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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ی به چین ی بازگشت مدیر هوآومذاکرات آمریکا برا

کند وی دولت آمریکا سرگرم مذاکره با »منگ وانژو«، مدیر مالی هوآوی پیرامون توافقی است که کمک می : ایسنا

برد، به چین برگردد. روزنامه  سر میهای واشنگتن در بازداشت خانگی در کانادا به که اکنون به جرم نقض تحریم

های اخیر با مقامات وزارت دادگستری  ی هفتهز منابع آگاه نوشت: وکالی خانم منگ طوال استریت ژورنال به نقل ا

اند تا وارد توافق تعویق پیگرد قانونی شوند. قرار است مذاکرات بیشتری در هفته پیش رو با  وگو کرده آمریکا گفت 

بگیرد. خانم منگ دسامبر س  ترامپ صورت  پایان دوره دولت  از  توافق پیش  انعقاد  کانادا    ۲۰۱۸ال  هدف  در ونکوور 

ها علیه ایران متهم کرده و خواستار استرداد مدیر مالی  آمریکا وی و شرکت هوآوی را به نقض تحریم  دستگیر شد.

است آمریکا شده  به  بانک   .هوآوی  به  منگ  خانم  است  مدعی  جملهواشنگتن  از  بزرگ  روابط   HSBC های  درباره 

ن به  ایران  در  زیرمجموعه  با یک  بتواند خدهوآوی  تا  گفته  دروغ  کام  اسکای  اما هوآوی ام  کند،  دریافت  بانکی  مات 

ارتکاب هر گونه تخلف را تکذیب کرده است. طبق گزارش وال استریت ژورنال، تحت توافقی که اکنون مورد مذاکره  

انونی علیه وی یا لغو قرار دارد، اگر خانم منگ ادعاهایی را که علیه وی وجود دارد بپذیرد، آمریکا با تعویق پیگیرد ق

مذکور   میاتهامات  وی  کرد. همچنین  خواهد  به موافقت  خانگی  بازداشت  در  حاضر  حال  در  که  کانادا  از  سر تواند 

برد، به چین برگردد. منگ تاکنون در برابر این پیشنهاد مقاومت کرده زیرا بر این باور است که هیچ کار خالفی می

است نداده  که  .انجام  منگ  ژنگ    دستگیری  رِن  بنیاندختر  هوآوی  فی،  تنشگذار  و است،  چین  و  آمریکا  میان  ها 

های فناوری چین را تشدید کرد. آمریکا مدعی است هوآوی تهدیدی ترین شرکتفشارهای آمریکا علیه یکی از مهم

به شمار می ملی  امنیت  تبرای  از  استفاده  از  برای جلوگیری  را  دیگر  کرده است کشورهای  تالش  و  جهیزات رود 

هایی قرار داده که دسترسی  اعد کند. واشنگتن همچنین هوآوی را هدف تحریمهوآوی متق 5Gهای موبایل  شبکه

، CNBC های مورد نیاز برای تولید محصوالتش را محدود کرده است. بر اساس گزارش شبکهاین شرکت به تراشه 

امه پیدا  رود به مدت چند ماه دیگر ادنتظار میچند جلسه رسیدگی به موضوع استرداد منگ امسال برگزار شده و ا

 .کند. توافق میان منگ و دولت آمریکا به روند محاکمه استرداد وی خاتمه خواهد داد

 راهکار مشاور بایدن برای مقابله آمریکا با چین 

مک » : فارس خواستار سرمایاستنلی  بایدن«،  »جو  مشاوران  از  و  بازنشسته  ژنرال  آمه کریستال«  بر گذاری  ریکا 

کریستال« ژنرال بازنشسته  استنلی مک»  .خود برای مقابله با چین شد  نیروهایش و متحدان آسیایی  ی توانایی رو

بسیا نظامی چین  توانایی  گفت  »آکسیوس«  پایگاه خبری  به  بایدن«  آنچه  ر سریع و مشاور غیررسمی »جو  از  تر 

وی گفت: »علم    .دن آن در آسیا در حال پایان یافتن استشود، افزایش یافته و زمان آمریکا برای خنثی کرتصور می

مک است.«  داده  تغییر  اساسی  شکلی  به  را  موازنه  )چین(،  دیگر  چیزهای  و  از  موشکی  چین  افزود  کریستال 

او گفت که آمریکا باید بر روی    .هواپیمابر آمریکایی را غرق کند  تواند ناو گوید که می های مافوق صوتی میموشک

منطقه   توانایی  متحدان  و  خود  این سرمایه ه اش سرمایاینیروهای  از  بخشی  و  کند  از  گذاری  ممانعت  باید  گذاری 

شده  ترسم یک روز صبح از خواب بیدار شویم و مقابل عمل انجام  حرکت چین در قبال تایوان باشد. وی گفت: می

احترامی ارشی درباره بی وباما« بعد از گزاز سوی »باراک ا  ۲۰۱۰این ژنرال آمریکایی که در سال    .چین قرار بگیریم

بایدن اخراج شد و کسی فکر نمی از جمله  به مقامات دولتی  را در  وی و مشاورانش  او  نامزد حزب دموکرات  کند 

ای از متحدان جنوب شرق آسیا  یکا باید برای ایجاد حلقههایش گفت آمرجمع مشاورانش قرار دهد، در ادامه صحبت 

آسیا متحدان  سایر  خود سرمایهو  کندیی  عمل  و  فکر  آسیایی  قدرت  یک  مانند  و  کند  فرمانده سابق    .گذاری  این 



 
ای را هم همچنان بزرگترین تهدید امنیت ملی نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو در افغانستان، کره شمالی هسته

ای در آن دخیل  لفه هسته. وی گفت هر جنگی برای ممانعت از کره شمالی بسیار خونین خواهد بود، چه موخواند

سال،   ۲۰کنم این احتمال وجود دارد که با گذشت زمان شاید  باشد یا خیر. او درباه کره شمالی مدعی شد: فکر می 

کنید مدیریت  شوروی  جماهیر  اتحاد  سقوط  مانند  کمی  بتوانید  را  بلندپایه   .این  دولت  پیشتر  اطالعاتی  مقام  ترین 

به عنوان از چین  یاد کر  »دونالد ترامپ«  این سو  از زمان جنگ جهانی دوم به  آمریکا     .دبزرگترین تهدید پیش روی 

جان راتکلیف«، مدیر اطالعات ملی آمریکا هشدار داد چین در حال آماده شدن برای »دوران نامعلومی از درگیری  »

ا آمریکا«  روی  با  پیش  تهدید  »بزرگترین  با  مقابله  برای  فراحزبی  اقدامات  خواستار  او  »بزرگترین ست.  و  آمریکا« 

جهان جنگ  زمان  از  دنیا  سراسر  در  دموکراسی  علیه  شدتهدید  دوم«  مقاله    .ی  در  راتکلیف  او  ادعاهای  که  ای 

»وال  روزنامه  در  استاستریتپنجشنبه  مطرح شده  کرده  منتشر  برای  دولت     .ژورنال«  روادید  صدور  اخیراً  آمریکا 

   .های چینی اتخاذ کرده استهای جدیدی علیه شماری از شرکتاعضای حزب کمونیست چین را محدود و تحریم 

کنسولگری  داد  دستور  به  پیش  چندی  ترامپ  شد دولت  مدعی  واشنگتن  کند.  تعطیل  را  هیوستون  در  اش 

اش راتکلیف در مقاله   .کردندرا تهدید کرده و از آنها جاسوسی میهای چین در این اماکن شهروندان آمریکا دیپلمات 

درت جدید دنیا به جای آمریکا ابراز نگرانی کرده است. او در این خصوص  ل مطرح شدن چین به عنوان ابرقاز احتما

به تالش  که  پاسخی  با  ابرقدرت مسلط مینوشت: »این نسل،  به عنوان  آمریکا  برای گرفتن جای  دهد های چین 

ج  «.قضاوت خواهد شد نظم  تغییر  و  در سالظهور چین  ازهانی  یکی  های کشورهای غربی  دغدغه  های گذشته 

گونه   بوده به  رئیس است،  ماکرون«،  »امانوئل  جمله  از  غربی  کشورهای  سران  از  برخی  که  فرانسه  ای  جمهور 

کرده نگرانی  ابراز  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  مستقرشده  جهانی  نظم  فروپاشی  احتمال  از  تازگی     .اندآشکارا  به 

هم ائتال  در »ناتو«  این  داده  هشدار  باگزارشی  مقابله  نحوه  درباره  باید  فکر   ف  کشور،  این  ارتش  ظهور  و  چین 

  .تری بکندجدی

 محدودیت جدید آمریکا برای اعضای حزب کمونیست چین 

قصد دارد ورود اعضای حزب کمونیست چین به خاک خود را محدود  روزنامه نیویورک تایمز نوشت که آمریکا   : ايسنا

چهارشنبه اعمال شده است، مدت ویزا برای  های جدید، که از روز  محدودیت   نیویورک تایمز گزارش داد، "این  .کند

کند و فقط یک بار اجازه ورود به آمریکا را  های آنها را به یک ماه محدود می اعضای حزب کمونیست چین و خانواده 

وزار  ."دارند در  دهه یک سخنگو  "برای  گفت:  روزنامه  این  به  آمریکا  امور خارجه  به حت  ما  زب کمونیست چین ها، 

ایم، در حالی که این امتیازات هرگز های آمریکایی را داده اجازه دسترسی آزاد و بدون مانع به موسسات و شرکت

است نگرفته  تعلق  چین  در  متحده  ایاالت  شهروندان  به  آزادانه  طور  کمو  ."به  حزب  متقاضی اعضای  چین  نیست 

می  گذشته  در  آمریکا  بازدیویزای  ویزای  اعتبار  توانستند  با  کنند   ۱۰دکننده  دریافت  روزنامه،   .سال  این  نوشته  به 

 .میلیون نفر اعمال شود  ۲۷۰تواند از نظر تئوری برای حدود های جدید میمحدودیت 

 اقدام تازه آمریکا علیه چین 

پروپاگاندایی"  وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد، به پنج برنامه تبادل فرهنگی خود با چین را "ابزار قدرت نرم   : ايسنا 

داد پایان  آنها  به  و  سفر   .خوانده  برنامه  نوشت،  وبسایتش  در  آمریکا  خارجه  وزارت  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 

آمریکا دوستی  برنامه  چین،  آموزشی  گذاری  سیاست  چین -آموزشی  رهبری  تبادل  برنامه  برنامه  -چین،  آمریکا، 

آمریکا برنامه فرهنگی  -تبادل ترنس پاسیفیک  و  بیانیه هم  .و آموزشی هنگ کنگ تمام شدچین  این  آمده در  چنین 

از سوی جان اف.کندی است    ۱۹۶۱ها بر اساس قانون تبادل فرهنگی و آموزشی مشترک مصوب  است، این برنامه 



