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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 دهد؟می  کمیت شرکتی را تغییرچگونه هوش مصنوعی حا 

چی، مدرس چین کانادامترجم: سینا تفنگ علمی موسسه تحقیقات بالک نویسنده: دکتر مارک ون رایمنامعضو هیات 

زمینه تحول شگرفی   (AI) های روزافزون در فناوری هوش مصنوعی گذاریسرمایه نورانشگاه پیام علوم ارتباطات د

دنبال هوش مصنوعی هستند  هایی که بهشرکت  .وجود آورده استبر فناوری به های مبتنی  ویژه در سازمان را به 

توانایی سیستم   ممکن است کم روی  اتوماسیونی  مهم های  یک فرصت  از  اساس  این  بر  و  متمرکز شوند  کارآمد 

میچشم مصنوعی  هوش  چراکه  کنند؛  داشته پوشی  شرکتی  حاکمیت  در  بسزایی  نقش  تواند 

ای را از نطفه  های خالقانه گیری کمک کرده و ایدهصمیمسازی فرآیندهای ت واند به ساده تمصنوعی میباشد.هوش

ایجاد دانشی داده  نهتا  این اساس  بر  و  به پیش محور منجر شود  بلکه  تنها  آینده مطلوب سازمان کمک کرده  بینی 

 .سبب تعالی رهبری سازمانی نیز شود

احسا   به  نسبت  اطالعات  ارجحیت  مصنوعی:  بزرگ//    ساتهوش  از  پیشرفت یکی  سازوکارهای  ترین  در  ها 

داده  ارزیابی  از  ناشی  قضاوت  حاکمیت شرکتی شما  خود  احساسات  اساس  بر  که  نیست  نیازی  بود.  خواهد  ها 

گزارش کرده   به  تصمیمیا  برای  مناسبی  اطالعات  فاقد  که  با هایی  اساسا  دیگر سو  کنید.از  اعتماد  گیری هستند 

هوشبهره از  هیات   مصنوعی مندی  جلسات  می در  سفارشیمدیره  به  نسبت  گزارش توانید  و  اسناد  ها سازی 

 .های ارزشمند برای آنها ایجاد کنیدسازیمتناسب نیاز مدیر مربوطه اقدام کرده و زمان بیشتری برای تصمیم

تایج را  س و سایر نمصنوعی نشان داده است که از تصمیمات دادگاه عالی تا آرای مجلهوش//    بینی نتایجپیش  

بینی دقیق نتایج منظور پیش مدیره به توان از آن در جلسات هیات رو میبینی کند، از اینتواند پیشطور دقیق میبه 

ها و سایر تصمیمات مهم دیگر که شرکت در آن مشغول به فعالیت است،  گذاری گرفته، سرمایه های صورت ادغام 

هوشبهره شد.همچنین  شرکمند  میمصنوعی  پیش توانتی  با  و  آمده  مدیران  یاری  به  سناریوهای  د  ارائه  و  بینی 

دعوی  به  نسبت  صورت ممکن  هزینههای  تحمیل  از  مانع  احتمالی  یا  یا گرفته  سنگین  حقوقی  های 

رقابت گذاریسرمایه  و  یکسو  از  شرکت  درآمد  افزایش  به  ترتیب  این  به  و  شده  نامناسب  از  های  آن  شدن  پذیرتر 

 .کندک میسوی دیگر کم

شرکتی   حاکمیت  در  مصنوعی  هوش  آن  هوش//    خطرات  به  که  بود  خواهد  مطلوب  زمانی  در  فقط  مصنوعی 

صورت چنانچه به آن اطالعات اشتباه بدهید یا اساسا شرکت  های مناسبی نیز بدهید! در غیر ایناطالعات و داده 

داده کیفیت  از  نتیجهشما  نباشد،  برخوردار  مطلوبی  دهای  جز  گای  نتایج  بهمراهریافت  آورد. کننده  نخواهید    دست 

بهره دنبال  به  اینکه  از  قبل  کمکبنابراین،  از  زیرساختمندی  باید  باشید،  مصنوعی  هوش  و  های  مناسب  های 

مصنوعی است؛ برخی  فرض اشتباه نسبت به هوشهای کافی را فراهم کنید.خطر دیگر هوش مصنوعی پیشداده 

را بشمدیران سازمانی اساسا هو بر  تخیلی می  -های علمیهای خودمختار فیلم ه مثابه روباتمصنوعی  و  دانند 

نیازی نیست؛ این درحالی است که اساسا هوش   IT کنند که دیگر به مدیران متخصص حوزهاین اساس تصور می

ند و با توجه  تواند انجام وظیفه کعنوان دستیاری برای تقویت استعدادهای موجود سازمانی میمصنوعی صرفا به 

 .حل پربازده را ارائه کندترین راه به قابلیت سنجش چندگانه ابعاد، مطلوب 

 



 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایش یافت   ۱۷نرخ رسمی  ؛ ۹۹آذر  ۱۰

نرخ رسمی    -ایرنا  -نتهرا مرکزی  نرخ    ۴۷بانک  اساس  براین  که  کرد  اعالم  )دوشنبه(  امروز  برای  را  در   ۱۷ارز  ارز 

به گزارش ایرنا و   .ارز نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند ۱۵ارز کاهش یافت. نرخ  ۱۵مقایسه با دیروز افزایش و نرخ 

هزار ریال،    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته  (  ۹۹آذر    ۱۰ز )بر اساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای امرو 

با   انگلیس  پوند  به    ۸۹هر  افزایش  و    ۵۶ریال  با    ۱۰هزار  یورو  هر  و  به    ۶ریال  افزایش  و    ۵۰ریال  ریال    ۲۵۸هزار 

ریال، کرون نروژ    ۹۴۳ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۴۶۹هزار و    ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس     .گذاری شدقیمت

هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی   ۵۶۸ریال، روپیه هند    ۷۵۳هزار و   ۶ریال، کرون دانمارک   ۷۴۸چهار هزار و  

هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۵۷زار و  ه  ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۵۲۰هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

ریال و    ۳۲۷هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و    ۴۲۶

هزار    ۲در تابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی    .گذاری شدریال ارزش   ۵۰۷هزار و    ۲۹هر دالر نیوزیلند  

و    ۷۵۵  و پنج هزار  ترکیه  لیر  روبل روسیه    ۳۴۷ریال،  ریال قطر    ۵۵۳ریال،  یال،  و    ۱۱ر  یکصد دینار    ۵۳۹هزار  ریال، 

ریال،  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۷هزار و  ۳۱ریال، دالر استرالیا  ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۲۲عراق سه هزار و 

 ۱۰ریال،    ۵۷۰هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۴۰۸هزار و    ۳۱ر  ریال، دالر سنگاپو  ۷۰۲هزار و    ۱۱۱دینار بحرین  

ریال، یکصد درام    ۳۲۳هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۶هزار و    ۲روپیه سریالنکا  

اس این گزارش، هر بر اس  .ریال قیمت گذاری شد  ۶۷هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی    ۷۲۱ارمنستان هشت هزار و  

هزار ریال، یک   ۳۲۰هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۲۷هزار و    ۱۳۸ریال، یکصد بات تایلند    ۳۷۹هزار و    ۶یوان چین  

ریال، الری    ۹۰۸هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۲۳هزار و    ۳۸جنوبی  وون کره 

ریال، روبل جدید    ۵۴۴ریال، افغانی افغانستان    ۹۷۷هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  ، یک ریال  ۶۷۰هزار و    ۱۲گرجستان  

و    ۱۶بالروس   آذربایجان    ۲۲۹هزار  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۷ریال،  ریال،    ۱۹۳هزار 

  ۱۱ال و منات جدید ترکمنستان  ری   ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و    ۷۱۷سومونی تاجیکستان سه هزار و  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۹۴هزار و 

 

 کند شانگهای سخنرانی میوزیران  جهانگیری در اجالس شورای نخست

ت وزیران کشورهای عضو خسمعاون اول رییس جمهوری روز دوشنبه در نوزدهمین اجالس شورای ن  -ایرنا    -تهران  

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون    .کندسازمان همکاری شانگهای شرکت و سخنرانی می

است در این اجالس که برای نخستین بار به میزبانی کشور هند و به    اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری قرار

می برگزار  ویدئوکنفرانس  تصورت  به  دیدگاه بیشود  و  مواضع  تشریح  و  زمینه ین  در  کشورمان  مختلف های  های 

بپردازد فرهنگی  و  امنیتی  میان  .اقتصادی،  سازمانی  همکاری شانگهای  سال  سازمان  در  که  است    ۲۰۰۱دولتی 

همکاری کشورها توسط   برای  ازبکستان  و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  چندجانبه  ی  های 

اقت پایه صاامنیتی،  فرهنگی  و  سال دی  در  آن  از  پس  و  شد  هند،  گذاری  پاکستان،  مغولستان،  ایران،  بعد،  های 

