
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

 www.ircfa.ir   /   انجمن دوستی ایران و چین   ، بازرگانی   -کمیته اقتصادی   : نده گردآور 

پژوهشی در مورد کشور چین و روابط دو   ،  علمی ، مقاالت تحلیلی   ، وقایع روزانه  ، رویدادها   ، اخبار

بصورت  به عالقمندان  ن خبرنامهای جمـع آوری و از طریق ،  ایران انتشار یافته یدر رسانه ها که  جانبه

  اطـالع رسـانی میـگردد. محدود 

های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و  انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه 

 .شودای بازنشر می صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه 

 مـشـشسال 

 شـنبه یک

16/60/9139 



 

 

 بسـمه تعـالی 

 

 جراید و خبرگزاریهای ایران در  ینخبر و مقاله در مورد چو یک  ستبی

 16/60/9139شـنبه     یک

 آله فرمودند:  و  عليه  اهلل صلی  اکرم   پيامبر

 مَن اَرادَ اللّه بِهِ خَيرا رَزَقَهُ اللّه خَليالً صالحِا؛

 دوستى شایسته نصيب وى خواهد نمودهر کس که خداوند براى او خير بخواهد، 

 3064نهج الفصاحه، ح 

------- 

 خبــر جانـش فـزون هر که را افـزون                     در آزمــون خبــرجـز شـد نبا جـان

 جانـش قویـست بود آگـه تر هـر کـه                           آگهیـستاقتـضای جـان تـو، ای دل 

  یمحمد بلخ ینجالل الدحضرت 

------- 

 هال دشمنی برکن که رنج بی شمار آردن                      وستی بنشان که کام دل به بار آرددرخت د

 یرازی محمد حافظ ش ینالدحضرت خواجه شمس

 



 

 :1399/ یورــرشه /16 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد: -

 کیبه هم نزد  نی و چ   رانیپاسخ داد / چرا ا یست یونی صه  شکدهیاند کی .1

 شوند؟ یم

  یبرا  سمیشد / پل دوم تور یبررس   ه«ی گردشگر از روس  عی سه مکمل »جذب سر .2

 ی پلماسید

 کرد دیمشاور ترامپ پکن، تهران و مسکو را تهد .3

 کا ی در آمر ین یچ یمخابرات زاتی حذف تجه  نهی دالر هز اردی ل یدو م .4

 کا یدر آمر دیرغم تهدجهان به در تاککی رشد ت .5

 ایرنا(: ) ایران اسالمی  جمهوری خبرگزاری -

 افت یارز کاهش  ۲۵ یرسم ی؛ بها 1399وریشهر 1۵ .6

 همه ارزها ی؛ ثبات نرخ رسم1399 وریشهر 16 .7

 نیو چ  رانیا  یتجار یها یتداوم روند همکار .8

 جهان رنگارنگ در پکن .9

 ا ی در آس  رانیا   یپلماس ی د ینگاه به شرق، مبنا .10

 بخش نان یاطم  ری و تداب نی دانش آموز به مدارس چ  ونی لی م  ۲۴0بازگشت  .11

 مدارس  ییبازگشا یبرا  ای شرق آس یکشورها ری تداب .12

 نورون  ونی لی م  100از   شی مغز با ب هیشب  یا انهیابداع را .13

 به فضا رفت  نی قابل استفاده مجدد چ  یمای فضاپ نی نخست  .14

 فرود آمد  تی با موفق  نی قابل استفاده مجدد چ  یمای فضاپ نی نخست  .15



 

 :صدا و سیما یخبرگزار -

  یبر توسعه همکار دی / تاک یسازمان شانگها  رکلی با دب ران ی ا   ری سف  داریدر د .16

 ی چندجانبه در سازمان شانگ ها

ملزم به ارائه   نی به چ  کایاز آمر  یبخشنامه اعالم شد / مسافران ورود با صدور  .17

 سالمت هستند   یگواه

 : می تسن یخبرگزار -

 کند یم  لی به بازار خدمات را تسه شتریب یدسترس  نی چ دولت .18

 : جیبس یخبرگزار -

  یبسترساز یبرا یفرصت ن،ی و چ  رانیا   ی/ سند راهبرد یاس ی مسائل س  کارشناس .19

 ی اقتصاد

 (: بنای)ا  رانیکتاب ا  یخبرگزار -

 و نور  شهی از جنس ش ن ی شهر چ یسم ی سورئال  یکتابفروش .20

 بازار:  -

زمان   نی کامل اقتصاد چ  یتا برتر گریسال د  10: تنها نیو چ  رانیاتاق ا  سی رئ .21

 الزم است 

 : خبرنامه 

   (:۲۵)هفته حدیث -

  ام ی)بمناسبت ا کامل با چهار خصلت«  مانی» ا :  سالم لا  علیه سجادامام   از -

   «شهادت امام سجاد )ع(
 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 شوند؟ چرا ایران و چین به هم نزدیک می/   اد یونیستی پاسخ د یک اندیشکده صه 

اما   است،  مرتبط  ژئوپلیتیک  فوری  تحوالت  به  حدی  تا  گرچه  دارند  آن  به  دستیابی  در  سعی  چین  و  ایران  آنچه 

انگیزهنشان  طوالنیدهنده  ایدئولوژیک  و  تمدنی  استهای  آنها  بین  »بگین   .مدتی  اندیشکده  در  آودالیانی  امیل 

ساله در حوزه اقتصادی و امنیتی هستند    ۲۵سازی توافقی  آماده ت« اسرائیل نوشت: »پکن و تهران در حال  سادا

پکن   آن  براساس  سرمایه   ۴۰۰تا  ایران  در  دالر  توافقنامه  میلیارد  جزئیات  بررسی  به  که  نیست  الزم  کند.  گذاری 

ژئوپلیتیکی و تاریخی که دو کشور را به سمت   پیشنهادی بپردازیم، اما الزم و در عین حال ارزشمند است تا پیشینه

ه بررسی کنیم.« به گزارش انتخاب در ادامه این مطلب آمده است: »هنگامی که این سند موقت یکدیگر سوق داد

به ایران  و  که چین  بودند  باور  این  بر  تحلیلگران  از  بسیاری  یکدیگر فاش شد،  به  اکنون  آمریکا  افزایش فشار  دلیل 

بیشتر شدهنزدیک  اتفاقات  در عین حال  اما  قابل قبول است،  این فرضیه  توافق اند.  این  در جریان است.  نامه  تری 

چیزی   تغییر  این  و  است  اوراسیا  در  ژئوپلیتیکی  نظم  تغییر  به  ایران  سیاسی  نخبگان  منطقی  واکنش  یک  بیانگر 

های مند است تا با قدرت عالقه  نیست جز ظهور یک قدرت جدید یعنی چین.« ایران نیز مانند اکثر کشورهای جهان

کند. اوراسیا همکاری  احمدی  نوظهور  محمود  ریاست جمهوری  دوره  در  بودچین  ایران  تجاری  اصلی   .نژاد شریک 

ها است، چراکه مرکز مصرف جهانی انرژی از سمت اقیانوس  برداری از فرصت سازی برای بهرهایران درحال زمینه 

، تقاضای  ۲۰۴۰تا    ۲۰۱۷های  شود بین سال بینی میدرحال تغییر است. پیشاطلس به سمت هند و اقیانوس آرام  

از سوی دیگر   .طور طبیعی خواهان سهمی از این بازار استتوجهی رشد کند و ایران نیز بهنفت و گاز به میزان قابل 

بط ایران با روسیه  ای دیگر است. اگرچه روادلیل نبود گزینه بخش مهمی از علت تغییر نگاه تهران به سمت شرق به 

بی اما  بوده،  تنگاتنگ  متهمواره  حوزه اعتمادی  برخی  در  آنها  بین  میقابل  آن  از  مانع  در  ها  کامال  تهران  که  شود 

ای بعید برای تهران است زیرا فشارهای  روی مسکو باشد. در سوی دیگر نزدیکی به غرب نیز گزینه اوراسیا دنباله 

عیت اقتصادی  عنوان تنها گزینه مناسب برای تعدیل وضاین مساله چین را به آمریکا همچنان درحال افزایش است.  

اما توافق پیشنهادی فقط مربوط به نظم ژئوپلیتیک درحال تحول در اوراسیا نیست.    سازد. دشوار ایران مطرح می

ی حتی پیش از  اهایی قدیمی و هزارههای مشترک بسیاری دارند. هر دو تمدنچین و ایران از نظر تاریخی زمینه

شود نخبگان سیاسی  وی تاریخی در چین و ایران باعث میملت در عصر وستفالیایی غرب هستند. حس ق  -دولت

آنها به حضور نظامی یا اقتصادی غرب در نزدیکی یا داخل کشور خودشان حساس باشند. هر دو کشور استعمار  

را سرزنش می و دهغرب  ب کنند  مبارزه  در  به  ها سال است که سعی  ایران نسبت  و  اعتماد چین  دارند. عدم  آن  ا 

از طرفی بخش دیگر عالقه دو کشور برای نزدیکی به یکدیگر ناشی از جغرافیای    .شودیه نیز میغرب، شامل روس

مهاجمان  برابر  در  که  کرده  کمک  آنها  به  کشور،  دو  سرزمینی  شکل  تاریخی  نظر  از  است.  سرزمین  دو  مشابه 

از خود دفاع بهتر  از محاصره خارجی در دل    خارجی  این موقعیت ترسی  اما همزمان  ایجاد کرده است؛  کنند،  آنها 

شود. این اضطراب مشترک با افزایش فشارهای  ترسی که عمیقا در روان نخبگان سیاسی هر دو کشور دیده می

می نزدیک  یکدیگر  به  را  آنها  بزرگ     کند.غربی،  پروژه  هر  برای  محوری  را  خودشان  کشور  دو  یا  هر  زیرساختی 

می آسیا  قاره  در  تجاری  مرکمسیرهای  این  در دانند.  اساسی  بلوک  یک  مدرن  یا  باستان  ابریشم  جاده  در  زیت 

توافق  برداشت اصلی  بندهای  از  یکی  که  نیست  تعجب  جای  است.  ایران  و  چین  ژئوپلیتیکی  ساله،    ۲۵های 

دهد که از نظر  این قرارداد همچنین نشان می   .باشد (BRI) مشارکت بیشتر ایران در طرح کمربند جاده ابریشم چین

اده ابریشم نه یک ابتکار امپریالیستی که طرحی جغرافیایی است. این دیدگاه دقیقا در تضاد با غرب  ایران پروژه ج

فراتر از تصور مشترک دو کشور از    داند.عنوان یک پروژه نواستعماری میاست که پروژه جاده ابریشم چین را به

دارد که دو طرف را به سمت یکدیگر سوق   های تاریخی و ایدئولوژیک ایرانی و چینی هم وجودریشم، ایده جاده اب



 
دنبال ایجاد محدودیت برای قدرت آمریکا  دهد. تهران و پکن هر دو از مفهوم جهان چندقطبی پشتیبانی کرده، به می

سیاست ایران  و  چین  می هستند.  دنبال  را  مستقلی  خارجی  در    کنند.های  سعی  چین  و  ایران  آنچه  بنابراین 

های تمدنی و دهنده انگیزهچه تا حدی به تحوالت فوری ژئوپلیتیک مرتبط است، اما نشاندستیابی به آن دارند گر

طوالنی آنهاست.ایدئولوژیک  بین  می   مدت  استراتژی  حتی  از  ناشی  چین  با  ایران  توافق  که  کرد  ادعا  توان 

خ تاریخی از  دفاع  برای  دشمنشان  که  بود  عثمانی  امپراتوری  این  شانزدهم،  قرن  در  است.  حساب    ود  به  ایران 

ایرانیمی و  اروپایی آمد  با  تا  کردند  آن تالش  با  مقابله  برای  ایرانیها  نوزدهم،  اوایل قرن  در  کنند.  ائتالف  با ها  ها 

بریتانیا و سپس علیه روس امپراتوری  ناپلئون علیه  آنهفرانسه  و دستاوردهای  قفقاز جنوبی متحد شدند،  ها  در  ا 

گفتهسرزمین طبق  که  دهه  ایرانی های  هایی  در  بود.  آنها  پادشاهی  حوزه  از  بخشی  لندن ۱۸۲۰ها  با  ایران   ،

همکاری کرد تا تجاوز روسیه را دفع کند. این الگوی حراست از مرزها در قرن بیستم نیز ادامه یافت، هنگامی که  

کنون نیز بازی ایران با  ی از دو ابرقدرت، باعث شد تا ایران به آمریکا نزدیک شود. اعنوان یکاتحاد جماهیر شوروی به

تغییر   از  کشور  این  ادراک  و  تاریخ  در  ریشه  که  است  ایران  دیپلماتیک  روش سنتی  یک  بیانگر  واقع  در  چین  کارت 

منطقه موازنه  دارد.های  قدرت  جهانی  یا  بسیار توافق    ای  چین  و  ایران  پیشنهادی  تاثیر   نامه  است  ممکن  و  مهم 

فارس داشته باشد. با  گسترش نفوذ اقتصادی چین در خاورمیانه و خلیج  ای وه ای بر موازنه قدرت منطقکنندهتعیین

 .شود، قابل بحث استطور کامل اجرا میاین حال، اینکه توافق به 

 اسی پل دوم توریسم برای دیپلم/   سه مکمل »جذب سریع گردشگر از روسیه« بررسی شد

توان دومین پل توریستی در جهت دستیابی به دیپلماسی  لغو روادید دوطرفه ایران و روسیه را می : اقتصاددنیای 

به  توریسم کشور  بازار  براساس سه مکمل میگردشگری و رونق  آورد که  از شمار  به جذب سریع گردشگر  توان 

به  ایران  متولیان گردشگری  یافت. سال گذشته  به    جذب گردشگران خارجی  منظورروسیه دست  اقدام  به کشور 

موجب آن روادید ورود گردشگران چینی و عمانی به ایران  ایجاد تسهیالتی در ورود مسافران به ایران کردند که به

یکبه  بهصورت  عمان  ژئوپلیتیک  اهمیت  به  باتوجه  شد.  لغو  بعد طرفه  از  که  مسلمان  و  همسایه  کشوری  عنوان 

روابط   و  خارجی  ایرابینسیاست  برای  عمده الملل  تاثیر  روادید  لغو  است  اهمیت  حائز  بسیار  جذب  ن  در  ای 

سال  توریست  در  و  داشته  ایران  به  عمانی  افزایش    ۹۸های  کشور    ۳۰۰با  دومین  عراق،  از  پس  درصدی 

استتوریست  بوده  ایران  به  به  .فرست  بهچین  ایران  قدرتمند  اقتصادی  و  سیاسی  شریک  آغاز  عنوان  با  ویژه 

وجود آورد که روابط دوکشور از  گری ایران بهها و خروج آمریکا از برجام فرصت مناسبی را برای متولیان گردشتحریم

عمیق گردشگری  تسهیلطریق  به  اقدام  چینی  مسافران  برای  ویزا  بابرداشتن  و  شود  گتر  ورود  ردشگران سازی 

شمار آورد. اما این عمل، یک راهکار ناقص  ی ایران به توان نخستین پل توریستچینی به ایران کرد که این امر را می 

می  زمحسوب  یک شود  کامال  ارتباطی  پل  این  را  یرا  ویزا  بدون  ورود  اجازه  چینی  مسافران  به  تنها  و  است  طرفه 

برایمی ایرانی  برای مسافران  امتیاز  این  و  توریستی یک طرفه نقص مهم در    دهد  ندارد. پل  به چین وجود  سفر 

ت که اقدام به نصب  شود که این امر ایراد بزرگ متولی گردشگری اسوابط دو کشور محسوب میعمیق شدن ر

حاضر از کار افتاده و بازار توریسم نه تنها در چین و ایران پلی یک طرفه کرده است. با شیوع کرونا که این پل درحال

کشورهایی    د« روسیه نیز از معدوداقتصابه گزارش »دنیای   .لکه در سراسر جهان به تعطیلی کشیده شده است ب

است که هم در زمان اجرای برجام و هم پس از خروج آمریکا از برجام رابطه سیاسی مناسبی با ایران برقرار کرده  

هرچند بین دو کشور رابطه اقتصادی قوی  و به قدرتمندترین شریک سیاسی ایران پس از چین تبدیل شده است.  