 
ها بر اساس و هدفش تقویت تبادالت فرهنگی و آموزشی با کشورهای خارجی بوده است. درحالیکه دیگر برنامه 

سوی دولت چین به عنوان ابزار قدرت نرم پروپاگاندا    ن مالی شدند، این پنج برنامه به صورت کلی ازاین قانون تامی

 .سفارت چین در واشنگتن هنوز به این خبر واشنگتن واکنش نشان نداده است .شوندتامین مالی و کنترل می

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 نرخ همه ارزهای رسمی ثابت ماند   ؛۹۹آذر ۱۶

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  مرکزی  به    ۴۷بانک  توجه  با  و  اساس  این  بر  که  کرد  اعالم  )یکشنبه(  امروز  برای  را  ارز 

به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا    .ارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماندتعطیلی باز

ریال و هر  ۴۵۴هزار و  ۵۶هزار ریال، هر پوند انگلیس  ۴۲بدون تغییر نسبت به دیروز )شنبه(  ( ۹۹آذر  ۱۶برای امروز )

ریال، کرون سوئد چهار هزار    ۱۰۱هزار و    ۴۷ک سوئیس  همچنین هر فران  .گذاری شدریال قیمت  ۹۱۲هزار و    ۵۰یورو  

ریال، درهم امارات    ۵۷۰ریال، روپیه هند    ۸۴۱هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۷۷۴ریال، کرون نروژ چهار هزار و    ۹۶۷و  

یکصد    ریال، ۲۵۲هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان   ۱۸هزار و    ۱۳۸ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱متحده عربی  

  ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ  ۳۲۱هزار و    ۴۰ین ژاپن  

و   نیوزیلند    ۸۴۲هزار  و هر دالر  و    ۲۹ریال  ارزش  ۶۱۲هزار  راند    .گذاری شدریال  امروز هر  بانک مرکزی،  تابلوی  در 

  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۷ریال، روبل روسیه   ۳۸۴ترکیه پنج هزار و  ریال، لیر  ۷۶۱هزار و    ۲آفریقای جنوبی  

ریال، ریال سعودی    ۱۸۷هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۳۰ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و  

  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۴۶۷هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱

هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۳هزار و    ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۶۴۰هزار و  

بر    .ریال قیمت گذاری شد  ۱۶۵هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی    ۷۲۱ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    ۴۰۴

هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۹۸هزار و  ۱۳۹ریال، یکصد بات تایلند  ۴۳۰هزار و  ۶هر یوان چین اساس این گزارش، 

  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۵۰هزار و    ۳۸جنوبی  هزار وون کره یک    ریال،  ۳۴۵

ریال، افغانی افغانستان   ۹۷۰هزار و  ۲یه اندونزی هزار روپریال، یک  ۶۸۲هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان  ۹۸۵هزار و 

و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ آذربایجان    ۴۰۶هزار  و    ۲۴ریال، منات   ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶هزار 

و   و    ۳۰۸هزار  تاجیکستان سه هزار  و    ۷۱۷ریال، سومونی  بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار  ریال و منات    ۲۰۶ریال، 

 .گذاری شدریال ارزش   ۲هزار و  ۱۲د ترکمنستان جدی

 

 زاده خدمات زیادی به انقالب اسالمی کرد سفیر ایران در چین: شهید فخری

های زاده به عنوان یکی از چهرهر چین اظهار کرد: شهید محسن فخریسفیر جمهوری اسالمی ایران د   -ایرنا  -تهران

است کرده  اسالمی  انقالب  به  زیادی  خدمات  کشور  علمی  کشاورززا  .برجسته  »محمد  ایرنا،  گزارش  روز  به  ده« 

برگزار شد،  در سفارت کشورمان در پکن ید محسن فخری زاده که با حضور ایرانیان مقیمدر آیین یادبود شه جمعه

تا از خون شهیدان صیانت کنیم افزود: با بیان اینکه سفارت جمهوری اسالمی ایران در    .همه ما وظیفه داریم  وی 

همه ظرفیت های دیپلماسی و سیاسی برای برجسته کردن  تالش کرد تا از   چین به محض شنیدن این خبر ناگوار

حاضر فضای مجازی، یکی از شیوه های اصلی    ه اینکه در زمانچهره شهید در این کشور استفاده کند، گفت: نظر ب

را به مخاطبان چینی اعالم کردیم؛     در مرحله نخست با اطالع رسانی در فضای مجازی این جنایت ارتباطات است،

کشاورززاده    .و چند پست درباره شهید فخری زاده منتشر شددر شبکه اجتماعی ویبو هم فعال شدیم  بالفاصله  

کنیم؛ از سوی دیگر توئیت آقای دکتر ظریف به   از ظرفیت توئیتر هم به نحو مطلوب استفاده  ادامه داد: سعی کردیم

https://www.irna.ir/news/84136315/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84136315/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84134508/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84134508/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84134508/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 
بین   در  بود؛  ۱۰زبان چینی  ترندها  کار توئیت نخست جزو  از  زیادی  و هشتگ تعداد  دیدند  را  توئیت  این  بران چینی 

بود تا این صدا به نحوی شنیده   میلیون بار دیده شد که حاکی از تالش سفارت ایران در چین  ۳۵۰ زادهفخری   شهید

اتفاق،   .شود این  از  این عمل  وی گفت: همچنین در نخستین نشست سخنگوی وزارت امور خارجه چین بعد  وی 

یک توئیت به زبان فارسی در محکومیت این جنایت منتشر کرد  محکوم کرد و عالوه بر آن  تروریستی و جنایتکارانه را

سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین    .چینی به زبان فارسی توئیت می کند  بار بود که یک مقام  که برای نخستین

و  اقداماتی بود که درباره شهید  با روزنامه گلوبال تایمز و تلویزیون فونیکس از دیگر   اظهار کرد: مصاحبه و گفت وگو

همچنین در این مراسم عباسعلی وفایی رایزن فرهنگی جمهوری   .جنایات تروریست ها در ایران مطالبی بیان شد

دکتر    .و شخصیتی شهید محسن فخری زاده سخنرانی کردچین در خصوص ویژگی های اخالقی  اسالمی ایران در  

قام معظم رهبری ایشان را  یس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع که م زاده معاون وزیر دفاع و رئمحسن فخری

د  آذرماه  هفتم  جمعه  عصر  کردند،  توصیف  ایران  دفاعی  و  ای  هسته  برجسته  و  ممتاز  شهید دانشمند  بلوار  ر 

به   تروریستی  عملیات  یک  جریان  در  تهران  در شرق  و  دماوند  توابع شهرستان  از  آبسرد  شهر  خمینی  مصطفی 

 .صر جنایتکار رژیم صهیونیستی به شهادت رسیددست عنا

 

 ماه آینده   ۲احتمال واردات یک محموله واکسن کرونا در  :دارو خبر داد مدیرکل دارو سازمان غذا و 

تر واکسن کرونا، همزمان با ادامه  گفت: به منظور تامین هرچه سریعدارو سازمان غذا و دارو  مدیرکل    -ایرنا    -تهران  

ها و کنیم در صورت تایید واکسن بینی میپیش ده انجام شده وهای خارجی تولیدکننتولید داخل، مذاکرات با شرکت

را وارد کنیم بتوانیم یک محموله  آینده  نیاز، در دو ماه  ارز مورد  و   .تامین  از سازمان غذا  ایرنا  به گزارش روز شنبه 

د نیاز مردم  سید حیدر محمدی درباره تالش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به منظور تامین واکسن مور دارو،

روی تولید واکسن کرونا هستند که مطالعات آزمایشگاهی  شرکت داخلی در حال انجام مطالعات  ۶کشور افزود:  

پایان رسی به  به فاز مطالعات  آنها  ده و برخی آنها در فاز مطالعات حیوانی هستند و برخی درخواست مجوز ورود 

به سازم را  داده انسانی  ارائه  و دارو  فاز  و  .اندان غذا  آینده وارد  در هفته  داخلی  کرد: مطالعات دو شرکت  بیان  ی 

می ماه شوندانسانی  در  امیدواریم  سال  و  ابتدایی  و  ۱۴۰۰های  این  تولید  بتوانند  را  دارو   .کننداکسن  مدیرکل 

ین  از طرفی اولویت ا ها بستگی دارد؛سازمان غذا و دارو اظهار کرد: میزان تامین واکسن، به میزان تولید شرکت

محمدی گفت: کواکس نیز متعهد شده که واکسن را به    .ها کشور خودشان و در درجه بعدی کواکس استشرکت

ا که  کند  ارائه  خود  عضو  خواهیم  کشورهای  تهیه  واکسن  هم  طریق  آن  از  و  هستیم  کواکس  عضو  نیز  ما  لبته 

، هند و چند کشور اروپایی در حال تامین واکسن نیز قرارداد تجاری است که ما با کشورهای چین  مرحله سوم کرد.

در هم  .رایزنی هستیم این  از  پیش  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  ایرنا، سعید  گزارش  ین به 

بود: گفته  از سه م رابطه  را  تهیه واکسن کرونا  اعالم کرده بودیم که  به مردم  کنیم. یک مسیر  سیر دنبال می قبال 

میلیون   ۱۶ق کوواکس است که توسط سازمان جهانی بهداشت تهیه شده است. تعداد واردات واکسن کرونا از طری

به تزریق دو دوز برای    ۸۰۰و   با توجه  را  پذیر شامل باالی    ۴۰۰و  یون  میل  ۸هزار واکسن  افراد آسیب    ۶۵هزار نفر 

ی تهیه واکسن کرونا، وی ادامه داد: مسیر دوم برا  .ای دارند را پیش خرید کردیمسال و کسانی که بیماری زمینه

های تولید را از سازمان خرید از منابع موثقی به جز کوواکس است. هیچ شرکت سازنده واکسنی تا امروز گواهی

کردهجهانی   طی  را  مراحلی  است.  نکرده  دریافت  گواهیبهداشت  دریافت  حال  در  و  محض  اند  به  و  هستند  ها 

رسانیم. با کشورهایی در این زمینه  م بدهیم را به سرانجام می م انجاخواهیها، پیش خریدی که میدریافت گواهی

وا تزریق  برای  کشوری  هیچ  از  تا  است  دنبال شدن  حال  در  کار  و  کردیم  نباشیمصحبت  عقب  کرونا  وزیر    .کسن 

کنیم، تولید مشترک با صاحبان تکنولوژی در مراکزی مثل انسیستو  مسیر دیگری که دنبال می  بهداشت اظهار کرد:

مسیر سوم  نمکی گفت:  .کنیمور است که در آینده نزدیک خبرهای خوشی از این تولید مشترک هم ارائه میپاست

https://www.irna.ir/news/84135430/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84135430/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84135430/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 
دل بستگی را به    ای دانش بنیان برای تولید واکسن کرونا است که بیشترینهتکیه بر دانشمندان داخلی و شرکت

طالعه فاز انسانی را گرفته و در روزهای  های تولید واکسن کرونا در کشور مجوز میکی از شرکت این مسیر داریم.