ستان به عنوان عضو ستان و پاک عضویت هندو  .افغانستان و بالروس به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند

سال   در  که  شانگهای  همکاری  سازمان  سال    ۲۰۱۵اصلی  در  گرفت  قرار  تایید  سران    ۲۰۱۷مورد  اجالس  در 

 .کشورهای عضو این سازمان در کشور قزاقستان به تصویب رسید

 

 ای ایران؛ تهدیدی برای صلح خاورمیانه  ترور دانشمند هسته 
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»ترور    -ایرنا  -تهران عنوان  با  تحلیلی  در  چین  المللی  بین  صلح رادیو  برای  تهدیدی  ایران؛  ای  هسته  دانشمند 

برای ایران سال بسیار تلخی بود در آغاز سال سردار سلیمانی و در پایان سال هم   ۲۰۲۰خاورمیانه« نوشت: سال  

فخری ترور  محسن  رسانه   .شد  زاده  از  بسیاری  و  ایران  است:  آمده  تحلیل  این  ادامه  در  ایرنا  گزارش  های به 

ای به وضوح به  رند که اسرائیل با ترور فخری زاده رابطه نزدیک دارد "نیویورک تایمز" در مقاله المللی بر این باوبین

این خبر، نه مقامات اسرائیلی و  ش به مه ریزی اسرائیل برای این حمله تروریستی اشاره کرده است اما در واکنبرنا

نکرده  نظری  اظهار  کنون  تا  آمریکا  اطالعات  اداره  یا  سفید  کاخ  می   .داننه  سازمان گزارش  اطالعاتی افزاید:  های 

به عنوان یکی از شخصیت را  زاده  برنامه هسته آمریکا و اسرائیل، فخری  ایران معرفی های اصلی در توسعه  ای 

خواستند هرچه زودتر او راترور کنند ایران حق دارد مطابق با قوانین بین المللی از یاطر م کردند و به همین خمی

ای ندارد و تا کنون نیز از  استفاده کند و بارها نیز اعالم کرده هیچ قصدی برای تولید سالح هسته  ایانرژی هسته 

ای اصلی در  حقیقت قدرت هسته   ما دردر ادامه این تحلیل امده است: ا  .ای استفاده نکرده استهای هستهالحس

هایی یک کشور در خاورمیانه با روش   ایدانند حفظ انحصار هسته خاورمیانه کیست؟ همه پاسخ این "راز" را می 

روشنی از تروریسم دولتی و نادیده گرفتن   ای کشورهای دیگر مصداقمثل ترور و از بین بردن دانشمندان هسته

استارزش  بشری  تمدن  برنامه    ندهیسنو  .های  شخص  نخستین  مقام  در  حتی  زاده  فخری  اینکه  یاداوری  با 

داد نوشته است: اگر قرار باشد یک دانشمند را به  د که کار خود را انجام می ای ایران هم تنها یک دانشمند بوهسته

رادیو بین    یلتحلدر    ای ترور کنند، آن وقت چند دانشمند کشته خواهند شد؟ های هسته وژه خاطر تحقیق در زمینه پر

که برخی از    ها است المللی چین آمده است: فخری زاده به وضوح قربانی یک حمله تروریستی بوده است مدت 

که قربانی تروریسم شده از  کنند اما در واقع اغلب این ایران بوده  کشورها ایران را به حمایت از تروریسم متهم می

فاصله سال   در  بسیاری   ۲۰۱۲تا    ۲۰۱۰جمله  د  که  ترور شدندانشمندان هستهاز  ایران  به     .ای  استناد  با  گزارش 

ز به  دادن  پایان  است  آورده  رایج  ابزارهای  هنجارهای  کمک  با  و  سیاسی  انگیزه  با  دولتی  مهم  مقام  یک  ندگی 

متحده  ن ایاالت  ارتش  یا  اسرائیل  اطالعات  اداره  توسط  واقعاً  اگر  که  است  تروریستی  عمل  یک  مصداق  ادرست، 

ب  انجام تروریسم دولتی می شود  آن  بازیگران دولتی  ه  آن  اینکه عامالن  از  فارغ  باید محکوم شود؛  تروریسم  گویند 

دولتیب غیر  بازیگران  یا  انتقام    !اشند  با  بدون شک ممکن است  زاده  ترور فخری  اینکه  یاداوری  با  ادامه مطلب  در 

به یک واقعیت و آینده غیرقابل کنترل تبدیل  میانه  ایران همراه شود آمده است: اکنون آشفتگی و بی ثباتی در خاور

می احساس  کامالً  ایران  در  اعتراضات  و  عصبانیت  است  به  شده  انتقام،  خواستار  مردم  از  زیادی  تعداد  و  شود 

گوید خود را  دهند سپاه پاسداران ایران میبا آمریکا نیز سر میاند؛ حتی برخی از آنان شعار جنگ  ها آمدهخیابان 

  های سیاه پشت پرده در حال انجام کند و وزیر اطالعات ایران نیز گفته که کار شناسایی دست آماده می نتقام  برای ا

تحلیل رادیو بین المللی چین خاظر نشان کرده است:   .است و عامالن این حادثه بهای کار خود را خواهند پرداخت 

ز وخامت اوضاع خاورمیانه افزایش یافته  ها ای احساسات مردم ایران به خوبی قابل درک است در عین حال نگران

امیدوارند ملل  سازمان  آنان  رأس  در  و  کشورها  از  بسیاری  و    است  آرامش  حفظ  با  ایران  مردم  و  دولت  که 

 .د و در دام دشمنان خود برای شروع یک جنگ نیفتندخویشتنداری، صبورانه منتظر بمانند تا وضعیت فعلی تغییر کن

تواند رسد و نمی وریستی و استفاده از خشونت برای کنترل خشونت به بن بست میالت ترافزاید: حمگزارش می 

ین کشورها را حل کند توسعه پایدار جامعه بشری تنها با پایبندی به قانون امکان پذیر است منازعات و اختالفات ب

  .شوندجعه بزرگ مواجه می یک فا  ها نتوانند از چرخه بی پایان کشتن و انتقام خارج شوند، در نهایت بان اگر انسا

فاجعه یک  به  تبدیل  کرونا  ویروس  گیری  همه  حاضر  حال  در  است  معتقد  همه   بزرگ  نویسنده  که  شده  جهانی 

ی کنند و بنابراین جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است کشورها باید برای مبارزه با آن با یکدیگر همکار 

کند که این جنگ در خاورمیانه باشد و یا در هر نقطه  جنگ باشد فرقی نمیاز یک  تواند شاهد آغامروز جهان نمی

مده است: تروریسم هنوز هم یک تهدید جدی برای مردم جهان است و تحمل  ین تحلیل آدر پایان ا  !دیگری از جهان



 
اید متحد و  هانی ب شود جامعه جتروریسم باعث از بین رفتن نظم جهانی و به بار آمدن مصیبت برای مردم جهان می

ه اقدام خطرناک و  یکصدا همه اقدامات تروریستی از جمله تروریسم دولتی را محکوم و به طور مشترک با هرگون

 .تنش زا در خاورمیانه مخالفت کند

 

 شد هرات هزینه   -آهن خواف میلیارد ریال برای ساخت راه ۴۲۰۰ اختصاصی ایرنا؛

و    -ایرنا  -گناباد هزار  چهار  گفت:  خواف  راه  ۲۰۰فرماندار  قطعه  سه  برای  ریال  هرات  میلیارد  تا  ایران  خواف  آهن 

افزایش هزینه و  اقتصادی  تحوالت  نظرداشت  با  اما  تاکنون هزینه شده  اجرا  ابتدای  از  ارزشافغانستان  امروز    ها، 

برای میلیارد  ۲۰آهن    این خط  سرمایه صرف شده  برآورد    هزار  یکشنبه طی    .شودمیریال  روز  حسین سنجرانی 

شود که  قطعه اجرا می کیلومتر در چهار  ۲۲۰هرات به طول حدود    -با خبرنگار ایرنا افزود: راه آهن خواف   گفت و گو

تا ایستگاه روزنگ افغانستان   قطعه سوم از نقطه صفر مرزی کیلومتر آن در قالب دو قطعه در داخل خاک ایران و ۷۷

با حضور مسووالن دو کشور   کیلومتر ادامه یافته و هم اکنون آماده بهره برداری است و در چند روز آینده ۶۶یه طول 

ات و  وی ادامه داد: بهره برداری از خط ریلی خواف به هرات نقش مهمی در افزایش صادر  .به بهره برداری می رسد

ین ایران و این کشور دارد و با بهره گیری از ظرفیت این خط  واردات و رونق اقتصادی افغانستان و توسعه مبادالت ب

فت: خط ریلی خواف به هرات یکی فرماندار خواف گ  .جا می شودمیلیون تن کاال در این مسیر جابه  ۱۲ریلی ساالنه  

