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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 سال ۱۲بهترین عملکرد فصلی یوآن طی 

فصلی   عملکرد  بهترین  چین  ملی  پول  از    ۱۲واحد  نقل  به  »ایسنا«  گزارش  به  رساند.  ثبت  به  را  خود  اخیر  سال 

سال اخیر را به    ۱۲آنکه در سه ماه سوم امسال یوآن بهترین عملکرد خود در مقابل دالر طی  راشاتودی، پس از  

ارزش یوآن طی این مدت حدود    .جلب شده است   عنوان یک دارایی امنگران به این ارز به ثبت رساند، توجه معامله 

بین   در  عملکرد  بهترین  که  است  تقویت شده  دالر  مقابل  در  درصد  برت  ۱۰چهار  جهانی  ارز  اسکناس سبز  ر  مقابل 

این کشور  محسوب می  از سقوط اقتصاد  با کرونا و جلوگیری  به گفته تحلیل گران، موفقیت چین در مقابله  شود. 

از طرفباعث جذب حمایت و سرما این مساله مییه  و  به یک های خارجی شده است  تا  یوآن کمک کند  به  تواند 

گفت: یوآن طی این دوره نسبت به    -مدیر بازار ارز در موسسه جفریزدارایی ریسک گریز تبدیل شود. »برد بچل«  

انجام داد تا عملکرد گیری کرونا  زیادی را در دوره همههای قبلی خیلی کم نوسان تر ظاهر شد. چین کارهای  دوره 

قرار دارد.    ۲۰۱۹سال  بازار سرمایه خود را تقویت کند.ارزش یوآن مقابل دالر اکنون در باالترین سطح خود از ماه می

درصد رشد    ۲۲های خارجی صندوق بدهی چین در دوازده ماه منتهی به آگوست  دهند که داراییها نشان میداده 

درصد رشد خواهد کرد تا به این ترتیب به تنها   ;frac۱۲&  اقتصاد چین امسالداشته است. طبق گفته بانک جهانی،  

سر خواهد گذاشت. از سوی  ت که امسال را با رشد مثبت پش  اقتصاد نخست جهان تبدیل شود  ۱۰اقتصاد در بین  

دارد و  درصد کوچک خواهد شد. روند جهانی شدن یوآن به سرعت ادامه    ۴/  ۴دیگر اقتصاد آمریکا امسال احتماال  

درصد افزایش پیدا کرده است. یوآن نقش    ۴۴میزان معامالت یوآن در بازارهای جهانی به نسبت یک دهه قبل حدود  

کند و برخی تحلیل گران آن را اصلی ترین رقیب دالر در آینده  را در گسترش نفوذ مالی چین در جهان ایفا میمهمی  

 .داننددر بازار ارز می 

 های کرونایی برزیل در چین ماهی

ا  چین قصد دارد تا واردات از یک شرکت فرآوری و تولید ماهی در برزیل را به دلیل وجود ویروس کرون  : دنیای اقتصاد

سایت مرکوپرس، الملل روزنامه »دنیای اقتصاد« به نقل از وب به گزارش گروه اقتصاد بین  .ها، لغو کندبندیدر بسته 

های محصوالت این شرکت، اداره گمرک چین اعالم کرد برای  بندیپس از مثبت شدن تست آزمایش کرونا از بسته 

کند. روز دوشنبه، شرکت از این شرکت برزیلی لغو می  مدت یک هفته، واردات ماهی و محصوالت خوراک دریایی را 

چی گمرک  اداره  توسط  پسکادوس  اینداستریا  از  مونتریو  خبر  این  نیز  بعد  اندکی  و  گرفت  قرار  فهرست سیاه  در  ن 

تایید شد. برزیل  وزارت کشاورزی و شیالت  بودند درصورتی پیش     سوی  داده  نیز مقامات چینی هشدار  این  که از 

انجا از  آزمایش پس  بسته م  که  شود  مشخص  کرونا  ویروس های  به  آلوده  خارجی  شرکت  یک  از  وارداتی  بندی 

ها در اقدامی د، واردات از آن شرکت را برای مدت یک هفته لغو خواهند کرد. هفته پیش نیز چینیهستن  ۱۹-کووید

های آن برای مدت یک وله مشابه واردات یک شرکت شیالت در اندونزی را به دلیل مثبت شدن تست کرونا در محم

باره مطلع شده  تصمیم چین دراین  وزیر کشاورزی و شیالت برزیل اعالم کرد که دولت برزیل از  .هفته تعلیق کردند

های مربوطه  است. بر اساس گفته او، این وزارتخانه اکنون در حال انجام اقدامات الزم در هماهنگی با دیگر بخش 

مورد از محموله این شرکت که بنادر چین رسیده بود، انجام شد و تنها    ۱۹در مورد  های کرونا  تست    در برزیل است.