ان یکی از تولیدکنندگان  شود و اگر این مسیر را با موفقیت دنبال کنیم، در بهار آینده به عنوآینده این حرکت آغاز می 

 .کنیمشویم و نیازهای مردم را برآورده می واکسن کرونا در منطقه معرفی می

 

 میلیارد دالری بازار امنیت سایبری چین ۲۶درآمدزایی 

میلیارد یوان معادل    ۱۷۰میالدی به رقمی فراتر از    ۲۰۲۰درآمدزایی بازار امنیت سایبری چین در سال    -ایرنا  -تهران

افزایش نشان می  ۲۰۱۵میلیارد دالر رسیده است که نسبت به سال    ۲۶ از    .دهدمیالدی دو برابر  ایرنا  به گزارش 

اعالم کرد،   معاون وزیر صنعت و فناوری اطالعات چین روز پنجشنبه در این باره لیو لیه هوانگ ی«روزنامه »چاینا دیل

اقد ادغام  گسترش  و  تعمیق  حال  در  فناوری  انقالب  جدید  روند  ور  این  که  است  دیجیتالی  و  واقعی  تصادهای 

یت سایبری به همراه می الگوهای جدید تجاری را تقویت می کند و در عین حال چالش های جدیدی در حوزه امن

افزود،  .آورد چینی  مقام  دارد این  ا آنچه ضرورت  زمینه  در  بیشتر  های  امنیت تالش  کیفیت صنعت  با  توسعه  رتقاء 

در حال حاضر   .پروژه ها از جمله توسعه ابتکاری و نوآورانه در بخش اینترنت صنعتی است دسایبری و اجرای تعدا

خدمات، نرم   زمینه امنیت سایبری در چین فعالیت می کنند که تجهیزات،  هزار شرکت مختص تجارت در    ۳بیش از  

یکپارچه سازی های و  اطال  افزار  اساس  بر  دهند؛  می  پوشش  را  ای  امنیت شبکه  از  سیستمی  ارائه شده  عات 

سوی آکادمی فناوری اطالعات و ارتباطات چین که یک اندیشکده دولتی است، در حال حاضر هماهنگی و همکاری  

س دفتر جائو جی گوا، رئی  .شتری در مقایسه با قبل بین باالدست و پائین دست زنجیره صنعتی چین وجود داردبی

شرکت های امنیت سایبری این کشور   عات چین هم اعالم کردنیت سایبری وزارت صنعت و فناوری اطالمدیریت ام

از  میان سرمایه گذا بیش  به طوری که  اند  رسیده  محبوبیت  به  بر  تو  ۴۰ران  تمرکز  با  گذاری  و سرمایه  مالی  افق 

چین در حال حاضر بدنبال راه اندازی یک    .است  میالدی منعقد شده  ۲۰۱۹شرکت های امنیت سایبری چین در سال  

محصول و راه    ۲۰میالدی و تولید حداقل    ۲۰۲۰ان سال  نیت سایبری اولیه در حوزه اینترنت صنعتی تا پایسیستم ام

فضا  –وژه های آزمایشی در مسیر حفاظت از امنیت اطالعات بخش هایی مانند خودرو، هوا حل ابتکاری به عنوان پر

  ۲۰۲۵ر حوزه امنیت سایبری تا سال  این روند بخشی از پروسه ساخت یک سیستم سالم و کامل د   و انرژی است؛

 .میالدی با هدف ارتقاء پیشرفت اینترنت صنعتی در چین است

 

 محقق چینی: بایدن به برجام باز می گردد 

بینی کرد که جو    -ایرنا  -پکن پیش  در چین  آفریقا  و  ارشد مرکز مطالعات غرب آسیا  لیانگ شیانگ« محقق  »جین 

ر  نظر  ییس جمهوبایدن  تجدید  ای  توافق هسته  در خصوص  آن کشور  فعلی  دولت  آمریکا در سیاست  منتخب  ری 

خواهد گشت باز  برجام  به  و  آن    .کرده  به  روز شنبه  چین  ارگ  چاینا  تارنمای  که  مطلبی  در  جین  ایرنا،  گزارش  به 

ی برای ممانعت از دست های  به دلیل نگرانی از بازگشت بایدن به برجام است که پرداخته است خاطر نشان کرد:

چنین اقدامی دسیسه می کنند و ترور »محسن فخری زاده« دانشمند ارشد هسته ای ایران نیز از جمله همین  

محقق چینی چشم اندازهای سیاسی پیرامون مساله هسته ای ایران برای ورود مجدد آمریکا به      .تحرکات است

در ای  هسته  پیچی توافق  البته  را  بایدن  توصیفدولت  دموکرات    ده  حزب  میراث  برجام  بایدن  برای  گفت:  اما  کرد، 

با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای ایران و سنگ اندازی های     .آمریکا است و او به آن باز خواهد گشت وی 

ند فراوان در مسیر توسعه برنامه اتمی ایران گفت: همیشه برخی به دنبال این بوده اند که از چه راهی می توان

جین«  »  .این برنامه را متوقف کنند و بخشی از طرح های آنها حذف فیزیکی دانشمندان هسته ای ایران بوده است

کامالً متفاوت با سیاست های فعلی کاخ سفید است   تاکید کرد که سیاست رئیس جمهوری منتخب ایاالت متحده

https://www.irna.ir/news/84131440/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84134070/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF


 
روند و دیگر  بار  بایدن  که  است  قطعی  ب قبلی تقریباً  مورد  در  کردرا  خواهد  دنبال  ایران  ای  به   رنامه هسته  بایدن 

به  را یک روش موثر برای رسیدگی  ۲۰۱۵ای سال    عنوان یک شخصیت اصلی در دولت باراک اوباما، توافق هسته

چاینا ارگ از قول این کارشناس چینی نوشته است: اظهارات    .این موضوع و میراث اصلی حزب دموکرات می داند

از روی    ه دنبال راهی هوشمندانه تر برای برخورد با ایران است و نشان داده است که پسبایدن نشان می دهد ب

برای حل   آمدن  کردکار  مناقشه تالش خواهد  این  نارضایتی و فصل  مخالف   همین موجب  که  کسانی شده است 

مساله هستند حل  برای  او  درایتمندانه  است    .روش  منطقی  بنابراین،  دهد:  می  ادامه  چینی  کنیم    محقق  باور 

بازگشت دولت آینده   ران هستند برای تضعیف روابط آمریکا و ایران و جلوگیری ازکسانی که مخالف تعامل بایدن با ای

 .آمریکا به برجام دسیسه چینی کنند

 

 ید معروف راهی چین شدسع

اش کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از گذشت حدود یک سال، راهی چین شد تا برای تیم باشگاهی  -ایرنا  -تهران

های روسیه  تا پس از حضور در لیگبه گزارش ایرنا، سعید معروف پارسال به تیم بایک موتور پیوست  .به میدان برود

گذرد، هنوز فرصتی ربه کند. اما با وجود اینکه بیش از یک سال از آغاز قرارداد او میو ایتالیا، لیگ چین را هم تج

نکرده است پیدا  تیم  این  برای  کردن  بازی  گذچینی  .برای  لیگ  این  ها  ملی  تیم  تا  بودند  انداخته  تعویق  به  را  شته 

آسیا در المپیک توکیو،   در مسابقات انتخابی المپیک شود. پس از مشخص شدن تکلیف نماینده  کشور آماده حضور

گیری ویروس کرونا  همه  .قرار بود لیگ والیبال نیز آغاز شود که ویروس کرونا سر رسید و همه چیز را به هم ریخت

و استان  بدر  تعویق  به  کشور  این  در  مختلف  ورزشی  مسابقات  شد  باعث  چین،  تمام  وهان  مقطع  آن  در  یفتد. 

ت را  از جمله معروف، چین  یک  بازیکنان خارجی  در  و  کرد  آمریکا سفر  به  از چین  ایران  تیم ملی  کاپیتان  کردند.  رک 

رت متمرکز آغاز شد اما  پس از چند ماه توقف، لیگ چین به صو  .سال گذشته در شهر لس آنجلس سکونت داشت

تیم برای  بازی  اجازه  بازیکنان خارجهایبازیکنان خارجی  بود  قرار  ابتدا  امسال هم  لیگ  در  نیافتند.  را  اجازه شان  ی 

حضور نداشته باشند اما در نهایت شرایط تغییر کرد و به این ترتیب معروف هم بامداد امروز از آمریکا راهی چین 

بتواند نخستین   تا شاید  برای بایک موتور برگزار کندشد  را  پایان جام جهانی    .بازی خود  ماه    ۱۴که حدود    ۲۰۱۹از 

آخرین  است.  رفته  میدان  به  المپیک  انتخابی  مسابقات  از  بازی  چند  در  فقط  معروف  امروز  تا  شد،  برگزار  پیش 

 .پیک بودماه پیش در بازی مقابل چین در فینال انتخابی الم ۱۱ای و رسمی او، حدود مسابقه حرفه 

 

 عراق در تالش برای تبدیل شدن به پل ارتباطی جاده ابریشم به اروپا 

کشور عراق در تالش برای تبدیل شدن به پل ارتباطی جاده ابریشم به اروپا با تکمیل پروژه توسعه و    -ایرنا  –بغداد  

این کشور است در جنوب  »فاو«  بندر  نقل    .آبادانی  و  وزیر حمل  الشبلی«  ایرنا، »حسین  گزارش  امروز به  عراق 

دریایی )جاده ابریشم( بین دو قاره آسیا و اروپا تبدیل    بین المللی زمینی و  )شنبه( گفت: عراق به قلب پروژه جاده

وی گفت: در صورت تکمیل بندر فاو، عراق قطب جاده ابریشم می شود که چین در تالش برای ارتباط    .خواهد شد

ین  باط بندر فاو به ترکیه در آینده خبر داد و گفت که با ان از طرح ارتالشبلی همچنی  .آسیا به اروپا از طریق آن است

وی تصریح    .کار خط ارتباطی دریایی چین به پاکستان و بندر فاو و خط ارتباطی راه آهن تا اروپا تکمیل خواهد شد

اشت که همسان کرد: اجرای )جاده ابریشم( از طریق عراق هزاران شغل ایجاد کرده و درآمد زایی زیادی خواهد د

الشبلی که با روزنامه    .پروژه بزرگ توسعه بندر فاو استدرآمدهای نفتی خواهد بود و این امر در گرو اجرای شدن  

»الصباح« عراق سخن می گفت، افزود: وزارت حمل و نقل عراق اولین مرحله پروژه فاو را در اوایل  نیمه رسمی

  میلیون دالر است و این وزارتخانه   65۰ته برای قرارداد دو میلیارد و  سال آینده انجام خواهد داد. مبلغ اختصاص یاف