کاال  موجب افزایش ارز آوری اقتصادی و انتقال ارزان و به صرفه  از طرحهای بسیار مهم ملی و بین المللی است که  

شود می  افغانستان  و  ایران  کشور  دو  برای  خدمات  امنیت و  ثبات  بر  عالوه  معیشت و  افزایش   و  در  منطقه  در 

دارد بسزایی  نقش  اف  .اشتغال  نقطه  وی  و  کاال  نقل  و  زنجیره حمل  به هرات  خواف  ریلی  اندازی خط  راه  با  زود: 

زیت کاال از افغانستان از طریق حمل نقل ریلی تا ل کریدور شمال به جنوب کامل می شود و امکان اتصال و تراناتصا

سنجرانی  .فراهم می شودن آبهای آزاد و در آینده نزدیک با تکمیل خط ریلی چابهار به زاهدان و مشهد تا دریای عما

واف به هرات ثابت کرد که همچنان مدافع مردم افغانستان ادامه داد: ایران با اجرای سه قطعه از طرح مهم ریلی خ

 .با منافع کشور ما گره خورده است و متعهدانه در بازسازی این کشور مشارکت فعال دارد و منافع این کشور تاس

ی اسالمی ایران از جمله دولت دکتر روحانی سرعت بخشی در بهره برداری از  وی گفت: عزم و اراده نظام جمهور

ری ایراخط  با تالش متخصصان  این طرح مهم  و  به هرات است  برداری  لی خواف  بهره  آماده  و  اتمام رسیده  به  نی 

ماه    ۶مدت    فرماندار خواف افزود: ایران حتی بعد از بهره برداری از خط ریلی خواف به هرات متعهد شده که  .است

معاون ساخت    .تهای این بخش انجام دهدآموزش متخصصان کشور افغانستان را برای بهره برداری مناسب از ظرفی

نقل کشور هم پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود:   ت ساخت و توسعه زیربناهای حمل وو توسعه راه آهن شرک

سان رضوی، کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی ایران و هرات در مرزهای شرقی خرا  –با افتتاح راه آهن خواف  

می متصل  اروپا  به  طریق هماهنگی  .شود  ترکیه  از  افزود:  انجام شدهعباس خطیبی  خارجه  های  امور  وزارت  با 

شود که با بهره برداری  آذر ماه افتتاح می  ۲۲تا    ۲۰هرات    -پروژه ریلی و مهم خواف   افغانستان و راه آهن این کشور

در جنوبی کشور، آسیای مرکزی و  این طرح کشور افغانستان با اتصال به شبکه ریلی ایران عالوه بر اروپا به بنا   از

کیلومتر مرز مشترک با    ۱۲۳هزار نفری خواف با    ۱۵۰مرکز شهرستان    .ل خواهد شدقفقاز و حتی کشور عراق متص

 .کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است ۲۶۷کشور افغانستان در 

 

 کند کرونا صنعت جهانی سینما را متحول می

همه  -ایرنا  -تهران یافتن  ادامه  و  با  کرونا  آمریکگیری  نویسنده  یک  سینما،  جهانی  صنعت  بر  آن  منتاثیر  و  تقد  ایی 

به صنعت  این  نوشت:  یادداشتی  در  همهسینما  از  پس  هالیوود  در  قبل  ویژه  مثل  دیگر  و  کرده  تغییر  کرونا  گیری 

ت گیری ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و رخدادی که تمام ابعاد زندگی بشر را از هنر تا صنعهمه  .نخواهد شد
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ن سینما را برای همیشه دگرگون کند. برخی تغییرات  تحت تاثیر قرار داد ممکن است برخی از صنایع پرمخاطب چو

سینما جهانی  صنعت  مدت  در  گرفته  از  درنظر  آن  شدن  عملی  برای  چندساله  روندی  و  بود  شده  مطرح  پیش  ها 

همه شدمی دوران  متحاما  همیشه  برای  را  آن  تا  داد  سرعت  آن  به  کندگیری  فرهنگی    .ول  گروه  گزارش  به 

کویل ایرنا آسوشیتدپرس   (jake coyle) جیک  تارنمای خبرگزاری  در  یادداشتی  انتشار  با  منتقد سینما  و  نویسنده 

همزمان با شروع موج دوم شیوع آنفوالنزای مرگبار اسپانیایی، با    ۱۹۱۷اکتبر    ۱۰نوشت: روزنامه نیویورک تایمز روز  

گیری دیگر، صنعت  یک همه  شیوع نزا از فیلم جدید خبری نیست« منتشر شد. یک قرن بعد، با  تیتر »تا پایان آنفوال

برهه در  دیگر  بار  وجود فیلم  با  نیست؛  جدید  فیلمهای  نبود  مشکل  بار  این  اما  است  گرفته  قرار  حساس  ای 

های ا هر هفته فیلم های پخش اینترنتی، ویدیو به درخواست و تئاترهای مجازی و حقیقی، در دوران کرونسرویس

که کرونا در جهان شایع شد، تاکنون (  ۹۸از اواسط ماه مارس )اسفند    روزنامه نیویورک تایمز جدیدی اکران شده و

از   است  ۴۶۰بیش  کرده  نقد  وجود   .فیلم  این  فیلم با  این  از  مورد خاص، هیچکدام  چند  جز  به  اواخر،  ها تا همین 

گیری از همهغچرخد، نبودند. حال با گذشت هشت ماه از آیوود برپایه آنها میای که صنعت هالهای پرهزینهفیلم آن

اکشن   الیو  گذشته  ماه  دیزنی  والت  کمپانی  است؛  تغییر  حال  در  شرایط  دالری  ۲۰۰کرونا  در  موالن میلیون  را 

روبه اینترنتی  پخش  فیلمسرویس  کرد.  عرضه  پالس  دیزنی  یعنی  خود  پیکس  (Soul) روح رشد  کمپانی  هم از  ار 

ن خواهد شد. کمپانی وارنرمیدیا نیز هفته گذشته  ادر همین سرویس اکر(  ۹۹دی    ۵دسامبر امسال )  ۲۵  تاریخ در

که در یک تابستان معمولی می توانست یک میلیارد دالر در گیشه فروش   ۱۹۸۴زن شگفت انگیز   اعالم کرد فیلم

ا او مکس  بی  اچ  و سرویس  در سینماها  آینده همزمان  ماه  فیلمسازی  دربا    .شودکران می کند،  اینکه صنعت  ره 

این همه از  روشن چگونه  روز  به  روز  اما  دارد  وجود  بسیاری  ابهامات  برد،  خواهد  در  به  جان  میگیری  که تر  شود 

هالیوود پس از کرونا دیگر مثل قبل نخواهد شد. همانطور که آنفوالنزای اسپانیایی در تشکیل سیستم مبتنی بر 

نیز در حال بازسازی هالیوود    ۱۹-مستقل در دنیای هالیوود نقش داشت، کوویدوچکتر و استودیوهای  های ککمپانی

دیجیتالی فرآیند  و  تسریع   است  را  بود  تغییر  حال  در  قبل  از  که  صنعت  این  ساختار  در  تحول  و  تغییر  و  شدن 

گوبر   .بخشدمی می پیتر  باره  این  در  پیکچرز  سونی  کمپانی  سابق  فکرئیس  نمیگوید:  هیچگر  اوضاع  به  کنم  اه 

ام( و فاکس جیمایر )ام  ویی جدید ایجاد خواهد شد و به جای مترو گلدوینحالت اول برگردد. یک سیستم استودی

 .دیزنی، دیزنی پالس، آمازون، اپل، نتفلیکس، اچ بی او مکس و پیکاک خواهیم داشت

سرویس  بر  بیشتر  دیجیتالتمرکز  و  برخط  مه//    های  از  کلیدیرهبسیاری  سال    های  در  هالیوود  با    ۲۰۲۰صنعت 

نی کنار خواهند آمد اما بسیاری از استودیوهای فیلمسازی به دنبال ایجاد تغییرات بلندمدت با  شرایط غیرعادی کنو

رئیس اجرایی دیزنی ماه گذشته از   باب چاپک اتمرکز بر حوزه پخش اینترنتی یا استریمینگ هستند. در همین راست

تغیی ارایجاد  تسریع  و  اینترنتی  پخش  بر  تأکید  دادائه خدمات مستقیم  راتی حول  خبر  کمپانی  این  در  مشتری    .به 

های استودیو فیلمسازی یونیورسال پیکچرز نیز این روزها بیشتر به سمت ویدئو به درخواست رفته است. فعالیت 

زه بود که در سینماها نیز سروصدا کرد. اما  اولین عرض اندام عمده این کمپانی در این حو (Trolls) هاترول  انیمیشن

مارک امضا  ای را با سینماهای ای ام سی و سینه نا، استودیو یونیورسال قراردادهای بی سابقه با تداوم شروع کرو