به   آلوده  محموله  بسته یک  دیگر  و  شد  معدوم  که  بود  به  کرونا  شدند.نزدیک  ترخیص  نیز  صادرات  ۳۰ها  از  درصد 

ست. قرار  دالر ا  میلیون  ۷۰شوند که ارزش ساالنه آن در سال برابر با  محصوالت شیالت برزیل به چین ارسال می



 
از بسته  انجام شود که در صورت منفیهای این شرکت در چین تست است دوباره  بار دیگر    های کرونا  آنها  بودن 

 .صادرات از سر گرفته شود

 جمهوری چین برای ترامپ و مالنیا آرزوی رئیس

تر دو آرزوی بهبودی هر چه سریعجمهوری چین در پیامی به دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا برای هر  رئیس  : ايسنا

شی  .کرد چین،  رسمی  تلویزیون  گزارش  همتای  رئیس  جینپینگ،   به  ترامپ،  برای  شنبه  امروز،  چین  جمهوری 

پیامی فرستاد آمریکا  اول  بانوی  ترامپ،  و مالنیا  امور خارجه چین   .آمریکایی  وزارت  پیشتر  که  در حالی است  این 

تر  اند، آرزوی سالمتی و بهبودی هرچه سریع یکا که به ویروس کرونا مبتال شدهبرای رئیس جمهوری و بانوی اول آمر 

 .منابع گفتند، او سرفه و تب دارد  .ترامپ روز جمعه اعالم کرد، تست کرونای او و مالنیا مثبت شده است  .ودکرده ب

 .خواه نزدیک به کاخ سفید از این عالئم خبر دادندو سیاستمدار جمهورید

 امپ و همسرش چین برای تر  آرزوی سالمتی

آرزوی   : ايسنا  اند،  شده  مبتال  کرونا  به  که  همسرش  و  آمریکا  جمهور  رییس  برای  پیامی  در  چین  خارجه  وزارت 

کرد مبتال شده  .سالمتی  کرونا  ویروس  به  که  آمریکا  اول  بانوی  و  رئیس جمهور  برای  امور خارجه چین  اند، وزارت 

این پیام توسط هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در   .کرد  ترآرزوی سالمتی و بهبودی هرچه سریع

بیانیه رسمی   و نخستین  منتشر شد  کرد  توییتر  اعالم  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  که  روز جمعه  از  پکن 

شده  مبتال  کرونا  ویروس  به  مالنیا  همسرش  و  می خودش  محسوب  دیگر    .شوداند،  جمع  به  پیام  این  با  پکن 

برای تراک بیانیه پکن   .اندمپ و همسرش آرزوی سالمتی و بهبودی کامل کردهشورهای جهان پیوست که  اما این 

تر ابتالی ترامپ و مالنیا به ویروس کرونا را به سخره گرفته  های دولتی چینی بود که پیشبا گزارشات رسانه   مغایر

بر   او  قمار  بهای  همسرش  و  ترامپ  که  داشتند  تاکید  و  دست بودند  کوویدسر  گرفتن  کرده   ۱۹-کم  پرداخت   .اندرا 

دانسته چرا که نخستین پاندمی کرونا  را مقصر شیوع  اواخر سال    ترامپ چین  این ویروس  به  ابتال  از    ۲۰۱۹مورد 

تر شدن میالدی در شهر ووهان چین مشاهده شد. تاکید ترامپ بر مسئول بودن چین و لزوم محاکمه آن به وخیم

گتن و پکن دامن زد و ترامپ روابط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی را قطع و این سازمان را به  روابط میان واشن

رئیس جمهوری آمریکا به خاطر مقصر دانستن چین به عنوان تالشی برای منحرف   .چین متهم کرد  "جانبداری" از

گرفته قرار  انتقاد  مورد  آمریکا  در  کرونا  ویروس  مدیریت  نحوه  از  توجهات  و    کردن  ترامپ  اکنون  که  جایی  است؛ 

براساس آمار "مرکز    .، پیوستنداندمیلیون تنی که در آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده   ۷.۲همسرش نیز به جمع  

جان خود را از    ۱۹-هزار تن در آمریکا بر اثر ابتال به کووید  ۲۰۷منابع ویروس کرونا" دانشگاه جانز هاپکینز، بیش از  