جام از سوی  ویژه پس از لغو برتوجه به غیرقابل اعتماد بودن کشورهای اروپایی به همانند چین وجود ندارد اما با 

تحریم اعمال  و  روسیه  آمریکا  اروپایی،  گردشگران  و جذب  گردشگری  دیپلماسی  بعد  در  ایران  علیه  ظالمانه  های 

براین  .آیدشمار میه الملل بهترین گزینه برای نصب پل توریستی برتمند سیاسی در نظام بینعنوان یک کشور قدبه 



 
سیستم  برای  توریستی  دوم  پل  ایجاد  و  طرفه  دو  ویزای  لغو  گردشگری  وزیر  دیپلماتیک  ماموریت  دومین  اساس 

رایزنی   با  را  پل  از متولی گردشگری خواسته دومین  ایران است. ظاهرا دولت  به  دیپلماسی  توجه  با  و  ایجاد کند 

های پل  کاری موجب جبران اشتباهات و کم ین دوکشور مدنظر است و به بار لغو روادید دوطرفه بنقص در پل اول این 

ل و ایجاد روابط یک طرفه، متولی گردشگری با سفری به روسیه در ماه جاری لغو روادید دو طرفه بین ایران و  او

رود  سازی وگذاری و تسهیلقدامات متولی گردشگری و دولت در راستای سیاستا  .روسیه را در دستور کار دارد

شود اما  ترین وظایف آنها محسوب می مهمگردشگران خارجی با ایجاد یک سیستم دیپلماسی توریسم قدرتمند از  

به بخش گام  باید  و  اراده دولت است  از  توریست خارج  بعدی جذب  در عملکرد متهای  واگذار شود.  ولی  خصوصی 

یستی به بهترین شکل خود برقرار و امکان گردشگری چند ایراد اساسی مطرح است که با برطرف شدن آنها پل تور

خا توریست  بازار  رشد  و  شدرونق  خواهد  فراهم  ایران  برای  بازار    .رجی  در  گردشگری  متولیان  و  دولت  وظیفه 

سیاست تنها  استوریسم  گردشگران  ورود  در  تسهیالت  ایجاد  و  ورود  گذاری  با  تنها  توریست  جذب  اما  ت 

امکانبخش همچ خصوصی  شد.  خواهد  در  پذیر  آگهی  و  بروشور  ساخت  همچون  کارهایی  انجام  با  دولت  نین 

  کشورهای دیگر اقدام به بازاریابی و تبلیغات برای معرفی ایران کرده است که این امر کافی نیست و های  رسانه 

ها فراهم شود که در کشورهای مختلف به  ها، تورها، آژانس ون هتلاین فرصت باید برای فعاالن گردشگری همچ

جاذبه فعال معرفی  به  و  بپردازند  بپردیت  توریست  جذب  و  ایران  گردشگری  پیشرفته  های  معرفی  و  تبلیغات  ازند. 

ها فراهم شود و شرایط را برای توریست های دیگر کشورها می موجب درک واقعی از سفر به ایران برای توریست 

عنوان مقصد فارس به انتخاب ایران بهه خلیجویژای بین ایران و دیگر کشورهای منطقه به کند که با دید مقایسه می

سازی روادید بین ایران، روسیه و دیگر کشورها حمایت از  اولین گام دولت پس از تسهیل  توریستی بپردازند. قطعا

دومین اقدام دولت، استفاده از اهرم   .دشگران استخصوصی برای ورود فعال در عرصه توریسم و جذب گربخش

متول است.  بهدیپلماسی  گردشگری  روسییان  به  پرهزینه  و  غیرضروری  سفرهای  کشورها جای  دیگر  و  چین  ه، 

از دستگاه دیپلماسی و کارگزاران سفارت    توانندمی پایگاهی خانه با استفاده  ایجاد  به  ایران  ها در راستای منافع 

انتشار د  اقدام کندبرای  اقدام خود در راستای    اقتصاد« دولت در سومینبه گزارش »دنیای   .یپلماسی گردشگری 

خصوصی باید به تبلیغ نامحسوس بازار توریسم ایران در دیگر کشورها بپردازد، که  کاری بخشجذب گردشگر با هم

از طریق سریال  تواند  امر می  ماین  انتخاب موضوعات  با  تلویزیونی رخ دهد.  با سالیق های  متناسب  و  ورد عالقه 

به جذب  توان جاذبه ها میکشورهای هدف در فیلم  این طریق  از  و  نیز به نمایش گذاشت  را  توریستی ایران  های 

به تو ترکیه  کرد.  کمک  کشور  به  سریالریست  ساخت  جهان،  در  گردشگری  اصلی  مقاصد  از  یکی  های عنوان 

به را  جهان  سراسر  در  آن  پخش  و  مهمعنتلویزیونی  طریق  وان  این  از  و  گرفته  درنظر  خود  تبلیغاتی  ابزار  ترین 

 .های بسیاری را از سراسر جهان به کشور خود جذب کرده استتوریست 

 مشاور ترامپ پکن، تهران و مسکو را تهدید کرد 

سازی روابط با کوزوو را دستاوردی واقعی  جمهور این کشور عادی ملی آمریکا و مشاور رئیس  مشاور امنیت : ايسنا 

مطبوعاتی مشترکی با    یت ملی آمریکا در کنفرانسرابرت اوبراین، مشاور امن  .برای دولت ترامپ به حساب آوردند

رامپ برای تقویت صلح و امنیت  جمهور آمریکا مدعی شد: دولت تجارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس 

بعد از   .کندکند. ترامپ به عنوان "سازنده صلح" نقش بزرگی را ایفا می در بیش از یک منطقه در جهان تالش می 

برای اناعالم تصمی و نیز تصمیم کوزوو برای عادی سازی  تقال سفارتش در تلم صربستان  آویو به قدس اشغالی 

سازی روابط میان صربستان و اسرائیل مسئله بسیار مهم و خوبی  ن گفت: عادی روابط با رژیم صهیونیستی اوبرای

وی    .وارد مرحله جدیدی شدیم است. بعد از چندین دهه نزاع میان صربستان و کوزوو امروز رکود شکسته شد و  

با اسرائیل گفت: "عادیدرباره عادی  عیت آن  سازی روابط میان اسرائیل و کشورهایی که بیشتر جمسازی روابط 



 
اوبراین در بخش دیگری از سخنان خود چین را مسئول    ".مسلمان هستند دستاورد واقعی برای دولت ترامپ است

به دلیل کرونا بهخسارت  ائتالف   .آمریکا وارد شده است  هایی دانست که  ایجاد  ترامپ در  ها علیه چین  وی گفت: 

هم نهایت  در  بود.  خواهد  سموفق  مشابه  سیاستی  ما  کردپیمانان  خواهند  اتخاذ  چین  قبال  در  ما  رابرت    .یاست 

دیگر گفت انتخاباتی علیه ایران و چند کشور     اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا باری دیگر با مطرح کردن ادعاهای

ند جو بایدن روسیه و چین به دنبال کارشکنی در انتخابات آمریکا هستند و برخی از آن ها ترجیح می ده   که ایران،

اوبراین در ادامه گفت: ما اقداماتی بی سابقه را انجام داده ایم.    .د انتخابات دموکرات در انتخابات پیروز شودنامز

تا در  اقداماتی بی سابقه  داده است؛ چه سایبری رئیس جمهوز  انجام  مان  انتخاباتی  زیرساخت های  تقویت  مین 

چینی ها، روس ها و    به ایرانی ها،   : ما به وضوحمشاور امنیت ملی آمریکا همچنین گفت   .باشد چه به شکل دیگر

نشده  افشا  که  افرادی  مداخلدیگر  آمریکا  انتخابات  در  بخواهد  که  کسی  ایم هر  داده  نشان  به وضوح  یا  اند  کند  ه 

ادعای اوبراین با     بر اساس این گزارش،   .تالشی در این راستا انجام دهد با عواقبی شگفت آور مواجه خواهد شد 

وجود این مطرح می شود که وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این ادعای سرویس های اطالعاتی آمریکا مبنی  

ا گفتن اینکه مداخله در انتخابات و امور داخلی کشوری دیگر برای  بر تالش ایران برای مداخله در انتخابات آمریکا را ب 

اش به از سوی دیگر کوشنر گفت: تصمیم عربستان درباره باز کردن حریم هوایی   .رد کرده بود   دارد،ایران مزیتی ن

مربوط به انرژی  توانیم در بسیاری از امور روی پروازهای اسرائیل به امارات گامی برای ارتباط میان مردم است. می

توافق  کنیمو  تالش  است،  منطقه  مردم  خدمت  در  که  اب  .هایی  که  کوشنر  کشورهایی  که"  کرد  امیدواری  راز 

وی گفت: کشورهایی هستند    " .سازی روابط با اسرائیل باشندجمعیت آن مسلمان هستند مایل به عادی  بیشتر

دانند و دوست دارند  ی برای اتخاذ اقدامات مشابه میسازی روابط میان امارات و اسرائیل را فرصتکه توافق عادی 

گذاری، گردشگری، تکنولوژی و همکاری امنیتی استفاده  های سرمایه مارات در زمینه های داده شده به ا از فرصت 

های صلح ربطی به انتخابات ندارد. سیاست خارجه به منزله بازی شطرنجی است که کوشنر گفت: توافق  .کنند

درئیس  مجمهور  ضروری  را  اسرائیل  به  شدن  نزدیک  برای  تالش  که  هستند  کشورهایی  بود.  ماهر  آن   .دانندیر 

امارات و اسرائیل دستاورد بزرگی است که در منطقه محقق شده  توافق صلح میان  تاکید کرد:  کوشنر همچنین 

میدواریم دیگر کشورها نیز  ها ایجاد کرد. ما ا های بزرگی را برای همکاری در تمام زمینه است. این معاهده فرصت 

های دیپلماتیک ما غیر ت و اسرائیل غافلگیر شدند چراکه تالشهمین رویه را در پیش بگیرند. بسیاری از توافق امارا

 .علنی بود. معاهده صلح با امارات پویایی زیادی ایجاد کرده است

 دو میلیارد دالر هزینه حذف تجهیزات مخابراتی چینی در آمریکا 

های مخابراتی روستایی  چین برای شبکه ZTE Corp ی تکنولوژیز وهای هوآوحذف تجهیزات ساخت شرکت : ایسنا

ارزانمیلیارد دالر هزینه خواهد داشت. شبکه  ۱/  ۸۴آمریکا   به تجهیزات  آمریکا که  قیمت های مخابراتی روستایی 

تکنولوژیز وساخت شرکت بوده  ZTE Corp های هوآوی  متکی  دو چین  به  تعویض سوئاند،  کردند  اعالم  ویچ لت   ها 

داشت  ۱/  ۸۴روترها   خواهد  هزینه  دالر  شرکت  .میلیارد  ژوئن  در  آمریکا  فدرال  ارتباطات  هوآوی  کمیسیون  های 

به ZTE Corp تکنولوژیز و را رسما  این موضع استفاده  چین  با  و  کرد  اعالم  آمریکا  امنیت ملی  برای  تهدیدی  عنوان 

صندشرکت از  آمریکایی  برای  ۸/  ۳وق  های  دولت  دالری  شرکت  میلیارد  این  از  تجهیزات  شد خرید  ممنوع    .ها 

تلفن  اپراتورهای  شدن  ملزم  پیشنهاد  به  این  از  پیش  آمریکا  مخابراتی  رگوالتور  رویترز،  گزارش  همراه  براساس 

الم این خبر اع   های آمریکایی رای داده بود.های چینی از شبکه مناطق روستایی برای حذف تجهیزات این شرکت 

ه و لجستیک اجرای چنین ممنوعیتی یک چالش پیش روی رگوالتور مخابراتی آمریکا خواهد دهد که هزیننشان می 

به  مالی فدرال  تامین  برای  از کنگره  آمریکا  ارتباطات فدرال  رئیس کمیسیون  پای،  آجیت  اکنون  و  منظور جبران بود 

ها با چین، هوآوی را  نشدولت ترامپ سال گذشته با تشدید ت  .هزینه اپراتورهای روستایی درخواست خواهد کرد



 
های آمریکایی به این شرکت را بدون مجوز ویژه دولت  در لیست سیاهی قرار داد که انتقال فناوری از سوی شرکت

ی  کرد. سپس در مارس امسال، ترامپ قانونی را امضا کرد که استفاده از منابع مالی فدرال را برا آمریکا ممنوع می

های آمریکایی ممنوع کرد. روند برای شرکتشمار میتهدیدی برای امنیت ملی بههایی که خرید تجهیزات از شرکت

شرکت به  کمک  برای  را  دالری  میلیارد  یک  جبرانی  برنامه  یک  قانون  بهاین  کوچک  هزینه های  تامین  های منظور 

 .بینی کرده استپیش ZTE Corp های هوآوی تکنولوژیز وجایگزینی تجهیزات ممنوع شرکت

 رغم تهدید در آمریکا تاک در جهان بهرشد تیک

تاک است، بدون دنس که مالک اپلیکیشن ویدئویی تیکبا وجود فشارهای دولت آمریکا، شرکت چینی بایت : ایسنا

موسیقی پخش  سرویس  کاربران  می  Resso سروصدا  افزایش  می دهد.  را  نشان  تاور  سنسور  این آمار  دهد 

پلی  استور اپل و گوگلمیلیون بار از اپ   ۱۵/  ۲اندازی شد، اکنون  نزی راه یکیشن که در مارس رسما در هند و اندواپل

میلیون بار توسط کاربران جدید در سراسر جهان   ۳/ ۶اگوست این اپلیکیشن  ۳۰از اول تا  .دانلود و نصب شده است 

ز  درصد ا   ۶۵بوده و   Resso ترین بازارگژوئیه است. هند بزرمیلیون دانلود در    ۲/  ۲درصد باالتر از    ۶۴نصب شد که  

درصد هم مربوط به اندونزی و سایر دانلودهای آن از برزیل است که به    ۳۴نصب این اپلیکیشن را تشکیل داده و  

راه  کشور  این  در  نصبتازگی  این  از  تعداد  چه  نیست  معلوم  هنوز  البته  است.  شده  و  اندازی  پول  پرداخت  به  ها 