روز کاهش دهد. بنابراین یونیورسال از   ۱۷د، به  کرد تا پنجره اکران سینمایی فیلمهایش را که معموالً تا سه ماه بو

های رو نشدند را به پلتفرم قبال مطلوب روبهر سینماها با استهایش که دتواند اکران آن دسته از فیلمس میاین پ

چنین  انعقاد  از  آمریکاست  در  بزرگ  سینمایی  مجتمع  دومین  که  رگال  سینمای  اگرچه  کند.  منتقل  دیجیتال 

 .روزه دیگر به سر آمده است ۹۰دداری کرده اما براساس باور عمومی، روزهای اکران قراردادهایی خو

اکران سین  پنجره  بر  استودیوهای //    ماییاعمال محدودیت  که  اکران سینمایی، همان چیزی است  مدت  کاهش 

د. بسیاری از خواستند هر دو پلتفرم را با یک کمپین بازاریایی پوشش دهنها به دنبالش بودند و میفیلمسازی مدت 

کریس   .ودبه دنبالش بها  دانند که هالیوود دههی تسریع تحقق گرایشی میگیری کرونا را عاملی براافراد، همه



 
های اکران به وضوح در  گوید: پنجرهمدیر توزیع کمپانی پارامونت پیکچرز در این باره می  (Chris Aronson) ارونسون

. این تکامل حاال فقط  ال تغییر هستند. تمام تغییراتی که در صنعت فیلمسازی شاهد هستید، قرار بود اتفاق بیفتدح

سال طول بکشد حاال طی یک    ۵تا    ۳دن است. چیزی که قرار بود بین  سیر طبیعی خود در حال روی دا سریعتر از

انجام خواهد شد نیم  و  یک سال  و شاید  گیش  .سال  که  دهدر شرایطی  به سالهای گذشته،  نسبت  ها ه جهانی 

اینترنتی کو برای کمپانیمیلیارد دالر کاهش درآمد داشته، پخش  گیری ای است و همههای رسانه رسوی امیدی 

م سرویس کرونا  این  برای  عضو  جذب  در  آنها  بزرگ  شانس  تواند  فیلمی  باشد.  چونها  انگیز  هایی  شگفت  زن 

ارزش روح و ۱۹۸۴ و  گران  برای سرویستبلیغات  استودیوهای مندی  از  کدام  هر  بود.  خواهند  اینترنتی  پخش  های 

کرد متفاوتی در این باره اتخاذ  های سیال دارند رویه موقعیتی که در صنعت استریمینگ یا رسانه هالیوودی بسته ب

تولیدکرده  پخش  برای  انحصاری  استریمینگ  سرویس  که  پیکچرز  سونی  همچون  پارامونت  استودیو  خود اند؛  ات 

فیلم اکران  از  فیلمندارد،  و  داشته  نگه  بزرگ خود دست  به سروهای  را  متوسطش  اینترنتی  یسهای  پخش  های 

این استودیو فیلمسازی، در راستای اکران قسمت دوم فیلم  فروخت.  تاپ گان   ،یک مکان ساکت همین سیاست، 

را به مبلغ  ۷محاکمه شیکاگو   هایی چونما فیلمبه تعویق انداخته ا  ۲۰۲۱را تا سال   ۷ماموریت غیر ممکن   و ماوریک

س و آمازون میلیون دالر به ترتیب به نتفلیک  ۱۲۵را به قسمت   ادی مورفی زیبا با  (۲) سفر به آمریکا دالر و فیلم  ۵۶

گوید: فیلمساز مستقل و استاد دانشگاه کلمبیا در این باره می  (Ira Deutchman) ایرا دوچمن  .پرایم فروخته است

می مردم  آنچه  از  موضوع  پیچیدهاین  باشد،  وخواهند  به  فیلمها،  توزیع  و  ساخت  نحوه  است.  سطح تر  در  یژه 

نیاز تغییر  به  که  بود  مدتها  فیلمسازی،  زمینه   استودیوهای  فعلی  شرایط  امیدواریم  و  بداشت  تغییر ساز  این  روز 

دهید این طور به گوششان می رسد که همه گیری کرونا کار سینما را تمام  باشد. اما وقتی این خبر را به مردم می 

این ایده که مردم پس از   دوچمن  .شخص من چرند و مزخرف است کرده و این صنعت مرده است. چیزی که به نظر  

داند اما  ترک اتاق نشیمنشان را نخواهند داشت را مضحک میل قرنطینه و خانه نشینی دیگر عالقه ای به  یکسا 

ادامه ادغام و خریدهای جاری و رسیدن به یک توازن جدید را برای توزیع کنندگان و صاحبان سینما را پیش بینی  

 .کندمی

کروناپیش بحران  از  پس  سینماها  وضعیت  ب کویل //    بینی  از  در  که  تصویری  درباره  خود  یادداشت  پایانی  خش 

میس دارد،  کرونا  بحران  رفع  از  پس  دوران  سینماهای  ینمای  در  حضور  از  دیگر  بار  سینمادوستان  وقتی  نویسد: 

برو   و تایتانیک نی که در زمان فیلمهایی چونهای طوالشلوغ و پرجمعیت احساس راحتی کنند، دیگر خبری از اکران

ق (Get out) بیرون که  معناست  بدان  این  و  بود.  نخواهد  هفته،  داشتیم،  مختلف  های  شب  در  سینما  بلیت  یمت 

تر های استودیوهای شناخته شده و فیلمهای سینمای هنر و تجربه عمیقمتفاوت خواهد بود و شکاف میان فیلم

در این بین، با توجه به    .رودین دو گروه قرار نگیرد، مستقیم به سرویس پخش اینترنتی میشده و هر چیزی که در ا

ای  تماشاگران حاضر در سینماها، سینماداران باید در این باره چاره  ر عین حال مستمر حضورها کاهش کم و ددهه

آذر( در شهر ووهان در استان    ۲۴ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر )  .مبتکرانه ورای افزایش قیمت بلیت بیندیشند

د اما کمیسیون ملی بهداشت چین در  شالریه نام برده میاین بیماری به عنوان ذات هوبی چین گزارش شد. ابتدا از 

این بیماری که به    .به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد(  ۹۸دی ماه    ۹)  ۲۰۱۹دسامبر سال    ۳۰

تا لحظه تنظیم خبر    گیری یاد کرد،همهرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه  تدریج به کشورهای مختلف س

و    ۶۱ و    نفر هزار  ۷۰۰میلیون  میلیون  یک  از  بیش  میان  این  از  که  کرده است  مبتال  در جهان  نفر جان   ۴۰۰را  هزار 

اجتماعی و فرهنگی از شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی،    .اندباخته 

ها شد و تأثیرات  شی ن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروها، نمایشگاه ها و بسته شدجمله جشنواره

 .منفی زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت

 



 
 چین میزبان والیبال نشسته قهرمانی جهان شد 

  ۲۰۲۲الیبال نشسته قهرمانی جهان در سال  شهر هانگژو در کشور چین به عنوان میزبان مسابقات و  -یرناا  -نتهرا

علولین از انتخاب کشور چین به عنوان میزبان مسابقات والیبال  به گزارش ایرنا، فدراسیون جانبازان و م  .انتخاب شد

ماه می   ۲۴تا    ۱۸در مرکز توسعه شهر هانگژو از  نشسته قهرمانی جهان خبر داد. قرار است این رویداد ورزشی  

با  ۲۰۲۲ تا    ۲۹)  همزمان  و  گروه مردان    ۲، در  ۲۰۲۲های پاراآسیایی  ( و جدا از بازی ۱۴۰۱خرداد سال    ۴اردیبهشت 

برگزار شود این   .زنان  نروژ و لهستان میزبان  آمریکا، مجارستان،  آلمان،  ایران، هلند، اسلوونی، مصر،  این  از  پیش 

  ۲۰۲۲شهر هانگژو در سپتامبر سال    .ودشها می ات بودند و چین دهمین کشوری است که میزبان این رقابتمسابق

 .های پاراآسیایی خواهد بودمیزبان رقابت 

 

 کشف کرونا در گوشت های وارداتی از برزیل و ویتنام به چین 

رونا روی گوشت های وارداتی از برزیل و کشف ویروس ک مقامات شهر ووهان واقع در مرکز چین از  -یرناا  -نتهرا

از وارداتی  دادند  ماهی  خبر  شهر  این  به  مسئوالن   .ویتنام  اظهارات  اساس  بر  تایمز،  گلوبال  از  ایرنا  گزارش  به 

ویتنامی جداسازی شده و در بازار توزیع    بهداشتی چین، بسته های آلوده به کرونای گوشت گاو برزیلی و ماهی

کارکنان قرنطینه شده اند  واست پس از شناسایی گوشت های آلوده، انبارها ضد عفونی  گزارش حاکی .نشده اند

