد و شرکتمی هایی که 

ارتش چ منع میین میتقویت  این   .کندپردازند،  اعالم  با  فرمان  این  در  ترامپ  فزایندهدونالد  به طور  از  که چین  ای 

دستگاه  ارتش،  نوسازی  و  توسعه  امکان  و  منابع  تامین  برای  آمریکا  خود سرمایه  امنیتی  و  اطالعاتی  های 

دهد که  به »چین این امکان را میهایی،  گذاری در چنین شرکتکند، تاکید کرده است که سرمایه وءاستفاده می س

و استقرار سالح توسعه  با  از جمله  از کشور،  در خارج  را  آمریکایی  نیروهای  و  ،  ایاالت متحده  های کشتار جمعی 

ایاالسالح علیه  سایبری  مخرب  اقدامات  و  پیشرفته  متعارف  کندهای  تهدید  متحده«،  اجرایی،    .ت  فرمان   ۳۱این 

 .دهداند را هدف قرار می های ارتش چین معرفی شدهریکا به عنوان شرکتشرکت که توسط وزارت دفاع آم

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهشی شد   ۲۹نرخ رسمی 

ارز    ۶ارز کاهش و    ۲۹آن، نرخ    ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس  ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

به گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای   .اندافزایش یافت؛ نرخ باقی ارزهای نیز ثابت م

)پنجشنبه گذشته،  (  ۹۹آبان    ۲۲  -امروز  روز  به  نسبت  تغییر  با    ۴۲بدون  انگلیس  پوند  هر  خورد.  قیمت  ریال  هزار 

به قیمت   یورو    ۴۷۴ر وهزا  ۵۵افزایش  و    ۴۹ریال و هر   ۴۵وئیس  همچنین هر فرانک س  .ریال اعالم شد  ۴۴۶هزار 

ریال،    ۶۴۱هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۱۱هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۸۵۶هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۸۴۷هزار و  

ریال، یکصد روپیه    ۲۷۰هزار و    ۱۳۷  ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۵روپیه هند  

ریال، ریال عمان    ۴۱۷هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۸۹۳هزار و    ۳۹ژاپن    ریال، یکصد ین   ۵۳۷هزار و    ۲۶پاکستان  

هزار    ۲۸نرخ دالر نیوزیلند     بر اساس این گزارش،  .ریال قیمت خورد ۱۱۷هزار و   ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹

ریال، ریال قطر   ۵۴۵وبل روسیه ل، ر ریا ۳۷۱هزار و  ۵ریال، لیر ترکیه  ۶۸۶  هزار و ۲ل، راند آفریقای جنوبی ریا ۸۸۷و 

ریال، ریال   ۵۴۶هزار    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۳هزار و   ۳ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱

و    ۱۱سعودی   و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲ار و  هز  ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار  تاکای    ۱۳۲هزار  ریال، یکصد 

  ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۵و     هزار  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۰هزار و    ۴۹بنگالدش  

ریال،    ۸۷۳هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۱۰۹هزار و  

ریال، یک هزار    ۱۵۸هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۵۲و  ار  هز  ۱۳۸ریال، یکصد بات تایلند    ۳۴۹هزار و    ۶یوان چین  

و    ۳۷وون کره جنوبی   اردن    ۶۹۳هزار  تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار  و    ۹ریال، یکصد  ریال،   ۷۹۱هزار 

روبل    ال،ری   ۵۴۴ریال، افغانی افغانستان    ۹۶۴هزار و    ۲ال، یک هزار روپیه اندونزی  ری   ۷۶۷هزار و    ۱۲الری گرجستان  

https://www.irna.ir/news/84107683/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
بالروس   آذربایجان    ۳۳۱هزار    ۱۶جدید  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۶ریال،  ریال،    ۵۶۹هزار 

   هزار  ۱۲منات جدید ترکمنستان    ریال و  ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۸۸۳و     هزار۳سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدریال ارزش 

 

 نمایشگاه فناوری های پیشرفته چین با حضور ایران گشایش یافت 

فناوری  -ایرنا  -تهران چیننمایشگاه  پیشرفته  بزرگ  (CHTF) های  عنوان  و  به  علمی  نمایشگاه  معتبرترین  و  ترین 

اقع در کشور از جمله ایران در شنژن و ۵۳نسل جدید فناوری اطالعات، از امروز چهارشنبه با حضور  فناوری در حوزه 

ایرنا، بیست و دومین نمایشگا  .جنوب چین گشایش یافت المللی دستاوردهای فناوری پیشرفته  به گزارش  ه بین 

المللی به صورت آفالین  کشور و سازمان بین  ۲۴آنالین و آفالین آغاز شده است.   روز و به دو صورت  ۵چین به مدت  

بین   ۲۹و   سازمان  و  دکشور  آنالین  روش  به  دیگر  دارندالمللی  شرکت  نمایشگاه  این  برای   در  .ر  نمایشگاه  این 

بار ایجاد شده است G۵ تجاری  منطقه نخستین  اپیدمی  زد  تی  آی  فناوری  منطقه  نمایشگاه  .و  امسال   مساحت 

شرکت کننده داخلی و خارجی در نمایشگاه حضور دارند و    ۳۰۰هزار و    ۳بیش از   متر مربع است هزار  ۱۴۰بیش از  

ست و دومین دوره این  در بی  .فعالیت در نمایشگاه امسال انجام می شود  ۱۴۰ه و بیش از  پروژ  هزار  ۱۰نزدیک به  

شرکت  دانش نمایشگاه  مصنوعی،  های  هوش  افزوده،  واقعیت  اشیا،  اینترنت  الکترونیک،  حوزه  در  ایرانی  بنیان 

دادهبالک  قرار  جهانی  مخاطبان  دید  معرض  در  را  خود  دستاوردهای  آخرین  فینتک  و  مخصوص   .اند  چین  پاویون 

مستمر در این نمایشگاه برپا بوده و امسال برای ششمین   تا کنون بصورت  ۲۰۱۵جمهوری اسالمی ایران از سال  

 های برتر چینسال گذشته در نمایشگاه فناوری   .های ایرانی در قالب این پاویون حضور دارندبار است که شرکت 

(CHTF) ا بنیان  دانش  و  فنی  و چین  شرکت های علمی،  کردن   ۷یران  امضا  نامه  به    .دتفاهم  که  نمایشگاه شنژن 

مر نمایشگاه عنوان  فناوری چین شناخته میجع  ارتباط های  برای  مناسبی  بستر  با شرکتشود  های چینی گیری 

حوزه  در  سرمایه بخصوص  اینکه  ضمن  است.  الکترونیک  و  ارتباطات  فناوری  اطالعات،  فناوری  چینی های  گذاران 

یاف بازتن فرصت آماده  به تجربه  توجه  با  که  اقتصادی هستند  فناوری و  و فروشی که های مناسب  تولید  ار و هنر 

 .ای به سمت بازارهای جهانی بگشایندهای تازه های ایرانی افقدارند بتوانند برای بسیاری از شرکت

 

 تلویزیون ژاپن: چین گوی سبقت را در تولید خاویار از ایران ربود 

تلویزیون "ان. اچ. کی" ژاپن طی گزارشی در مورد تولید خاویار در جهان نوشت: ایران توان رقابت با    -ایرنا  -تهران

بدیل  ذایی در جهان تچین در زمینه تولید خاویار را ندارد و هم اکنون چین به تولید کننده نخست این ماده ارزشمند غ

درصد خاویار دنیا در   ۹۰به گزارش ایرنا، "ان. اچ. کی" روز چهارشنبه با اعالم این مطلب افزود: روزگاری  .شده است 

درصد خاویار جهان در حوضچه های چین و به صورت    ۹۰ و به صورت طبیعی بدست می آمد اما امروزه   دریای خزر

می کردند.   ه خاویار را عمدتا از ماهیان خاویاری طبیعی تولیدشتگزارش، در گذبر پایه این    .پرورشی تولید می شود

ماهیان خاویاری به دلیل صید بی رویه و آلودگی محیط زیست به شدت کاهش یافته اند    ۱۹۹۰از دهه   با این حال

 تلویزیون ژاپن   .صید ماهیان خاویاری در دریای خزر واقع در شمال ایران ممنوع شده است  ۲۰۱۰طوری که از سال  

گوید: با کاهش تعداد ماهیان خاویار طبیعی، پرورش ماهیان خاویاری به تدریج در سراسر جهان گسترش یافته می

اوایل سال  .است در  جهان  در  معامله شده  خاویارهای  بیشتر  طبیعت،  جهانی  صندوق  اعالم  میالدی    ۲۰۰۰ طبق 

چین به سرعت در حال افزایش   اضافه کرد:این گزارش    .ستدرصد آن پرورشی ا  ۹۰اما امروزه بیش از   طبیعی بود

حجم تولید خود است به طوری که خاویار چینی توسط خطوط هوایی بزرگ اروپا به سراسرجهان صادر می شود.  