وی تصریح کرد:   .به مذاکره با شرکت کره ای برای توافق بر سر این قیمت و کاهش ارزش قرارداد ادامه می دهد
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است  تعیین شده  زمان  آن  انجام  برای  نیم  و  که سه سال  است  بزرگ  پروژه  پنج  فاو شامل  توسعه    عراق   .طرح 

مان درحال رایزنی با شرکتی چینی است که در صورت به توافق نرسیدن با شرکت کره ای، قرارداد توسعه  همز

 .فاو را با این شرکت ببندد

 

 پرچم چین در کره ماه نصب شد 

 .سال بعد از آمریکا، پرچم خود را روی کره ماه نصب کرد  ۵۰چین به عنوان دومین کشور جهان و حدود    -ایرنا  -تهران

دهد د که نشان می روز شنبه تصاویری منتشر کر  (CNSA) سازمان ملی فضایی چین به گزارش ایرنا از شینهوا،

تصاویر توسط یک دوربین پانوراما    .بر روی کره ماه نصب شده است«  ۵-یق کاوشگر »چانگ  چین از طر  پرچم ملی

نصب شده بر روی کاوشگر گرفته شده است. در یکی از تصاویر، یک بازوی رباتیک برای جمع آوری نمونه های ماه  

که توسط این فضاپیما    این هدف پرتاب کرد  بدون سرنشین را باچین این فضاپیمای    .در کنار پرچم دیده می شود

از دهه  سنگ   زمین  از قمر طبیعی  نمونه  آوردن  برای  اولین تالش یک کشور  این  کند.  منتقل  به زمین  را  ماه  های 

 تاکنون است. این کاوشگر به زودی عملیات حفاری خود را آغاز می کند و اگر همه چیز با موفقیت پیش رود،   ۱۹۷۰

به زمین را  آورد  اواخر ماه جاری نمونه ها  گویند، متخصصان درباره اهمیت تحقیق روی خاک کره ماه می  .خواهد 

شود، برای آشنایی با تاریخ خاک کره ماه و  های خاک کره ماه که توسط این کاوشگر جمع آوری میبررسی نمونه

پس از   کیلوگرم  ۲۰۰، با وزن هشت هزار و  ۵-هکاوشگر چانگ ئ  .های خورشید کمک زیادی خواهد کردحتی فعالیت

متر( در ماه حفاری کند تا    ۲.۱فوت )  ۷آذر( وارد مدار ماه شد. این کاوشگر قرار است    ۸نوامبر )   ۲۸ساعت سفر    ۱۱۲

یکی  «۵-کاوشگر »چانگ    .روز طول بکشد  ۲۳رود کل ماموریت  هایی را برای جمع آوری جمع کند. انتظار می نمونه

پیچیده   براز  و چالش  ماموریت هایترین  در    انگیزترین  ماه  نمونه  ماموریت  اولین  و همچنین  تاریخ هوافضای چین 

 .سال است ۴۰جهان طی بیش از 

 

 ماه را ترک کرد « ۵-فضاپیمای »چانگ ئه

ئه  -ایرنا  -تهران »چانگ  از     «۵-فضاپیمای  سیاره    ۲پس  این  ماه،  بر سطح  اقامت  پرچم روز  اولین  و  کرد  ترک  را 

زارش خبرگزاری یونایتدپرس، سازمان علوم و صنایع هوا و گ  به  .رسمی این کشور را بر سطح ماه بر جای گذاشت

این کشور فضای چین کرد:  قبلی خود   اعالم  ماموریت های  برده ۲در  ماه  به  قابلیت  بود،   پرچم  آنها  از  کدام  هیچ 

ندا را  این گزارش،    .شتندنصب عمودی روی سطح کره ماه  پنج شنبه گذشته بر سطح ماه  براساس  پرچمی که 

پارچه و ساختار میله ای این پرچم به گونه ای ساخته    .ولین پرچمی بود که از پارچه درست شده است ا نصب شد

ع  چانگ چنگ« از اعضای سازمان علوم و صنای »  .سطح ماه دوام می آورند شده اند که در دماهای فوق العاده زیاد

 .یط سخت قمری دوام نخواهد آوردهوا و فضای چین گفت: یک پرچم معمولی که در زمین استفاده می شود در مح

کاوشگر چانگ    .اداره ملی فضایی چین تصویری از پرچم قرمز و پنج ستاره این کشور را در سطح ماه منتشر کرد

سنگ و خاک ماه و آزمایش اعماق زیر سطح  ، سه شنبه گذشته در ماموریتی برای جمع آوری نمونه هایی از  ۵-ئه

، با وزن هشت هزار و  ۵-کاوشگر چانگ ئه  .ب، بر سطح این قمر زمین فرود آمدماه در جست و جوی مواد معدنی و آ 

آذر( وارد مدار ماه شد. این فضاپیما در یک منطقه بازدید    ۸نوامبر )  ۲۸ ساعت سفر، روز  ۱۱۲پس از   کیلوگرم  ۲۰۰

در ب نشده  آمد.  یک دشت  ماه فرود  توفان ها« در سطح  به »اقیانوس  گدازه معروف  ئه    فضاپیمای زرگ    ۵-چانگ 

 .پنجشنبه گذشته پس از جمع آوری نمونه هایی از سطح ماه، این قمر زمین را ترک کرد و به سمت زمین بازگشت

روی تحقیق  اهمیت  درباره  گویند متخصصان  می  ماه  کره  ما خاک  کره  خاک  های  نمونه  توسط  بررسی  که  ه 

تاریخ خاک کره م این با  برای آشنایی  زیادی  کاوشگر جمع آوری می شود،  اه و حتی فعالیت های خورشید کمک 

، نمونه هایی از خاک ماه را جمع آوری ۱۹۷۰و سازمان فضایی روسیه نیز آخرین بار در دهه     ناسا    .خواهد کرد

https://www.irna.ir/news/84135010/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84134989/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A6%D9%87-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
قطب جنوب   خود در نزدیکی«  ۴- فضاپیمای »چانگ ئه چین سال گذشته با فرود آوردن کرده و به زمین بازگرداندند.  

 .تآورده اس ودکه یک فضاپیما در سمت تاریک ماه فر ی بوداولین کشور ماه، 

 

 فعالیت خورشید مصنوعی چین آغاز شد

چین  -ایرنا  -تهران های  ای   رسانه  هسته  همجوشی  راکتور  موفقیت  با  توانست  کشور  این  که  دادند  گزارش 

ای اولین بار به کار اندازد و به پیشرفت چشمگیری در زمینه قابلیت های تحقیقات  خود را بر )خورشید مصنوعی(

 -ال تو  -رآکتور »توکاماک اچ المللی چین روز شنبه اعالم کرد:به گزارش ایرنا، رادیو بین   .ت یابدانرژی هسته ای دس

سته ای چین محسوب می بزرگ ترین و پیشرفته ترین ابزار تحقیقات تجربی همجوشی ه  (HL-۲M Tokamak) «ام

این رآکتور    .از انرژی پاک را فراهم کند  شود و دانشمندان امیدوارند این رآکتور بتواند به طور بالقوه منبع قدرتمندی

از یک میدان مغناطیسی قدرتمند برای همجوشی پالسماهای داغ و گرمایی استفاده می کند و این قابلیت را دارد  

از   به دمای بیش  تقریبا  میلی  ۱۵۰که  این دما  از حرارت هسته ای    ۱۰ون درجه سانتی گراد برسد که  تر  برابر گرم 

ور هسته ای در استان »سیچوان« واقع در جنوب غرب چین قرار دارد و ساخت آن اواخر  رآکتاین    .خورشید است

»خو اغلب  کند،  می  تولید  که  عظیمی  انرژی  و  گرما  دلیل  به  و  است  شده  تکمیل  میالدی  گذشته  رشید  سال 

نامیده می شود استر  .مصنوعی«  نیازهای  تامین  برای  راهی  تنها  نه  ای  انرژی همجوشی هسته  اتژیک  توسعه 

رژی و اقتصاد ملی چین نیز دارای اهمیت زیادی حوزه انرژی چین محسوب می شود بلکه در زمینه توسعه پایدار ان

سال    .است از  چینی  رو   ۲۰۰۶دانشمندان  کار  مشغول  تاکنون،  از  میالدی  کوچکتری  های  نسخه  ساخت  ی 

از طریق همکار تا  با دانشمندان مسئول ساخت  رآکتورهای همجوشی هسته ای می باشند و درصدد هستند  ی 

هم جوشی از طریق   .، از این اختراع استفاده کنند( Thermonuclear) رآکتور آزمایشی بین المللی گرما هسته ای 

ی از انرژی تولید می کند و این روند عکس روند شکافت هسته ای  ادغام هسته های اتمی، حجم گسترده و عظیم

نیروگاه های هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و طی است. شکافت هسته ای در تولید تسلیح و  اتمی  ات 

های هسته  ای،  هسته  شکافت  شوند  فرآیند  می  قطعه  قطعه  و  خرد  عکس   .اتمی  بر  همجوشی،  جریان  در 

گاز گلخانه ای ساطع نمی شود و در نهایت خطر کمتری در زمینه بروز حوادث و یا سرقت  شکافت هسته ای، هیچ  

وجو اتمی  هزینه  مواد  کل  است.  بردار  هزینه  بسیار  و هم  دشوار  نهایت  بی  حال، هم جوشی هم  این  با  دارد.  د 

رآک ای ساخت  گرما هسته  المللی  بین  آزمایشی  معادل  ( Thermonuclear) تور  مبلغی  برآورد  میل  ۲۲.۵،  دالر  یارد 

 .شده است

 

 لغو شد  ۲۰۲۱های جهانی اسکی به میزبانی چین در سال تمامی رقابت

بین  -ایرنا  -تهران بازی  (FIS) المللی اسکیفدراسیون  برگزاری  المپیک زمستانی  و کمیته  اعالم کردند    ۲۰۲۲های 

ر نخواهد  در چین برگزا  ۲۰۲۱وبرد، فری استایل و اسکی آزاد  های قهرمانی جهان اسنهیچ رویدادی از جمله رقابت 

با همراهی و حمایت   ۲۰۲۲های المپیک زمستانی  و کمیته برگزاری بازی  (FIS) المللی اسکیفدراسیون بین  .شد

تا به دلیل همه (IOC) المللی المپیککمیته بین   ۲۰۲۱  –  ۲۰۲۰گیری جهانی ویروش کرونا در فصل  تصمیم گرفتند 

   .در چین برگزار نشود  ۲۰۲۱د، فری استایل و اسکی آزاد  های قهرمانی جهان اسنوبررویدادی از جمله رقابت   هیچ

رقابت  رویداد،  این  بر  قاره عالوه  جامهای  پرش،  اسکی  جامای  پرش،  اسکی  کمبینه، جهانی  نوردیک  جهانی 

به دلیل شرایط پیش  .برگزار نخواهند شد  جهانی اسکی صحرانوردی نیز دیگر در چینجهانی اسکی آلپاین، جام جام