به دنبال شناسایی    .و تحقیقات اپیدمیولوژیکی و جمع آوری نمونه ها از انبار این مواد غذایی نیز آغاز شده است

بسته در این انبارها    ۵۵۰هزار و    ۴ه،  آزمایش روی محیط بیرونی انبار انجام شد  ۳۰۰ در این انبارها،  مواردی از کرونا 

شاغل  ۲۹۵و   است  کارمند  شده  اعالم  منفی  ها  آزمایش  این  همه  جواب  که  گرفته  قرار  آزمایش  مورد  آنها   .در 

به وزن   گوشت برزیل  از  از برزی  ۲۱تن در    ۹۲.۲وارداتی  این گوخرداد در دو گروه  به چین صادر شده؛   ۷شت ها  ل 

شهریور از شهر    ۲۷ز در  تن ماهی نی  ۱۹.۲از طرف دیگر،    .ریور هم به ووهان رسیدندشه  ۲۸ شانگهای و شهریور به

این خبر در شرایطی منتشر می شود که »سون ون جیان« سخنگوی    .هوشی مین ویتنام به ووهان رسیده است

مواد غذایی   از طریق  ۱۹-وزارت حمل و نقل چین اخیرا از صدور یک دستور العمل با هدف جلوگیری از انتقال کووید

نق و  حمل  راه  از  کشور  این  به  وارداتی  استمنجمد  داده  خبر  دریایی  و  زمینی  های  مقررات    .ل  تنظیم  سازمان 

و هوا منجمد  غذاهای  تاسیسات  طریق  از  کرونا  شیوع  خطر  کاهش  هدف  با  را  العملی  دستور  نیز  چین  پیمایی 

 .باربری های کاال صادر کرده است

 

 چین به دنبال ساخت ایستگاه تحقیقاتی در کره ماه 

ی چین به نظر می رسد که طرح این کشور  با گذشت چندین دهه از اجرای برنامه های جاه طلبانه فضای  -ایرنا-پکن

نزدیکتر می شود واقعیت  به  روز  ماه هر  در  ایستگاه تحقیقاتی  ایجاد  اجرای   .برای  به دنبال  ایرنا، چین  به گزارش 

توان به همکاری بین المللی این  از جمله آنها میهای پیش رو است و  تری در سال های فضایی گستردهماموریت 

گوید که یکی از طراحان ارشد برنامه اکتشافات قمری در چین می  .پایگاه در ماه اشاره کرد  کشور برای ایجاد یک

این کشور که در حال انجام ماموریت است عملکردهای بسیار موفقی داشته و انطباق آن  «  ۵کاوشگر »چانگ یی  

سامانه  استبا  شده  انجام  موفقیت  با  و  مطلوب  بسیار  زمینی  ارتباطات  و  اساس  .ها  علوم   بر  دانشمندان  آنچه 

وو  » .اند این کشور در نظر دارد تا در چند سال آینده پایگاه تحقیقاتی خود را در ماه ایجاد کندچین اعالم کرده  فضایی

در چین می ماه  اکتشاف  برنامه  ارشد  زیرساختی اساسی  وایرن«، طراح  ایجاد یک شبکه  ما شامل  برنامه  گوید: 

افزاید: با  او می  .ر سطح و همچنین در مدار ماه استمتشکل از کاوشگرهای مختلف دبرای یک پایگاه ماه در آینده  

های توسعه منابع آن خواهیم بود داشتن تجهیزات مناسب ما قادر به انجام تحقیقات علمی در کره ماه و آزمایش 

بین  می در سطح جامعه  و  دیگر  در کشورهای  با همکارانمان  ماه  ایستگاه  برای ساخت  المللی همکاری خواهیم 

https://www.irna.ir/news/84128139/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84127217/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84125083/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87


 
کیلومتر    ۰۰۰،  ۲۷۰را چین پرتاب کرد و چهارشنبه شب در حالی که    ۵شنبه گذشته بود که چانگ یی    روز سه  .کنیم

خبرگزاری   .ساعت پرواز خود دو اصالح مداری انجام داد  ۴۱مایل( از زمین را طی کرده بود، در طی    ۱۶۷۷۷۰.۲۲۲)

می برنامهشینهوا  همه  در  نویسد:  بدرستی  این  ها  ماموریت  است  انجام  صادره  حال  دستورهای  طبق  کاوشگر 

و همچنین ارتباطات آن با ایستگاه زمینی در وضعیت مطلوبی قرار   ۵های چانگ یی  شود و همه سامانهدنبال می 

یکی از اهداف این است که این    .های مثبتی برای اجرای مرحله سوم کاوش ماه چین استدارند که همگی نشانه 

 .ای به زمین باز گرداندپوند( سنگ را از ماه و در یک دوره سه هفته  ۴.۴عادل )کیلوگرم م  ۲تواند نزدیک به  کاوشگر ب

های فضایی خواهد وارد مراحل بعدی ماموریت (CNSA) در صورت موفقیت این ماموریت، اداره ملی فضایی چین

های آینده و  گرهای چانگ یی برای ماموریت شد که شامل اکتشاف با تمرکز بر قطب جنوبی ماه و استفاده از کاوش

ایجاد یک ایستگاه تحقیقاتی در کره ماه است برای  آماده شدن  اداره ملی فضایی چین    .به منظور  در همین حال 

یی   چانگ  که  کرده است  بزرگ بخش  ۶اعالم  بسیار  می های  اکتشاف  و  بازیابی  قمر  جنوبی  از قطب  را    .کندتری 

چشم انداز، ترکیب مواد و محیط قطب جنوبی ماه تحقیق   هم قرار است درباره ۷نگ یی گوید: کاوشگر چاوو« می »

یی   چانگ  و  کند  تحلیل  و  تجزیه  کرد  ۸و  خواهد  آزمایش  ماه  روی  را  اصلی"  های  آوری  "فن  از  یک   .برخی  در  او 

های کره بنشست با حضور دانشمندان علوم فضایی چین که بتازگی در جنوب این کشور برگزار شد، گفت: قط

روز مداوم در آنها وجود دارد    ۱۸۰لیل آنها برای ایجاد یک ایستگاه تحقیقاتی بالقوه مهم هستند زیرا  ماه و تجزیه و تح

تحقیقات طوالنی مدت فراهم کندکه می و  برای مشاهده  را  آوری های   .تواند محیطی  از فن  برخی  ما  وو گفت: 

واهیم داد تا تحقیقات اولیه برای یک پایگاه  مورد آزمایش قرار خ  ۸نگ یی  مورد نیاز ایستگاه تحقیقاتی را از طریق چا

های فضایی جاه  چین برنامه   .تر خواهد شد به انجام برسد و در این زمینه همکاری چین با کشورهای دیگر گسترده 

میالدی )یک   ۲۰۳۰طلبانه ای دارد و هدف برنامه کاوشگران مدل »چانگ یی« فرود آمدن انسان بر روی ماه تا سال  

هو هونگ لیانگ« ، دبیرکل اداره ملی فضایی چین در نشست اخیر این مرکز در شهر هایکو در »  .تدهه دیگر( اس

 .جنوبی ترین نقطه چین گفت: چین قصد دارد یک ایستگاه تحقیقاتی بین المللی روی ماه ایجاد کند

 

 :ماخبرگزاری صدا و سی -

 کند های سخنرانی میست وزیران شانگجهانگیری در اجالس شورای نخ

کشور  وزیران  نخست  شورای  اجالس  نوزدهمین  در  )دوشنبه(  فردا  جمهور  رییس  اول  سازمان معاون  عضو  های 

پایگاه اطالع رسانی  به نقل از   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش  .کندهای شرکت و سخنرانی میهمکاری شانگ 

جها آقای  صورت  دولت،  به  و  هند  کشور  میزبانی  به  بار  نخستین  برای  که  اجالس  این  در  است  قرار  نگیری 

های مختلف اقتصادی،  های کشورمان در زمینهشود، به تبیین و تشریح مواضع و دیدگاه ویدئوکنفرانس برگزار می 

فرهنگ و  بپردازدامنیتی  شانگ  .ی  همکاری  میان هاسازمان  سازمانی  س ی  در  که  است  توسط   ۲۰۰۱ال  دولتی 

همکاریکشور  برای  ازبکستان  و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  امنیتی، های  چندجانبه  های 

هند، افغانستان و    های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان،گذاری شد و پس از آن در سال اقتصادی و فرهنگی پایه 

گفتنی است عضویت هندوستان و پاکستان به عنوان عضو    .ندن اعضای ناظر به این سازمان پیوستبالروس به عنوا

شانگ همکاری  سازمان  سال  اصلی  در  که  سال    ۲۰۱۵های  در  گرفت،  قرار  تایید  سران    ۲۰۱۷مورد  اجالس  در 

 .رسید های عضو این سازمان در کشور قزاقستان به تصویبکشور 

 

 : فرارو -
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 ظریف: الریجانی نماینده ویژه ایران در امور چین است 

وگویی با سایت انتخاب به نقش علی الریجانی در مذاکرات با چین اشاره کرده است. به محمد جواد ظریف در گفت

محمد جواد ظریف در  -راروف گفته وزیر خارجه الریجانی نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران در رابطه با چین است.