میلیون تن این بیماری را    ۲.۸یروس کرونا در آمریکا، بیش از  ن شناسایی نخستین مورد ابتال به ودست دادند. از زما

 .سالمتی خود را بازیافتندشکست داده و 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 نرخ رسمی ارزها ثابت ماند  ؛۱۳۹۹مهر  13

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  )یکشنبه(  امروز  مرکزی  بازارهای    ۴۷بانک  تعطیلی  دلیل  به  که  کرد  اعالم  را  عمده  ارز 

نداشت تغییری  گذشته  روز  به  نسبت  امروز    .جهانی  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  ایرنا،  گزارش  به 

رسمی   )سیزدهم نرخ  عمدهار   ۴۷مهر(  کرد. ز  اعالم  گذشته   را  روزهای  به  نسبت  آمریکا  دالر  هر  اساس  براین 
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ریال    ۲۰۵هزار و    ۴۹ ریال و هر یورو  ۳۳۶هزار و    ۵۴هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس    ۴۲تغییری نداشت و  

فرانک سوئیس  .اعالم شد مرکزی، هر  بانک  تابلوی  در  و    ۴۵ همچنین  کرون سو  ۶۳۲هزار  و    ۴ئد  ریال،    ۷۰۰هزار 

ریال، درهم امارات متحده    ۵۷۳ریال، روپیه هند    ۶۱۳هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۱۱هزار و    ۴ریال، کرون نروژ  

ریال، یکصد ین   ۵۱۱هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۱۱۱هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱عربی  

عالوه بر    .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰هزار و    ۵نگ  ک  نگریال، دالر ه  ۹۲۶هزار و    ۳۹ژاپن  

ریال،   ۵۴۷  ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۸۸۷هزار و  ۲۷ریال، نرخ دالر نیوزیلند  ۵۵۲هزار و  ۳۱این، دالر کانادا 

 ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹و  ار  هز  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۳۸ریال، روبل روسیه    ۴۰۵هزار و    ۵لیر ترکیه  

هزار    ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی   ۸۷هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه  

ر  هزا  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۷۶هزار و   ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۷۹۵هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۳و  

ریال،    ۵۹۸هزار و    ۸یکصد درام ارمنستان   ریال،  ۶۲۸هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال   ریال،  ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۶و  

  ۲۴هزار    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۱۸۵هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .ریال تعیین شد  ۵۹۷هزار و    ۳۰دینار لیبی  

یال،   ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۰هزار و    ۳۶هزار وون کره جنوبی    کل، یریا  ۹۹هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی  

   ۸۲۳هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۱۳۰هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۶۹۴هزار و ۹یکصد تنگه قزاقستان 

ریال، یکصد    ۷۲۱هزار و    ۲۴  ایجانریال، منات آذرب   ۳۱هزار   ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان  

فیلیپین   و    ۸۶پزوی  تاجیکستان    ۶۳۳هزار  ونزوئال     ۶۶و     هزار  ۴ریال، سامانی  جدید  بولیوار  و    ۴ریال،    ۲۰۶هزار 

 .گذاری شدریال ارزش  هزار ۱۲منات جدید ترکمنستان   ریال،

 

 عضو انجمن دوستی: آینده همکاری های چین و ایران درخشان است 

عضو انجمن دوستی چین و ایران اظهار کرد: اگرچه تحریم های غیرقانونی آمریکا مشکالت زیادی برای   -ایرنا  -پکن

دید در الگوی توسعه ج  همکاری های چین و ایران ایجاد کرده، اما به دنبال اجرای طرح کمربند و جاده و شگل گیری

در آن چرخه داخلی و خارجی مکمل یکدیگر هستند، همکاری های اقتصادی و تجاری چین و ایران نیز از  چین که  

درخشان است آن  دورنمای  و  برخوردار  بین  »  .فرصت های جدید  رادیو  با  گو  و  گفت  در  روز شنبه  تانگ«  جو جین 

نها کشور جهان است که هر دو افزود: ایران تربند یک جاده«  المللی چین در خصوص نقش ایران در طرح »یک کم

ابریشم  اقتصادی جاده  کمربند  کند و مسیر  عبور می  آن  از  ابریشم  دریایی  به مسیر  جاده  توجه  با  این،  بر  عالوه 

طوالنی هشت هزار کیلومتری جاده ابریشم، ایران کشور بسیار مهمی در میانه این مسیر است و نقشی مهمی  

عضو انجمن دوستی چین و ایران اشاره به مشکالت    .ن و اروپا ایفا می کندرتباطات بین چیستای برقراری ادر را