با این حال در برخی کشورهای دیگر تولیدکنندگانی وجود دارند که سخت تالش کردند تا با چین رقابت کنند که ایران  

رش می افزاید دریاچه چیشیما واقع در حومه شهر "هانگ ژو" در استان ججیانگ در شرق  گزا  .آنها است  یکی از

https://www.irna.ir/news/84106934/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84106540/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF


 
در گوشه ای از این دریاچه زیبا    .جزیره به تنهایی یک سوم خاویار دنیا را تولید می کند چین با برخورداری از هزار

ار را به دریاچه می ریزد و آن را تخم های خاوی ،مقدار زیادی تخم خاویار تولید می شود. گفته می شود که آب کوه

است کرده  تبدیل  جهان  خاویار  تولید  مزرعه  بزرگترین  در سال    .به  تواند  می  مزرعه  این  می شود  تن    ۱۰۰برآورد 

 .خاویار تولید کند که این مقدار یک سوم تجارت خاویار جهان است

 

 در چین به روز ازدواج بدل شد روز مجردها 

و (    ۱۱/۱۱)مبر  نوا  ۱۱امروز    -ایرنا    -تهران   در چین  بین جوانان مجرد  ویژه  روز  در اصل یک  و  روز جهانی مجردها 

گیرند و عمدتا به طور ویژه به سراسر جهان است که طی آن مجردها، آخرین روزهای تنهایی شان را جشن می

ازدواج و  تاهل  ا  .روندمی   استقبال  بین  تقویم  در  ایرنا، همانطور که  روز چهارشنبه  های لمللی مناسبتبه گزارش 

من و  مادر  دختر،  پدر،  روز  مانند  "روز  مختلفی  نام  به  هم  روز  یک  جهانی  تقویم  در  دارد؛  وجود  دیگر  های  اسبت 

گذر زمان در چین به روزی  مجردها" وجود دارد که سرمنشاء آن در چین است که به رغم معنای ظاهری نام آن؛ در  

از مراسم  برگزاری  یا  و  شدن  متاهل  برای  استخاص  شده  تبدیل  نیز  کشور    .دواج  این  مجرد  جوانان  که  روز  این 

گیرند، چینی ها آن را مناسبترین روز برای عبور از مجردی و ورود  همچون مجردهای سراسر جهان آن را جشن می

م  کنند که برگزاری مراسرنامه های زندگی ساالنه خود را طوری تنظیم میدانند و لذا همه ببه دوره تاهل نیز می 

این روز باشد  به چین برمی  .ازدواج شان در  این خرده فرهنگ جهانی شده  گردد، زمانی که در  در واقع خاستگاه 

رد هستند فکر گذاری کرد تا افرادی که مجدانشگاه نانجینگ برای ارج گذاشتن به مجردی این روز را پایه   ۱۹۹۰سال  

ی در تقویم میالدی مصادف با یازدهمین روز از یازدهمین روز   چنین  .نکنند کمبودی در زندگی دارند و از آن لذت ببرند

جالب تر اینکه این روز    .شودنیز نوشته می   ۱۱/۱۱نوامبر است که در تقویم میالدی به شکل    ۱۱ماه هر سال یعنی  

ر های ثبت شده در این تاریخ در کشور چین بیش از سایبه زمان خاص ازدواج نیز تبدیل شده است. تعداد ازدواج

روزانه در پکن پایتخت این کشور  در حالی که میانگین ثبت ازدواج    .های ویژه استروزهای عادی و سایر مناسبت

هزار مورد    ۴ازدواج در روز است، در این روز حتی به بیش از    ۷۰۰میلیون نفری، به طور متوسط    ۴۰۰یک میلیارد و  

 .هم می رسد

 

 ابداع گجت هوشمند برای کمک به بیماران آلزایمری توسط نوجوان چینی 

دانش آموز چینی یک گجت هوشمند برای کمک به بیماران مبتال به آلزایمر ساخت تا این افراد بتوانند   -ایرنا  -تهران

وز  لو یوان« دانش آمبه گزارش ایرنا از رادیو بین المللی چین، »  .با کمک این گجت اطرافیان خود را شناسایی کنند

کالس هشتم در »هانگژو« واقع در استان »ژجیانگ« در شرق چین است که یک گجت هوشمند را برای کمک به 

کنند شناسایی  را  خود  اطرافیان  گجت  این  کمک  با  بتوانند  افراد  این  تا  است  کرده  ابداع  آلزایمر  به  این    .مبتالیان 

کالس چهارم شروع کرد و همواره به فکر کمک    خت این گجت را درساله چینی برنامه نویسی برای سا  ۱۵نوجوان  

این نوجوان چینی توانست تابستان سال جاری یک وسیله قابل برنامه ریزی   به بیماران مبتال به آلزایمر بوده است

کند آلزایمر طراحی  به  مبتال  بیماران  به قدرت تشخیص  دوربین طراح  .را جهت کمک  با  گردنبند هوشمند  ی او یک 

می که  است  از    کرده  استفاده  با  تا  کند  کمک  آلزایمر  به  مبتالیان  به  و  کند  آوری  را جمع  افراد  چهره  تصویر  تواند 

این وسیله هوشمند همچنین می تواند با بررسی شدت    .عملکرد تشخیص چهره، اطرافیانشان را شناسایی کند

ل پیاده روی در خارج از منزل؛ اگر نه است و یا مشغواشعه فرابنفش، به فرد مبتال به آلزایمر بگوید که او داخل خا

از   بیشتر  کند  این وسیله استفاده می  از  که  آلزایمر  به  مبتال  او    ۲۰فرد  به  این وسیله  بماند،  از منزل  دقیقه خارج 

اع  این گجت هوشمند ابد  .یادآوری می کند که به خانه اش برود و آدرس خانه فرد را نیز در اختیار او قرار می دهد

https://www.irna.ir/news/84106910/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84106910/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84106910/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84107870/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C


 
نوجوان چینی با تحسین فوق العاده زیاد کاربران فضای اینترنت روبرو شده و راهی دلگرم کننده  شده توسط این  

 .برای کمک به بیماران آلزایمری فراهم کرده است

 

 ترامپ مجازات هایی را علیه کمک مالی به بخش نظامی چین در نظر گرفت 

رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که به موجب آن تمامی شرکت ها و افرادی    -ایرنا  -تهران

شبکه  به گزارش  .های چینی به ویژه بخش نظامی چین همکاری های مالی دارند، مجازات می شوندکه با شرکت 

گسترش    خبری برای  را  آمریکا  مالی  منابع  ها  این شرکت  طریق  از  چین  که  مدعی شده  ترامپ،  دونالد  الجزیره، 

تقابل فزاینده    .قرار می دهد  سیستم نظامی خود و تهدید امنیت آمریکا و نیروهای آمریکایی در جهان مورد استفاده

بر   عالوه  چین  و  متحده  نگرانی  ایاالت  بین  افزایش  رقابت های  در  جمهوری  المللی،  ریاست  به    ۲۰۲۰های  آمریکا 

ترامپ رییس جمهوری     .به اوج رسیده است  ۱۹-که با شیوع بیماری همه گیر کووید   موضوعی اصلی تبدیل شده

و وضع تعرفه برای صدها میلیارد دالر واردات از چین، سیاست یکجانبه  (TPP)آرامآمریکا با رد پیمان تجاری اقیانوس 