وزیر خارجه گفت گفته  به  اشاره کرده است.  با چین  مذاکرات  در  به نقش علی الریجانی  انتخاب  با سایت  وگویی 

رابطه با چین است.ال ایران در  نماینده ویژه جمهوری اسالمی  با    ریجانی  رابطه  از نقش الریجانی در  وزیر خارجه 

توافق   گفت:  ۲5تنظیم  چین  با  جمهوری    ساله  ویژه  نماینده  عنوان  به  الریجانی  دکتر  که  کردیم  درخواست  »ما 

با رئیس جمهور چی و  کنند  این کشور سفر  به  در مورد چین،  این کار هم اسالمی  کنند.  کاری مالقات  در فضای  ن 

ه چین  ظریف گفت: "ایشان نماینده کشور هستند. در سفری که ب انجام شد. بعد از آن هم، ایشان نظارت دارند.«

ایشان،   نمایندگی  لذا  بردند.  پینگ  جین  شی  آقای  برای  را  جمهوری  رئیس  و  رهبری  معظم  مقام  پیام  داشتند، 

 نمایندگی کشور است، ولی وزارت خارجه مسئول روابط با چین است و با ایشان همکاری بسیاری نزدیکی داریم."

اکرات با چین "دوگانگی" ایجاد نمی کند اظهار کرد:  جه در پاسخ به این سوال که آیا حضور الریجانی در مذوزیر خار

که  این حد است  در  ایشان  با  ما  و میزان همکاری  دارند  وزارت خارجه  از ساختمان های  یکی  در  »ایشان دفتری 

ند و ما هم بسیار خوشحالیم که در خدمت ایشان در ساختمان متعلق به وزارت خارجه این موضوع را دنبال می کن

هستیم. قرارداد   «ایشان  تحوالت  اخرین  درباره  همچنین  چ  ۲5ظریف  به  که  سفری  »در  گفت:  چین  با  ین  ساله 

دادیم،  ارائه  آنها  به  که  آخری هستند  بررسی متن  در حال  زمینه شد. چینی ها  این  در  نهایی  داشتم، بحث های 

 دیم، تنظیم شد.«متنی که باتوجه به دیدگاه های داخل کشور و حتی نظرات افکار عمومی که از مردم شنی 

 

 بی ام و از چین   ۷۴۰برگشت خوردن 

خودروی صادرشده این کشور به چین را به دلیل نقض فنی   ۷۴۰ای اعالم کرد  ام و با صدور بیانیه   خودروسازی بی

هایی که به دلیل نقض فنی برگشت خورده اند از سری ایکس  بیشتر خورو در در بخش جهت یابی بازگردانده است.

بی   هستند. خودروسازی  هوا،  شین  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  بیا به  صدور  با  و  کرد  نیه ام  اعالم  خودروی    ۷۴۰ای 

بین خودرو در  بازگردانده است.  یابی  بخش جهت  در  در  فنی  نقض  دلیل  به  را  به چین  این کشور  های صادرشده 

شوند. آن  و سری ام دیده می  ۷، ایکس ۶، ایکس ۵های مختلفی از این خودروسازی نظیر ایکس فراخوان شده مدل

ها تعمیر و مجددا ها بدون دریافت هرگونه وجهی از مالکان آن مامی خودروام و آمده است ت  طور که در بیانیه بی

شود. در سه ماهه های بی ام و در جهان محسوب میترین بازار مصرفی خودروچین بزرگ تحویل داده خواهد شد.

طح جهان های مختلف تولیدی این کشور در سدستگاه خودرو از انواع مدل  ۶۸۰هزار و   ۶۷۵سوم امسال در مجموع  

درصد افزایش پیدا کرده است. بشترین رشد مربوط به    ۸.۶رفته که این رقم در مقایسه با سه ماهه قبل  به فروش  

شود. این کشور همچنین تنها های به فروش رفته را شامل می بازار چین بوده است که حدود یک سوم کل خودرو 

ماه اخیر نیز نسبت به مدت مشابه   ۹ی  وش خودرو در آن طهای اصلی بی ام و بوده که میزان فرکشور در بین بازار 

 سال قبل رشد مثبت داشته است. 

 

 : همشهری  -

 تالش چین برای عوض کردن داستان کرونا 

اجتماعی تالش های شبکههای چین با استفاده از انتشار مقاالت علمی و کمپینروزنامه گاردین گزارش داده مقام 

پا شروع  اتهام  از  را  خود  کننددارند  تبرئه  کشور  این  از  کرونا  خلجی .  ندمی  از  /    نگارخبر  -زهرا  سال  یک  تقریبا 

نگران  بیماری  مورد  نخستین  کوویدشناسایی  به ۱۹-کننده  اما  است  گذشته  چین  ووهان  شهر  می در  رسد نظر 

https://fararu.com/fa/news/464392/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/464297/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%B7%DB%B4%DB%B0-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
با انتشار مقاله در ژورنال چینی ی و فضای  های اجتماعای در شبکهعلمی ازجمله لنست و کمپین رسانه های  ها 

به  اتهام مجازی  به دنبال  خود  از  همهزدایی  بیماری  این  منشا  هستندعنوان  جهانی  گاردین،    .گیر  گزارش  به 

بندی واردات مواد غذایی منجمد کشف شده  اند ویروس کرونایی که در بسته های دولتی چین گزارش دادهرسانه 

بها نقاط  ست  سایر  در  عفونت  این  انتشار  اصلی  عامل  نمی عنوان  محسوب  موارد  دنیا  مورد  در  تحقیقات  و  شود 

دسامبر   از  قبل  که  بیماری  این  دارد۲۰۱۹احتمالی  ادامه  است،  یافت شده  چین  مرزهای  از  خارج  های شبکه  .در 

هفته گذشته در یک  People’s Daily سمیها شده است. روزنامه راجتماعی تبدیل به مکانی برای رفع اتهام چینی

  .دهد ویروس کرونا از ووهان چین منتشر نشده استا کرد که تمام شواهد موجود نشان میبوکی ادعپست فیس 

بیماری  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  در  اپیدمیولوژیک  متخصص  یک  این  از  کرونا  پیش  ویروس  بود:  گفته  نیز  های چین 

شن ووهان  در  بار  نخستین  نی برای  ویروس  این  انتشار  و  تولد  محل  شهر  این  اما  شد،   .ستاسایی 

ای را برای انتشار به مجله علمی لنست گروهی از دانشمندان چینی حتی مقاله//    های علمیاستفاده از نشریه 

در ووهان رقم   Sars-CoV-2 کند نخستین انتقال انسان به انسان ویروس کرونا به ناماند که ادعا میارسال کرده 

بلکه احتماال نخستین مورد در شبه قاره هندن تأیید   خورده است  انتشار  برای  این مقاله هنوز  افتاده است.  اتفاق 

ها ای برای مقاالت مشابه در ژورنال دهد که احتماال دانشمندان این کشور تالش گسترده نشده است اما نشان می 

عنوان ارجاع علمی برای مستندات چین تواند به ا میهای علمی دارند. این مقاالت درصورت انتشار بعدهو نشریه 

بگیرندمو قرار  فوریت »  .رد استفاده  برنامه  رایان« مدیر  بهداشت جهانی، معتقد  مایکل  در سازمان  بهداشتی  های 

است که استدالل در مورد ظهور این بیماری در چین بسیار بحث برانگیز خواهد بود. او تأکید دارد از دیدگاه بهداشت 

نخسعم برای  که  جایی  باید همان  تحقیقات  که  است  روشن  کرده شروع شودومی  بروز  انسانی  موارد  بار    .تین 

ویروس  استوی«  »جاناتان  میپروفسور  نیز  لندن  در  کریک  فرانسیس  مؤسسه  در  که  شناس  است  مسلم  گوید: 

به بنابراین  بوده است.  در چین  بیماری  این  ثبت شده  موارد  من نخستین  زیاد  ویروس هم همین کشور احتمال  شا 

با افزایش خسارات ان سانی و اقتصادی ناشی از این بیماری همه گیر، پکن مشتاق محافظت از اعتبار  است. اما 

پس از بهبود شرایط پاندمی در چین، مقامات این کشور با کمک پزشکان و   .خود در داخل و خارج از کشور است

نیز شدند.    ۱۹-ویت کردند تا جایی که وارد عرصه ساخت واکسن کوویدمحققان جایگاه خود را در خارج از کشور تق

پیدا کرده  بیماری  به نقش پکن در شیوع  از مردم جهان نسبت  را  اما ممکن است تصویر منفی که گروهی  اند کار 