تاک تا  رهای دولت آمریکا که تهدید کرده اگر تیک دنس با وجود فشا زگشت کاربران منتهی شده است. شرکت بایت با

کسب  ۲۰ رشد  به  شد  خواهد  ممنوع  نشود،  فروخته  آمریکایی  شرکت  یک  به  ادامه  سپتامبر  خود  جهانی  وکار 

آگاه، تیکمی منابع  به گفته  از سوی مدهد.  پیشنهاد خرید مشترک  پیشنهاد  تاک یک  و یک  والمارت  و  ایکروسافت 

هایی که مشمول با این حال این توافق پیچیده خواهد بود زیرا چین در فهرست فناوری   ارد.دیگر از سوی اوراکل د

بایت  اکنون  و  داده  تغییراتی  هستند  صادرات  تیک محدودیت  فروش  برای  کند. دنس  دریافت  را  پکن  مجوز  باید  تاک 

کهبایت  کرده  اعالم  به  دنس  چین  قوانین  میاز  تبعیت  جدی  تیکطور  واشنگتن  ملی  تکند.  امنیت  تهدید  یک  را  اک 

بایت است  مدعی  و  دهد خوانده  قرار  چینی  مقامات  اختیار  در  را  آمریکایی  کاربران  اطالعات  است  ممکن  دنس 

مددرحالی  مایر،  کوین  کرده است.  تکذیب  را  اتهامی  مکررا چنین  اجتماعی  رسانه  این شرکت  تیک که  تاک یرعامل 

رقیب   Resso گیری کرده است. سرویسده بود، اخیرا از مقام خود کناره دار این سمت شچند ماه پس از اینکه عهده

رود که سرعت رشد پرشتابی دنس سراغ بازارهایی می هایی نظیر اسپاتیفای و اپل موزیک است. بایتسرویس

بزرگ  از  یکی  هند  و  شرکدارند  این  بازارهای  تیک ترین  اپلیکیشن  اما  است  مسائلت  مبنای  بر  امسال  اوایل   تاک 

ها میان هند و چین پس از درگیری مرزی میان نیروهای نظامی دو کشور در ژوئن  امنیتی در هند ممنوع شد. تنش

سی شبکه  گزارش  براساس  است.  کرده  پیدا  تیکبیانافزایش  ممنوعیت  از  پس  بایت سی،  امیدوار  تاک،  دنس 

  .کمک کند روند رشدش در هند را احیا کند Resso است

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهش یافت  ۲۵بهای رسمی   ؛۱۳۹۹شهریور ۱۵

ام  -ایرنا  -تهران مرکزی  رسمی  بانک  نرخ  )شنبه(  بهای    ۴۷روز  آن  اساس  بر  که  کرد  اعالم  را  عمده  با    ۲۵ارز  ارز 

ارز   ۴۷شهریور( نرخ رسمی   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )شنبه، پانزدهم  .قیمت همراه بود  کاهش

شد. بهای  قیمت روبرو ارز با کاهش ۲۵ارز افزایش یافت و  ۱۳الم کرد. طبق این گزارش بهای المللی را اععمده بین

به گزارش ایرنا، براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت    .سایر ارزها نیز ثابت ماند

ریال اعالم    ۷۲۲هزار و    ۴۹هر یورو نیز  ریال و    ۷۷۲هزار و    ۵۵هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس به قیمت    ۴۲ و
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بانک    .شد تابلوی  در  فرانک سوئیس  همچنین  و    ۴۵مرکزی، هر  کرون سوئد    ۹۹۱هزار  و    ۴ریال،  ریال،    ۸۰۵هزار 

  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۷۴ریال، روپیه هند   ۶۸۳هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۷۱۲هزار و  ۴کرون نروژ 

  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۲۲هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۵۶هزار و    ۱۳۷، دینار کویت  ریال  ۴۳۷هزار و  

عالوه بر این،   .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۵۳۳هزار و  

ریال، لیر    ۵۳۲هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۱۹۱هزار و    ۲۸ریال، دالر نیوزیلند   ۱۵۱هزار و    ۳۲دالر کانادا   نرخ

  ۵۳۳هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۸ریال، روبل روسیه    ۶۴۷و  هزار    ۵ترکیه  

  ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵۹۵هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه  

  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۵۴۷هزار و    ۴۹ی بنگالدش  ریال، یکصد تاکا ۷۷۶هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۰هزار و  

  ۶۱۰هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۶۶۵هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال   ریال،    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۷۰هزار و  

هزار    ۱۳۳د  ریال، یکصد بات تایلن  ۱۳۸هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .تعیین شد  ریال  ۸۰۶هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی  

هزار و   ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۶۹هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۲۶هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۶۷

 ۲ل، یک هزار روپیه اندونزی  ریا  ۶۴۵هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۸۲هزار و  ۹یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸

ریال،    ۷۰۶هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۹۱۰هزار    ۱۵بالروس    وبل جدیدریال، ر   ۵۴۷ریال، افغانی     ۸۴۷هزار و  

  ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۸۷و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۴۷۱هزار و    ۸۶یکصد پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۷هزار و  ۱۱ترکمنستان    منات جدید ریال، 

 

 ثبات نرخ رسمی همه ارزها  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۱۶

المللی را اعالم کرد  ارز عمده بین ۴۷یران، امروز )یکشنبه( نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا -ایرنا -تهران

ا تمامی  نرخ  جهانی،  بازارهای  تعطیلی  دلیل  به  ماندکه  باقی  ثابت  امروز    .رزها  اساس  براین  ایرنا،  گزارش  به 

هر پوند    هزار ریال قیمت خورد.  ۴۲ شهریور( هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و )شانزدهم

زی،  همچنین در تابلوی بانک مرک  .ریال اعالم شد  ۷۲۲هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز    ۷۷۲هزار و    ۵۵انگلیس به قیمت  

فرانک سوئیس   و    ۴۵هر  کرون سوئد    ۹۹۱هزار  و    ۴ریال،  نروژ    ۸۰۵هزار  کرون  و    ۴ریال،  کرون   ۷۱۲هزار  ریال، 

  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ال، درهم امارات متحده عربی  ری   ۵۷۴ریال، روپیه هند    ۶۸۳هزار و    ۶دانمارک  

 ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۵۳۳هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۲۲هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۵۶هزار و  

ریال،   ۱۵۱هزار و    ۳۲دالر کانادا   عالوه بر این، نرخ  .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹هزار و  

ریال، روبل روسیه    ۶۴۷هزار و  ۵ریال، لیر ترکیه   ۵۳۲هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۱۹۱هزار و   ۲۸دالر نیوزیلند 

  ۳۰ریال، دالر استرالیا   ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۳۳هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۸

  ۷۷۶هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۰هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱، ریال سعودی  ریال  ۵۹۵هزار و  

یکصد   ریال،  ۳۲ریال، کیات میانمار   ۲۷۰هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۵۴۷هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش 

  .ریال تعیین شد  ۸۰۶هزار و   ۳۰ریال، دینار لیبی   ۶۱۰زار و  ه  ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۶۶۵هزار و    ۳۵روپیه نپال 

ریال، یک   ۱۲۶هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۷۶۷هزار  ۱۳۳، یکصد بات تایلند ریال ۱۳۸هزار و  ۶امروز نرخ یوان چین 

ریال،   ۹۸۲ار و  هز۹یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۶۹هزار و    ۳۵هزار وون کره جنوبی  

گرجستان   و    ۱۳الری  اندونزی    ۶۴۵هزار  روپیه  یک هزار  و    ۲ریال،  اف   ۸۴۷هزار  روبل جدید    ۵۴۷غانی  ریال،  ریال، 

ریال، سامانی   ۴۷۱هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۹۱۰هزار    ۱۵بالروس  

ریال    ۹۶۷هزار و    ۱۱منات جدید ترکمنستان   ریال،    ۲۰۶هزار و    ۴ار جدید ونزوئال  ریال، بولیو  ۸۷و     هزار  ۴تاجیکستان  

 .گذاری شدارزش 
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 ند همکاری های تجاری ایران و چین تداوم رو 

تالش همکاری  -ایرنا  -تهران رغم  به  چین  و  ایران  بازرگانی  و  تجاری  راه های  برای  واشنگتن  جنگ های  اندازی 

تهران علیه  است  اقتصادی  کرده  تجربه  را  رشدی  به  رو  و  تصاعدی  روند  هموار  گذشته  دهه  چهار  از    .طی  یکی 

رسانه  در  روزها  این  داغ  توافق  موضوعات  به شمار می  ۲۵ها مساله  با چین  ایران  استراتژیک    .آیدسال شراکت 

اره یک شریک در سفری که به تهران داشت تأکید کرد که چین همو  ۱۳۹۴رئیس جمهوری چین در بهمن ماه سال  

ماند باقی خواهد  ایران  برای  اعتماد  قابل  برنامه    .تجاری  اقتصادی،  باور کارشناسان  و   ساله همکاری   ۲۵به  چین 

های علمی، فنی و انرژی به یکدیگر  ایران اساس و بنیانی برای گسترش روابط دو جانبه است. دو کشور در زمینه 

»یک کمربند و یک جاده« جایگاه ایران برای چین مهم است و افزایش نیاز دارند و مکمل یکدیگرند. در چارچوب طرح  

ونقل کاالی  ای مهم در حملکند و ایران حلقهار جهانی بازتر میهمکاری دوجانبه راه را برای ورود دو کشور به باز

اروپا است و  به آسیا  ایران  .چین  توافق راهبردی میان  انعقاد  و چین سبب    به نوشته خبرگزاری »الجزیره« قطر، 

در    دارند وتر قدم بر میهای گستردهتقویت روابط دوجانبه خواهد شد. این دو کشور پس از آن به سوی همکاری 

های مختلف مکمل یکدیگر خواهد بود. ایران نیازهای عمده انرژی چین را بر آورده خواهد کرد و چین هم نیاز عرصه

به نوشته    .های خود را توسعه دهدهای انرژی و زیر ساختکشور بخشایران به فناوری را تامین خواهد کرد تا این  

هبردی ایران و چین سبب گشایش راه ابریشم بین ایران و چین روزنامه الکترونیکی »رای الیوم« توافق همکاری را

داد و ایران  های آمریکا تاثیر پذیرفته است نجات خواهدخواهد شد. این توافق صنعت نفت ایران را که به دلیل تحریم

از   بیش  به  را  تولید خود  توانست سطح  و    ۸خواهد  برساند  در روز  نیازهای نفتی چین  ۹۰میلیون بشکه  را    درصد 

باقی    .فراهم کند به عنوان یک شریک تجاری و اقتصادی چین  ایران همواره  انرژی است،  آنجائیکه پکن نیازمند  از 

نیز می ایران  این فرصت استفادبماند،  از  توانایی تواند  از  تا  کند  در حوزهه  ویژه فن های چین  به  آوری  های مختلف 

فن  و  ارتباطات  بهرهآوریاطالعات،  نو  شهای  بین حسام »  .ودمند  امور  معاون  حالج«  بازرگانی،  الدین  اتاق  الملل 

آی حوزه  گوید:  می  تهران  کشاورزی  و  معادن  آیصنایع،  و  اولویتسیتی  از  یکی  جذب تی  در  دولت  های 

های  ایم که همواره وقتی طرفگذاری خارجی است. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مشاهده کردهسرمایه 

های خارجی  هایی که دولت برای مشارکت به طرف کنند، یکی از نخستین موضوعشرکت میرات  خارجی در مذاک

الملل اتاق بازرگانی تهران بر این باور  معاون امور بین   .آوری اطالعات و ارتباطات است دهد، حوزه فنپیشنهاد می 

ظرفیت سرمایه است:  جذب  برای  کشور  در  زیادی  همهای  دارد.  وجود  خارجی  بخش  ژه پرو  گذاری  متعدد  های 

گذاری و مشارکت خارجی  های زیرساختی و عظیمی را دارد که به سرمایه خصوصی است و هم خود دولت پروژه 

آوری اطالعات و ارتباطات گفت: یکی از بزرگترین  وی با اشاره به نیازهای زیرساختی کشور در حوزه فن   .نیاز دارند

بدون مشارکت خارجی  پروژه  که  دولتی  زیرساختامکاهای  پروژه  ندارد،  وجود  آن  پیشرفت  توسعه شبکه  ن  های 

طرف  از  همواره  دولت  که  است  موبایل  پنجم  سرمایه نسل  برای  خارجی  دعوت  های  آن  در  مشارکت  و  گذاری 

  .از دیگر سو به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین دو کشور در مبادالت اقتصادی مکمل یکدیگر هستند  .کندمی

را    رضا   مجید» تامین منابع و شراکت در مبادالت همه جانبه  برای  پایداری  به  نیاز  امروز  باور است:  براین  حریری« 

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین   .تواند این خواسته را تامین کندساله با چین می  ۲۵نامه  داریم که توافق 

ست، خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار در حدود یک  فت ابا بیان اینکه این کاهش بیشتر به علت افت ارزش قیمت ن

ایم که با توجه به میزان کمبود مواجه شده  درصد  ۱۰ماه و نیم گذشته ارزیابی شده در صادرات غیرنفتی کمتر از  

به گفته حریری، در پروژه ملی صادرات غیرنفتی به     .صادرات احتماال تا پایان سال میالدی قابل جبران نخواهد بود

دوچ پوست،   ین  خرما،  گالب،  انجیر،  پسته،  دستی،  صنایع  فرش،  جمله  از  فعلی  صادراتی  اقالم  توسعه  موضوع 

 .شیرینی و شکالت و یافتن کاالهای جدید با قابلیت صادرات از ایران در دستور کار قرار دارد
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 جهان رنگارنگ در پکن 

با    -ایرنا  -پکن امتداد یک کمربند یک جاده روز شنبه  پنجمین نمایشگاه فرهنگی جهان رنگارنگ ویژه کشورهای در 

شد برگزار  پکن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  این  .حضور  ایرنا  گزارش  اطالع    به  دفتر  میزبانی  به  فرهنگی  رویداد 

و به همت انتشارات »ماه پکن« و با مشارکت کشورهای عضو مسیر کمربند و جاده در پارک   شهرداری پکن رسانی

آنجائیکه از  برگزار شده است  پکن  ویروس  المپیک  از شیوع  بعد  در چین  رویداد مهم فرهنگی  رویداد نخستین  این 

در   ا  ۱۰کرونا  گذشته  استماه  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ای  .ست  اسالمی  جمهوری  این سفارت  در  چین  در  ران 

نمایشگاه با راه اندازی یک غرفه، توانمندی ها و دستاوردهای صنایع دستی و هنر ایرانی را در معرض دید و عالقه  

انواع فرش و قالی دستباف، صنایع دستی    .بازدید کنندگان قرار داده است ایران  تابلو  در غرفه  و  چوبی، زعفران 

ایران در    .رار گرفته استفرش های دستباف در معرض دید عموم ق محمد کشاورز زاده سفیر جمهوری اسالمی 

آیین گشایش این نمایشگاه که با حضور معاون تبلیغات حزب کمونیست چین برگزار شد در مورد ضرورت توسعه و  