کنند و  روزه تمامی مسافرینی که به این کشور سفر می  ۱۴و قرنطینه  راسر جهان از جمله کشور چین  آمده در س

المللی اسکی در فدراسیون بین  های آینده در نهایت تصمیم به لغو تمامی رویدادهای های احتمالی در ماه پیچیدگی

شد گرفته  چین  بین  .کشور  فدراسیون  رییس  کاسپر  فرانکو  اظهار  جیان  تصمیم  این  مورد  در  نیز  اسکی  المللی 

https://www.irna.ir/news/84135067/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84135104/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF


 
ار بودیم که برگزاری این مسابقات در فصل پیش رو به میزبانی چین امکان پذیر باشد. اما موج دوم  داشت: ما امیدو

المللی را به طور ات بینبقگیری ویروس کرونا منجر به محدودیت های بسیار شدید سفر شده که برگزاری مسا همه

می غیرممکن  تصمیمعملی  برگزارکنندگان  کند.  آمادگی  باالی  به سطح  توجه  با  اما  بود  دشوار  باره  این  در  گیری 

زمستانی  بازی  المپیک  می  ۲۰۲۲های  مکان پکن  همه  که  با دانیم  هستند  المپیک  مسابقات  میزبانی  که  هایی 

البته برای بررسی آمادگی اماکن میزبانی المپیک زمستانی   .زبانی را دارندمیباالترین استاندارد آمادگی الزم برای  

رقابت   ۲۰۲۲ قالب  در  چینی  میورزشکاران  پیدا  حضور  اماکن  این  در  داخلی  فدراسیون های  کارشناسان  و  کنند 

به عمل میبین بازدید  این اماکن  از  نیز به صورت مرتب  المللی بینن  در حال حاضر فدراسیو  .آورندالمللی اسکی 

 .های لغو شده گذاشته استاسکی تمرکز خود را برای جایگزینی میزبان رقابت 

 

 چین مدعی دستیابی به برتری کوانتومی شد 

از    -ایرنا  -تهران گروهی  توسط  که  کوانتومی  رایانه  از  جدید  نوع  یک  به  دستیابی  با  شد  مدعی  چین  کشور 

تحقی محققان موسسه  »برتریچندین  به  شده،  ابداع  کشور  این  است کوانتومی«  قاتی  یافته  برتری   .دست 

رایانه یک  که  شود  می  حاصل  زمانی  کار   کوانتومی  یک  در  تنها  را  ابررایانه  یک  عملکرد  بهترین  بتواند  کوانتومی 

باشد برتری محاسبات و چائویانگ  .داشته  و صنعت چین گفت:  دانشگاه علم  آستانه    کوانتومی همانند یک استاد 

این معنی که زمانی   به  از قدرتمندترین   کهاست.  انجام یک کار خاص  رایانه کوانتومی در  ظرفیت یک نمونه جدید 

می کند که آن رایانه کوانتومی احتماال در چند زمینه دیگر نیز پیشرفت   بیشتر باشد، این موضوع ثابت رایانه سنتی

ا  رایانه سال گذشته به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس،      .خواهد داشت بود که به   ولین رایانه ایکوانتومی گوگل، 

کامپیوتر این  یافت؛  دست  کوانتومی  دهد محاسبات برتری  می  انجام  دقیقه  چند  عرض  در  رایانه    .را  خالف   بر 

Sycamore استفاده می کرد،    -بیت های اطالعات کوانتومی    -که از مواد ابررسانا برای مدیریت کیوبیت ها   گوگل

نام دارد، مبتنی بر فوتون است و از نور برای جابجایی و ذخیره ( Jiuzhang) «»جیژانگ   جدید چینی که این رایانه

از آن برای انجام نوعی محاسبه   محققان برای اثبات برتری کوانتومی این رایانه  .بیت های کوانتوم استفاده می کند

محق کردند.  استفاده  بوزون  از  برداری  نمونه  نام  جدیدی  به  مقاله  در  را  خود  موفقیت  مجله قان  در  هفته  این   که 

Science نمونه برداری از بوزون، یک الگوریتم شبیه سازی کالسیک است که انجام   .منتشر شده است، شرح دادند

بوزون،   از  برداری  رایانه های کالسیک دشوار است. در نمونه  برای  از یک مدار نوری خط   آن  را  توزیع خروجی ها 

با ارسال فوتون از طریق   این رأیناه ست محاسبه می شود.  قیم که شامل چندین ورودی و خروجی امست چینی 

بود  محاسبات  این  انجام  به  قادر  ها،  آینه  توسط  نوری هدایت شده  مدارهای  چند  »  .یک سری  در  فقط  جیژانگ« 

ن  همی که دانشمندان تخمین زده اند،    بوزون را به پایان رساند. این در حالی است دقیقه محاسبات نمونه برداری از

طراحی   محققان مسوول  .ابر رایانه های جهان بیش از نیم میلیارد سال طول می کشد محاسبات برای سریع ترین

جیژانگ ادعا می کنند که این رایانه کوانتومی می تواند برای انجام محاسبات مفید برای »نظریه گراف«، فراگیری  

   .کندبحث می هاگراف  است که درباره   ریاضیات زای اشاخه نظریه گراف .سازگار شود ماشینی و شیمی کوانتوم

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ماه آینده   ۲احتمال واردات یک محموله واکسن کرونا در  :آقای محمدی خبر داد

دارو س دارو:مدیرکل  و  غذا  با شرکت  ازمان  مذاکرات  داخل،  تولید  ادامه  با  انجام  همزمان  تولیدکننده  خارجی  های 

تایید واکسن بینی می ه و پیششد را  کنیم در صورت  بتوانیم یک محموله  آینده  ارز مورد نیاز، در دو ماه  و تامین  ها 

، آقای سید حیدر محمدی   و سیما  خبرگزاری صدا به گزارش خبرنگار سالمت گروه علمی فرهنگی هنری  .وارد کنیم

https://www.irna.ir/news/84135485/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/science-culture


 
در    ۶افزود:   داخلی  دو شرکت  مطالعات  کرونا هستند.  واکسن  تولید  روی  انجام مطالعات  در حال  داخلی  شرکت 

 .بتوانند این واکسن را تولید کنند  ۱۴۰۰های ابتدایی سال  شوند و امیدواریم در ماه هفته آینده وارد فاز انسانی می

متعه نیز  به کشور د شده کوی گفت: کواکس  را  واکسن  نیز عضو کواکس  ه  ما  البته  که  کند  ارائه  های عضو خود 

هستیم و از آن طریق هم واکسن تهیه خواهیم کرد. مرحله سوم تامین واکسن نیز قرارداد تجاری است که ما با  

 .های چین، هند و چند کشور اروپایی در حال رایزنی هستیمکشور 

 

 یق واکسن به معنای محو کامل کووید نیست تزر/  سازمان جهانی بهداشت 

و چند  با ساخت  ایجاد شده  خوشبینی  داد،  بهداشت هشدار  جهانی  مدیرکل سازمان  آدانوم  نباید  تدروس  اکسن 

این واکسنموجب رها کردن مراقبت بین  های الزم شود، چرا که  از  به گزارش سرویس        .برندنمیها ویروس را 

المللبی سیما  ن  و  صدا  هشد خبرگزاری  دیروز  جهانی  بهداشت  سازمان  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  داد،  به  ار 

ها های الزم شود، چرا که این واکسن رها کردن مراقبت خوشبینی ایجاد شده با ساخت چندین واکسن نباید موجب  

های اضطراری سازمان بهداشت جهانی که زیر نظر سازمان  ک ریان مسئول وضعیتمای   برند.را از بین نمی  ویروس

می  فعالیت  کاملل  محو  معنای  به  واکسن  تزریق  گفت:  نیست.کند،  کووید  سازمان    مل  کل  مدیر  آدانوم  تدروس 

بر   مبنی  ایجاد شده  کاذب  احساس  مورد  در  کرد:  نشان  خاطر  نیز  جهانی  دادبهداشت  گیری هشدار    . پایان همه 

بر //    میلیون مبتال  ۶۵بیش از    در جهان:  ۱۹-های جدید، تمهیدات و اقدامات مهم در رابطه با همه گیری کوویدآمار 

بررسی توهااساس  انجام گرفته  آمار ی  بر  مبتنی  فرانسه  تا ظهر جمعه، سط خبرگزاری  دولتی منتشر شده  های 

هزار قربانی برجای گذاشته    ۵۰۰میلیون و    ۱، بیش از  ۲۰۱۹در جهان از پایان ماه دسامبر سال    ۱۹-همه گیری کووید

آمریکا از نظر ابتال به ویروس کرونا در    .نا مبتال شده اندهزار نفر نیز به ویروس کرو  ۲۰۰میلیون و    ۶۵است. بیشتر از  

ه نام خود مبتالی جدید رکورد ابتالی روزانه را ب  ۲۰۱هزار و    ۲۲۵جهان در رتبه اول قرار گرفته است. این کشور با  

هزار    ۳۰۰ن  میلیو  ۱۴ثبت کرد. با افزوده شدن این تعداد، شمار مجموع مبتالیان در آمریکا از ابتدای همه گیری به  

را نیز به نام خود ثبت کرده است.   ۱۹-جان باخته، رکورد قربانیان کووید  ۶۰۵هزار و    ۲۷۸آمریکا با مجموع    سید.نفر ر

  ۱۱۳هزار و    ۶۰و انگلیس با    ۱۷۳هزار و    ۱۰۸، مکزیک با  ۱۸۸هزار و    ۱۳۹ند با  قربانی، ه  ۹۶۴هزار و    ۱۷۵برزیل با  

رتبه  در  ترتیب  به  بعدیقربانی  گرفتند.  های  این  زیمک  قرار  در  کرد.  ثبت  خود  نام  به  تازه  رکوردی  روز جمعه  در  ک 

در   و    ۱۲ساعت    ۲۴کشور  شد.   ۱۲۷هزار  شناسایی  جدید   مبتالی 

گ افول همه  انتظار  در  بهارانگلیس  در  گیری  //    یری  نشینی همه  عقب  احتمال  از  انگلیس  در  بهداشتی  مقامات 

کنند که ت بهداشتی در عین حال تاکید میر دادند. مقاما ر سال آینده خبویروس کرونا به لطف واکسیناسیون تا بها

می  آماده  نوئل  از  پس  گیری  همه  گسترش  برای  را   کنند.خود 

فرانسه در  اعتمادی  بی  می //    حاکمیت  نزدیک  واکسیناسیون  زمان  چه  میهر  نظر  به  شمار  شود،  رسد 

میفرانسوی  کمتر  دارند،  تمایل  شدن  واکسینه  به  که  اساسشهایی  بر  ارائه  ود.  بهداشت    آمار  سوی  از  شده 

عمومی فرانسه، فقط نیمی از کسانی که در نظرسنجی ماه نوامبر مورد سوال قرار گرفته اند، به واکسینه شدن  