موجود در همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد: موسسه داران چینی باید تفکر خود را تغییر دهند و  

کنند همکاری  ایران  با  نوآورانه  الگوهایی  و  جدید  روحیه  دوستانهمچن با  باید  به    ین  را  یک ایرانی  طرح  با  خوبی 

جو جین تانگ« رییس هیات  »  .کمربند یک جاده آشنا کرد، تا دو طرف در چارچوب آن به طور مطلوب همکاری کنند

و   تقویت همکاری  برای  که  است  اشخاصی  از جمله  نینگ شیا  »عمرو«  المللی  بین  فرهنگ  توسعه  گروه  مدیره 

تجاری   اقتصادی،  ایتبادالت  با  فرهنگی  کرده  و  تالش  استران  رسیده  فراوانی  دستاوردهای  به  از   .و  یکی  وی 

پس از   مسئوالن پیشین کمیته توسعه و اصالحات منطقه خودمختار قوم هویی نینگ شیا در غرب چین بوده است

ه روابط  المللی توسعه فرهنگ عمرو فعالیت خود را برای توسعبا تاسیس شرکت بین   ۲۰۰۵بازنشستگی در سال  

 .کاری فرهنگی بین ایران و چین آغاز کرد و به ارائه خدمات مشاوره در این راستا پرداختتجاری و هم ی،  اقتصاد

در   با    ۳۰وی  شیا  نینگ  منطقه  تجاری  و  اقتصادی  روابط  ساختن  نزدیکتر  چگونگی  فکر  به  همواره  گذشته  سال 

وی پس از سفر به   تتحریر آورده اس  بسیاری به رشته  کشورهای مسیر جاده ابریشم بوده و در این زمینه مقاالت 

کشور آسیای مرکزی و غربی و پژوهش و بررسی، ایران را یکی از شرکای احتمالی مهم منطقه نینگ    ۱۰بیش از  

https://www.irna.ir/news/84063351/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
بار به ایران سفر کرده و با بسیاری از مقامات و مردم    ۴۰تا کنون حدود   جو جین تانگ  .شیا و چین تلقی می کند

دیده ها و شنیده های خود را در ایران در کتابی به نام »حقیقت   یو قرار کرده استدوستی عمیقی بر  عادی ایران

است کشیده  تحریر  رشته  به  ایران«  به  رسیدن  از  پس  زیبایی  مورد   در   و  در  توصیف  و  عبارت  چهار  کتاب  این 

رح داده شده  به طور خالصه ش  اجتماعی، مردم مهربان و محیط زیست زیبا« »ثبات سیاسی، انسجام   یعنی ایران

گروه توسعه فرهنگ بین المللی   در حال حاضر    .مردم چین به ساده ترین زبان با ایران حقیقی آشنایی پیدا کنندتا  

پروژه ای به نام قطار آسیای میانه راه   عمرو نینگ شیا به ریاست جو جین تانگ با همکاری استانداری سی چوان

است کرده  تو اندازی  یهمچنین  با  ای  درافقنامه  جن  شن  شرکت  کرده    ک  امضا  ایران  در  گذاری  سرمایه  مورد 

خود را صرف فعالیت در راستای همکاری چین و ایران کند که   باقی عمر   ساله مصمم است  ۷۶ جو جین تانگ است

 .شخصاً دورنمای ان را درخشان می بیند

 

 در خدمت جراحی از راه دور در چین  ۵اینترنت نسل 

برای نخستین بار در چین  ۵امه چاینا دیلی از انجام یک عمل جراحی از راه دور با کمک اینترنت نسل روزن -ناایر -پکن

واقع   شهر »چینگ دائو«  به گزارش ایرنا یک تیم جراحی از    .در استان »گوئیژو« در جنوب غربی این کشور خبر داد

موفقیت آمیز یک جراحی از راه دور را با کمک یک  در استان »شان دونگ« در شرق چین توانسته اند به شیوه ای  

»انش در  که  بیماری  روی  جراح  دهندربات  انجام  داشت،  حضور  چین  غربی  جنوب  در  »گوئیژو«  استان  در    .ون« 

به دانشگاه »چینگ دائو« با استفاده از تکنولوژی اینترنت نسل پنجم  از بیمارستان وابسته   پرفسور »نیو هایتائو«  

سیستم پخش زنده با   .را به صورت رایگان روی بیماری که به سرطان مثانه مبتال بود، انجام داد  این عمل جراحی 

تاخیر   بدون  و  واقعی  تا در شرایط  را می دهد  اجازه  این  بیماران  و  پزشکان  به  پنجم  اینترنت نسل  با  کمک  زمانی 