روز سه شنبه   .یک جاده سخنرانی کرد  -مسیر یک کمربند    تقویت روابط و مبادالت فرهنگی میان کشورهای عضو

نواخته   به نمایشگاه  این  در  ایرانی  روز موسیقی  این  در  قرار است  و  نامگذاری شده است  ایران  فرهنگ  روز  نام 

پکن  .شود خالقه  صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  قالب  در  نمایشگاه  های   (ICCIE) این  بخش  از  یکی  و 

خدمات  نمایشگاه   تجارت  المللی  ر   (CIFTIS) چین  ۲۰۲۰بین  از  که  استاست  شده  دایر  پکن  در  گذشته    .وز 

خدمات   تجارت  المللی  بین  شرکت   (CIFTIS) چین  ۲۰۲۰نمایشگاه  با  جمعه  جمله   ۱۴۸روز  از  منطقه  و  کشور 

ی چین و شهرداری در این نمایشگاه که با همکاری وزارت بازرگان  .جمهوری اسالمی ایران در پکن گشایش یافت

الملل پکن دایر شده است بین  بازرگانی خارجی و  سازمان های  ی، سفارتخانه های مستقر در چین، انجمن های 

پنجمین نمایشگاه فرهنگی جهان رنگارنگ ویژه کشورهای در    .کشور و منطقه شرکت دارند  ۱۴۸از   شرکت هایی

هدف با  جاده  یک  کمربند  یک  فرهن  امتداد  مبادالت  کشورهاپیشبرد  فرهنگ  ترویج  خارج،  جهان  و  پکن  بین  و   گی 

مخ استمناطق  شده  برگزار  دیگر  مناطق  و  چین  بین  دوستانه  روابط  تقویت  و  فرهنگی    .تلف  نمایشگاه  پنجمین 

 .روز دایر است ۶جهان رنگارنگ ویژه کشورهای در امتداد یک کمربند یک جاده به مدت 

 

 ا نگاه به شرق، مبنای دیپلماسی ایران در آسی 

ای اخیر درباره برنامه جامع همکاری های ایران و چین، همچنین  ماه همباحث    -ایرنا    –تهران  /    سعید خان آبادی

شانگهای،   سازمان  و  اوراسیا  اتحادیه  به  پیوستن  برای  ایران  تالش  چابهار،  در  هند  های  گذاری  سرمایه  توسعه 

ده  رح کرافزایش روابط سیاسی با مالزی و موارد مشابه، بار دیگر مسئله "نگاه به شرق" را در دیپلماسی ایران مط

و این سوال در بین کارشناسان مسایل منطقه مطرح است که آیا در دنیای امروز، نگاه به شرق از یک نظریه صرف 

تبدیل شده است؟  برای جمهوری اسالمی  به یک ضرورت استراتژیک و یک راهبرد واقع گرایانه  در "  خارج شده و 

ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی  ملّت ترجیحسیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، 

اولویت از  یکی  بر دیگران،  امروز ماستدارند  بهمن    " .های  در  انقالب اسالمی  را می   ۹۶این عبارات رهبر معظم 

با   ارتباط  در  ایران  خارجی  روابط  در  کشور  دیپلماسی  دستگاه  برای  کلیدی  راهبرد  یک  و  عملی  برنامه  یک  توان 

حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای "ترجیح شرق بر غرب" را یکی از اولویت های    .مداد کردیی قلکشورهای آسیا 

امروز ایران برای تأمین منافع اقتصادی، سیاسی و دفاعی کشور دانسته اند. این کالم معظم له همچنین اثبات می 

بنیا شعار  با  تعارضی  ایران  آسیایی  دیپلماسی  در  شرق  به  نگاه  مسئله  که  "کند  در  دین  غربی"  نه  شرقی  نه 

توجهی به غرب نیز این رویکرد مد نظر ایشان، قطعا به معنای نفی و بی  .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ندارد

نیست، چرا که معظم له همواره در سخنرانی های خود یکپارچه انگاشتن مفهوم غرب را رد کرده اند و مثال میان  

که مورد توجه خاص ایشان بوده    ۱۴۰۴از اینرو در سند چشم انداز    .ل شده اندت قائنگاه ایران به اروپا و آمریکا تفاو

https://www.irna.ir/news/84027733/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://www.irna.ir/news/84025611/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84025611/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84025611/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7


 
نیز   مسئله  این  خود  که  است  شده  برشمرده  ایران  خارجی  سیاست  اساس  جهان"  با  سازنده  "تعامل  نیز  است 

عبارت اشاره  در    .تعریف عملگرایانه و واقع بینانه از مفهوم دیپلماسی در تفکر رهبری معظم انقالب را اثبات می کند

ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند" نیز بسیار قابل توجه است. کشورهای حوزه  شده، فراز "ترجیح ملّت 

دینی  لحاظ  از  آسیا  جنوب شرق  اسالمی  کشورهای  و  هویتی  نظر  از  هند  قاره  کشورهای شبه  و  میانه  آسیای 

در جزایر منطقه جاوه اندونزی هنوز هنرها و   .ا می باشندن داروجوه مشترک فراوانی با فرهنگ و دین و تاریخ ایرا

می   یافت  وفور  به  فارسی  کلمات  هنوز  هندی  و  ماالیی  زبان های  در  و  دارد  رواج  ایرانی  ریشه  با  دستی  صنایع 

ینی شوند. چین و خاور دور نیز از لحاظ تاریخی و حتی اساطیری در پیوندی ناگسستنی با ایران قرار دارند. عناصر چ

در نتیجه، عجیب نیست وقتی رسانه های ژاپنی خبری را مخابره می   ر نقوش هنر ایلخانی بسیار برجسته اند،د

پس از میالد اساتید ایرانی در حال    ۶کنند در مورد کشف آثاری در شهر باستانی نارا که نشان می دهند که در قرن  

اند؛ بوده  ژاپنی  دانشجویان  به  ریاضیات  علم  ل تعلیم  داز  با حاظ  ایران  مشترک  فصل  به  اسالمی  هویت  نیز،  ینی 

است شده  تبدیل  آسیا  شرق  جنوب  مسلمان  و   .کشورهای  تاریخی  های  عرصه  در  مشترکات  این  بر  عالوه  اما 

فرهنگی و دینی، باید به مسئله منافع مشترک اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی در ژئوپولیتیک امروز جهان نیز  

ا نه  حیای  توجه داشت. مثال  ادویه"  دریایی  "راه  و  "یک کمربند، یک جاده"  با عنوان جدید  ابریشم" )سابق(  "جاده 

رشد روابط دفاعی با روسیه و چین   .شعارهایی نمادین، بلکه در برگیرنده منافع اقتصادی سرشار برای ایران است

ق راهبردی نگاه رهبر معظم ات عمنیز کنشی موثر از سوی ایران در مقابله با تهدیدات آمریکا است. همه این نک

ترجیح  "  .انقالب در ترسیم چگونگی کنش دیپلماتیک جمهوری اسالمی به کشورهای آسیایی را نشان می دهند

همسایه بر دور" نیز که در کالم ایشان به طور برجسته بیان شده، در سال های اخیر و در جریان دولت دکتر حسن 

افزایش  زمینه  در  و  روحانی  و مشکالت  توسع  صادرات  تحریم ها  این شرایط  در  مالی حتی  و  اقتصادی  مبادالت  ه 

آورده است ارمغان  به  را  ایران  برای  بزرگ  موفقیتی  با همسایگان متعدد،   .کرونایی،  ایران  مرزهای مشترک  عمال 

معاون  ل از  کارایی تحریم های کاخ سفید را به چالش کشیده اند. همین هفته گذشته بود که خبرگزاری ایرنا به نق

که   نقل کرد  انجام می   ۴۷اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسالمی  به کشورهای همسایه  ایران  درصد صادرات 

شود. این بدان معنا است که نیمی از ارزآوری اقتصاد ایران از طریق همین سیاست "ترجیح همسایه بر دور" تامین  

امروزه، کارشناسان وزارت    .صادی کشور استی اقتشده است که نشان دهنده یک دستاورد بزرگ برای دیپلماس

میلیارد دالر تخمین   ۱۰۰صنعت و معدن و تجارت ظرفیت بازار صادراتی کشورهای همسایه برای ایران را تا میزان  

است  بالفعل شده  پتانسیل،  این  پنجم  یک  فقط حدود  فعال  که  زنند  ارزش    .می  بعد  زمینه  در  دیگر  های  نمونه  از 

ه به شرق" می توان به افزایش صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا اشاره کرد که در دولت  "نگا   اقتصادی سیاست

تا   و    ۱۴روحانی  ایران  میان  آزاد  تجارت  منطقه  تشکیل  برنامه  نهایی شدن  با  قطعا  و  دهد  نشان می  درصد رشد 

بازا به  ایران  فعلی  دالری  میلیارد  نیم  و  دو  صادرات  اوراسیا،  اقتصادی  کشورها   ۱۸۳ر  اتحادیه  این  نفری  میلیون 

افزایش بیشتری نیز نشان خواهد داد. ایجاد ارتباط با بانک مرکزی کشورهای اتحادیه اوراسیا نیز عمال ضامن ارتباط  

با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه   ایران با شبکه بانکی جهانی خواهد بود و

قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشی از اثر تحریم    فرصت  پیوستن به آن یک

با این اتحادیه می تواند دروازه جدیدی برای    .ها را جبران کرد قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری 

اقتصادی   روابط  راحتی  به  اعضا  با سایر  بتواند  که  باشد  ایران  دهدبرقرااقتصاد  توسعه  را  خود  روابط  یا  و  کند   .ر 

پیوستن به این اتحادیه، مزیت های اقتصادی بسیاری برای ایران به دنبال دارد که از جمله آن می توان به تخفیف 

همچنین از آنجا که   .های تعرفه ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد

درصد افزایش داده، می    ۷۰ا کاهش استفاده از دالر، سهم پرداخت های تجاری با ارز ملی را به  سیا ب اتحادیه اورا

برای تجار   کنونی تحریم  اتفاق در شرایط  این  که  بود  تجاری خوشبین  در مبادالت  از دالر  به کاهش استفاده  توان 



 
اجرایی شده است. با    ۹۸سیده، از آبان  یجه رایرانی امیدوارکننده است. این توافق که بعد از دو سال مذاکره به نت

گمرکی  امتیازات  ایران  و  شد  خواهند  تعرفه  کاهش  مشمول  ایرانی  کاالهای  تمام  اوراسیا،  با  آزاد  تجارت  ایجاد 

کرد خواهد  دریافت  جامع    .خاصی  برنامه  آسیا،  در  ایران  دیپلماسی  در  شرق"  به  "نگاه  دیگر  اقتصادی  مظاهر  از 

اله جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین است که موقعیت اقتصادی ایران در  س   ۲۵  های راهبردی همکاری

است نموده  تقویت  نیز  را  شانگهای  همکاری  گزارشی   .سازمان  در  نیز  تایمز  نیویورک  آمریکایی  روزنامه  حتی 

نی دولت  های ضدایرا ساله همکاری های ایران و چین را اقدامی در جهت تضعیف تالش  ۲۵تحلیلی، برنامه جامع  

دونالد ترامپ برای انزوای ایران، توصیف کرده و در ادامه آورده است، این برنامه همکاری با سرمایه گذاری چینی  

تازه ای در رگ ها، خو ایران جاری خواهد کردن  ایران و چین همکاری    .های اقتصاد  این برنامه همکاری،  براساس 

راه را برای میلیاردها دالر سرمایه گذاری چین در بخش انرژی و   اند کهگسترده اقتصادی و امنیتی را ترسیم کرده

باز می سایر بخش توافق شامل سرمایه گذاری پکن درها  این  راه آهن و ده  کند.  بنادر،  ارتباطات،  بانکی،  ها امور 

است دیگر  اقتصادی  .طرح  کریدور  منافع  از  را  اسالمی  جمهوری  عمال  چین،  و  ایران  استراتژیک  پیمان  -چین  این 

کند تا  پاکستان نیز بهره مند خواهد کرد. چین در ابرراهبرد سیاست خارجی خود احیای جاده ابریشم را دنبال می 

ای ژئواستراتژیک دش را بیش از پیش به سوی مقاصد جهانی بگشاید؛ مسیری که ایران در آن نقطه درهای اقتصا 

ادامهمحسوب می  و  از خاورمیانه  ابریشم  گذار جاده  و  اهمیت   شود  و آسیای غربی  آفریقا  اروپا،  مسیر به سوی 

است که    چین بزرگترین قدرتی   .سازدایران به عنوان یک شریک تجاری مطمئن را برای اژدهای زرد روزافزون می 

کند و ایران نیز تنها کشوری در منطقه است که سیطره آمریکا  هژمونی )قدرت برتر( خودخوانده آمریکا را تهدید می 

برنم اندیرا  رسانده  ایران  به  نیز کمک های شایانی  ای  مذاکرات هسته  زمینه  در  روسیه  و  از    .تابد؛ چین  صحبت 

ره به هند پایان داد. سخنرانی های محمد جواد ظریف در کنفرانس رایسینا در دهلی نو آسیا را نمی توان بدون اشا

تم و  دیرین خود  با دوست  روابط  افزایش  به  تهران  توجه خاص  آن سوی سند استنشانگر  گسترش    .دن شرقی 

ن محسوب  ترین کشورهای آسیا و جهاروابط ایران با کشورهای بزرگی همچون چین و هند که به عنوان پرجمعیت

بویژه هند می  این کشورها  برای  بلکه  کند،  تحریم کمک می  ایران در شرایط سخت  به  اینکه  بر  می شوند عالوه 

شود محسوب  مناسبی  فرصت  آمادگی    رئیس  .تواند  مختلف  های  نشست  در  همواره  ایران  دیپلماسی  دستگاه 

اسالمی ایران بوده    سخت در کنار جمهوری  ایران را برای تعامل بیشتر با شرق اعالم و گفته است، هند در شرایط

  ، با ۲۰۱۹و در زمان های بهتر هم در کنار ما خواهد بود. دکتر ظریف در سخنرانی خود در همایش رایسینای سال  

های زیادی در بین ایران و هند  بیان این که دو کشور تعامل بلندمدت و بلکه هزاران ساله دارند، گفته بود: "حوزه

های عمیقی برای جوامع  د. ایران و هند برای چندین قرن با هم زندگی و همکاری کرده اند و ریشهمکمل هم هستن

ها کمک کند. ایران قابل تواند بر فایق آمدن بر چالشمی  کنم اراده سیاسی دو دولتتجاری ما وجود دارد. فکر می 

البته نماد همکاری هند و    ".دی هند بیفزایداعتمادترین شریک برای هند است. انرژی ایران می تواند بر شتاب اقتصا

در   جانبه چابهار  توافق سه  اساس نشست  بر  بندر چابهار است. هند  توسعه  در  نو  دهلی  گذاری  ایران سرمایه 

، عملیات بخشی از بندر شهید بهشتی چابهار را بر عهده گرفت. چون  ۲۰۱۸دسامبر )سوم دی ماه( سال    ۲۴ریخ  تا

 .کشور هند، ایران و افغانستان دفتر منطقه آزاد بنادر هند در چابهار را افتتاح کرده بودند  پیش از آن نمایندگان سه