اگرچه شخص     داند،مند میی در قبال این کشور در پیش گرفته است. دولت وی چین را یک رقیب بزرگ قدرتو تند

 .ترامپ در برخی مواقع به دنبال روابط نزدیکتر با »شی جین پینگ« رییس جمهوری چین باشد

 

 :صدا و سیما خبرگزاری -

 ی تازند ایران، چین، روسیه به ما م یک هفته بعد از انتخابات،   :نیکی هیلی در توئیت خود نوشت

خواهد که دوباره به شورای حقوق بشر نماینده سابق امریکا در سازمان ملل متحد اعالم کرد: چرا بایدن از ما می 

نده سابق امریکا در سازمان  یلی نمای، نیکی هبرگزاری صدا و سیماخ به گزارش سرویس بین الملل  .ملحق شویم 

میلیون آمریکایی در انتخابات آزاد رای دادند، به    ۱۵۰ملل متحد در توئیت خود نوشت: چین یک هفته بعد از این که  

بشر می در شورای حقوق  و    ۱  تازد.ما  کمی  ۴۰۰میلیارد  دیگر  اند.  نداده  رای  از  شور لیون شهروند چینی هرگز  ها 

ایرا روسیه،  مجمله  ما  به  ونزوئال  و  سوریه  میی ن،  ما  از  بایدن  چرا  ملحق تازند.  شورا  این  به  دوباره  که  خواهد 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع شویم.

 

 سال با رشد اقتصادی روبروست چین ام   /۲۰از میان اعضای گروه 

باشد که امسال    ۲۰رود چین تنها عضو گروه  گفت: انتظار می  یک مقام ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

رویترز؛ ماسامیچی کانو،    به نقل از خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل  .شاهد رشد اقتصادی باشد

که در پکن آغاز    ۲۰۲۰در نشست مجازی نشست توسعه چین  معاون دبیر کل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 

تنها کشور عضو گروه   این سازمان، چین  انداز موقت  "بر اساس جدیدترین چشم  اظهارداشت:  که    ۲۰شد،  است 

"  ۱/۸ی مثبت  رشد اقتصاد  ۲۰۲۰رود در سال  انتظار می  را ثبت کند.  پاریس در ماه    درصد  این سازمان مستقر در 

رشد تولید   ۲۰۲۰رد کرده بود چین در سال  درباره چشم انداز اقتصادی منتشر کرد که در آن برآوسپتامبر گزارشی  

بیماری    ای در نتیجه ادامه شیوعدر شرایطی که دنیا با بحران بی سابقه   درصد خواهد داشت.  ۱/۸ناخالص داخلی  

ای اقتصادی قدرتمند، انعطاف  ها خواست برای تضمین یک احیمواجه است، کانو از همه طرف  ۱۹مه گیر کووید  ه

وی گفت: این واقعیت که چین توانست خیلی سریع از این بحران بیرون آید،    ری کنند.پذیر، سبز و جامع با هم همکا 

ت که اقتصاد چین خیلی سریع توانست دوباره احیا  ل توجه اسوی افزود: "این به واقع قاب  واقعاً قابل توجه است.

مایه  از طیف وسیعی از اقدامات سیاسی، این احیای اقتصادی بویژه در تولید و سر  شود. به علت دریافت حمایت 

https://www.irna.ir/news/84108475/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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های مالی و فناوری اطالعات بسیار قوی بوده و به ترتیب از سه ماهه دوم تا سه ماهه گذاری و همچنین در بخش

 درصد گسترش یافته است. " ۱۸/۸درصد و   ۷/۹امسال سوم 

 

 چین  ۲۰۲۰گزاری نشست توسعه رب /  با حضور مدیران اقتصادی آسیا 

توسعه چین   دولتی، مدیران شرکت   ۲۰۲۰نشست  آن مقامات  در  و  آغاز شد  پکن  و سازماندر  دنیا  بین  های  های 

آمدند گردهم  دنیا،  و  چین  توسعه  درباره  نظر  تبادل  برای  گز  .المللی  المللبه  بین  سرويس  خبرگزاري   ارش 

توسعه چین  ب صداوسیما از رویترز؛ نشست  نقل  دولتی،   ۲۰۲۰ه  آن مقامات  در  و  آغاز شد  پکن  در  روز چهارشنبه 

شرکت سازمان مدیران  و  دنیا  اقتصادی  دربار های  نظر  تبادل  برای  المللی  بین  گردهم  های  دنیا،  و  چین  توسعه  ه 

احیای    آمدند.  " شعار  با  روزه  سه  نشست  این  المللی در  بین  همکاری  و  درباره    اقتصادی   " کرونا  پسا  دوره  در 

و الگوی   ۲۰۳۵و چشم انداز  (  ۲۰۲۵  -۲۰۲۱موضوعاتی از جمله چارچوب چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه چین )

ر داخلی  بازار  که  دوگانه  گردش  میتوسعه  اجازه  و  قرار  اصلی  پایه  عنوان  به  بازار ا  خارجی  دهد  و  داخلی  های 

های همکاری بین المللی را علیه شیوع این موضوعات همچنین حوزه  دل نظر شد.گر را تقویت کنند، بحث و تبایکدی

پذیر و همکاری در زمینه زنجیره,  ۱۹کووید   انعطاف  مالی  تأمین جهانیایجاد یک سیستم  و  پوشش    های صنعتی 

اظهار  دهد.می اصالحات چین  و  توسعه  کمیسیون  مدیر  معاون  دنگجی  پیامدتانگ  با  که  "چین  شدید های  داشت: 

شیوع ویروس کرونا از ابتدای امسال مواجه شد، در کنترل شیوع این بیماری همه گیر در داخل پیشگام بوده است  

ه داده است. در کل، هدف سیزدهمین برنامه پنج ساله  و فرآیند تولید را برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت ادام

پنجمین جلسه    معه مرفه از همه جهات نزدیک است. "ت و پیروزی برای ساختن یک جادر آستانه کامل شدن اس 

عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی "چهاردهمین برنامه پنج ساله" و  

تشریح کرد که راهنمای توسعه اقتصادی و اجتماعی چین برای پنج سال آتی و فراتر از آن   را  ۲۰۳۵هدف بلند مدت  

نشس این  در  اصلی است.  مفاهیم  و  ساله  پنج  برنامه  چهاردهمین  کامل  طور  به  چین  دولت  از  نمایندگان  ت، 

اصالح و بازتر شدن   تواند چشم انداز توسعه،دهند، بطوریکه جامعه جهانی میحکمرانی چین رادر آینده توضیح می

کند. درک  بیشتری  دقت  و  وضوح  با  را  چین  چین    )اقتصاد(  آینده،  سال  پنج  "در  گفت:  بزرگ وی  حوزه  شش  در 

توسعه، اصالح و باز شدن اقتصاد، تمدن اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، معیشت مردم و اثربخشی حاکمیت 

یی امسال، مقامات کمیسیون توسعه ملی و اصالحات، نمایندگان گردهما های جدیدی خواهد کرد. "ملی، پیشرفت

شرکت بزرگ دنیا یا    ۵۰۰رهبران تجاری    طالعات هستند.بانک خلق چین، وزارت بازرگانی و وزارت صنعت فناوری ا

روسای سازمانشرکت و  المللی  بین  اقتصاددانان مشهور  در صنعت،  پیشرو  مانند صندوق  های  المللی  بین  های 

 بانک توسعه آسیا نیز در این نشست شرکت دارند.  بین المللی پول و

 

 نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بهداشتی شانگهای 

شانگ  چین  واردات  المللی  بین  نمایشگاه  سومین  در  جهانی  کنندگان  تولید  دستاورد بزرگترین  آخرین  های های 

می ارائه  محصوالت  نوآوری  و  بهداشتی  و  پزشکی  تجهیزات  در  را  خود  بین ب  دهندبرجسته  سرویس  گزارش  ه 

وسیما  الملل صدا  کرونا   پکن از خبرگزاری  ویروس  گیری  همه  دلیل  به  پزشکی  تجهیزات  نمایشیگاه  امسال 

تژیک و  در بخش تجهیزات پزشکی و دارویی اقدامات استرا  محصوالت بهداشتی توجه بسیاری را به خود جلب کرده

خوبی صورت گرفته است و بیش از چهارصدو یازده محصول، فناوری و خدمات جدید و در بخش تجهیزات پزشکی و 

 تی در معرض دیدبازدید کنندگان قرار گرفت.بهداش

 

 های پایان نمایشگاه بین المللی شانگ
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میلیون دالر به   ۶۲۰میلیارد و  ۷۲هایی به ارزش  های با امضای قرارداد سومین نمایشگاه بین المللی واردات شانگ 

از دو    ، این نمایشگاه با حضور بیشچین از خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .کار خود پایان داد

 محصول و فناوری برگزار شد.  ۴۱۱ارائه    کشور و منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران و  ۱۲۰بازرگان از   ۷۰۰هزار  

های با  ها وکاال شرکت در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و توانست بخشی از توانمندی ۲۸جمهوری اسالمی ایران با  

 چین : محمدرضا خالق وردی /  مسئول غرفه/  کارشناس بازرگانی نمایشگاه کیفیت ایران را به دنیا معرفی کند.