نسل   اینترنت  ترتیب،  این  به  و  باشند  داشته  تعامل  عمل  ۵یکدیگر  موفقیت  تضمی،  را  کند جراحی  می  تمام    .ن 

داخل کشور چین    ۵تجهیزات و تکنولوژی به کار گرفته شده در این عمل جراحی از راه دور با کمک اینترنت نسل  

بیشتر    .تولید شده است کاربرد  انجام عمل   ۵اینترنت نسل  این عمل جراحی نشان دهنده  در  و هوش مصنوعی 

 .تعادل در منابع پزشکی بین شرق و غرب چین کمک می کندهای جراحی از راه دور است و به ایجاد 

 

 چین پیشرو فناوری هوش مصنوعی جهان

و   -ایرنا  -پکن کند  فناوری هوش مصنوعی حرکت می  توسعه  در مسیر  در جهان  دیگری  از هر کشور  بیشتر  چین 

بسرعت در حال تبدیل شدن به یک قدرت بی نظیر در این عرصه است و همه عرصه های زندگی را با این فناوری  

هزار    ۱۰۰المللی نشان می دهد که از میان    به گزارش ایرنا آمار انجمن تجارت بین    .ستتحت پوشش قرار داده ا

درصد آنها به چین   ۳۷میالدی نزدیک به    ۲۰۱۹تا    ۱۹۹۹حق امتیاز انحصاری هوش مصنوعی جهان بین سال های  

درصد و    ۲۴/۸کا با  این نشان می دهد که چین در این عرصه پیشرو کشورهای دیگری نظیر آمری  .تعلق داشته است

درصد حرکت می کند و از نرم افزارهای چهره شناسی گرفته تا نرم افزارهای پرداختی در این کشور    ۱۳/۱ژاپن با  

اسان هوش مصنوعی  از سوی دیگر شمار کارشن  .و موتورهای جستجو همگی در چین بسرعت در حال رشد است

نفر است    ۶۰۰هزار و    ۲بی فقط  که این رقم برای کره جنو  هزار نفر رسیده در صورتی  ۲۰در چین اکنون به باالی  

بازار    .هزار کارشناس در این عرصه است، عقب تر حرکت می کند  ۲۸البته چین در این بخش از آمریکا که دارنده  

بیشتر   سرعت  با  آینده  در  درچین  مصنوعی  یافتهوش  خواهد  دولتی،   توسعه  های  شرکت  و   زیرا  خصوصی 

از موسسات   ربسیاری  زندگی  از  کنند که بخش های مختلفی  کار می  آپ های جدیدی  بر می روی استارت  در  ا 

در صنایع خرده فروشی، خانه های   امروز هوش مصنوعی در چین کارکردهای مختلفی در صنایع مختلف دارد  .گیرد

و   نقل  و  حمل  ایستگاههوشمند،  در  شناسی  چهره  اسکنرهای  و  شود  می  استفاده  هوش  این  از  های    امنیت 
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آکادمی فناوری    .راحتی شناسایی می کند   مختلف نصب شده است که افراد را از روی حساب های بانکی آنها به

که   است  کرده  گزارش  چین  رسانی  اطالع  و  به هوش   ۴۰ارتباطات  آنها  کاری  گرایش  که  هایی  از شرکت   درصد 

این   در  جدیدتری  های  فناوری  به  دستیابی  دنبال  به  است  مرتبط  و  مصنوعی  هستند  روی    ۲۷بخش  هم  درصد 

اند بابل »  .ساخت ربات های پیشرفته متمرکز شده  از کارشناسان شرکت فناوری هوش مصنوعی  شری شیه« 

آنها از   ن داشته باشدمی گوید که انواع فناوری های هوش مصنوعی می تواند کارکردهای بهتری برای مردم چی

حتی برای کارهایی چون ترجمه زبان های مختلف استفاده کنند و با  نرم افزارهای مرتبط با این فناوری می توانند  

داشتاین   نخواهند  گوگل  نظیر  گرهایی  ترجمه  به  نیازی  دیگر  هوش    .حساب  عرصه  در  چین  که  گوید  می  وی 

است و به جرات می توان گفت که در آینده پیشرو جهان خواهد  مصنوعی خیلی عمیق و زیربنایی در حال پیشرفت  

وری بابل پکن از جمله همین شرکت ها است که به گفته این کارشناس استارت آپ هایی در اختیار  فنا  شرکت  .بود

هوش مصنوعی و فناوری طبیعتا در آینده    .زبان را ترجمه کنند  ۵۳مردم گذاشته است که به آنها امکان می دهد  