گوید: چین  اندرو اسمال« محقق چین و همکار ارشد صندوق مارشال آلمان می »  .برای فروش واکسن سخت کند

اه اصلی شیوع است و تقریبا تمام تالش خود را برای  در تالش برای مقابله با این واقعیت است که مسئول گن  هنوز

المللی نسبت به چین  باری بر افکار عمومی بینگیری تأثیر فاجعههای اخیر این همهکند. در ماهنجات چهره خود می

در بازدید از ووهان موفق به بازدید از بازار مواد    جاریمحققان سازمان بهداشت جهانی اوایل سال  .داشته است

انتظار می غ اولیه نشدند.  با شیوع  به ذایی مرتبط  تیم جدیدی  ادامه  رود  تیم را  این  اولیه  تا کار  برود  زودی به چین 

 .دهد

 

 : رانیاقتصاد ا -

 اکتشافات تازه با پرتاب تلسکوپ فضایی چین 

چین قصد دارد با پرتاب یک ماهواره ای تازه به فضا، تلسکوپ فضایی جدیدی را  :اقتصاد ایران /۲۸۱۲۰۷4شناسه:   

به نقل   خبرگزاری مهر به گزارش  .رش دهدبه خارج از جو کره زمین منتقل کند و دامنه تحقیقات علمی خود را گست

از سی جی تی ان، این تلسکوپ به پیشبرد تحقیقات چین در حوزه بررسی ویژگی های الکترومغناطیسی امواج 

بر اساس اعالم مرکز ملی    لسکوپ به فضا در ماه دسامبر انجام می شود.گرانشی کمک خواهد کرد. پرتاب این ت
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شیچانگ به فضا منتقل   نام دارد و از مرکز پرتاب ماهواره GECAM ی جدید چینعلوم فضایی چین، تلسکوپ فضای

وچک در جریان این ماموریت دو ماهواره ک  می شود. این مرکز در جنوب غربی چین و در استان سیچوآن واقع است.

پرانرژی، پر و  رادیویی سریع  پرتوهای  برای شناسایی  این ماهواره ها  به فضا منتقل می شود.  توهای متنوع نیز 

چین امیدوار است این بررسی ها منجر    اشعه گاما و دیگر انواع تشعشعات مغناطیسی در فضا تالش خواهند کرد.

ستاره های نوترونی، سیاه چاله ها و غیره به کشف اسرار جدیدی از عالم هستی و شناسایی اشیایی همچون  

هم ماهواره ها و تلسکوپ های فضایی تازه ای را برای   شود. این کشور اعالم کرده طی سه تا چهار سال آینده باز

 انجام اکتشافات علمی به فضا پرتاب می کند. 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 برگزاری کنفرانس تجارت دیجیتال در ووهان چین 

کنفرانس بین المللی تجارت دیجیتال در شهر ووهان در مرکز چین به منظور بحث در مورد نوآوری و توسعه بخش  

به نقل از شینهوا، کنفرانس بین المللی تجارت دیجیتال روز   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .یجیتال آغاز شدتجارت د

شد. آغاز  دیجیتال  تجارت  بخش  توسعه  و  نوآوری  مورد  در  بحث  منظور  به  چین  مرکز  در  ووهان  شهر  در   شنبه 

"، برای شهر ووهان بزرگترین و جامع ترین رویداد اقتصادی و تجاری از زمان  ۲۰۲۰رت جهانی دیجیتال  "کنفرانس تجا

نمایندگان   که  کرونا محسوب می شود  ویروس  کرده است.   ۳۷شیوع  خود جذب  به  را  و صدها شرکت  لو    کشور 

مرک ووهان،  گفت:  تجارت سراسر چین  و  فدراسیون صنعت  رئیس  نایب  استان هوبئیونگ،  در  ز  که  مزایایی  با  ی، 

وی افزود: این  بازار، عوامل تولید، و علوم و آموزش دارد، زمین حاصلخیزی برای تجارت دیجیتال محسوب می شود.

یازدهمین   یع در توسعه صنعت تجارت دیجیتال کمک خواهد کرد.رویداد به بهبود مزایای گردش تجاری ووهان و تسر

ا نیز در جریان  تا  نمایشگاه کاالی ووهان  برگزار می شود که  و    6ین کنفرانس تجاری  آنالین  به دو صورت  دسامبر 

 انتهای پیام/ آفالین ادامه دارد.

 

 :گیتی آنالین -

 ای غرب علیه شین جیانگ با انتشار تصاویر واقعی تکذیب ادعای ماهواره 

روزنامه »گلوبال تایمز« در گزارشی نوشت که بدنبال اقدام مسئوالن منطقه خودمختار شین جیانگ واقع در شمال  

غرب چین در انتشار تصاویر واقعی و ویدئوهایی از مکان هایی که از سوی برخی رسانه های غربی و اندیشکده  

اری« توصیف و معرفی شده اند و اقدام مسئوالن ی به عنوان »بازداشتگاه« و »اردوگاه های کار اجبهای استرالیای

چینی در رد اعتبار تصاویر ماهواره ای مورد استناد غربی ها در محکوم کردن شین جیانگ، مشخص شد که این 

بود مدرسه  یا  و  لجستیکی  مراکز  سالمندان،  خانه  دولتی،  های  ساختمان  ها،  اندمکان  و   .ه  ها  رسانه  از  برخی 

، مدت  «ASPI» به خصوص اندیشکده سیاست گذاری های استراتژیک استرالیا موسوم به  اندیشکده های غربی و 

های طوالنی است که از تصاویر ماهواره ای به عنوان مدرک برای اثبات ادعایشان مبنی بر اقدام مسئوالن شین 

چین قاطعانه چنین   طقه استفاده کرده اند؛ این در حالیست که مقاماتجیانگ در گسترش مراکز مراقبتی در این من

ی با  برای مثال، اندیشکده سیاست گذاری های استراتژیک استرالیا اخیرا با انتشار گزارش .ادعاهایی را رد کرده اند

منطقه در  تمام ساختمان ها  که  کرده است  ادعا  اینطور  جیانگ«،  بازداشت شین  شین   عنوان »مستند سیستم 

شوند می  محسوب  بازداشتگاه  بیرونی،  دیوارهای  با  شین  »  .جیانگ  ای  منطقه  دولت  سخنگوی  آنایت«  الجان 

تل شبکه  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  حضور  با  درباره  جیانگ  ان«  ان  »سی  ویزیونی 

https://www.tasnimnews.com/
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در و مضحک است؛  پوچ  که: چنین چیزی  کرد  تاکید  استرالیا  اندیشکده  )مکان های مشخص   گزارش  آنها  حقیقت 

آن  به  استرالیایی(  )اندیشکده  گزارش  در  که  »تورپان«  شهر  بازداشتگاه  هستند؛  کشوری  نهادهای  صرفا  شده( 

اداری م در حقیقت یک ساختمان  در حقیقت ساختمان های  اشاره شده است،  بازداشگاه »کاشغر«  حلی است؛ 

این ها همگی در نقشه گوگل و بایدو عالمت گذاری شده اند  مربوط به دبیرستان های محلی شین جیانگ هستند؛  

و من عکس آنها را دارم. )سخنگوی دولت منطقه ای شین جیانگ تصاویر این مکان ها را در کنفرانس مطبوعاتی  

ت آکادمیک و نه تنها مراکز تحقیقا ASPI الجان افزود که اندیشکده های به اصطالح مستقلی مانند  .اش نشان داد(

استرالیا به   ASPI اندیشکده  .نیستند بلکه ابزار ضد چینی دستکاری شده دولت آمریکا محسوب می شوند  علمی

دلیل تولید اخبار کذب و هوچیگری درباره آن چه به اصطالح کار اجباری در شین جیانگ می نامد، به یک اندیشکده  

ل زیادی از آمریکا دریافت کرده و خود را به  این اندیشکده پو  بدنام و رسوا تبدیل شده و اخیرا نیز مشخص شده که

است کرده  آبرو  بی  آمریکا  دست  در  چینی  ضد  ابزار  یک  اندیشکده    .عنوان  این  تحقیقات  که  گوید  می  الجان 

از پیش داوری و خصومت است؛ منابع و سر نخ   و پر  از یک ساختار ذهنی ساده لوحانه  استرالیایی صرفا حاکی 

ان های غیر دولتی و ضد چینی آمریکایی هستند و یا برخی مدارک نامعتبر و غیر قابل  ندیشکده، یا سازمهای این ا 

ردیابی؛ سخنگوی دولت منطقه ای شین جیانگ می گوید که جامعه بین الملل نیز چنین عملکردهای ضعیفی در  

ع تاکید کنم واهم بر این موضو این سخنگو گفت: من می خ   .مسیر جعل دروغ و ایجاد سردرگمی را محکوم می کند 

که شین جیانگ یک منطقه آزاد و باز است و هیچ نیازی برای سر در آوردن از این منطقه با کمک تصاویر ماهواره ای  