ایل کرده اند. این در حالی است که در نظرسنجی ماه ژوئیه، دو سوم پرسش شدگان به واکسینه شدن ابراز تم

بودن کرده  تمایل   د.ابراز 

ا غربالگانتقاد  وینز  در  کووید//    ری گسترده  آزمایش  بزرگ  به مرکز  وین  کنسرت  مبدل شده    ۱۹-بزرگترین سالن 

 ملی پر از نقص تصمیم گرفته است. است. دولت به طور شتابزده به اجرای این استراتژی

نوئل برگزاری مراسم  آزادی اسکی کردن، ممنوعیت  تهدید همه  //    سوئیس:  تداوم  دلیل  ویروس به  کرونا،    گیری 

های سوئیس ممنوع شد. دولت تحت فشار )نهادهای( اروپایی به کاهش ظرفیت گزاری مراسم نوئل در کلیسا بر

 م گرفت.های حامل اسکی بازان تصمیتله کابین
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بایست  های آمریکایی برای ورود گسترده واکسنی که می شرکت//    های آمریکایی منتظر واکسن هستندشرکت

شوند. از شرکت فورد خواسته شده یخچال هایش را برای ذخیره سازی  ، آماده میداری شودصفر نگه  در دمای زیر

های یلد نیز برای در اختیار قرار دادن سردخانهدر اختیار قرار دهد. شرکت اسمیت ف  ۱۹-و نگهداری واکسن کووید

 های خود اعالم آمادگی کرده است.کشتارگاه 

تا    ۱۸مسابقات اسکی نمایشی و اسنوبورد که قرار بود از  //    سنوبوردمایشی و اهای جهانی اسکی نلغو رقابت 

های ود، به دلیل محدودیت در یانکینگ چین برگزار ش «  ۲۰۲۲در »دهکده مسابقات زمستانی    ۲۰۲۱فوریه سال    ۲۸

 اعمال شده از سوی دولت این کشور لغو شد. 

 

 ه آمریکا بهت شرکت چینی از قرارگرفتن در لیست سیا  :رویترز گزارش داد

هایی که در ارتباط یا تحت شرکت نفت چینی از اقدام آمریکا در قرار دادن نام این شرکت در فهرست سیاه شرکت

  ز رویترز، به نقل ا   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل  .تاسف کرد  کنترل ارتش چین هستند، ابراز

هایی  شرکت نفت چینی روز جمعه اعالم کرد از اقدام آمریکا در قرار دادن نام این شرکت در فهرست سیاه شرکت

شرکت چینی در بیانیه خود تاکید    رتش چین هستند، بهت زده و متاسف شده است.که در ارتباط یا تحت کنترل ا

دولت دونالد ترامپ روز    اتخاذ شده است.  بی اساس"  نادرست و   کرد این تصمیم دولت آمریکا براساس "اطالعات

تراشه سازنده  شرکت  الکترونیکیپنجشنبه  کار های  کرد.  اضافه  آمریکا  دفاع  وزارت  سیاه  لیست  به  شناسان  را 

ایدن تواند روابط بین واشنگتن و پکن را قبل از روی کار آمدن جو بگویند این اقدام تنبیهی آمریکا بر ضد چین، میمی

آت  رئیس مسمومجمهور  آمریکا  کند.ی  ارزش سهام شرکت     تر  پکن،  از  رویترز  گزارش  که شعبه    CNOOC Ltdبه 

  ۴دارد، در معامالت جمعه بازار هنگ کنگ نزدیک به  شود و در بورس هم حضور  شرکت نفتی چینی محسوب می

و از نزدیک تحوالت را    کنندی میرا ارزیابدرصد کاهش یافت. مسئوالن این شرکت پیش از این گفته بودند که اوضاع  

 خبرگزاری صداوسیما :منبع کنند.رصد می

 

 است ها به روابط پکن و واشنگتن جبران ناپذیر  ی آسیببرخ  :روزنامه دولتی چین نوشت 

از جمله محدود کردن سفر اعضای ح تدابیر جدیدی علیه چین  آمریکا  اتخاذ  رئیس جمهور  آمریکا  به  زب کمونیست 

است الملل  .کرده  بین  گزارش سرويس  روزنامه   خبرگزاری صداوسیما به  یک  پکن،  از  رویترز  خبرگزاری  از  نقل  به 

ناپذیر است. این در حالی است که  دولتی چین جمعه اعالم کرد برخی آسیب ها به روابط پکن و واشنگتن جبران 

یست دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تدابیر جدیدی علیه چین از جمله محدود کردن سفر اعضای حزب کمون

را   آمریکا  است.ابه  کرده  کرد    تخاذ  اعالم  است  وابسته  چین  دولت  به  که  دیلی  چاینا  زبان  انگلیسی  روزنامه 

در سرمقاله این روزنامه آمده است حتی اگر دولت    ای برای روابط چین و آمریکا وجود دارد.های نگران کننده نشانه 

شود آرام کند، اما برخی ن ایجاد میاهایی را که همچنهای ایجاد شده و تنشآینده آمریکا قصد داشته باشد تنش

چاینا دیلی اعالم کرد    خواهد کامال غیر قابل جبران هستند.ها همان طور که رئیس جمهور کنونی آمریکا می آسیب

را طی می آمریکا در ماه روابط دو جانبه مسیر خطرناکی  های اخیر در خصوص  کنند. همان طور که روابط چین و 

گیر امنیت، همه  و سرکوب   یتجارت،  است.کرونا  رفته  وخامت  به  رو  کنگ  پنجشنبه شرکت   های هنگ  واشنگتن 

های های کامپیوتری اسمیک چین و شرکت نفتی سینوک این کشور را در فهرست سیاه شرکتتولید کننده تراشه 

شرکت شامل  فهرست  این  کرد.  ثبت  میخود  کنترل  چین  ارتش  توسط  که  است  وابسته  هایی  آن  به  یا  شوند 

با پکن تغییرات اساسی ایجاد کند. بایدن این هفته در    تند.سه اطمینانی وجود ندارد که دولت جو بایدن در روابط 

تایمز گفت تعرفه نیویورک  با روزنامه  بر بسیاری محصوالت چینی گفتگو  ترامپ  از سوی دولت  را که  های گمرکی 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع اعمال شده بود فورا لغو نخواهد کرد.

https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international
http://www.iribnews.ir/
https://www.iribnews.ir/fa/international
http://www.iribnews.ir/


 
 

 تقاضای چین برای آزادی مدیر مالی هواوی 

چین بار دیگر با نشان دادن عزم راسخ خود برای حفاظت از حقوق مشروع و منافع شهروندان خود خواستار آزادی 

، هوا چون  پکن، از خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .فوری منگ وانژو مدیر ارشد هواوی شد

گوید منگ وانژو مدیر ارشد مالی هواوی به اتهامات واهی و بی اساس  نگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین میای

ه آمریکا در خصوص خانم  کبرای جهان کامال آشکار است   وی افزود: به مدت دو سال در کانادا بازداشت شده است. 

های خود ندارند، یک بار دیگر از کانادا  گفتهها هیچگونه سند و مدرکی برای  کند آنمنگ وانژو سیاسی کاری می

یک مقام چینی گفت   خواهیم اشتباهات خود را اصالح کند و اجازه دهد این مدیر چینی سالم به خانه برگردد.می

ای فناوری پیشرفته چین و جلوگیری از توسعه علم، دست به این اقدامات  هایاالت متحده با هدف سرکوب شرکت

ها به واشنگتن هشدار داده است از حقوق و منافع  ست که هواوی تخلفی نکرده است. پکن بار زند و مطمئن امی

 کند و در این خصوص اقدامات الزم و ضروری را انجام خواهد داد.شهروندان خود حفاظت می

 

 رست سیاه اضافه کرد آمریکا دو شرکت دیگر چینی را به فه/   نگتن و پکنشتنش بین وا 

الکترونیکی های  تولید چیپ  ترامپ شرکت  نفتی SMIC دولت  بزرگ  فهرست سیاه   CNOOC و شرکت  به  را  چین 

؛ دولت ترامپ روز پنجشنبه شرکت تولید چیپ  زاری صدا و سیماگخبر به گزارش سرویس بین الملل    .اضافه کرد

الکترونیکی به فهرست سیاه اضافه کرد CNOOC و شرکت بزرگ نفتی SMIC های  را  به گزارش خبرگزاری    .چین 

رویترز از واشنگتن ، وزارت دفاع آمریکا چهار شرکت دیگر را در فهرست شرکت های تحت کنترل یا متعلق به ارتش  

ناوری ساختمان سازی چین و شرکت مشاوره مهندسی بین المللی چین از جمله آنها ار داد که شرکت فرچین ق

با وجود اینکه   .شرکت رسید  ۳5بر این اساس تعداد شرکت های چینی حاضر در فهرست سیاه آمریکا به    .هستند

ئیس جمهوری ، دونالد ترامپ ر  در ابتدا جریمه ای برای شرکت های حاضر در این فهرست در نظر گرفته نشده بود

آمریکا در فرمان اجرایی اخیر خود مانع از خرید اوراق بهادار این شرکت ها توسط سرمایه گذاران آمریکایی در سال  

 .آتی خواهد شد 

  

 واکسیناسیون آماده کند  آفریقا باید خود را برای/   خبرگزاری فرانسه گزارش داد 

دیگر   با  در مقایسه  که  آفریقا  تأثیر کووید  اره ق قاره  تحت  کمتر  وارد    ۱۹ها  واکسن  به  برای دسترسی  گرفته،  قرار 

مواجه است فرهنگی  و  تدارکاتی  مالی،  با موانع  و  الملل  .رقابت شده  بین  گزارش سرویس  و  به  خبرگزاری صدا 

قرار گرفته،    ۱۹ها کمتر تحت تأثیر کووید  ره آفریقا که در مقایسه با دیگر قاره ابه نقل از خبرگزاری فرانسه، ق  سیما

برای دسترسی به واکسن وارد رقابت شده و با موانع مالی، تدارکاتی و فرهنگی مواجه است. درعین حال چندین  

ارزان به  دسترسی  بزرگ  واکسن کشور  »آسترا  ترین  مانند  پیشنهاد  ها  آفریقا  به  را  اند.کزِنِکا«  ماتشیدیسو   رده 

برازاویل،  موئتی مدیر منطقه  تا    ۲۶ای سازمان جهانی بهداشت، مستقر در  نوامبر اعالم کرد »این قاره قصد دارد 

آفریقایی   ۲۰۲۱مارس   از  درصد  آینده  سه  پایان سال  تا  و  کند«.  ۲۰ها  واکسینه  را  از ساکنانش  بنابراعالم    درصد 

میلیون   ۷۰۰های در اولویت پنج میلیارد و  ا، هزینه رساندن واکسن به گروه قان جهانی بهداشت، در قاره آفری سازم

و هزینه  برآورد  بین  دالر  اضافی  واکسن  ۲۰تا    ۱۵های  تحویل  و  تزریق  برای وسایل  نیز  زده شده  درصد  تخمین  ها 

از    است«. کرد  اعالم  منبع  ب  ۴۷این  نزدیک  آفریقایی »فقط  از طرحکشور  یک چهارم  به  مناسب  و  رهای  منابع  ای 

برخوردارند«. گذاری  دولت   سرمایه  از  بهداشت  جهانی  علیه ها میسازمان  واکسیناسیون  برای  »آمادگی  خواهد 

بخشند«. شدت  را  از  کشور  کرونا  مالی  تأمین  برای  است  قرار  متوسط،  یا  ضعیف  مالی  منابع  با  آفریقایی  های 

ائتالف   »کوواکس«،  جهاحمایت  سازمان  نظر  تحت  المللی  به  نبین  عادالنه  دسترسی  برای  که  بهداشت  ی 
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های شیوع دار و اغلب آفریقا که سرزمین همه بیماری  کند، برخوردار شوند. ها مذاکره میها با آزمایشگاه واکسن 

ن قاره با تقریبا یک در امان مانده است. در ای  ۱۹بدون واکسن، مانند ماالریا یا ایدز، است، به طور نسبی از کووید  

هزار    ۵۲هزار نفر به کرونا مبتال شدند و    ۲۰۰میلیون نفر ساکن، براساس آمار رسمی، دو میلیون و    ۲۵۰  میلیارد و

هزار فوتی، در قاره آفریقا بیشترین    ۲۱هزار مبتال و بیش از    ۸۰۰آفریقای جنوبی، که با نزدیک به    نفر جان باختند.