بیانیه وزارت کشتیرانی هند حاکی است که کنترل فیزی کی منطقه ترمینال، تجهیزات حمل و نقل و ساختمان یک 

تاریخ   در  موافقت  ۲۰۱۸دسامبر    ۲۹اداری  بود.  ترانزیتی سه جانتکمیل شده  و نامه  ایران، هند  بین کشورهای  به 

چابهار باهدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه  

المللی بین کشورهای مذکور در خرداد ماه سال  بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین از طریق 

ترین راه دسترسی بندر چابهار نزدیک   .ور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسیدبه امضای روسای جمه  ۱۳۹۵

ازبک ترکمنستان،  )افغانستان،  میانه  آسیای  خشکی  در  محصور  و  کشورهای  قرقیزستان  تاجیکستان،  ستان، 



 
آب  به  بازرگانی کشورهای منطققزاقستان(  و  تجاری  مبادالت  در گسترش  بندر چابهار  و  آزاد است  اهمیت های  ه 

در واقع مسئله   .شودزیادی دارد و با اجرای این توافقنامه، چابهار به مرکز ترانزیت، انرژی و تجارت منطقه تبدیل می

م از  که  شرق"  به  در "نگاه  راهبردی  و  سیاسی  جغرافیایی،  های  ریشه  از  همچنین  و  اقتصادی  و  علمی  نطق 

در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایجاد سیاست خارجی ایران برخوردار است، هویت سازی جدیدی  

کند در سایه همکا.می  باید  بلکه  اروپایی  های  پایتخت  در  نه  دیگر  را  ایران  اقتصادی  رشد  گمشده  کلید  ری  شاید 

سازنده و متقابل با اقتصادهای نوظهور آسیایی جستجو و در عین حال باید اذعان کرد که نظم نوین جهانی در قرن 

 .در واشنگتن یا لندن و پاریس بلکه در گروی اتحاد ملل شرق در دهلی و پکن و تهران رقم خواهد خورد، دیگر نه ۲۱

 

 میلیون دانش آموز به مدارس چین و تدابیر اطمینان بخش   ۲۴۰بازگشت 

تحصیلی    -ایرنا  -پکن دستکم    ۲۰۲۰سال  از  بعد  سرانجام  چین  دلیل    ۹در  به  ها  دانشگاه  و  مدارس  تعطیلی  ماه 

پرو رعایت  با  و  جاری  هفته  ابتدای  از  کرونا،  ویروس  بازگشایی  شیوع  مدل  آیا  اما  شد،  آغاز  بهداشتی  های  تکل 

اجرایی شود نیز  ایران  در  تواند  دانشگاه های چین می  و  آغاز سال    .مدارس  از  قبل  ایرنا مدارس چین  به گزارش 

به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، برخی   ۱۳۹۸میالدی و همزمان با پایان ترم پاییز در دی ماه سال    ۲۰۲۰

و ماه پیش و برخی هم از یک ماه و حتی کمتر شروع به کار کردند تا به هر نحوه ممکن ترم بهار سال  مدارس از د

چین دارای گسترده ترین سیستم آموزشی در جهان    .را که به صورت آنالین برگزار شده بود به پایان برسانند  ۲۰۲۰

هزار مدرسه است.    ۵۱۴ن معلم و در حدود  میلیو  ۱۵میلیون دانش آموز، بیش از    ۲۴۰ است این کشور تقریبا دارای

میلیون نفر در    ۱۰۶هزار نفر در مهدکودک ها،    ۱۴۰میلیون و    ۴۷میلیونی دانش آموزان چین حدود    ۲۴۰از جمعیت  

میلیون    ۱۷هزار نفر در دبیرستان )متوسطه دوم( و حدود    ۴۱۰میلیون و    ۷۲دبستان و متوسطه اول )راهنمایی(،  

بر اساس دستور العمل های پیشگیری و کنترل اپیدمی کرونا،   .مشغول به تحصیل هستند  نفر هم در هنرستان ها

روش های انعطاف پذیری را برای آغاز سال تحصیلی جدید با هدف جلوگیری از   برخی از استان ها و شهرهای چین

و   ها  کالس  نبودن  مشخص  و  مدارس  به شلوغی  توجه  با  اند.  گرفته  پیش  در  آموزان  دانش  های  تجمع  صندلی 

دانش اموزان در ابتدای سال تحصیلی جدید طبیعی است که ازدحام و شلوغی زیادی صورت می گیرد، اما وزارت  

روز   در هفت  بلکه  روز،  یک  در  نه  مدارس  گرفت  تصمیم  ازدحام،  این  از  جلوگیری  با هدف  چین  پرورش  و  آموزش 

سبک از بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی   این  .بازگشایی شوند تا از این شلوغی و ازدحام جلوگیری شود

موردی از ابتال به ویروس کرونا   در دانشگاه ها و مدارس چین درحالی است که دستکم در سه هفته گذشته هیچ

حدود   روزانه  اگرچه  است.  نشده  گزارش  پهناور  کشور  این  سراسر  یعنی   ۳۰تا    ۱۵در  وارداتی  مبتالی  مورد 

اگرچه همه گیری ویروس   با این حال  .به این کشور بر می گردند گزارش می شود شهروندان چینی یا خارجی که

برای   را  اپیدمی  ضد  سختگیرانه  اقدامات  هنوز  سطوح  تمام  در  مدارس  اما  است،  شده  کمرنگ  چین  در  کرونا 

دهند می  انجام  آموزان  دانش  سالمتی  از  پایان   .محافظت  و  آغاز  ساعت  جمعیت،  ازدحام  از  جلوگیری  هدف    با 

مدارس یکسان نیست. اجرای روش های رفت و برگشت در زمان های متفاوت و فاصله گذاری یک متری از جمله 

صبح شروع می شود و   ۸:۳۰تا    ۸مدارس در چین از ساعت    .اقداماتی است که مدیران مدارس در نظر گرفته اند

گ  ۱۵حدود ساعت   از  پس  آموزان هر کالس  دانش  تعطیل می شوند.  از ظهر  بدنبعد  که   رفتن دمای  در مسیری 

مخصوصاً برای ورود آنها به کالس ها طراحی شده است به کالس های درس خود هدایت می شوند. با ورود دانش  

ازدحام   تا  می شوند  مدرسه  وارد  دیگری  مسیر  از  دیگری  کالس  آموزان  دانش  خود،  کالس  به  کالس  یک  آموزان 

درجه باشد باید برای انجام تست اسیدنئوکلیک    ۳۷.۳هر دانش آموزی که دمای بدن وی بیشتر از    .جلوگیری شود

به   ورود  اجازه  باشد  رقم  این  از  تر  پایین  آنها  بدن  که دمای  آموزانی  دانش  اما  اعزام شود،  بیمارستانی  مراکز  به 

از   به کالس  از ورود  تا پیش  تمام مراحل  را دارند. دانش آموزان در  اما در کالس  کالس  ماسک استفاده می کنند، 

https://www.irna.ir/news/84021891/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4


 
دانش  که  است  اعالم شده  هم  چین  و شهرهای  ها  استان  از  برخی  در  البته  دارند.  می  بر  را  خود  ماسک های 

باید دانش   آموزان  سمت  به  رو  و  کند  می  تدریس  چون  معلم  اینکه  یا  کنند  استفاده  ماسک  از  هم  کالس  سر  در 

در مهد کودک ها نیز اعالم شده است که مربیان و معلمان حتما باید هنگام    .اموزان است حتما ماسک داشته باشد

با نوآموزان رعایت کنند یکی دیگر از اقداماتی که در    .تدریس ماسک داشته باشند و فاصله اجتماعی بیشتری را 

م برای  چین  تعداد  مدارس  افزایش  مدارس،  برای  مناسب  تهویه  نصب  کنار  در  است  شده  انجام  کرونا  با  بارزه 

دستشویی ها و روشویی ها است، به طوری در حیات مدارس تعداد زیادی دستشویی نصب شده است تا دانش 

هر کدام  جعبه ویژه وسایل بهداشتی نیز در ورودی    .اموزان برای شستن دست هایشان محدودیتی نداشته باشند

از کالس ها نصب شده است این جعبه حاوی ماسک، ژل ضدعفونی، دستمال کاغذی و ... است تا دانش آموزان در  

آن ها استفاده کنند از  نیاز  آموزشی   .صورت  اولویت سیستم  آموزان مهمترین  و دانش  ایمنی و سالمتی معلمان 

، خوابگاه ها و توالت ها به صورت کامل ضدعفونی چین در دوران کرونا است. هر روز تمام کالس ها، غذاخوری ها

دانش آموزان،   .می شوند و لوازم ضد اپیدمی مانند ماسک و ضد عفونی کننده دست نیز در هر کالس موجود است

با  را هر روز حتی در ساعت غیر درسی هم  به ویژه دمای بدن  باید شرایط بهداشتی خود  دانشجویان و کارکنان 

م مدیران  به  استان پیامک  از  خارج  به  غیرضروری  سفرهای  از  است  شده  توصیه  آنها  به  و  دهند  گزارش  درسه 

پیش از بازگشایی مدارس از همه معلمان و دانش آموزان خواسته شده بود که به مدت دو هفته از    .خودداری کنند

این   در  باید  آنها  به کرونا مواجه شوند.  ابتال  با خطر  مبادا  تا  و  رو   ۱۴شهر خارج نشوند  بمانند  در خانه های خود  ز 

یکی دیگر از اقدامات که چین بکار گرفته است این بود که از    .شرایط خود را هر روز به مدیران مدرسه اعالم کنند

 .معلمان، مربیان و رانندگان سرویس های مدارس پیش از بازگشایی کالس ها تست اسیدنئوکلیک گرفت

طبق اعالم کمیسیون آموزش چین، اگرچه مدارس به صورت حضوری دایر شده  //    آموزش حضوری در کنار آنالین

س به دانش  اند، اما دوره های آنالین همچنان به عنوان یک ابزار مفید در طول همه گیری، در کنار آموزش در مدار

آموزان کالس    .ارائه می شود آموزان دانش  برای  آنالین  تدریس دروس  اعالم کرد  همچنان   ۱۲تا    ۱این کمیسیون 

به   از آن  بتوان  نیاز شود  از منابع دیجیتالی ایجاد شود و در هر زمانی که  تا مجموعه کاملی  ادامه خواهد داشت 

کرد استفاده  حضوری  تدریس  ها  .جای  روش  حال  عین  های در  فعالیت  و  کرونا  اپیدمی  کنترل  و  پیشگیری  ی 

اند شده  هماهنگ  ورزشی  و  که آموزشی  طوری  کار  به  دستور  در  روز  هر  در  ورزش  ساعت  یک  برنامه  اجرای 

هدف از دوره های آنالین این است دانش آموزانی که نمی توانند به مدارس برگردند، چه   .مدارس قرار گرفته است

 .ر یا دالیل دیگر ادامه تحصیل دهند و همزمان با کالس های حضوری از تحصیل جا نمانندبه دلیل بیماری همه گی

داده های رسمی نشان می دهد که در مجموع دو هزار و //    بازگشایی مدارس ووهان، کانون اولیه شیوع کرونا

ز حدود  مهد کودک، مدارس ابتدایی و متوسطه در ووهان روز سه شنبه گذشته درهای خود را برای استقبال ا  ۸۴۲

به گفته »وانگ چیفو« معاون دفتر آموزش شهر ووهان، دانش آموزان در این شهر   .میلیون دانش آموز باز کردند ۱.۴

تصاویر منتشر شده از آیین   .باید ماسک با خود داشته باشند، اما الزم نیست در مدرسه از این ماسک استفاده کنند

 .آموزان بدون ماسک در کالس های درس حاضر شده اند بازگشایی مدارس این شهر نشان می دهد که دانش

در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور واقع در شمال غربی   اما//     تدریس آنالین برای دانش آموزان سین کیانگ

آنالین برگزار می شود. دانش آموزان دبستان و مقاطع متوسطه اول از    چین کالس ها همچنان به صورت  و دوم 

کنند می  تحصیل  آنالین  صورت  به  اینترنت  و  تلویزیون  مخابرات  .طریق  اول شهریور  محلی شرکت  از  کیانگ  سین 

شروع به ارائه خدمات باند پهن و تلویزیونی رایگان با تامین منابع آموزشی رایگان برای دانش آموزان و دانشجویان  

ر خالف سایر استان های دیگر به صورت آنالین در کالس ها حاضر  دلیل اینکه دانش اموزان این منطقه ب  .کرده است

 .شده اند این است که این اواخر مواردی از ابتال به کرونا در این استان گزارش شده است



 
در ایران نیز با توجه به اینکه مدارس از امروز شنبه آغاز بکار خواهند کرد //    آیا مدل چین در ایران جوابگو است؟ 

ن و مدارس است اما آیا  رعایت مسایل و پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا یکی از دغدغه های والدین، مسئوال

قبل از هرچیز باید توجه   مدل بازگشایی مدارس و دستورالعمل های چین برای مدارس ایران هم پاسخگو است؟ 

امروز   به  ۲۱داشت  ابتال به کرونا گزارش نشده است و  از  امین روزی است که در سراسر خاک چین هیچ موردی 

بدون   را  مدارس  توان  می  این شرایط  در  لذا حتی  است؛  پاک شده  کرونا  از  کشور  این  که  گفت  توان  می  نوعی 

برگزار کرد، اما از آنجائیکه عفونت یک نفر ممکن است صدها و    رعایت پروتکل های بهداشتی و مانند سال های قبل

قطعا روش های    .حتی هزاران دانش آموز دیگر را هم مبتال کند در چین همچنین این پروتکل ها رعایت می شود

بازگشایی مدارس در چین مدل مناسبی برای کشورهای دیگر از جمله ایران است اما باید توجه داشت چین پیش  

با برای از  انجام نشده باشد؛  انجام داده است که ممکن است در سایر کشورها  زیادی  اقدامات  زگشایی مدارس 

روز گذشته از شهر محل تحصیل خود خارج نشده اند، هر روز درجه تب خود را از   ۱۴مثال دانش آموزان چینی در  

سه هفته حتی یک مورد از ابتال به کرونا  طریق والدین به معلم و مدرسه اعالم کرده اند و این کشور برای بیش از  

دانش اموزان چینی همچنین فعالیت های روزانه خود مانند خرید از مغازه ها، استفاده    .را هم گزارش نکرده است

از شهربازی و ... را به مدارس اعالم کرده اند تا اگر در این مراکز مورد مشکوکی به کرونا گزارش شده باشد این 

ب آموزان  معرفی شونددانش  درمانی  مراکز  به  کرونا  انجام تست های  مدارس چین همچنان    .رای  در  این حال  با 

شستن دست ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی به صورت جدی توصیه می شود و به نظر می رسد  

 .دانش آموزان با رعایت این پروتکل ها، با آرامش بیشتری می توانند در مدارس حاضر شوند

 

 تدابیر کشورهای شرق آسیا برای بازگشایی مدارس 

آغاز سال   -ایرنا    -پکن با  آسیا همزمان  در  از جمله  جهان  در سراسر  ها  نگرانی  از  جدیدی  موج  که  است  چندی 

ها، هر  های شرق آسیا برای رفع این نگرانی گیری کرونا به راه افتاده است؛ دولتتحصیلی جدید در شرایط همه