دم را بهتر خواهد کرد و چین بسیار  گی بشر اهمیت زیادی خواهد داشت و بسیاری بر این باورند که زندگی مرزند

 .اند خدماتی هرچه قویتر و سریعتر در اختیار مردم خود قرار دهدامیدوار است که در این راستا بتو

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 رکود در خرید و فروش صنایع دستی 

یوع بیماری کرونا، این  د اولیه و شرئیس اتحادیه صنایع دستی گفت: متاسفانه به دلیل تورم باال، افزایش قیمت موا

خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزای صدا   آقای محمد عبداللهی در گفتگو با  .صنف وارد رکود بسیار شدیدی شده است

ع دستی و اشیای قدیمی و عتیقه  فروش صنای  واحد صنفی جواز خرید و  ۶۰۰افزود: در حال حاضر در تهران   و سیما

وی اضافه کرد: هم اکنون رکودی که در خرید و فروش اشیای قدیمی و عتیقه اتفاق افتاده خیلی بیشتر از    .را دارند

های مازاد  ها نیست و معموالً کسانی که پول صنایع دستی است چرا که خرید اشیای قدیمی اولویت خرید خانواده 

ب اقدام  اشدارند  خرید  میه  عتیقه  گفت:    .کنندیای  قدیمی  اشیای  و  دستی  صنایع  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 

ها برای وضعیت بازار صنایع دستی به نسبت اشیای قدیمی و عتیقه، تا حدودی بهتر است چرا که ادارات و خانواده 

 .بردسر می رکود به کنند ضمن اینکه این صنعت هم در حالخرید کادویی اقدام به خرید صنایع دستی می 

آقای عبداللهی افزو: علت رکود زیاد در صنایع دستی، گران  //    گران شدن مواد اولیه علت رکود در صنایع دستی

واسطه  اجناس  یکسری  و  برنج  مس،  نقره،  مثل  اولیه  مواد  رنگشدن  مثل  است  دستی  صنایع  تولید  در  های  ای 

یل اختصاص نیافتن ارز، واردات این محصوالت با مشکل روبرو و  میناکاری که وارداتی است و در حال حاضر به دل

هایی که از چین  های ابریشمی برای تولید انواع پارچه وی گفت: از طرف دیگر نخ  .یش قیمت شده استباعث افزا 

این وارد می وارداتش گرفته شده و همه  انواع محصوالت صنایع دستی شد جلوی  نهایی  تا قیمت  باعث شده  ها 

 .باال برود بسیار

رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی و اشیای قدیمی در  //    عتیقه و زیرخاکی غیر قانونی است  خرید و فروش

این   اگر واحد صنفی  و  این اجناس غیر قانونی است  افزود: خرید و فروش  خصوص فروش عتیقه و زیرخاکی هم 

برای همیشه جواز کسبش باطل خواهد شد و از این اشیای عتیقه را خرید و فروش کند و در دادگاه محکوم شود  

های ما با  آقای عبداللهی در خصوص همکاری با سازمان میراث فرهنگی هم گفت: همه کار  .دشوصنف اخراج می

میراث   با حراست سازمان  بسیار خوبی  ارتباط  ما  و حراست  بازرسی  و  است  فرهنگی  میراث  و همکاری  نظارت 

دارد واحد پیگیری شکایوی در خصوص    .فرهنگی  از  اات مشتریان  افزود: شکایات  اتحادیه  های صنفی هم  در  بتدا 
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می بررسی  اختالف  حل  شورای  کمیسیون  در  و  منطقه  مطرح  اختالف  حل  شورای  به  نرسد  نتیجه  به  اگر  شود 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع .شودارسال و از آنجا هم اگر به نتیجه نرسد به دادگاه ارسال می

 

 تاکید رئیس جمهور چین بر حفاظت از محیط زیست /  «المللی »تنوع زیستی در نشست بین

المللی »تنوع زیستی« گفت: کشورش سهم خود را در حفاظت از محیط زیست  رئیس جمهور چین در نشست بین

از پکن، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .ادا خواهد کرد

  ۲۰۶۰های کربنی تا سال  المللی »تنوع زیستی« با یادآوری تعهد چین مبنی بر صفر کردن تولید گازدر نشست بین 

شی جین پینگ روز جمعه در این کنفرانس    .گفت کشورش سهم خود را در حفاظت از محیط زیست ادا خواهد کرد

شد تاکید کرد: اپیدمی کرونا به ما این نکته را فهمانده است که انسان و طبیعت دارای   که به صورت ویدیویی برگزار

از محیط زیست تالش کنیم. باید در راستای حفاظت  این رو ما  از  ادامه گفت:   سرنوشت مشترک هستند؛  وی در 

اشیم و به طبیعت پذیر ببه تمدن بشری مسئولیتشود ما باید نسبت  ر به رونق تمدن میرونق بوم شناسی منج

رییس جمهوری چین افزود: باید راه    احترام گذاشته و قوانین آن را مراعات کنیم و نیز آن را مورد حفاظت قرار دهیم.