است دیده  کرونا  از  را  سال  آسیب  نیمه  تا  است  امیدوار  کند.  ۲۰۲۱،  دریافت  را  واکسن  دز  استاد   نخستین  یک 

درصد مردم یا دست    ۴۰تا    ۳۰گفت »اگر ما بتوانیم    Witwatersandمتخصص واکسیناسیون در دانشگاه ویتواترسند  

می کمک  ما  به  ویروس  انتقال  کردن  مدیریت  به  امر  این  کنیم،  واکسینه  را  بزرگساالن  حاضر د  کند«.کم  حال  ر 

انجام است. آسترا   نهای سه واکسآزمایش  زنکا و دانشگاه آکسفورد در حال  از جمله آسترا  آفریقای جنوبی  در 

زنکا در مقایسه با فایزر/ بیوان تک و مدرنا ارزانتر )تقریبا سه دالر( است. اما میزان اثر بخشی آن به طور متوسط  

اثر  ۷۰ دیگر  واکسن  دو  در حالیکه  دارند.  ۹۰بخشی  درصد است.  آفریقای    داین استا  درصدی  برای  دانشگاه گفت: 

  ۹۰درصدی قرار گیرند تا اینکه واکسن با    ۷۰جنوبی مهم این است که بخش بیشتری از مردم تحت پوشش واکسن  

های آسترا  درصد اثربخشی فقط در اختیار نیمی از مردم قرار گیرد. کنیا نیز همانند آفریقای جنوبی تحت آزمایش 

دارد.ز قرار  نزدیک  نکا  )با  مبتال،    ۳۶۰به    مغرب  را    ۵۹۱۵هزار  واکسن چینی سینوفارم  واکسن آسترازنکا و  فوتی( 

ترین کشور آفریقا( با  در نیجریه )پرجمعیت  کند و امیدوار است واکسیناسیون از اواخر سال آغاز شود.آزمایش می

از    ۲۰۰تقریبا   بیش  ساکن،  نفر  و    ۶۷میلیون  و    نفر  ۵۰۰هزار  هستند  ب  ۱۱۷۳مبتال  جان  آژانس  انفر  رئیس  ختند. 

هایی که واکسن تولید کرده اند مانند آمریکا، چین و ها و شرکتبهداشتی نیجریه سه شنبه گفت »ما با همه کشور 

هستیم«. ارتباط  در  تقریبا    فایزر  گیرد،  قرار  دسترس  در  واکسن  که  »هنگامی  گفت:  نیجریه  ۴۴وی  ای  میلیون 

ای به گفته وی »دانشمندان نیجریه  ستند و باید واکسینه شوند«.هدی خواهند بود که در معرض خطر نخستین افرا

های محلی تولید کنند که با قیمتی ارزانتر و  ها و مؤسسات تحقیقاتی هستند تا واکسن در حال همکاری با دانشگاه 

گیرد«. قرار  اختیار  در  ما  محیط  با  چالش  متناسب  بر  تدارکا عالوه  برا های  سرما  در  نگهداری  )مسئله    ی تی 

مقاومت واکسن  با  آفریقا  اوایل شیوع ها(،  در  که  فرانسوی  پزشک  یک  بود. سخنان  خواهد  مواجه  فرهنگی  های 

های ویژه وجود ندارد  ها در آفریقا، که ماسک و درمان و بخش مراقبتکرونا در مارس، تشویق کرده بود تا واکسن 

بدبینی تشدید  میزا  ا شد«.هتست شوند، سبب  جنوبی،  آفریقای  مردم    ندر  از  یک سوم  واکسن،  برابر  در  تردید 

از کشور  را در فهرست برآورد شده است. ماداگاسکار  نداده و نامش  تمایل نشان  به واکسن زدن  هایی است که 

ی بهداشت ای سازمان جهانمدیر منطقه   مند خواهند بود قرار نداده است.هایی که در آینده از واکسن بهره کشور 

 کند، ما پیشرفت کمی خواهیم داشت«. نشوند واکسن از سالمت ما محافظت می دگفت »اگر جوامع متقاع

 

 های مبادالت فرهنگی آمریکا با چینلغو برنامه/  ادامه تنش میان واشنگتن و پکن 

شد را »ابزاری تبلیغاتی«  وزارت امور خارجه آمریکا، پنج برنامه مبادالت فرهنگی که از سوی چین تامین مالی می

کرد  قلمداد و الملل    .لغو  بین  فرانسه؛خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس  از خبرگزاری  نقل  امور   به  وزارت 

شد را »ابزاری تبلیغاتی« قلمداد و لغو برنامه مبادالت فرهنگی که از سوی پکن تامین مالی می  ۵خارجه آمریکا  

  MECEAای  ای خاطر نشان کرد، قانون آمریکایی ام. ای. سی. ای.مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه    کرد.

اجازه می  آمریکایی  اکارمندان  با  در ظاهر دهد  پرنامه  پنج  این  اما  کنند،  دولت خارجی سفر  یک  بودجه  از  ستفاده 

نشان کرد: در حالی که در چهارچوب این قانون هزینه وی خاطر    اقداماتی در راستای »تبادالت فرهنگی« هستند.

راستای جنگ    شود، پنج برنامه مورد نظر به عنوان ابزاری تبلیغی و درها از سوی دو طرف تامین میسایر برنامه 

وزیر امور خارجه   نرم )علیه آمریکا(، کامال توسط دولت جمهوری خلق چین تامین مالی و برنامه ریزی شده است.

برنامه   آمریکا این  به دقت برنامه ریزی شدهافزود:  را در اختیار مسئوالن حزب کمونیست چین قرار  ها امکانات  ای 

https://www.iribnews.ir/fa/international


 
آمریکا در دوران    آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمعات برخوردار نیستند.  دهد، نه در اختیار مردم این کشور که ازمی

های ارضی این کشور  ه راه انداخت، مقابله با جاه طلبیریاست جمهوری دونالد ترامپ؛ جنگ تجاری علیه چین را ب

در هنگ کنگ های پر مشاجره دریای چین را در دستور کار خود قرار داد و سرکوب جنبش طرفدار دمکراسی  در آب 

  ۲۰۱۹که در پایان سال    -ها برای اداره اپیدمی ویروس کرونا  توسط پکن و همچنین طرح ارائه شده از سوی چینی

 را مورد انتقاد قرار داد. -ن آغاز شد و به سراسر جهان گسترش یافت از ووها

 

 معدنچی چینی   ۱۸مرگ /   در پی انتشار گاز مونوکسیدکربن 

به گزارش     .معدنچی در جنوب غرب چین جان خود را از دست دادند  ۱۸در پی انتشار گار مونوکسید کربن، تاکنون  

الملل بین  ، خبرگزاری صدا و سیما سرویس  از خبرگزاری آسوشیتدپرس  نقل  اعالم کرد     به  دولتی چین  تلویزیون 

معدنچی به علت افزایش گاز مونوکسید کربن در یک معدن زغال سنگ واقع جنوب غرب این کشور   ۱۸دست کم  

از دست دادند. را  پیدا شد و امدادگران در  یک معدنچی روز جمعه در مع   جان خود  دن واقع در چانگ کوئینگ زنده 

 جستجوی پنج معدنچی دیگر هستند. 

 

 :نیخبرآنال -

بیش از یک    ۲۰۲۱ال دی جهانی در س سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: سهم چین در رشد اقتصا 

 سوم خواهد بود 

امبر گزارش جدید چشم انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد. در این  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز اول دس

باقی خواهد ماند که امسال رشد مثبتی داشته است تنها اقتصاد بزرگی  به   .گزارش اشاره شده است که چین 

گزارش جدید چشم انداز اقتصادی جهان را  دسامبر روز اول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خبرآنالین گزارش

منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده است که چین تنها اقتصاد بزرگی باقی خواهد ماند که امسال رشد مثبتی 

شیوع کرونا بازگردد. نیز، پیش  نده، اقتصاد جهانی به سطح قبل از  پایان سال آی  انتظار می رود که در    داشته است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی:    بیش از    ۲۰۲۱بینی می شود که سهم چین در رشد اقتصاد جهان در سال  

ینی  طبق پیش ب  .باشد   بیش از یک سوم خواهد بود یک سوم  ۲۰۲۱سهم چین در رشد اقتصادی جهانی در سال  

پیش بینی ها در ماه های    کوچک شود که بهتر از   درصد۴.۲ع کرونا  بر اثر شیو   ، اقتصاد جهانی امسالاین گزارش

و تسریع مداوم     کرونا در آینده   ازواکسن   ژوئن و سپتامبر سال جاری است. این گزارش معتقد است که استفاده

و سال  نی کمک می کند؛ اقتصاد جهانی طی دود اقتصاد جهابهبود اقتصادی چین به افزایش اطمینان در بازار و بهب

به طور متوسط   این گزارش  .درصد رشد خواهد داشت   ۴حدود  آینده  در  اقتصادی  و توسعه  از     سازمان همکاری 

مختلف کشورهای  های  های    دولت  گروه  که  مطمئن شوند  ابزارهای سیاستی  از  استفاده  با  تا  است  خواسته 

 1462452 کد خبر  .ندی مورد نیاز خود را دریافت می کناندمی پشتیبانآسیب دیده از این پ 

 

 گواه عزم چین در اجرای سیاست درهای باز   سه آن«؛  آ –نمایشگاه بی پایان چین  »