 

 های چینی ها در شرکتممنوعیت سرمایه گذاری آمریکایی/  اره ترامپجنجال آفرینی دوب

شامل   اجرایی،  دستور  شرکت  ۳۱این  جمله  از  ساز شرکت  و  ساخت  و  فضا  هوا  ارتباطات،  حوزه  در  فعال  های 

الملل  .شودمی بین  ترامپ رئیس جمهور  سیماخبرگزاری صداو به گزارش سرویس  از فرانس پرس، دونالد  نقل  به 

آمریکایی  آن،  براساس  که  کرد  امضا  را  اجرایی  دستور  شرکت   هاآمریکا  در  گذاری  سرمایه  که از  چینی  های 

در این دستور اجرایی آمده است،    کند.کشور کمک کنند، منع می   توانند به ارتش چین و تشکیالت امنیتی اینمی

های سرمایه حمایت کنند و "به  ها از طریق بازار کند از این فعالیت های خصوصی را متعهد میشرکتدولت چین،  

  "   کند.این ترتیب از سرمایه گذاران آمریکایی برای تامین مالی توسعه و مدرن سازی ارتش خود سوء استفاده می

شود و جدیدترین اقدام  هوری ترامپ، اجرا میژانویه، تنها چند روز پیش از پایان دوره ریاست جم  ۱۱این ممنوعیت از  

براساس این دستور اجرایی سرمایه گذاران    های فزاینده در روابط آمریکا با این قدرت آسیایی است.در روند تنش 

تا   سرمایه   ۱۱آمریکایی  دارند  فرصت  خنوامبر  شرکتهای  از  را  کنند.ود  خارج  شده،  ممنوع  اعالمیه    های  این  در 

های آمریکایی در  ه است که سرمایه گذاران آمریکایی به چین "برای تهدید مستقیم آمریکا و نیرو ترامپ گفته شد

های متعارف پیشرفته و اقدامات  های کشتار جمعی، سالحخارج از کشور از جمله از طریق توسعه و استقرار سالح

آمریکا و مردمش کمک می بیانیه رابرت  کنند. "سایبری خرابکارانه علیه  آمده    در  آمریکا  امنیت ملی  آبراین مشاور 

در این بیانیه آمده   کند.ها را از حمایت ناخواسته از اقدامات نظامی چین منع میاست این دستور اجرایی آمریکایی 

سرمایه گذاران آمریکایی محافظت کند تا به شکل ناخواسته   است "هدف از این اقدام رئیس جمهور این است تا از

بر توانمندیسرمایه الزم  تقویت  و سرویس ای  ارتش خلق چین  تامین های  را  اطالعاتی جمهوری خلق چین  های 

)زیرا( که آن کار نکنند  و  و کسب  به شکل منظم شهروندان  آمریکاییها  از طریق عملیاتهای  را  های سایبری ها 

متحدان و شرکایش را   های حیاتی، اقتصادی و نظامی آمریکا ودهند و به شکل مستقیم زیرساختمی  هدف قرار

های فعال در حوزه ارتباطات، هوا شرکت از جمله شرکت ۳۱در این دستور اجرایی   کنند. "در سراسر دنیا تهدید می

 شود. فضا و ساخت و ساز را شامل می

  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، //    های چینی منع شدندبا برخی از شرکت   ها از مراودهسی ان ان:آمریکایی 

های چینی که به گفته دولت  ها را از سرمایه گذاری در شرکت یک فرمان اجرایی را امضا کرده است که آمریکایی 

شرکت   ۳۱ط با  این دستور اجرایی در ارتبا  کند.متعلق به ارتش چین هستند یا تحت کنترل آن قرار دارند، منع می 

کند و بدین ترتیب "به  ازی" ارتش چین را فراهم میها "امکان توسعه و نوسشود که به گفته آنچینی اعمال می

می قرار  تهدید  در معرض  را  آمریکا  امنیت  مستقیم"  تلفن  دهند.صورت  و    -هوآوی-های هوشمند  شرکت سازنده 

کنندگان تجهیزات صوتی تصویری در جهان هستند، در میان   هیک ویژن که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و تأمین

های قرار گرفته در این فهرست همانند چاینا  در فهرست سیاه قرار دارند. برخی دیگر از شرکت  های موجودشرکت

در  دستور اجرایی صا  پردازند.تلکام و چاینا موبایل در بورس اوراق بهادار نیویورک حضور دارند و انجام معامالت می

ی اختیار داشتن  در  از  را  آمریکایی  گذاران  ترامپ سرمایه  از سوی  این  شده  با منشأ  با هر گونه سهامی  ا معامله 

های ممنوعه  های بازنشستگی یا در اختیار داشتن سهام در شرکتکند. این روند شامل صندوقها منع میشرکت

سهام شرکت هیک    ها را دارند.ه از این شرکتفرصت سلب سرمای  ۲۰۲۱شود. سرمایه گذاران تا نوامبر سال  می
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درصد کاهش یافت و سپس بخشی از این ضرر را جبران کرد.    ۴معه در شنژن بیش از  ویژن در معامالت صبح روز ج

درصد کاهش یافت. هوآوی یک شرکت   ۶.۱درصد و سهام چاینا موبایل هم    ۹.۳در هنگ کنگ، سهام چاینا تلکام هم  

ین شرکت کت هیک ویژن روز جمعه اعالم کردند تصمیم برای تحت پیگیرد قرار دادن امقامات شر  خصوصی است.

ها نشان دادیم، هیک ها و بار ای اعالم کرد: "همانطور که بار این شرکت با صدور بیانیه   "بی پایه و اساس" است.

  دهد. " له انجام می شود و آشکارا مباد ویژن یک شرکت نظامی چینی نیست. هیک ویژن به طور مستقل اداره می 

های نظامی حضور نداشته است. مقامات این شرکت اربردهیک ویژن افزود هرگز در کار تحقیق و توسعه برای ک

مقامات    کند. "تر نمی اعالم کردند: "اقدامات تنبیهی در پیش گرفته شده علیه این شرکت، آمریکا یا جهان را ایمن

به و چاینا موبایل  تلکام  ندادند.درخواست  هوآوی، چاینا  واکنش نشان  باره  این  در  نظر  اظهار  برای  ر  این دستو  ها 

در حال صادر شده است که جدال در بخش تجارت و فن آوری    -شودماه ژانویه جرایی می  ۱۱که در روز  -اجرایی  

است. گرفته  شدت  جهان  بزرگ  اقتصاد  دو  این  شرکت  بین  از  ریاست بسیاری  دوران  در  چینی  آوری  فن  های 

های فن آوری بلندپرواز  گتن شرکتمهوری دونالد ترامپ تحت فشار قرار گرفته اند. طی چند سال گذشته، واشنج

ها و مخابرات در حال توسعه این چین را هدف قرار داده و ضربات مهمی را به صنعت هوش مصنوعی، نیمه هادی

رار دارد که ناظران این صنعت مانند پاول  جدیدترین اقدام ترامپ در راستای همان چیزی ق  کشور وارد کرده است.