گرف پیش  در  کشورشان  در  مدارس  بازگشایی  برای  را  تدابیر خاصی  ایرنا، کشورهای شرق   .اندته یک  گزارش  به 

گیری کرونا در مراکز آموزشی کنترل داشته باشند همه تالش خود را بکار گرفته اند تا بتوانند بر وضعیت همه   آسیا

هم امر مهم آموزش که اصل زیربنایی برای توسعه    آموزان را برطرف کنند وها و دانش های خانواده   تا هم دغدغه 

تصمیم سازان چند کشور مهم در حوزه شرق آسیا از   .اعی و اقتصادی هر کشوری است، مغفول نماندپایدار اجتم

جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی و مغولستان برنامه های متفاوت و خاصی را برای بازگشایی مدارس در  

 :پیش گرفتند که به شرح ذیل است

شهریور(   ۱۱سال تحصیلی جدید در چین از ابتدای سپتامبر )//     میلیون دانش آموز چینی به مدارس  ۲۴۰بازگشت  

شهریور( به مرور تمام مدارس چین   ۱۷سپتامبر )  ۷در برخی از استان های این کشور شروع شده و قرار است تا  

یل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند به به دل(  ۱۳۹۸دی  )  ۲۰۱۹بازگشایی شوند. مدارس چین که در دسامبر سال  

  .از اردیبهشت سال جاری و به دنبال کنترل نسبی این ویروس دایر شدند و ترم دوم تحصیلی را به پایان رساند  مرور

بیش از  میلیون دانش آموز،  ۲۴۰ چین دارای گسترده ترین سیستم آموزشی در جهان است این کشور تقریبا دارای

و   ۴۷میلیونی دانش آموزان چین حدود    ۲۴۰از جمعیت    .هزار مدرسه است  ۵۱۴د  میلیون معلم و حدو  ۱۵ میلیون 

هزار نفر   ۴۱۰میلیون و    ۷۲میلیون نفر در دبستان و متوسطه اول )راهنمایی(،    ۱۰۶ هزار نفر در مهدکودک ها،  ۱۴۰

حدود   و  دوم(  )متوسطه  دبیرستان  تحصیل  ۱۷در  به  مشغول  ها  هنرستان  در  هم  نفر  مدارس    .هستند  میلیون 

سراسر چین قرار است امسال به صورت حضوری برگزار شوند اما در حال حاضر مدارس استان سین کیانگ واقع  

در شمال به صورت آنالین دایر شده اند و قرار است بعد از کنترل ویروس کرونا در این استان نیز مدارس به صورت  

مدارس در هنگ کنگ هم به عنوان یک منطقه اداری ویژه مدارس این کشور )چین( قرار است    .حضوری دایر شوند

https://www.irna.ir/news/84024310/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3


 
)  ۲۳ از بازگشایی شوند  ۲سپتامبر  را به صورت کامل    .مهر(  ویروس کرونا  بود  توانسته  ماه پیش  دو  تا  هنگ کنگ 

بازگشایی چین  از  زودتر  را  مدارس  و حتی  کند  منطقه،    کنترل  این  در  ویروس  این  دوباره  دلیل شیوع  به  اما  کرد، 

اما در تایوان هم به عنوان منطقه دیگری از سرزمین پهناور چین، با توجه به اینکه    .مدارس بار دیگر تعطیل شدند

ویروس کرونا زودتر از چین و هنگ کنگ کنترل شد و حتی می توان گفت ویروس در این منطقه آنطور که در سایر  

کشورها و مناطق شایع شد شیوع نیافت، مدارس جز در زمان محدودی اصال تعطیل نشدند و روال عادی خود را  

کنترل دمای بدن قبل از ورود به مدرسه، استفاده از ماسک تا پیش از ورود به کالس ها، رعایت    .سپری می کنند

نی و برخورداری مدارس و کالس ها از  پروتکل های بهداشتی مانند فاصله اجتماعی، شستن دست ها با ضد عفو

 .وسایل ضد عفونی از جمله اقداماتی است که در مدارس چین انجام می شود

میلیون دانش آموز    ۱۷.۵ژاپن دارای  //    مدارس بازگشایی مدارس در ژاپن، حضور سه روز در هفته دانش آموزان در

میلیون آنها در مهد کودک و ابتدایی تحصیل می کنند و بقیه هم در متوسطه اول و    ۱۱است که از این تعداد حدود  

بسیاری از مدارس این کشور به رغم شیوع ویروس کرونا و عدم کنترل کامل آن از    .دوم مشغول به تحصیل هستند

طبق برنامه قرار    .شهریور کامال دایر شوند  ۲۰ه مرور شروع شده و قرار است تمام مدارس تا  روز دوشنبه پیش ب

است مدارس ژاپن به صورت حضوری باشند هر چند مقامات می گویند تدابیر الزم برای بازگشت مدارس به تدریس  

رد اما به طور کلی دانش آموزان  در ژاپن هر مدرسه ای استراتژی و برنامه خاص خود را دا  .آنالین را اندیشیده اند

ژاپنی در روزهای متناوب و به صورت حضوری در کالس ها شرکت می کنند به طوری که کالس ها فقط تا نصف پر  

تعطیالت تابستانی مدارس در ژاپن امسال کوتاه تر بود تا کالس هایی که در فصل بهار به علت شیوع   .می شوند

جبران شون لغو شدند،  کرونا  )  .دویروس  اوت  ماه  در  معموال  ژاپنی  آموزان  تا    ۱۰دانش  تعطیل   شهریور(  ۱۰مرداد 

شورای آموزشی محلی در سراسر کشور برای   ۷۰۰هستند اما وزارت آموزش ژاپن اعالم کرد که بیش از هزارو و  

 .جبران زمان از دست رفته، امسال تعطیالت تابستانی را کوتاهتر کردند

میزان ش از  تابعی  مدارس  فعالیت  کره جنوبی،  در  مدارس  کرونابازگشایی  دارای  //     یوع  میلیون   ۱۱کره جنوبی 

میلیون در سطح متوسطه اول و سه میلیون و   ۴هزار نفر آنها در دبستان،    ۳۰۰دانش آموز است که سه میلیون و  

تحصیل هستند  ۶۰۰ به  مشغول  دوم  متوسطه  در سطح  نیز  آنها  از  نفر  دارای    .هزار  کشور  مدرسه    ۲۰این  هزار 

مرداد   ۱۵از ابتدای شهریور و برخی مدارس نواحی کم خطر و شهرهای کوچک از  است. مدارس در این کشور هم  

شروع شده اند، اما اعالم شده است تا ابتدای مهر ماه انتخاب شیوه حضوری یا آنالین برای دانش آموزان اختیاری  

وزش و پرورش اعالم کرده  مقامات وزارت آم  .است و آنها می توانند یکی از این دو شیوه را تا این تاریخ انتخاب کنند

آنها  کنند  گیری می  تصمیم  کنند  مدارس تصویب  برای  نهایی  به صورت  را  روشی  اینکه چه  برای  مهر،  دوم  از  اند 

 .اعالم کرده اند تصمیم در مورد نحوه بازگشایی مدارس تابعی از وضعیت کنترل ویروس کرونا در کشور خواهد بود

در  مدارس  همه  شود،  اعمال  سه  سطح  هشدار  چنانچه  جنوبی،  کره  پرورش  و  آموزش  وزارت  اعالم  اساس  بر 

سراسر کشور الزم است به آموزش از راه دور روی بیاورند. قرار است مدارس ابتدایی و راهنمایی با ظرفیت یک  

 .سوم و مدارس دبیرستان با ظرفیت دو سوم در هر کالس دایر شوند

نامعلوم همچنان  شمالی،  کره  در  مدارس  دانشگ//     بازگشایی  و  مقاطع مدارس  کلیه  در  شمالی  کره  های  اه 

تحصیلی همچنان تعطیل است و تاریخ مشخصی هم برای بازگشایی آن اعالم نشده است با این حال پیونگ یانگ  

مدعی است که کرونا در این کشور شیوع پیدا نکرده است اما با هدف جلوگیری از شیوع، دولت این کشور ضمن 

کره شمالی پیشتر شهر    .انشگاه ها را همچنان تعطیل نگه داشته استماه پیش، مدارس و د  ۸بستن مرزها از  

مدت   به  کرونا  به  مشکوک  مورد  یک  شناسایی  دلیل  به  را  جنوبی  کره  با  مرزی  نقطه  در  سونگ«  روز    ۴۰»کائه 

آمار مشخصی از تعداد دانش آموزان و دانشجویان در حال تحصیل در این کشور در دست نیست    .قرنطینه کرده بود

 .ن نوع آمارها در کره شمالی محرمانه بحساب می آیندای



 
در مغولستان به عنوان کشوری که کمترین تعداد مبتالیان و جان  //    مدارس مغولستان ترکیبی از حضوری و آنالین

شهریور( بازگشایی شده اند اما دانش آموزان مدارس فنی و    ۱۱باختگان کرونا را دارد، مدارس از روز اول سپتامبر )

از   ای  )  ۱۴حرفه  کالس  ۲۴سپتامبر  در  شد شهریور(  خواهند  حاضر  آموزان    .ها  دانش  کشور  این  در    ۳در  را  روز 

مدارس می گذرانند و به مدت دو روز در هفته هم دروس را به صورت آنالین دنبال می کنند با این حال قرار است  

شود یمتصم لحاظ  اکتبر  ماه  در  ها  عفونت  به  بسته  کشور  این  در  ها  کالس  وضعیت  مورد  در  کشور    .نهایی  این 

میالدی به عنوان بخشی از اقدامات جلوگیری از شیوع بیماری (  ۱۳۹۹آسیایی از ماه ژانویه سال جاری )دی ماه  

 .همه گیر کرونا تمام سازمان ها و نهادهای آموزشی را تعطیل کرده بود

 

 میلیون نورون ۱۰۰شبیه مغز با بیش از   ایابداع رایانه

میلیون نورون دارد؛ این اولین نمونه از    ۱۰۰اند که بیش از  مغز ابداع کرده   ای شبیهمحققان چینی رایانه   -ایرنا  -تهران

به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری شینهوا، این رایانه    .این نوع رایانه است که در این کشور ساخته شده است

 Darwin) «موس  »داروین دانشگاه و آزمایشگاه »ژجیانگ« در چین ساخته شده است محققان جدید که با همکاری

Mouse) دارد گفت:»  .نام  ژجیانگ  آزمایشگاه  مدیر  شیقیانگ«،  شامل   زو  پیشرفته  تکنولوژی  با  دستگاه    ۷۹۲این 

میلیارد سیناپس    ۱۰۰ میلیون نورون و حدود  ۱۲۰از   است. این دستگاه مغز تراشه نسل دوم داروین است که شبیه

  ۵۰۰تا    ۳۵۰تنها   مصرف برق این کامپیوترز موش است. متوسط  نورون ها در مغ پشتیبانی می کند که معادل تعداد

است رایانه»  .وات  فناوری  و  علوم  کالج  از  گانگ«،  داشت،   پان  عهده  بر  را  محققان  ریاست  که  ژجیانگ  دانشگاه 

دقیقاً مانند بلوک های ساختمانی، در سه شاسی استاندارد سرور  تراشه محاسباتی شبه مغز را  ۷۹۲گفت: این  

در عین حال، محققان یک سیستم عامل نیز ابداع کردند که     .مغز بسازیم م کرده تا یک کامپیوتر قدرتمند مشابهادغا

 Darwin) «به طور خاص برای کامپیوترهای مغز مانند طراحی شده است؛ این سیستم عامل که »داروین او.اس

OS ) حقق می بخشد و از عملیات و برنامه های رایانه  نام دارد مدیریت و برنامه ریزی موثر منابع سخت افزاری را ت

به گفته محققان ، محاسبات شبه مغز به استفاده از سخت افزار و نرم افزار   .های مغز مانند پشتیبانی می کند

وعی  الگوی جدید هوش مصن  یک برای شبیه سازی مکانیسم ساختاری و عملکردی شبکه عصبی مغز و ساخت

یک معماری نوآورانه محاسباتی است که به عنوان یکی از راه های مهم   اشاره دارد. محاسبات شبه مغز در واقع

شود می  گرفته  نظر  در  مصنوعی  هوش  مانند  هایی  زمینه  در  محاسبات  به  مربوط  پیچیده  مشکالت  حل   .برای 

است قادر  کامپیوتر  نوع  این  افزودند:  مخت محققان  امکان همکاری چندکارهای هوشمندانه  از جمله  در   لفی  ربات 

عملیات های شبیه سازی شده در مقابله با سیل و عملیات نجات، شبیه سازی مناطق مختلف مغز و ارائه سریعتر 

شبیه سازی مغز  آنها خاطر نشان کردند که با  .ابزار شبیه سازی در مقیاس بزرگ برای تحقیقات علمی انجام دهد

مان برخی بیماری های مغزی که  این امر به در می توانیم اصول کار قسمت های مختلف مغز را درک کنیم. انسان،

مغز، چشم  در آینده، کامپیوترهای مشابه با استفاده از رویکردهای پزشکی قابل تشخیص نیستند، کمک می کند.

 در سه زمینه اصلی هوش مصنوعی، علوم مغزی و بیماری های مغزی خواهند  انداز کاربردی وسیع تری از جمله

محاسبات شبه مغز  دانشگاه ژجیانگ گفت: انتظار می رود چین و رییسعلوم   آکادمی وو ژائوهوی« از»    .داشت

عنوان محاسبه به  مهم  نوع  هوش   یک  و  مغز  علوم  تحقیقاتی  پروژه  دستاورد  آخرین  این  شود.  ظاهر  آینده  در 

ی  مصنوعی است که از آن به عنوان پروژه دو مغز یاد می شود. با الگوبرداری از ساختار و مکانیسم مغز، انتظار م

  .رود این پروژه یک معماری رایانه ای جدید ایجاد کند که آینده را هدایت می کند

 

 نخستین فضاپیمای قابل استفاده مجدد چین به فضا رفت 

https://www.irna.ir/news/84027129/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.irna.ir/news/84027290/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA


 
»النگ نخستین  -ایرنا  -تهران موشک  یک  با  چین  مجدد  استفاده  قابل   (Long March ۲F) «اف  ۲مارچ   فضاپیمای 

صحرای مقر از در  شد گوبی پرتاب  پرتاب  فضا  به  کشور  این  شمال  اینترنتی    .در  پایگاه  گزارش  به 

هوافضای نیوساینتیست، سازمان  اعالم  ماموریت  طبق  آینده  نسل  اعزام  برای  را  زمینه  عملیات  این  های چین، 

فراهم می فضا  به  دار  تعیین شده  سرنشین  تاسیسات  در  زمین  مدار  در  عملیات  مدتی  از  پس  فضاپیما  این  کند. 

می  چین در فنفرود  مذکور  عملیات  در  می  چندبار هایاوری  آید.  آزمایش  پشتیبانیمصرف  و  برای   فناورانه شود 

البته اطالعات زیادی درباره این فضاپیما یا عملیات پرتاب آن وجود   .شودآمیز از فضا نیز فراهم می  استفاده صلح

نظامی مقامات  از  یکی  زمینه چین ندارد.  این  در  نشود،  فاش  نامش  خواست  فن که  عملیات  این  در  اوری  گفت: 

آزمایش می   نوینی های بار  نخستین  برای  که  دارد  متفاوت  وجود  نیز  آن  پرتاب  و روش  فضاپیما، جدید  این  شوند. 