نوامبر  ۳۰ی آسیای جنوب شرقی ( که روز گذشته )دوشنبه تحادیه کشورهاآ سه آن )ا –هفدهمین نمایشگاه چین 

فعالیت آنالین و    ۱5۰آذرماه( به پایان رسید، با کارنامه خیره کننده ای همراه بود؛ از جمله: اجرای بیش از    ۱۰برابر با  

مسیر در  امضای    آفالین  تجارت،  و  اقتصاد  گذا  ۸6ارتقاء  سرمایه  زمینه  در  همکاری  داخلی  پروژه  های  بین ری  و 

این نمایشگاه نه تنها باعث تعمیق روابط دوستانه چین   .المللی و ثبت رکورد تاریخی قراردادهای امضاء شده است

است بلکه یک اجرا و عملکرد  آ سه آن و تبادالت اقتصادی و تجاری و همکاری دو طرف در تمامی سطوح شده    –
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با آینده     و اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقیتر میان چین    زنده و واضح در مسیر ساخت جامعه ای صمیمی

نشست امسال آ سه آن در مقایسه با سال های گذشته با وجود پس زمینه خاص    .ای مشترک تلقی می شود

شست طبق برنامه ریزی های انجام شده قبلی، نشان می دهد ناشی از اپیدمی کرونا برگزار شد؛ برگزاری این ن

مؤثر در حال جلوگیری و کنترل اپیدمی کروناست؛ این نشست همچنین عزم چین در    ه ای کارآمد و که چین به شیو

ارتقاء همکاری های اقتصادی و تجاری چین   ادامه  و  از گشایش  باالتری  ایجاد سطح  به  به   –پایبندی  را  آ سه آن 

ین افتتاح این  یان مراسم آنالقابل ذکر است که »شی جین پینگ« رهبر چین در سخنرانی خود در جر  .کشیدتصویر  

آ سه آن تاکید کرد که چین تحت شرایط فعلی حاکم، آ سه آن را    –نمایشگاه و اجالس سرمایه گذاری و تجارت چین  

داند؛   با کیفیت می  و  و ساختاری مشترک  دیپلماسی همسایه  اولویت  زمینه های  در  ما در  تاکید کرد:  رهبر چین 

امعه آ سه آن حمایت می کنیم و پشتیبان موضع محوری آ سه آن در  اده از ساخت جکلیدی و مهم ابتکار کمربند و ج

زمینه همکاری های آسیای شرقی هستیم؛ ما همچنین از نقش هدایتگر آ سه آن در ایجاد یک ساختار منطقه ای  

 ساخت یک جامعهرهبر چین در عین حال یک پیشنهاد چهار ماده ای را نیز در مسیر    .کنیمجامع و باز پشتیبانی می  

تعریف مسیر پیش روی همکاری های    آ سه آن با آینده ای مشترک ارائه کرد که هدف از آن،  –صمیمی تر بین چین  

آسه آن در   .ان شده استآینده چین و آ سه آن و افزایش هر چه بیشتر اعتماد دو طرف به تقویت همکاری ها عنو

لی در کنار یکدیگر« به نتایج چشمگیری دست پیدا  اقتصاد دیجیتازمینه »ساخت کمربند و جاده و رونق بخشیدن به  

واهد کرد؛ نتایجی که بدون تردید جنبش جدیدی را در مسیر توسعه های اقتصادی و اجتماعی چین و آ سه آن  خ

آسیای کشورهای  اتحادیه  و  چین  بین  همکاری  عظیم  پتانسیل  و  کرد  خواهد  تصویر     جنوب شرقی   تزریق  به  را 

کشور    ۱۱۰شود؛ در حال حاضر تمام    ن، »کمربند و جاده« یک واژه کلیدی و مهم تلقی میدر این بی  .یدخواهد کش

اند امضا کرده  را  و کمربند  زمینه ساخت مشترک جاده  در  با چین  آن اسناد همکاری  آ سه  انجمن  در    .عضو  چین 

نمایشگاه چین   برگزاری  با    –جریان  برای همکاری  تمایالت خود  بر  آن،  در چنآ سه  آن  که  آ سه  تاکید کرد  د جبهه 

آ سه آن و همکاری برای اجرای ابتکار    –عبارتند از: همکاری با انجمن آ سه آن در مسیر اجرای بیانیه مشترک چین  

ا محور برقراری ارتباطات داخلی میان کشورهای عضو آ سه آن،  ب ۲۰۲5»یک کمربند؛ یک جاده« و اجرای طرح جامع 

زمین راهروهای  جد  –ی  ایجاد  تسریع  دریایی  ارتباطاتی،  های  همکاری  به  مربوط  های  زیرساخت  تقویت  جهت  ید 

ساخت کریدورهای اقتصادی و پروژه های مهم و کلیدی موجود و همچنین ایجاد فعاالنه یک اتحاد حمل و نقلی چند  

لل عرصه بین الم  آ سه آن فرصت های جدیدی برای تجارت در  –نمایشگاه امسال چین    .ین چین و آ سه آنگانه ب

فراهم کرد و می توان از این زاویه نیز به این موضوع نگاه کرد که ساخت مشترک کمربند و جاده به طور مداوم می 

ر عین حال، اقتصاد دیجیتالی همچنان در د  .تواند فرصت های جدیدی برای همکاری بین چین و آسه آن فراهم کند

انبه بین چین و آ سه آن است؛ امسال، سال همکاری  مکاری های دوجحال آزاد کردن پتانسیل های موجود برای ه

 Eastern Cloud Expo های اقتصاد دیجیتالی چین و آ سه آن تلقی می شود؛ اولین نمایشگاه کالود )ابری( شرقی

 شرکت برای حضور در این نمایشگاه جذب شدند؛ ده ها هزار »مذاکره   ۹۰۰ش از هزار و  در حالی برگزار شد که بی

کردند  پیرامون شبکه ثبت  نمایشگاه  این  در سالن  زیبایی  های  زنده، صحنه  های  پخش  و  حاضر،    .ابری«  حال  در 

زیردریایی    کابل  ۳آسه آن به صورت همه جانبه در حال اجراست که شامل    –ساخت سریع درگاه اطالعاتی چین  

مهم در شبکه های ارتباطی نطقه اتصال    ۱۳کابل فیبر نوری زمینی بین المللی و ساخت    ۱۲ارتباطات بین المللی،  

می شود و این درگاه اطالعاتی بین چین و آ سه آن، تجارت دو جانبه میان آنها را دیجیتالی تر، راحت تر و کارآمدتر  

آینده همکار   .می سازد در  آن  آ سه  و  زمینه ساخت شهرهای هوشمند، شبکه  چین  در  بیشتری   5ی های جدید 

  .چین، پزشکی از راه دور و سایر زمینه ها خواهند داشتی کالن، بالک ونیک، داده هاجی، هوش مصنوعی، الکتر

دانشکده سیاست عمومی دانشیار  یانگ  یائو   گوی چین  گوان  که     لی  باور است  این  بر  ملی سنگاپور،  دانشگاه 

ی  یجیتالی همکار یجیتال چین با قدرت در حال پیشرفت است و کشورهای منطقه باید در زمینه اقتصاد د اقتصاد د 



 
اگرچه نمایشگاه چین و آ سه    .همه جانبه ای با چین داشته باشند تا به تسریع احیای اقتصاد منطقه ای کمک کنند

بر   تکیه  با  ابر شرقی« همچنان  اما »نمایشگاه  پایان رسیده است  به  داران  آن  دارد؛ غرفه  ادامه  دیجیتال  فناوری 

الین محصوالت خود را عرضه و با یکدیگر مذاکره کنند و با  ند به صورت آن داخلی و خارجی در این نمایشگاه می توان

کمک برنامه های پخش زنده در طول سال بازاریابی داشته باشند و به این ترتیب، با ایجاد نمایشگاهی که هیچ گاه  

اعث ارتقاء  آ سه آن را به سوی »دهه طالیی« بعدی سوق دهند و ب -د، همکاری های اقتصادی چین تمام نمی شو

با برگزاری نمایشگاه های    .ابط دو جانبه شوندرو حقیقت این است که چین از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون، 

تمام نشدنی   تجارب  واردات، همواره  و  المللی صادرات  زم  ۳65بین  در  بین  روزه خود  و همکاری های  تبادالت  ینه 

خود در زمینه گسترش اجرای سیاست درهای تزلزل ناپذیر  شرکت های چینی و خارجی را به تصویر کشیده و عزم  

است داده  نشان  را  گشایش  و  چین   .باز  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  نوزدهمین  عمومی  جلسه  پنجمین 

سعه جدید با لحاظ چرخه های داخلی به عنوان بدنه اصلی  سازوکارهای استراتژیکی را برای ساخت یک الگوی تو

متقابل چرخه های ارتقاء  داخل  و  گانه  به  دو  باز  درهای  باالی سیاست  اجرای سطح  بر  و  تعریف  المللی  بین  و  ی 

چین در جریان برگزاری   .برد تاکید کرد  -سوی جهان خارج و گشایش و ایجاد شرایط جدید برای همکاری های برد

اجرای  نمایشگاه   از  نوامبر سال جاری میالدی،  ماه  اوایل  در  این کشور  واردات  المللی  با  4بین  هدف    اقدام جدید 

گسترش جامع سیاست گشایش، وعده ایجاد دستاوردهای چشمگیرتر در مسیر اجرای سیاست درهای باز، ارتقاء  

کسب و کار و تعمیق همکاری های  توسعه نوآورانه و ابتکاری در زمینه تجارت خارجی و ادامه بهینه سازی فضای  

شیوه ای تزلزل ناپذیر و راسخ در حال گسترش  ست که چین به  بدیهی ا  .منطقه ای دو جانبه و چند جانبه خبر داد

به پیشبرد    درهای خود به سوی جهان خارج است و سخت در تالش است تا با برون رفت خود از آثار اپیدمی کرونا، 

 .کمک کند؛ کشورهای جهان از جمله آ سه آن نیز از این رویکرد چین نفع خواهند برد  احیا و بهبود مشترک جهانیان 

 1462450 کد خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :37  هفته یثدح

   «علم و دانش»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که پیامبر بزرگ اسالم

  ؛ ِخرَةِ مَعَ الجَهلِالدُّنیا وَاآلِخرَةِ مَعَ العِلمِ وَشَرُّ الدُّنیا وَاآل  َخیرُ

 .و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانىدنیا  خیر

 (170، ص79)بحاراالنوار، ج

 « طلب علم»  :دوم  یثدح 

 :ودرمف   ،دبا  شنندا و خا او رب اخد مالس  کهپیامبر خدا 

 . الصِّینِ؛ فإنَ طَلَبَ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِم  اُطلُبوا العِلمَ ولَو بِ

ن باشد؛ زیرا طلب دانش بر  ید، گرچه درچیدانش را فرا گیر 

 انى واجب است. هر مسلم

 . ۲۸69۸،  ۲۸697کنز العمّال : 



 

 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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