در  ژئوتکنولوژی  رئیس  انتظار  گروه مشاوره   تریولو،  او  پایان  در حال  ریاست جمهوری  از  انتظار داشتند  اوراسیا  ای 

هفته گذشته تریولو در یادداشتی نوشت: "پکن" باید مراقب دولت ترامپ باشد، زیرا در حال اعمال    داشته باشد.

بدشواری شرکتهایی  علیه  را  اقداماتی  که  این  ویژه  به  است،  چین  چیر  فناوری  بزرگ  گرفته  های  پیش  در  نی 

کند تا روابط بین  او افزود: "اما چین به طور کلی در در پش گرفتن اقدامات تالفی جویانه خویشتن داری می   است. "

مقامات واشنگتن در اوایل    موم نکند. "دو کشور را تا قبل از روی کار آمدن جو بایدن در روز بیستم ماه ژانویه مس

را تشدید   -هواوی-ها علیه شرکت ملی فناوری چین  ربوط به امنیت ملی، تحریمهای مامسال با اشاره به نگرانی 

آمریکا  محدودیت   کردند. از سوی  آمریکا را  -های اعمال شده  به فن آوری و تجهیزات حیاتی  که دسترسی هوآوی 

ه سوی تالش های هوشمند و تجهیزات ارتباط از راه دور را باین شرکت سازنده تلفن  -کندبیش از پیش محدود می 

است. داده  سوق  خود  بقای  شرکت  برای  فهرست  به  گذشته  سال  اواخر  در  همچنین  ویژن  هیک  های  شرکت 

با    ای در آمریکا اضافه شد که دسترسی آن به لوازم آمریکایی ممنوع است. این شرکت به سبب همکاری ممنوعه

های اقلیت مسلمان متهم  ر اعضای گروهها و سایمقامات سین کیانگ که به اتهام نقض حقوق بشر علیه اویغور 

 هستند، محکوم شد. 

 

 گرایش بایدن به سمت خاوردور/  آمریکا پس از ترامپ

عالم کرد رئیس جمهور منتخب آمریکا بر گسترش تعامل با کشورهای خاوردور در تقابل با چین و کره سی ان ان ا

از شبکه تلویزیونی سی ان ان،  به نقل خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .شمالی تاکید دارد

جو   .رئیس جمهور منتخب آمریکا بر گسترش تعامل با کشورهای خاوردور در تقابل با چین و کره شمالی تاکید دارد

تلفنی صحبت کرد. یکی  ورهای آسیایی  بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا امروز )پنجشنبه( با شماری از سران کش

با آنها صحبت کرد سوگو نخست وزیر ژاپن بود در این گفتگو، بایدن بر ارتقای ائتالف آمریکا و    .از افرادی که بایدن 

ژاپن تاکید کرد. البته بایدن عالوه بر نخست وزیر ژاپن با رئیس جمهور کره جنوبی و نخست وزیر استرالیا نیز امروز  

این کشورها تاکید کردبایدن در گفت  .صحبت کرد با  آمریکا  ائتالف  تقویت  بر  نیز  با سران کره جنوبی و استرالیا    .گو 

مناقشه   درباره جزایر مورد  توکیو  از مواضع  بر دفاع  به صورت خاص  ژاپن  وزیر  با نخست  گفتگو  در  بایدن همچنین 

ژاپن هستند.  ها  آن  مالکیت  مدعی  چین  هم  و  ژاپن  هم  که  کرد  را  تاکید  جزایر  می   این  سینکاکو  عنوان  با 

نهاده استشناسد. این جزایر  بر  را  نام دیائو  نیز  اما   ۱۹۷۲از سال    .چین  ژاپن بوده است،  این جزایر برعهده  اداره 
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همین جزایر، علت اختالف بین ژاپن و چین بوده اند. جالب توجه است که رئیس جمهور منتخب آمریکا در گفتگو با  

با مو  نخست وزیر ژاپن، کند و اینکه از توکیو در این زمینه حمایت  اضع ژاپن در این زمینه اعالم بیعت می به نوعی 

تلفنی صحبت کرد. وی در این تماس تلفنی بر ارتقاء و تقویت ائتالف     بایدن با رئیس جمهور کره جنوبی نیز  .کندمی

با کره جنوبی تاکید کرد های ذشته، آمریکا بر ائتالف در چهار سال گ  شبکه سی ان ان همچنین اعالم کرد  .آمریکا 

اینچنینی تاکید نداشته است. بی تردید در تعامل رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور کره جنوبی یکی از  

مسائل مهم و اصلی، موضوع کره شمالی است و این دو تالش خواهند کرد با یکدیگر همکاری کنند تا نوعی فرایند  

 .ش بروددر این زمینه پی

 

 :نیالخبرآن -

 شانگهای محور توسعه شرق پایه 

آن  مین اجالس روسای کشبیست برگزار شد که قدرتهای نوظهور عضو  پیمان شانگهای در شرایطی  ورهای عضو 

اند برداشته  المللی  بین  عرصه  در  گرایی  جانبه  چند  برای  را  خود  بلند  چین،خیز  گزارش  .همچون  ، خبرآنالین به 

ین اژدهای افسانه ای خالصه نشده بلکه نقطه آغاز پیمانی بین شهری که تنها به یک محدوده جغرافیایی در سرزم

میالدی را    ۱۹۹۰المللی گشت که اکنون با بازیگرانی کلیدی میرود تا نظم نوین جهانی امریکایی برجا مانده از دهه  

تازگی بیستمین نشست سران  .با چالشی جدیروبرو کند از شرایط    به  پیمان شانگهای که متاثر  کشورهای عضو 

در    .همه گیری ویروس کرونا به شکل مجازی برگزار گردید با سخنان قابل درنگ روسای کشورهای عضو همراه بود

این میان چین به عنوان مبدا و پایه گذار پیمان شانگهای که در طول دو دهه اخیر روند توسعه ای پرسرعتی را آغاز  

در   مناکرده  زدن  هم  بر  در  را  اصلی  نقش  عضو  کشورهای  نوین  میان  اصطالح  به  نظم  از  ناشی  یکجانبه  سبات 

در همین راستا شی جین پینگ رئیس جمهور خلق   .جهانی امریکایی پس از فروپاشی شوروی سابق ایفا می کند

وسعه خوب و توسعه  چین دیروز در اجالس شانگهای در سخنان خود اعالم کرد: " توسعه واقعی توسعه همه، ت

اصرار با  باید  ما  است.  مشترک،    پایدار  برداری  بهره  و  گشایش  نوآوری، هماهنگی سبز،  با  توأم  توسعه  آرمان  بر 

به احیای اقتصادی و بهبود زندگی مردم کمک کنیم نکته ای که رییس جمهور   ".گسترش فضای همکاری عملی، 

غرب و به  فاصله طبقاتی ناشی از نگاه لیبرالیستی است که    خلق چین بدان اشاره کرده در واقع همان مبارزه با

عنوان  به  را  آن  عمل  در  داری  سرمایه  نظام  پرچمدار  عنوان  به  سابق  شوروی  فروپاشی  از  پس  امریکا  ویژه 

به محوریت آن یعنی   پایدار اقتصادی بدون توجه  آنکه توسعه  از  اما غافل  تمام گذاشتند  الگویتوسعه مدرن سنگ 

جود در طبقات اجتماعی چه در سطوح داخلی "انسان"غیر قابل دسترس است. چرا که شکاف های مو"جامعه" و  

یک سرزمین و چه در عرصه بین المللی تنها به ایجاد نابرابری و در نهایت نارضایتی اجتماعی و نیز اعتراض و هرج و  

تمدنها خوب و بد وجود ندارد، تنها، از سویی دیگر، رییس جمهور چین خاطر نشان کرد: "بین    .مرج ختم خواهد شد 

گی وجود دارد. باید ضمن کمک به آموزش و هم آموزی بین تمدنها، افزایش حسن همجواری و دوستی  تفاوت و ویژ