اما این منبع ناشناس خاطر نشان کرد فضاپیمای یاد    .اقدامات شدید امنیتی انجام شده است به همین دلیل است.

ده مجدد است. این هواپیما هم اکنون مشغول عملیات  است که قابل استفا X-۳۷B شبیه هواپیمای آمریکایی شده

چین در دهه گذشته   اندرو جونز« روزنامه نگاری که برنامه فضایی چین را پوشش می دهد، گفت:»  .در فضا است

که قصد دارد با چنین  اعالم کرد  ۲۰۱۷در زمینه فناوری هواپیماهای فضایی فعالیت کرده است. این کشور در سال  

نقلیه تا سال    وسیله  ادامه داد:   .پرواز کند  ۲۰۲۰ای  را به   وی  تواند فضانوردان چینی  نقلیه ای می  چنین وسیله 

ژان دویل« تحلیلگر »  .مدار زمین ببرد و از مدار احتماال به ایستگاه فضایی برنامه ریزی شده آینده چین انتقال دهد

یک فضاپیمای سرنشین دار قابل استفاده مجدد   فضایی که فعالیت های فضایی چین را ردیابی می کند، نیز گفت:

 Shenzhou بلند پروازانه چین باشد که شامل فضاپیمای عملیاتی می تواند بخشی از برنامه فضایی سرنشین دار

 .و یک وسیله نقلیه جدید در اعماق فضا باشد

 

 نخستین فضاپیمای قابل استفاده مجدد چین با موفقیت فرود آمد 

ه مجدد چین که دو روز پیش  خبرگزاری شینهوا گزارش داد: نخستین فضاپیمای آزمایشی قابل استفاد   -ایرنا  -تهران

این موفقیت بزرگ می بازگشت.  تعیین شده  به محل  بود، با موفقیت  پرتاب شده  انجام سفرهای  به فضا  به  تواند 

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مأموریت بی سر و صدا انجام شد و رسانه های دولتی    .دورتر به فضا منجر شود

ب و فرود این فضاپیما را منتشر کنند. هنوز هیچ جزئیاتی درباره فن آوری های  نباید عکس یا فیلم ویدئویی از پرتا

اکنون رسانه های اجتماعی چین مملو از حدس و گمان در مورد فضاپیما هستند،   .آزمایش شده ارائه نشده است

مفسران از  با برخی  را  فضاپیما  کنند؛ X-۳۷B این  مقایسه می  متحده  ایاالت  هوایی  هواپیمای  ی X-۳۷B نیروی  ک 

فضایی خودکار ساخته شده توسط شرکت بوئینگ است که می تواند مدت طوالنی در مدار باقی بماند و بعد به  

سفینه ای را به فضا پرتاب می کند    ۲۰۲۰سه سال پیش، چین اعالم کرد که در سال    .خودی خود به زمین بازگردد

مجدد نیز خواهد بود؛ قابل استفاده مجدد بودن این فضاپیما   که می تواند مانند هواپیما پرواز کند و قابل استفاده

شود می  مأموریت  های  هزینه  کاهش  و  پرتاب  دفعات  افزایش  فضاپیمای    .باعث  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز 

آزمایشی پرتاب شده توسط چینی ها یک هواپیمای بال ثابت مانند شاتل فضایی آمریکا بوده است یا خیر. اگر این  

بود X-۳۷B فضاپیما شبیه پنجم شاتل فضایی خواهد  یک  تقریباً  آن  اندازه  این فضاپیمای چینی روز جمعه   .باشد، 

 «، خانواده ای از راکت ها که سال ها سفینه فضایی »شن ژو( Long March ۲F ) «اف ۲توسط راکت »النگ مارچ  

(Shenzhou)  کرد منتقل  مدار  به  بدون سرنشین  و  دار  مأموریت های سرنشین  در  قرار  را  زمین  مدار  در  است،  ه 

 .به فضا سفر کرد با فضاپیمای »شن ژو« ،۲۰۰۳گرفت. یک تبعه چینی برای اولین بار در سال 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -
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تاکید بر توسعه همکاری چندجانبه در سازمان شانگ  /   یران با دبیرکل سازمان شانگهای در دیدار سفیر ا

 های

های، طرفین بر توسعه و تقویت همکاری چند های شانگ در دیدار سفیر ایران در چین با دبیرکل سازمان همکاری 

از پکن، در   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل  .های تاکید کردندجانبه در سازمان همکاری شانگ 

های، طرفین بر های شانگ دیدار سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین با والدیمیر نوروف دبیرکل سازمان همکاری 

در سازمان همکاری شانگ تقویت همکاری چند جانبه  و  کردندتوسعه  تاکید  آستانه  محمد    .های  در  زاده  کشاورز 

کشور  خارجه  وزرای  اجالس  شانگبرگزاری  همکاری  سازمان  عضو  نوروف«  های  »والدیمیر  با  مسکو،  در  های 

کرد گفتگو  و  دیدار  پکن  در  سازمان  این  کشور   .دبیرکل  خارجه  امور  وزیران  شورای  سازمان  نشست  عضو  های 

نوروف در این دیدار خاطرنشان    .»مسکو« برگزار شود  ور درشهری  ۲۰و    ۱۹های  های قرار است روز همکاری شانگ

های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و های مختلف به ویژه در زمینه کرد دو طرف توانایی باالیی برای همکاری در زمینه 

های با  های دبیرخانه سازمان همکاری شانگ وی اظهار داشت: نقشه راه توسعه همکاری  .امور بشردوستانه دارند

های امضا شد بستر بسیار خوبی که سال گذشته در جلسه شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگ اعضا  

کشور  سایر  و  ایران  تشدید  برای  راستای  در  شانگهای«  همکاری  سازمان  »خانواده  از  عضوی  عنوان  به  ها 

استهمکاری یکدیگر  با  »نقدبیرکل سازمان همکاری شانگ  .ها  این  داد:  ادامه  راهای  فرصت شه  های خوبی  ه« 

کشور  مشارکت  شانگ برای  همکاری  سازمان  کارشناسان  و  وزرا  نشست  در  بیشتر ها  تعمیق  منظور  به  های 

اقتصادی فراهم میهمکاری و  تجاری  ایران دبیرکل سازمان همکاری شانگ   .کندهای  پیشنهاد کرد  های همچنین 

  .های فکر بر عهده بگیردر جوانان را با مشارکت اتاقر اموهای این سازمان به ویژه دسازماندهی برخی از رویداد

های مهم آینده سازمان همکاری  نوروف همچنین در این نشست، سفیر ایران در چین را در جریان مقدمات رویداد 

های عضو سازمان همکاری  های از جمله نشست شورای وزیران خارجه و نشست شورای روسای کشور شانگ

قرارشانگ که  گذاشتاست    های  برگزار شوند،  روسیه  در  امسال  از    .پاییز  دیدار  این  در  در چین هم  ایران  سفیر 

مند به تقویت های در تامین ثبات و امنیت منطقه قدردانی کرد و گفت: تهران عالقهنقش سازمان همکاری شانگ

با سازمان همکاری شانگ  بیشتر  استروابط  فضای  .های  در  که  نشست  این  پایان  در  صمیوی  برگزار شد  ی  می 

 .های نقش فعالی داشته باشدافزود: ایران آماده است تا در تقویت همکاری با سازمان همکاری شانگ

 

 ه چین ملزم به ارائه گواهی سالمت هستند مسافران ورودی از آمریکا ب /   با صدور بخشنامه اعالم شد

به   .کشور ملزم به ارائه گواهی سالمت هستندکنند در بدو ورود به این  مسافرانی که از آمریکا به چین پرواز می

به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز؛ همه مسافرانی که از آمریکا    خبرگزاری صدا و سیما گزارش سرویس بین الملل

را ارائه کنند. این   ۱۹-هی عدم ابتال به بیماری کوویدعازم چین هستند قبل از آنکه سوار بر هواپیما شوند باید گوا

ز پرواز است منفی بوده باشد و آن را  ها که مربوط به سه روز قبل امسافران باید نتیجه آزمایش اسید نوکلئیک آن

به مسئوالن فرودگاه نشان دهند. بر هواپیما  روز    هنگام سوار شدن  از  اجرایی خواهد    ۱۵این بخشنامه  سپتامبر 

این بخشنامه را سازمان هواپیمایی کشوری چین به همراه اداره کل گمرک و وزارت امور خارجه چین مشترکا    .شد

بخشنام این  کردند.  شد.منتشر  منتشر  آمریکا  در  چین  سفارت  رسمی  سایت  وب  در  جمعه  روز  این   ه  براساس 

کشور  سایر  شهروندان  و  چین  اتباع  مستقیتصمیم  آمریکا  از  دارند  قصد  که  باید  ها  کنند  پرواز  چین  مقصد  به  ما 

ال اگر قرار است  برای مث   آزمایش اسید نوکلئیک بدهند و گواهی عدم ابتال به کرونا را به مسئوالن امر نشان دهند.

 های هفتم تا دهم اکتبر باشد.مسافری در تاریخ دهم اکتبر سوار بر هواپیما شود تاریخ صدور گواهی باید بین روز 

کشور  اتباع  یا  برای  چین  سفارت  اختیار  در  سایت  وب  یا  ایمیل  طریق  از  سالمت  گواهی  باید  هم  خارجی  های 

 کنسولگری چین در آمریکا قرار گیرد.
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 : میتسن یخبرگزار -

 کند دولت چین دسترسی بیشتر به بازار خدمات را تسهیل می

خارجی،  گذاری  سرمایه  منفی  لیست  کردن  کوتاه  با  کشور  این  که  کرد  اعالم  چین  بازرگانی  وزارت  مقام  یک 

به نقل از شینهوا، یک مقام وزارت   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .دسترسی به بازار خدمات خود را تسهیل می کند

چین روز شنبه اعالم کرد که این کشور با کوتاه کردن لیست منفی سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به    بازرگانی

وانگ بینگنان، معاون وزیر بازرگانی چین در نمایشگاه بین المللی تجارت بخش   بازار خدمات خود را تسهیل می کند. 

ات و همچنین توسعه ابتکاری تجارت  در پکن، گفت: این کشور گسترش و بازگشایی صنعت خدم  ۲۰۲۰خدمات چین  

  خدمات را سرعت خواهد بخشید و محرک های رشد جدیدی را برای توسعه تجارت با کیفیت باال ایجاد خواهد کرد.

خدمات گفت: اقتصاد خدمات به  وانگ همچنین در نشستی درباره روندهای نوظهور در گشایش و توسعه تجارت  

به گفته این مقام، علی   نیروی محرکه جدیدی برای رشد اقتصادی و نقطه داغ همکاری جهانی تبدیل شده است.

خدمات   توسط  که  همانطور  آموزشی،  فشرده  خدمات  تجارت  رشد  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی  اختالالت  رغم 

انگیزه شود،  می  داده  نشان  ای  رایانه  را    اطالعات  آن  به  اعتماد  و  کرده  تزریق  جهانی  اقتصاد  بهبود  به  جدیدی 

درصدی    4.۷وانگ گفت: در پنج سال گذشته، تجارت خدمات چین شاهد رشد متوسط ساالنه    افزایش داده است.

این مقام وزارت بازرگانی    میلیارد دالر رسید.  ۷۸5به    ۲۰۱۹بوده است. واردات و صادرات خدمات این کشور در سال  

این کشور نقش مثبتی در اقتصاد جهانی داشته است. چی تأکید کرد که توسعه سریع تجارت خدمات    ن همچنین 

 انتهای پیام/

 

 : جیبس یخبرگزار -

 سند راهبردی ایران و چین، فرصتی برای بسترسازی اقتصادی /   کارشناس مسائل سیاسی

ساله ایران و چین، یک فرصت بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران است که    ۲۵خیری خواه بیان کرد: سند راهبردی  

الگوی  می یک  با  متناسب  اقتصادی  بستر  کندتواند  فراهم  را  سیاسی    .غیرغربی  مسائل  کارشناس  خواه  خیری 

، ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و  خبرگزاری بسیج سپاه ناحیه امام حسن مجتبی)ع( قزوین در گفتگو با خبرنگار

نوی ایران در خصوص پیش  تحلیل هجمه های کشورهای متخاصم  به  راهبردی  ساالر شهیدان،  ساله    ۲۵س سند 

یک   با  ایران  متخاصم  کشورهای  سند،  این  نویس  پیش  از  رونمایی  با  همزمان  کرد:  بیان  و  پرداخته  چین  و  ایران 

عملیات روانی بسیار گسترده هجمه های تندی را علیه این سند به راه انداخته و به دنبال ایجاد شک و تردید بین  

وی گفت: با رصد فضای سیاسی و رسانه ای حاکم   .اندی شدن این سند بودهافکار عمومی برای مقابله با عملیات

ای از دروغ پردازی های موجود در خصوص این پیش نویس، از یک  بر این موضوع، متوجه می شویم بخش عمده

سایت انگلیسی نشأت گرفته که یک رسانه تحلیلی در حوزه انرژی است و از همان روزهای اول رونمایی از پیش  

برانگیز به این سند داشته و به انجام یک عملیات روانی گسترده در این خصوص  نویس، یک نگاه به شدت چالش

ساله ایران و چین یک فرصت بزرگ    ۲۵کارشناس مسائل سیاسی در ادامه افزود: سند راهبردی    .پرداخته است

. الگویی ک الگوی غیرغربی فراهم کندتواند بستر اقتصادی مناسبی با یبرای جمهوری اسالمی ایران است که می

تواند فاقد مولفه های ایدئولوژی نظام حاکم بر چین نیز باشد و این نوع تعامل و همکاری دقیقا نقطه مقابل  که می

نفوذ سیاسی فرهنگی ارزشی و عملیاتی در کشور ما بوده است، باشد   .دیدگاه های غرب گرایانه که به دنبال 

خنان خود اظهار کرد : از نقطه نظر ویژه، این سند راهبردی می تواند به معنای پایان کارزار  خیری خواه در ادامه س
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فشار حداکثری و اختالل در تالش های آمریکایی صهیونیستی ،اروپایی عربی برای منزوی ساختن ایران باشد که  

بر توانمندی های داخلی خود های اقتصادی و قدرت راهبردی جمهوری اسالمی با تکیه  به معنای تقویت زیرساخت 

ظرفیت  از سایر  گیری  بهره  و  و  راه  نقشه  کالن،  نگاه  یک  در  راهبردی  این سند  نتیجه  در  بود.  خواهد  تجاری  های 

وی در پایان اضافه کرد: حال به سادگی متوجه خواهید    .ترسیم مسیر هایی غیر از مسیرهای تعامل با غرب است 

ای غربی و بعضاً داخلی چیست و چرا کشورهای متخاصم ایران به دنبال  شد که علت این هجمه ها در رسانه ه 

چه  هر  شناسایی  به  سیاسی  مسائل  درست  تحلیل  با  امیدواریم  هستند.  عمومی  افکار  در  تردید  و  شک  ایجاد 