گی، یک دنیای مرفه، پاک و  همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت را جست و جو کنیم و ضمن تقویت این نوع هماهن

 خبرگزاری صداوسیما :منبع زیبا بسازیم.

 

 هفتمین جشنواره بین المللی فیلم جاده ابریشم 

شنواره بین المللی فیلم جاده ابریشم با  هفتمین جاز پکن،   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

و   هزار  سه  کشور   ۵۰۰حضور  و  چین  فیلمسازان  از  تا  اثر  و  شد  آغاز  جهان  مختلف  دارد.   ۲۵های  ادامه   مهر 

های بهداشتی برای عموم مردم فیلم به صورت رایگان در فضای آزاد و با رعایت پروتکل   ۲۰۰در این جشنواره حدود   

های  فیلم تولید داخل و خارج نیز از چهارم مهر در سینما ۵۰۰د.در کنار این جشنواره، نمایش واهند آمایش در خبه نم

مهر ادامه دارد؛ موضوع این فیلم ها، »جاده ابریشم    ۲۵های آنالین و میادین شانشی آغاز شده و تا اصلی، پلتفورم

به هم وصل می را  به هم  کند؛ فیلم فرهنگجهان  را  و    ست.سازد« امرتبط میها  از سه هزار  از    ۵۰۰بیش  فیلم 

از   بیش  که  است  شده  ارسال  جشنواره  این  دبیرخانه  به  جهان  آن  ۹۰سراسر  از  فیلمدرصد  المللی  ها  بین  های 

هستند؛ یک تیم مخصوص با حضور »اصغر فرهادی« کارگردان ایرانی و »لو چوآن« کارگردان چینی و سایر فیلم 

تشکیل شده بیناست.جشن  سازان  در سال    واره  که  ابریشم  جاده  فیلم  به    ۲۰۱۴المللی  و  گرفت  میالدی شکل 

 های شانشی و فوجیان در جنوب شرق چین برگزار شده است.میزبابی استان 

 

 : لنایا -

 ساله  ۲۵هزار متری تا قرارداد  ۸نرژی پکن؛ از اکتشاف استراتژی جدید ا  ایلنا بررسی کرد؛ 

از   کشور  برای  انرژی  امنیت  تقویت  روی  همین  از  است،  انرژی  منابع  نیازمند  خود  رشد  تداوم  برای  چین  اقتصاد 

بسزای میاهمیت  آیا  دارد.  همکاری  ی  موضوع  چین    ۲5توان  انرژی  امنیت  تقویت  قالب  در  را  چین  و  ایران  ساله 

ادی ایلنا، شاید در یک دهه اخیر این پرسش در محافل علمی بیشتر مطرح  به گزارش خبرنگار اقتص  بررسی کرد؟ 

ن رسیده است؟ اگر جواب مثبت باشد  شده است که آیا دوران آقایی و یکه تازی یا به عبارت بهتر قرن آمریکا به پایا

گزینه از  یکی  آیا  ابرقدرت شنیده شود؛  با حضور چندین  نوین جهانی  نظم  او صدای  ژدهای خفته هایی مطروحه، 

نیست؟  چین  یعنی  آسیا  نگاه    شرق  متحده  ایاالت  حد  در  رقبایی  ظهور  به  تردید  با  کارشناسان  از  بسیاری  البته 

چمی همین  مورد  در  مثال  و  استداللکنند  درآمد ین  ذخیره،  پول  بعنوان  یوان  ناچیز  سهم  مانند  منطقی  گاها  های 
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رسد اینگونه باورها و  کنند. اما به نظر میت نرم،... را مطرح مییکا، نداشتن قدرسرانه پایین چین در مقایسه با آمر

ا قدرت بزرگ مشرق زمین  هتواند خللی در هدف بازگشت به ابرقدرتی کشوری باشد که برای قرن ها نمیاستدالل

تقریبا همه کشورها   .شد و حاال در رویای بازگشت به خاطره جمعی و آن دوران باشکوه گذشته استمحسوب می