را   برای توسعه سازمان همکاری شانگهای در راستای تحقق توسعه دراز مدت  پایه افکار عمومی  بین کشورها، 

دامات عملی ضمن اجرای چندجانبه اقعیت را نیز یادآور شد و گفت: " ما باید با اقوی در عین حال یک و  .تحکیم کنیم

گرایی و بهبود مدیریت جهان، از نظم و ترتیب بین المللی دفاع کنیم. باید با اصرار بر اصول مشورت مشترک، ایجاد  

برقراری نظام مدیریت  مشترک و بهره برداری مشترک، بر حل امور جهانی از طریق مشورت کشورها، مشارکت در  

احترام متقابل به حقوق ملت ها و در    ".کشورهای جهان از نتایج توسعه حمایت کنیمجهانی، بهره مند شدن مردم  

عین حال حفظ استقالل، موضوعیست که پایه های نظم بین المللی را در دوره پیش رو میسازد. همچنین یکجانبه  

بر روابط بین الملل   اقتصادی در سه دهه گذشته کوشیده به گفتمان حاکمگرایی هایی که با اتکا بر توان نظامی و  

https://www.khabaronline.ir/news/1454434/%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
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قدرت   یک شبکه  با ظهور  اکنون  که  بوده  میان کشورها  روابط  در  بیفتد، مشکلی  جا  اطلس  اقیانوس  آن سوی  از 

از همین روست که تشکیل سازمان همکاری   به چالش کشیده شده است.  ایران  و  چندجانبه چون چین، روسیه 

نوظهور چین شکل گرفتههای ش ابتکار قدرت  به  که  را  انگهای  از همکاری های جهانی  تا گفتمان جدیدی  ، میرود 
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 :کتابنا -

چین به   نظام: یادداشت وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت  

 دنبال صدور الگوی چینی توسعه نیست 

کمونیس حزب  الملل  بین  امور  وزیر  تائو،  رضایی  ت جمهسونگ  محسن  دکتر  تقاضای  به  پاسخ  در  چین  وری خلق 

کد یادداشتی حاوی نقطه نظرات حزب کمونیست چین را برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر امور بین    /۱۰۱۴۵۳۸خبر:

حاکم   حزب  نظامالملل  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  درخواست  به  پاسخ  در  دبیرخانه  چین  برای  را  یادداشتی   ،

گفتگو  قراری  بر  با  تا  است  کرده  تالش  چین  است:  آورده  خود  یادداشت  در  وی  فرستاد.  با    مجمع  تعامل  ایجاد  و 

تقویت   را  جهانی  آرامش  و  صلح  های  پایه  الملل،  بین  محیط  سطح  در  ها  گروه  و  احزاب  کامل    کند.تمامی  متن 

بین الملل حزب کمونیست جمهوری خلق چین که برای استحضار دبیر مجمع    یادداشت آقای سونگ تائو، وزیر امور 

باعث شده که برخی از کشورهای جهان،    ۱۹کووید  تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است به این شرح است:

ها قطعیت  عدم  و  کنند  اتخاد  آمیز،  رعب  و  یکسونگرانه  روند  رویکردی  اما  است،  یافته  فزونی  جهانی  سطح  در   ،

برد جهان رویکرد  همکاری،  است.  -ی  توقف  قابل  غیر  روندی  متقابل  احترام  و  حزب   برد  چین،  داخلی  عرصه  در 

فقر مطلق را در سطح کشور چین به کلی ریشه کن کند و در ارتباط با   ۲۰۲۰ا پایان سالکمونیست بر آن است که ت

ادن به جان آنها در اولویت نخست  ست این حزب بر آن است که جان انسان ها و ارج نهنیز سیا  ۱۹ویروس کووید

صه جهانی با دنیایی مواجهه اما در عر   قرار دارد و باید از اتمام امکانات ملی برای نیل به این هدف استفاده کرد.

. حزب کمونیست جمهوری هستیم که به شکل روز افزونی شاهد گروه های افراطی، جدایی طلبانه و تندرو است

ت کرده است  تالش  بین خلق چین  محیط  در سطح  گروه ها  و  احزاب  تمامی  با  تعامل  ایجاد  و  گفتگو  قراری  بر  با  ا 

 قویت کند.الملل، پایه های صلح و آرامش جهانی را ت

ی اصلی و  هاانصاف و عدالت، از جمله آرمان //    عدالت  و  انصاف  به  چین  خلق  جمهوری  کمونیست   حزب  عمیق  باور 

انسان ها در سراسر کره زمین   به  قدیمی  باوری عمیق نسبت  با  نیز  است. حزب کمونیست جمهوری خلق چین 

برخی کشورها، همواره کوشیده است  ضرورت گسترش عدالت و انصاف در سطح جهانی، علی رغم تالش های  

با احزاب و گروه های سیاسی در بیش از   ب  ۱۱۰که در تعامل  با نگاهی  رابر به تمامی انسان ها و تمامی کشور، 

نظر از وسعت، اقدامات منسجمی را در ارتباط با بسط و گسترش عدالت صورت دهد که نمونه های  کشورها صرف 

رهبر حزب کمونیست جمهوری خلق چین بر این باور است    شاهد بوده ایم.  ۱۹دآن را در مبارزه علیه ویروس کووی

تال و  امروز حاصل سخت کوشی  این کشورکه چین  اما  این کشور است  مردم  وقفه  بی  با    ش  تا  تالش است  در 

همسو سازی و همگام سازی این تالش ها با دغدغه های جهانی، همزمان با ارتقا سطح توسعه و رفاه مردم چین  

شی جین پینگ رهبر    نقش پر رنگی در توسعه جهانی ایفا کرده و برای بهبود شرایط زندگی نوع بشر کمک کند.  ،

این باور است که هیچ دحز بر  با یکدیگر مشابه نیستند و هرگز نمی ب کمونیست چین  و حزب سیاسی در جهان 

که در آن فعالیت می کنند مورد داوری    توان احزاب سیاسی را مستقل از پیشینه تاریخی آنها و با فضای اجتماعی

 قرار داد. 
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از مدل  //    قابلمت  یادگیری  و  آمیزمسالمت  همزیستی  سیاست  سایه  در  توسعه  برداری  الگو  چین هرگز در صدد 

احزاب   رهبران  ندارد.  و  نداشته  جهان  به  را  چینی  الگوی  کردن  صادر  داعیه  و  است  نبوده  کشورها  دیگر  های 

شد و توسعه در سیاست همزیستی  ل روز افزونی به این آگاهی و درک رسیده اند که رسیاسی در جهان به شک

یادگیری متق و  آمیز  بزرگترین حزب جهان محسوب مسالمت  ابل تمدن ها، میسر است و حزب کمونیست چین که 

تمدن ها میان  تعامل   ، ها  تمامی فرهنگ  میان  گفتگو  توسعه  راستای  در  که  را    می شود همواره کوشیده است 

لبه  آن چیزی که است افکار عمومی جهان از فضای بین المللی مطا شی جین پینگ تاکید دارد که صلح تسهیل کند.

گرایی،  از چند جانبه  دفاع  انصاف،  و  عدالت  از  در جهت حمایت  باید  احزاب جهان  تمامی  در حال حاضر  کنند.  می 

 و منصفانه از خود حس مسئولیت نشان دهند.ساخت جهانی با اقتصاد باز و شکل گیری نظم جهانی عادالنه 

از سوی برخی کشورها    ۱۹ها در شرایط کوویدتحریم  //     ۱۹هان شاهد تالشهای فراوان چین برای مبارزه کوویدج 

که دیگران را متهم می کنند به عنوان یک سالح مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که بسیاری دولت ها و  

تال جهان شاهد  برااحزاب  چین  کمونیست جمهوری خلق  فراوان حزب  های  و  ش  کمک  و  بیماری  این  با  مبارزه  ی 

در شرایط کنونی کار سختی نیست که مردم جهان تشخیص بدهند که    با آن هستند.  تسهیل اقدامات برای مقابله 

به    کشور جهان نامه سرگشاده ای را به طور مشترک  ۱۱۰حزب شاخص از  ۲۴۰کدام طرف صادق است، بیش از  

کا سیاسی  با  مخالفت  در  چین  کمونیست  اجماع حزب  به  این  که  اند  کرده  صادر  عمومی  سالمت  موضوع  با  ری 

راستای سیاس در  جهانی  جامعه  قوام  و  بیماری  شیوع  با  مبارزه  در  المللی  بین  های  همکاری  جهت  در  قوی  ی 

ز دستاورد و تالش های دیگر  حزب کمونیست چین همواره با آغوش باز ا  سالمتی برای همه کمک شایانی است.