با بیشتر حربه ها و فتنه های دشمن پرداخته و راهکارها و راهبردهای مقابله با آن را طراحی کنیم، به مدد الهی  

 /ب ۳۰ت/1008 .روشن بینی و بصیرت مردم این دسیسه نیز خنثی خواهد شد

 

 :( بنای)ا ران یکتاب ا  یخبرگزار -

 کتابفروشی سورئالیسمی شهر چین از جنس شیشه و نور 

چونگ شهر  زونگشوگ  نقاشیکتابفروشی  سبک  اساس  بر  استکینگ  شده  ساخته  سورئالیستی  به    .های 

های اخیر سیاست دولت چین حمایت ، در سال (newatlas) به نقل از نیواطلس (ایبنا) خبرگزاری کتاب ایران گزارش

کتابفروشی ساخت  زاز  کتابفروشی  است.  بوده  کتاب  مطالعه  به  مردم  جذب  برای  جذاب  شهر های  ونگشوگ 

های سورئال  های مدرن با معماری جالب آن است که بر اساس سبک نقاشیکینگ یکی از این کتابفروشیچونگ

از شیشه   .ساخته شده است این کتابفروشی جالب چینی  های جالب و رنگی استفاده  در طراحی داخل و خارج 

ده است. در این کتابفروشی که ماه گذشته  شده است که نورپردازی خاص آن جلوه زیبایی به کتابفروشی بخشی

از شیشه  اتمام رسیده است  زیباتر شدن قفسهبه  برای  سقف کتابفروشی   .ها استفاده شده استهای خاصی 

ها را از هم تشخیص دهید. در این  توانید جهت کتابهای بزرگی تعبیه شده است و وقتی به باال نگاه کنید نمیآینه 

مثل سا نیز  کتابفروشی کتابفروشی  مطالعه  یر  البته  و  کودکان  تفریح  و  بازی  برای  مکانی خاص  های کشور چین 

کتاب آنها در نظر گرفته شده است که طراحی و معماری آن با کل مجموعه تفاوت دارد. در قسمت کودکان چیدمان  

ودکان به کتاب فراهم های رنگی تزیین شده است و مکانی زیبا برای جذب کها با پالستیک و چوبها و قفسه کتاب 

کتابفروش  .شده است کافی طبق رسم  به  مدرن، قسمتی هم  و  معاصر  تا  های  داده شده است  اختصاص  شاپ 

های خود را تهیه کنند. شرکت ایکس لیویونگ طراح این  های گرم و سرد کتاب ها بتوانند با صرف نوشیدنیمشتری 

ها در کشور چین و سایر کشورهای جهان  از این کتابفروشیهای آینده بسیاری  کتابفروشی اعتقاد دارد در سال

 ۲۹۵۳۱۶ : کد مطلب .خواهیم دید

 

 : بازار -

 سال دیگر تا برتری کامل اقتصاد چین زمان الزم است   ۱۰تنها   :رئیس اتاق ایران و چین

حریری، رییس اتاق ایران و چین معتقد است که تقویت یوان به جای دالر به عنوان ارز برتر رایج میان کشورها، از  

که حتی  یک پروسه برنامه ریزی شده و زمان بر است مدتها پیش در دستور کار این کشور قرار گرفته، اما این اقدام

در طی دهه های  :تهمینه غمخوار؛ بازار  .سریع این فرآیند ندارندخود چینی ها نیز زیاد عجله و اصراری برای انجام  

اقداماتی ضد دالری را با هدف افزایش نفوذ پول   گذشته، کشور چین به عنوان بازیگر اصلی قدرت اقتصادی جهان،

بین بازارهای  تنوع در دارایی های ارزی خود در  ایجاد  و  آغاز کرده استملی  برتر اقتصادی    .المللی  دومین قدرت 

افزون خود در بسیا جهان با هدف با پیشرفتهای روز  نوین  تکنولوژی و فن آوری های  از عرصه ها به خصوص  ری 

http://www.ibna.ir/fa/longtrans/295316/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.ibna.ir/
https://www.tahlilbazaar.com/news/39454/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tahlilbazaar.com/news/39454/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tahlilbazaar.com/news/39454/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به تا  است  تالش  در  امریکا  نفوذ  تبدیل یک کاهش  دنیا  در  سی،    .شود پرچمدار  بی  ان  سی  گزارش  اساس  بر 

که کردند  اعالم  منتشر شد،  روز جمعه  در  که  گزارشی  در  استنلی  مورگان  امریکایی  بانک  یوان   تحلیلگران  سهم 

دو درصدی آن برسد و برتری   ایی های ذخیره ارزی جهانی می تواند به بیش از دو برابر از سطح فعلیدر دار چین

با   پیش بینی کرده بود که مورگان استنلی همچنین  .خود را نسبت به سهم ین ژاپن و پوند انگلیس جلوه گر سازد

این کشور می تواند جایگاه سوم را در فشارهای پکن برای استفاده بیشتر از یوان در سطح بین المللی، پول ملی  

طبق برآوردهای این بانک، واحد پول چین که به طور   .کسب کند تا ده سال آینده میان ارزهای بزرگ در سطح جهان

درصد دارایی های ذخیره ارزی در    ۱۰به پنج تا    ۲۰۳۰می گویند، می تواند تا سال   RMB رسمی به آن رنمینبی یا

طبق برآوردهای بانک امریکایی مورگان استنلی، ارز چین می    .ز خارجی دنیا را شامل شودجهان برسد و ذخایر ار

سال   تا  تا    ۲۰۳۰تواند  پنج  برسد  ۱۰به  جهان  در  ارزی  ذخیره  های  دارایی  لرد   درصد  جیمز  رابطه،  همین  در 

بانک این  المللی  بین  المل استراتژیست  بین  بازار مالی در چین،  افتتاح  به  با توجه  بازار سرمایه   لی تر شدنگفت: 

به همراه که ثابت مشاهده می شود  درآمد  و  با رنمینبی، استفاده   در سهام  فزاینده معامالت برون مرزی  نسبت 

ای گونه  به  را  کشور  این  ملی  پول  شدن  مطرح  و  دهد بیشتر  می  جلو  تأثیر    .واقعی  وجود  با  بانک  این  همچنین 

و همچن پاندمی اقتصاد چین  در  تغییر ویروس کرونا  یوان  به  را نسبت  انداز مثبت خود  نقاط جهان، چشم  ین سایر 

که در ابتدای سال گذشته توسط این بانک انجام شده بود   نداده و از نظر آن، آخرین پیش بینی، پیش بینی پیشین

بانک های مرکزی بیشتری تأیید می کند که بر اساس آن،  را در صندوق ه   را  یوان  تدریج  به  ای  در سراسر جهان 

اند کرده  ذخیره  اظهارات  .خود  حداقل   طبق  استنلی،  ارز ناظر  ۱۰مورگان  این  گذشته،  سال  در  ذخایر   ارز  به  را 

به   آن  دارندگان  کل  تعداد  که  اند  کرده  اضافه  خود  است  ۷۰فارکس  رسیده  در    .نفر  بیشتری  مرکزی  های  بانک 

اند کرده  در خزانه های خود ذخیره  را  یوان  تدریج  به  اظهارات  سراسر جهان    ۱۰مورگان استنلی، حداقل   کهطبق 

نفر رسیده  ۷۰را به ذخایر فارکس خود اضافه کرده اند که تعداد کل دارندگان آن به  ارز در سال گذشته، این ارز ناظر

بازار   است در  یک فارکس معامله  خرید  از  است  هم ارز عبارت  فروش و  عبارت   ارزی زمان،  به  و  دیگر 

های بانک بین المللی گلدمن ساچز هشدار داده اند که در حالی که استراتژیست  (ی می باشدخارج ارز تبادل دیگر

نگرانی های  المللی،  بین  در سطح  یوان  از  بیشتر  استفاده  با  برتر جهانی  قدرت  به  برای دستیابی  تالش چین  با 

دارد، وجود  جهان  ذخیره  ارز  عنوان  به  دالر  موقعیت  با  رابطه  در  حری جدی  رضا  اتاق   رئیس ری،مجید 

سومین   چین نیز در گفتگو با خبرنگار بازار در رابطه با کسب جایگاه سوم یوان به عنوان بازرگانی ایران و مشترک

بیش از یک دهه است که یوان چین به عنوان یک ارز جهان شمول   اظهار کرد: با توجه به این که ذخیره ارزی جهان

یک پروسه برنامه ریزی   در دستور کار این کشور قرار گرفته، اما این اقدام در نظر گرفته شده و تقویت این پول ملی

که حتی خود چینی ها نیز زیاد عجله و اصراری برای انجام سریع   شده از سوی چین در جهت تقویت پول ملیست

ادالت خود را  چین همچنین گفت: چین هم اکنون برخی از مب بازرگانی ایران و اتاق مشترک رئیس  .این فرآیند ندارند

با برخی از کشورهای حوزه آسه آن مانند روسیه و کشورهای آسیای میانه و دیگر هم پیمانان تجاری خود از طریق  

اما دهد،  می  انجام  آینده   یوان  سال  پنج  طی  مثال  که  نیست  مفهوم  این  به  باره  این  در  چین  تالش  و  اقدام  این 

دار و ضعیف می شود، زیرا معتبرتر شدن این ارز برای مبادالت    دالر به عنوان ارز شماره یک جهان خدشه جایگاه

اصلی  رقیب  عنوان  به  امریکا  که  اقداماتی  خالف  بر  چین  دولت  که  است  بر  زمان  جهان  سطح  در  المللی  بین 

معتبرتر  حریری: .طبق زمان بندی و برنامه از پیش تعیین شده در حال حرکت می باشد اقتصادی آن انجام می دهد،

پول ملی چین برای مبادالت بین المللی در سطح جهان زمان بر است که دولت چین بر خالف اقداماتی که  شدن  

دهد، انجام می  آن  اقتصادی  اصلی  رقیب  عنوان  به  در حال   امریکا  تعیین شده  پیش  از  برنامه  و  بندی  زمان  طبق 

خایر ارزی دالر با رقمهای چندین میلیارد  عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: خود چین نیز بزرگترین ذ  حرکت می باشد

در اختیار دارد و حتما به شکلی عمل می کند که کمترین میزان آسیب به اقتصاد آن وارد شود و یوان به   دالری را



 
با استفاده از پارامترهای مختلف به ارز رایج بین کشورها تبدیل شود و چین به  نقطه بزرگترین اقتصاد دنیا   تدریج 

که   بر اساس گزارش سی ان بی سی، داده های صندوق بین المللی پول نشانگر این مسئله است   .دست یابد

نخستین بار در سبد ارزهای ذخیره اصلی این صندوق قرار گرفت، دو  در ذخایر جهانی از زمانی که برای سهم یوان

ده است. رقبای اصلی آن این ارز  درصد رسی  ۲.۰۲که اکنون     برابر شده است. در آن زمان ، سهم یوان یک درصد بود

درصد سهام جهانی فارکس    ۶۲درصد سهم دارند و دالر آمریکا تقریباً    ۴.۴۳و    ۵.۷به ترتیب     ین و پوند انگلیس یعنی

از   یورو بیش  را تشکیل می دهند  ۲۰و  این    .درصد  پول نشانگر  المللی  بین  داده های صندوق  ان بی سی:  سی 

است یوان مسئله  سهم  ذ که  برایدر  که  زمانی  از  جهانی  این   خایر  اصلی  ذخیره  ارزهای  سبد  در  بار  نخستین 

اظهار کرد که در این میان، جنگ تجاری میان امریکا و چین  حریری همچنین  صندوق قرار گرفت، دو برابر شده است

چین ممکن است  که ایاالت متحده آغاز کننده آن بوده است، می تواند به این مسئله مرتبط باشد زیرا سرعتی که  

به اقتصاد اول دنیا تبدیل شود نسبت به پنج یا ده سال گذشته خیلی بیشتر شده است. در ده سال گذشته اینگونه  

چین به عنوان قدرت برتر معرفی می شود و هم اکنون بسیاری از کارشناسان ده سال    ۲۰۵۰مطرح بود که از سال  

پیش  (  ۲۰۳۰آینده ) این هدف  به  راه رسیدن  در  اندرا  ان بی سی،  .بینی کرده  اعالم سی  برخی   بر اساس  البته 

تحلیلگران اعتقاد دارند که به این زودی ها یوان جایگاه نخستین دالر را به دست نخواهد آورد، اما پیش بینی های  

ران ای اتاق رئیس  .دیگر حاکی از آن است که بازارهای جهانی کنترل خود را در بازارهای جهانی از دست داده است

چین تصریح کرد که بزرگترین تاجران در چین بوده اند و از ده بانک برتر جهانی، چهار عدد از آنها چینی هستند.  و

هژمونی  عنوان  به  را  امریکا  شود  می  موجب  که  یافته  دست  تکنولوژی  عمق  از  هایی  الیه  به  چین  همچنین، 

سل پنجم و ششم اینترنت و اینترنت اشیا و هوشمندی تکنولوژی در دنیا پشت سر گذارد. از جمله اتفاقاتی که در ن 

این کشور را  با  این مسائل شدت جنگ و تنش خود  با نظاره  امریکا  از سوی چینی ها در حال رخ دادن است که 

روابط   حریری در پایان گفت:  .افزایش می دهد تا چین از اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده خود عقب بیفتد

و بانکی آینده  پولی  ارزهای مجازی در حال دگرگونی می باشد و بسته به نحوه رخ دادن   در دنیا در  انقالب  با نام 

بانک  آن ارزهای دیجیتال احتمال  و تسلط  از طریق  و  اندازه خود  به  ارز های دیجیتال، هر اقتصادی  های مرکزی بر 

سل از  طریق  ازین  تا  باشد  موثر  دنیا  بانکی  و  پولی  روابط  در  که  هر  دارد  به  اما  شود  کاسته  جهان  در  دالر  طه 
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 (:۲۵) هفته یثدح - خبرنامه:

 ( ع )مام سجاد ا شهادت ایام سبت  )بمنا «چهار خصلتبا  کامل مانیا »
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  سجادامام 

رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وِقاءُ   یََکمَُل إسْالُمهُ، وََمحَصَتْ ذُُنوُبهُ، وَلَقِ هِی »أرْبَعٌ َمنْ ُکنَّ ف

ِمنْ ُکلِّ   اء یلنّاسِ، وَاالْ سْتحْه َمعَ اعَلى َنفْسِهِ لِلنّاس، وَصِدْقُ لِساِن جْعَُلیَلِلّهِ بِما 

 خُلْقِهِ مَعَ أهْلِهِ«؛  نِوَعِنْدَ النّاسِ، وَحُسْ عِنْدَ اللّهِ  حٍیقَبِ

کامل، گناهانش بخشوده خواهد  مانشیداراى چهار خصلت باشد، ا هرکس

 :بود، و در حالتى خداوند را مالقات مى کند که از او راضى وخوشنود است

تقواى الهى به طورى که بتواند بدون توقّع و چشم  خودنگهدارى و خصلت -1

 .دیبت به مردم خدمت نماداشتى ، نس

 راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى -۲

 . و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى ایح-3

 خود. الی خوش اخالقى و خوش برخوردى با اهل و ع-۴

 ، ص 66حاراال نوار، ج ، /ب17۲مشکاة اال نوار، ص 



 

 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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