برای آمدن به شین جیانگ  از تمام دوستان خارجی خود که موضع گیری عینی و بی غرض دارند  ندارد؛ ما  وجود 

 .دواقعی را بشناسن دعوت می کنیم تا یک شین جیانگ

 

 : بازار -

 چین قطب تجارت دنیا شده است   نیا غیر ممکن است؛حذف چین از تجارت د 

حذف این کشور از عرصه تجارت دنیا تالش  چین یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است که در سالهای اخیر برای  

است غیرممکن  دنیا  تجارت  از  کشور  این  حذف  دهد  می  نشان  آمارها  ولی  است  شده  بین  بازار  .زیادی  گروه  ؛ 

یجاد جنگ تجاری توسط  ر چین در سالهای اخیر یکی از بحث برانگیزترین مسایل بود و باعث ارشد تجارت د :الملل

دولت ترامپ و تالش برای تضعیف اقتصاد چین شد. اما به نظر می رسد با وجود تمامی این تالشها از طرف امریکا  

  .تجارت در دنیا است  و دیگر کشورهای غربی، این سیاست نتیجه بخش نبوده است و همچنان چین حاکم اصلی

گیر همه  جریان  در  آسیا  نیکی  نشریه  گزارش  رفت  به  می  انتظار  المللی،  بین  مرزهای  شدن  بسته  و  کرونا  ی 

این کشور جایگاه ضعیف تری در اقتصاد و تجارت جهانی به دست  و  به کاالهای چینی کمتر شود  وابستگی دنیا 

سال   در  تجاری  مهم  های  شاخص  بررسی  ولی  در   ۲۰۲۰آورد  مهم  قطبی  هم  هنوز  کشور  این  دهد  می  نشان 

مرکز مطالعات اقتصاد و تجارت در    .تامین کاال در دنیا غیر ممکن است   این کشور از زنجیرهتجارت دنیا است و حذف  

بود. سال   ۲۰۱۸میالدی بیش از سال   ۲۰۲۰امریکا در گزارش اخیر خود نوشت: »سهم چین در صادرات دنیا در سال  

چین و به گفته او زیان این    است که دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا به دلیل حجم باالی تجارتسالی    ۲۰۱۸

این نشریه در    «.حجم باالی تجارت چین برای اقتصاد امریکا اقدام به افزایش تعرفه های وارداتی کاالهای چین کرد

این توافق باعث افزایش قدرت چین در  نوشت: »به نظر می رسد   RCEP کشور آسیایی  ۱۵مورد توافق تجاری اخیر  

ور را در تجارت جهانی افزایش دهد. این کشور می تواند در آینده ای نه چندان عرصه تجاری شود و قدرت این کش

دور قطب مهم تجاری در دنیا شود و تولید در دنیا بدون تامین بخشی از کاالها از چین امکان پذیر نباشد. نکته مهم  

و به جای دست و پا زدن    قدرت تجاری چین به عنوان واقعیتی جدید در دنیای مدرن پذیرفته شوداین است که باید  
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برای حذف این ابر قدرت تازه در عرصه تجاری، روابط اقتصادی و تجاری دنیا با این کشور با توجه به نظم تازه ای که  

 «.در دنیا ایجاد خواهد شد، تنظیم شود

  ۳۸۰۰ی روی  مرکز مطالعات تجاری دنیا اخیرا مطالعه ا//    درصد است  ۵۰ بیش از  قلم کاال  ۳۲۰سهم چین در تولید  

مطالعه در سال   کاالی مهم تولیدی در دنیا و بزرگترین کشورهای تولید کننده این کاالها انجام داده است. طبق این  

  ۵۰این کشور بیش از    قلم از این کاالها نقش چشمگیری داشته است و حجم تولید  ۳۲۰میالدی چین در تولید    ۲۰۱۹

بود. دنیا  در  مذکور  کاالی  تولید  در سال    درصد حجم  که  حالیست  در  به سازمان   ۲۰۰۱این  چین  که  زمانی  یعنی 

تولید   در  تنها  پیوست  جهانی  قابل   ۶۱تجارت  غیر  سهم  و  شد  می  شناخته  قدرتمند  کشوری  عنوان  به  کاال  قلم 

سرمایه گذاریهای اخیر این کشور در سالهای اخیر انتظار می    مهم این است که با توجه به    نکته  .اغماضی داشت

درصد کل عرضه آن کاال در دنیا را داشته باشد به    ۵۰میالدی شمار کاالهایی که چین بیش از    ۲۰۲۵در سال    رود

کاال خواهد رسید که رکوردی بی سابقه در دنیا است. این جایگاه ویژه در عرصه تجاری بدون    ۳۶۰رقمی بیش از  

تا چین قدرت بیشتری در اقتصاد دنیا داشته باشد  ش باعث می شود  به عنوان یک کشور در حال گذار  ک  و دیگر 

معرفی نشود بلکه کشوری است که می تواند روابط اقتصادی و تجاری دنیا را تعریف کند و زمینه را برای رشد یا  

 .رکود اقتصاد دنیا فراهم کند

مینه پروژه  مرکز مطالعات تجاری در مورد سرمایه گذاری چین در ز//    رده استچین برای این جایگاه تالش زیادی ک

نوشت: » چین سالها است برای    »یک کمربند؛ یک راه« که بسیاری از آن به عنوان جاده ابریشم مدرن نام می برند

و   د؛ یک راه«تبدیل شدن به قطبی ارزشمند و بزرگ در عرصه تجارت جهانی تالش می کند. تعریف پروژه »یک کمربن

ی توان بارزترین نماد این تالش دانست. سرمایه گذاری این کشور  سرمایه گذاری کالن برای اجرای این پروژه را م

این  با  مشترک  منافع  ایجاد  و  دارند  قرار  مسیر  این  در  که  کشورهایی  با  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  بهبود  برای 

ث شد تا فرصت رشد برای این کشور فراهم شود. تالش دیگر این  کشورها هم برنامه دیگری بود که اجرا شد و باع

کشور آسیایی بود و    ۱۵پاسیفیک دانست که یک توافق تجاری بین  -کشور را می توان در توافق تجاری اخیر آسیا

با   مسیر  این  در  و  کند  می  حرکت  تجاری  توسعه  مسیر  در  جدیت  با  چین  گرفت.  نام  دنیا  تجاری  توافق  بزرگترین 

رکز مطالعاتی بر این باور است اقتصاد چین با  این م   «.ایجاد می کنند، برخورد می کند   کشورهایی که مانع  تمامی

در   صنعتی  کشورهای  اقتصادی  ویژگیهای  از  بسیاری  و  کند  می  حرکت  شدن  صنعتی  جهت  در  زیادی  سرعت 

یت کشورهای دنیا باید با این واقعیت  از اقتصاد در حال توسعه به اقتصاد صنعتی را دارد. در این وضع سالهای گذار  

جای مقابله با این قدرت تازه اقتصادی و تجاری راهی برای تقویت روابط خود پیدا کنند. رشد    تازه کنار بیایند و به

یعنی سالی که بحران کرونا در دنیا وجود داشت، متوقف نشد و در سالهای بعد    ۲۰۲۰اقتصادی چین حتی در سال  

 .خواهد گرفتهم بدون شک سرعت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : 36 هفته یثدح

   «صبر ورنج »

 :ودرم ف   ،دبا شن نداو خا او  ر ب  اخد م الس که علیام ام امیرالمومنین 

 سِ؛عَلى َکدِّهِ صَبَرَ عَلَى اإلفال  صبِریََمن لَم 

 .رنج ندارى را تحمّل کند دیبر نکند، باهرکس بر رنج کسب وکار ص

 . 898۷غرر الحکم و دررالکلم ، ح 

 « دلجوی خداوند متعال از رنج و بالی انسان »   :دوم یثدح

 :ودرم ف  ،دبا ش ن نداو خا او رب  اخد مالس  که  امام باقر

ِمنَ   ةِیَّجُُل اَهلَهُ بالهَدِالرَّ تَعَاهَدُیَالمُوِمنُ ِبالبَلَاء کَمَا  تَعَاهَدُیَ لَ اهللَ عَزَّ وَ جََلّ إنَّ

 .ضَیالمَر بُ ی الطَّب یحمِیَکَما  ایَ الدُّن هِی حمِیَوَ  بَةِیالَغ

کند،   یم ییج و بال دلجوو با جالل از بنده مؤمنش با رن زیعز خداوند

اش   ده، از خانوادهکه از سفر آور  ی ا هیهمچنان که شخص با هد

دهد، همچنان که    یم زیپره ایکند و خدا مومن را از دن  یم ییدلجو

 .دهد یم زی( پرههایدنیها و آشام یخوردن یرا )از بعض ماریب بیطب

 ( 1۷ثیحد )باب شدة ابالء المومن۲55،ص  ۲( ، ج هیاالسالم-)طیکاف اصول



 

 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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