ما در    یع و ذهنی باز دارد.ل می کند و در پذیرش دستاورد های دیگر ملت های چشم اندازی وس فرهنگ ها استقبا

ایم در پی ایجاد و حفظ تماس های نزدیک و ارتباطات  حزب بر اساس مشی که در سالهای اخیر آن را پیگیری کرده

ده ایم و شبکه ای گسترده  کشور از مناطق مختلف جهان بو۱۶۸ب سیاسی از  حز  ۶۰۰منظم و الگومند با قریب به

دبیر کل حزب   حزب به حزب میان احزاب سیاسی جهان بر قرار کرده ایم.  در سطوح و اشکال مختلف برای تبادالت

ا با  متناسب  رفتاری  باید  جهان  در  سیاسی  حزب  بزرگترین  عنوان  به  حزب  این  که  دارد  تاکید  چین  ین  کمونیست 

  حزب کمونیست چین و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به عنوان پیشران   در این بین  جایگاه از خود نشان دهد.

 های توسعه روابط بین دو کشور و تحقق بیانیه جامع مشارکت راهبردی ایران و چین محسوب می شوند. 

 

 : تنایا -

 «رویای چین برای تصاحب مقام »رهبر تکنولوژی جهان

برنامه   -ایتنا   چین،  کمونیست  مرکزی حزب  برای سال شورای  را  اقتصادی  کردند.    ۲۰۲۵تا    ۲۰۲۱های  ای  تصویب 

شورای مرکزی حزب کمونیست چین،    .شودبه رهبر تکنولوژی جهان تبدیل می  ۲۰۳۵، چین تا سال  طبق این برنامه

برای سالبرنامه  را  تا سال     تصویب کردند.  ۲۰۲5تا    ۲۰۲۱های  ای اقتصادی  برنامه، چین  این  به رهبر    ۲۰۳5طبق 

ای را منتشر هوآ اعالمیهشین  عصر همان روز تصویب این برنامه، رسانه دولتی  .خواهد شد  تکنولوژی جهان تبدیل

سیاست عالی  شورای  آن  طی  که  توسعهکرد  الگوی  چین،  که  گذاری  بود  کرده  معرفی  »جدید«  نام  با  را  ای 

 .نامدژی گردش دوگانه« می توانست با تکیه بر بازار داخلی، اقتصاد را به رشد برساند. پکن این الگو را »استراتمی

در    .درآمد فردی همگام با رشد اقتصادی، جامعه وارد سطح جدیدی از رفاه خواهد شدبنابر این اعالمیه، با افزایش  

تقریبا توسعه را به کشورهای  ناخالصی داخلی، سطح خود  تولید  با سرانه  یافته  این اعالمیه آمده است که چین 

 «.فت خواهد کردنظر اقتصادی، علمی و ملی به طور کلی، به طرز چشمگیری پیشر  ، از۲۰۳5رساند و تا سال  می

دالر رسیده است. این مقدار با    ۲6۱به ده هزار و    ۲۰۱۹به گزارش بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص چین در سال  



 
باید به    یافته ریبا توسعهکند ولی برای رسیدن به کشورهای تقکشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا تا حدی برابری می

بیانیه د  .سی هزار دالر برسد پایان جلسه عمومی چهار روزه با حضور دویست عضو از کمیته مرکزی حزب این  ر 

کمونیست عنوان شد و رییس جمهور شی جین پینگ آن را اجرا کرد. او به تغییر احتمالی در اعضای رهبری چین 

انتظار میهیچ اشاره نکرد.  ی  رود کهای  برنامه اقتصادی پنج ساله، توسط مجلس چین  این  آینده  ا کنگره  در سال 

شود تصویب  رسماً  خلق  پایه   .ملی  طرحجریان  این  که  میای  مربوط  یکدیگر  به  را  پیشنهادی  نشان  های  کند، 

بین می صحنه  در  که  قدرت دهد  میان  در  تغییراتی  استالمللی  وقوع  حال  در  دنیای  .ها  اعالمیه،  این  امروز    طبق 

تجربه می را  بزرگ  دیتغییری  در صدها سال  نظیر آن  میان قدرت کند که  و  بینده نشده است  تعادلی  های  المللی 

آورد  های جدیدی تاکید دارد که این شرایط، آن را به وجود می ها و موقعیتاین بیانیه بر چالش   .گیردجدید شکل می

د را این کمیته تاکید کرده است که کشور باید نوآوری خو .ن آماده کندخواهد که خود را برای رویایی با آو از چین می

های مختلف از جمله تجهیزات دفاعی به خود متکی باشد بنابراین قصد دارد که اصالحات  باال ببرد تا بتواند در زمینه 

با   .چین را تقویت کند  های خارجی را به خود جذب کند و زنجیره تامینگذاریخود را بهبود بخشد تا بتواند سرمایه 

گیری ویروس کرونا، دولت چین تصمیم گرفته است که استراتژی خود  شدت گرفتن اصطکاک تجاری با آمریکا و همه 

ای بزرگ تبدیل  « به کار گیرد و با باال بردن نوآوری خود در تکنولوژی به تولید کننده۲۰۲5را با عنوان »ساخت چین  

است امیداوار  حال  عین  در  نشود  شود.  ایجاد  خارجی  تقاضای  نوع  در  زیادی  بردن    .تغییر  باال  با  در  چین  نوآوری 

تواند هدف خود یعنی رسیدن به  هایی مانند وسایل الکتریکی و تولید فلزات کمیاب که در آن برتری دارد، می زمینه 

کند. آمریکا پیشرفت چین میچنین رقابت میان چین و آمریکا را بیشتر  خودکفایی و برتری را محقق کند. این کار هم

ین محموله هفت هزارتایی خودروی تسال در روز سه شنبه بندر شانگهای را  اول  .دانددر تکنولوژی را تهدیدآمیز می 

هوا، تام ژو،  طبق خبرگزاری دولتی شین  .ترک کرد و به سوی سایر کشورهای از جمله فرانسه و آلمان حرکت کرد

  است: »صادرات خودروهای مدل سه چینی به اروپا، نقطه عطفی برای کشور   رییس شرکت تسال، اظهار داشته

شرکت تسال در نه ماه اول امسال    «.کندچنین سرعت و کیفیت محصوالت چینی را به دنیا ثابت میچین است. هم

خودرو   هزار خودرو تولید کرده است و نمونه بارزی از اصالحات ایجاد شده در کشور چین است. شرکت  ۸5بیش از  

که این  سرعت اختیارات الزم را داد به طوری سازی آمریکا به این شرکت مالکیت خارجی صدرصدی اهدا کرد و به  

کند آغاز  را  تولیدات خود  پیش،  اوایل سال  در  یعنی  تاسیس،  از  پس  یک سال  توانست  مقامات    .شرکت  گفته  به 

ی قرار گیرد. وانگ ژیگانگ، وزیر علم و فناوری  دولتی، قدم بعدی این است که مرزهای علمی چین در سطح جهان

به خب  ۲۱چین، در   نوآوری  اکتبر  تکیه بر  با  پیاده خواهیم کرد که  را  پنج سال دیگر راهبردی  رنگاران گفته است: » 

« را عملی کرد تا  ۲۰۲5، طرح »ساخت چین  ۲۰۱5کشور چین در سال    «.باعث توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد

بزرگ   بازار  کننده از  تولید  از  و  کند  برداری  بهره  خود  تامین  زنجیره  و  ارزان  داخلی  رهبر  ای  به  پایین  سطح  و 

ماکس زنگلین، اقتصاددان ارشد موسسه مرکاتو آلمان است   .های پیشرفته تبدیل شودهای تکنولوژیتولیدکننده 

گفته است: »تمرکز بر ظهور   Nikkei Asia شود. او به روزنامهجا انجام می که تحقیقات مربوط به کشور چین در آن

« به وجود آورد که هدف از این طرح، تبدیل ۲۰۲5های اجرای طرح »ساخت چین تواند پایه تکنولوژی تا حد زیادی می 

، در روز دوشنبه در یادداشتی تحقیقاتی نوشت Zhongtai Securities شرکت  «.کردن چین به ابرقدرت تولید است

های تمع، گوشیهای مدار مج، تراشه5Gهایی از جمله ن در پنج تا ده سال آینده در زمینه رود که چیکه احتمال می

چنین، کارگزاری مستقر در شانگ دونگ گفته است از هم  .هوشمند و وسایل نقلیه خودکار به موفقیت دست یابد

به کربن خالص صفر دست    ۲۰6۰که دولت چین قصد دارد میزان انتشار کربن خود را کاهش دهد و تا سال  جاییآن

چنان در شاخص نوآوری جهانی چین هم  .امه پنج ساله خواهد بودیابد، تولید انرژی تجدیدپذیر نیز جزوی از این برن

رتبه   ۱4رتبه    ۲۰۲۰ این  که  دارد  این را  به  توجه  با  است.  شده  اعالم  فکری  مالکیت  جهانی  سازمان  توسط  بندی 

کند ولی نسبت به  اش از جمله سنگاپور و کره جنوبی حرکت میظیران آسیاییبندی، کشور چین پا به پای نرتبه 



 
میلیارد   4۲۰های بخش تحقیق و توسعه در پنج سال گذشته، از یک تریلیون و هزینه .پن در درجه باالتری قرار داردژا

خصصان موسسه پاولسون یکی از مت  .میلیارد دالر( به رسیده است  ۳۲۹میلیارد یوان )  ۲۱۰یوان به دو تریلیون و  

آن  »از  گفته است:  دوشنبه  روز  گزارش  در  که  آمریکا  اینترنت مصرف جایی  از  روی  افراد  اینترنت صنعتی  به  کننده 

به رشد کامل خواهد رسید و از نظر پویایی، نوآوری و رقابتی به    ۲۰۲5اند، اکوسیستم تکنولوژی چین تا سال  آورده 

می ولی  منطقه سیلیکون  زیرساخت  .رسدسطح  ایجاد  در  چین  گزارش،  این  رایانش  طبق  از جمله  قدرتمند  های 

این کار  ، شهرهای هوشمند و شبکه5Gهای  ابری، شبکه با  و  آورد  زیادی به دست خواهد  های نظارتی موفقیت 

آسان و  بیشتر  صنعتی  اینترنت  از  شد استفاده  خواهد  ماه   .تر  در  گزارشی  طبق  آمریکا،  انرژی  امینت  سازمان 

لکتریکی و دیگری تولید  پتامبر، گفته است که چین در حال حاضر در دو زمینه برجسته است: یکی خودروهای اس

می حساب  به  آمریکا  برای  تهدیدی  دو  هر  که  نایاب  نظامی فلزات  مجتمع  ایجاد  و  شغل  ایجاد  به  منجر  زیرا  آیند 

انتفاع آمریکا سازمانی غیر  انرژی  امنیت  از طرف سازمان  صنعتی خواهند شد. سازمان  که  در واشنگتن است  ی 

درصد از    4۷،  ۲۰۱۹المللی انرژی، درسال  بنابر گزارش آژانس بین   .کندامنیت ملی، از انتقال انرژی پاک حمایت می 

به دست  از  این کشور پس  داشت.  اختصاص  به چین  در جهان،  الکتریکی  دویست هزار خودروی  و  میلیون  هفت 

های سیاسی جدیدی که در ماه سپتامبر  خودروهای الکتریکی، با هدف تحقق انگیزه   آوردن موفقیت نسبی در تولید

دولت چین به جای    .تری را در زمینه خودروهای هیدروژنی پیل سوختی آغاز کردوان شده بود، تولیدات گستردهعن

می  پاداش  منتخبی  شهرهای  به  خرید،  یارانه  پیلدادن  فناوری  از  استفاده  افزایش  به  که  کمک   دهد  سوختی 

اد چنین تغییری در شیوه حمایتی دولت،  سپتامبر گفته است: »با ایج  ۲5مشاور گروه اوراسیا در گزارش    .کنندمی

های به وجود آمده در تکنولوژی، خودروسازان چینی را مسئولین در صدد آن هستند که بدون از بین بردن پیشرفت

دمی مهندسی چین که تحت حمایت دولت قرار دارد، در گزارشی در  آکا  «.های دولت کامال بی نیاز کننداز حمایت

یاب ارائه کرده است. این آکادمی از ای را برای تولید فلزات کمهای سیاست مدارانهطرح  ماه اکتبر گفته است که

 ۲۰۳5خواهد با درخواست کمک از دولت، چین را تا سال  گسترش کاربردهای مواد معدنی حمایت کرده است و می

کم فلزات  تولید  »ابرقدرت  کندبه  تبدیل  کم  .یاب«  گوشیفلزات  تولید  الزمه  وسایل های  یاب  سایر  و  هوشمند 

در    ۲۰۳5طبق این گزارش، چین باید تا سال    .درصد بازار آن را در دست دارد  6۰الکترونیکی هستند که چین بیش از  

درصد    ۹5رود، تا  های دفاعی به کار می خت تکنولوژیزمینه تولید بلورهای نوری و فلزات بسیار خالصی که در سا

تکنولوژی   دن به چنین جایگاهی کار آسانی نیست. بازرسان آمریکایی، شرکتبا این حال رسی  .به خودکفایی برسد

بنا بر گزارش سازمان پاولسون، با    .اندرسانا را چندین بار به چالش کشیده المللی تولید نیمههوآوی و شرکت بین

نیمه فزایش محدودیت ا پذیر خواها در تولید تجهیزات  برابر کمبودهایی آسیب  هد شد که در زنجیره  رسانا، چین در 

به گفته زنگلین از سازمان مرکاتو، چین ممکن است   .آیدهای پیشرفته به وجود میتامین تولیدش در زمینه تراشه

سخت  با  نیز  پایه  تحقیقات  انجام  رو برای  روبه  زیادی  به    .شود  های  منظوررسیدن  به  باید  کشور  این  او  گفته  به 

نوآوری، بخشزیرساخت به رسمیت بشناسدهای علمهای ملی  نیز  را  افزود: »غرور وی هم  .ی و شرکتی  چنین 

 منبع: تسنیم «.دارد، نباید از این موضوع غافل ماندملی ما را از پویایی و تحرک باز می

 

 

 

 



 

 :34 هفته یثدح

 ( و کتابدار انیو، کتابخ روز کتاب آبان  24)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان »

 :ودرمف  ،دبا شننداو خا او  رب  اخد مال س که امیرالمومنین امام علی

 :    بالکتب لم تفته سلوه  یمن تسل

 گردد.  ی از او سلب نم شیو آسا ی. راحت ابدیهرکس که با کتابها آرامش 

 233صغررالحکم  

 ( و کتابدار انیوتابخ، کروز کتاب)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان»   :دوم یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

 :      العلماء نیالکتب بسات

 . دانشمندان است یکتابها بوستانها

 245غرر الحکم ص

 ( و کتابدار یانو، کتابخروز کتاب)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان» :ومس یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

لال   نیللباق نیاخبار الما ضم دیبها تق  یاال نسان من ...الکتابه الت یمفضل ما انعم اهلل تقد ست اسماوه به عل ای تامل

 رها یالعلوم و االداب و غ یو بها تخلد الکتب ف   نیت

است که   یسندگینعمتها نو نی...از جمله ا شیندیداشته است ب یانسان ارزان که خداوند به یی مفضل در نعمتها یا

رساند .به سبب آن است که دانشها و آداب و    یم ندگانیاخبار گذشتگان را به باز ماندگان و از بازماندگان به آ

 ماند.  یم دان یجزآنها در کتابها جاو

 725؛ص60بحار االنوار ج   
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