بزنگاه  » گیرند که سرنوشت آن کشور و ملت را به کل دگرگون کرده و از آن بعنوانهایی میدست به اتخاذ تصمیم

ا خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد  فرمایید: »همانانی باشد که میشود، شاید مصداق آیه قریاد می  «تاریخی

دهند تغییر  را  آنان حال خود  آنکه  به صحنه    .«تا  بازگشت  که سرآغاز  تاریخی  بزنگاه  این  بنوعی  نیز  مورد چین  در 

دهه   اواخر  در  بود  جهانی  توسط  ۸۰قدرت  واقعی،  اقتصادی  گشایش  و  اصالحات  با  بیستم  قرن  گ  ند»  میالدی 

باالیی     شروع «شیائوپینگ از اصالحات، رشد اقتصادی و صنعتی بسیار  شد که نتیجه آن در همان دهه اول پس 

هایی که روزگاری مردم  »انواع کوپن بطوری که آقای شیائوپینگ در بخشی از نطق آتشین خود اظهار داشت:  .دبو

است. رنج گرسنگی و فقدان غذا از این کشور رخت  ها و تاریخ پیوسته  توانستند بدون آن زندگی کنند به موزهنمی

نخواهند گشتبربسته  باز  دیگر  و  ایندولت  «.اند  به  باید    مردان چین  اقتصادی  بخش  در  رسیدند که حداقل  نتیجه 

های اقتصادی و تعامل با تمام کشورها در قالب نهادهای اقتصادی جهانی را به رسمیت بشناسند و تا تحکیم  آزادی 

ها به بلندپروازی در سپهر سیاست دست نزنند. تقریبا نیز همین راه را طی  اقتصادی و رهایی فقر توده   هاییبنیان 

به  کردند،   نزدیک  به دومین    5بطوری که در  ژاپن،  با کنار زدن همسایه و رقیب خود،  از شروع اصالحات  دهه پس 

نبوده و نیست، یک این مسیر بسادگی  اما طی  یافتند.  از مرارتاقتصاد جهان دست  انرژی چین  ی  امنیت  ها بحث 

اهرم فشار از سوی رقبا مانند ایالت    است که برای اقتصاد تشنه و پرشتاب این کشور بعنوان پاشنه آشیل و البته

اقیانوسیه امنیت انرژی عبارت است از: »توانایی یک    -های انرژی آسیابراساس تعریف مرکز پژوهش  .متحده است

ت تامین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی که تاثیر نا مطلوبی بر  اقتصاد برای تضمین قدر

اقتصاد نگذارد«. بنابراین موضوع امنیت انرژی برای تمام کشورهای پیشرفته و نوظهوری مانند   عملکرد اقتصادی آن

ی از وابستگی به دنبال تنوع در  چین برای تقویت امنیت انرژی و رهای  .شودچین هم ردیف امنیت ملی محسوب می 

بنابراین دو هدف عمده را در این زمین  سبد کند اوال افزایش سهم ه دنبال می انرژی و فروشندگان نفت و گاز شد. 

های اخیر و بویژه با افزایش  در سال   .تولید گاز داخلی در سبد مصرفی و دوم دستیابی به منابع انرژی خارومیانه

محیطینگرانی  زیست  انهای  در سبد  گاز  افزایش سهم  در  مانند چین سعی  کشورها  برخی  هستند ،  رژی خود 

درصد رسیده است.    ۷.۸درصد به    6.4درصدی از    ۲با افزایش تقریبا    ۲۰۱۸تا    ۲۰۱6بطوریکه این سهم در حدفاصل  

. البته در همین سال شاید در نگاه اول این رقم اندک باشد اما تاثیر بسیاری باالیی بر بازار گاز جهانی گذاشته است

گاز خود تقویت تولید  بنابراین دولت چین در راستای رویکرد    .درصدی در سبد انرژی چین داشته است   ۸۰نفت سهم  

 E&P هایداخلی را در اولویت قرار داد و در راستای درخواست شی جین پینگ، رییس جمهور چین، بودجه شرکت

 ۳۸ای خود را از  ای سرمایه هزرگترین تولیدکننده گاز این کشور، هزینهافزایش یافت بطوری که پترو چاینا بعنوان ب

درصد آن در بخش باالدست  ۷۸افزایش داد که باز تقریبا   ۲۰۱۹یارد دالر در سال میل 45به   ۲۰۱۸میلیارد دالر در سال 

عارف یا شیل تقسیم البته باید در نظر داشت بیشتر منابع گازی چین جزو منابع غیرمت  .شدبایست صرف می گاز می 

لیارد متر مکعب تری  6.۱،  ۲۰۱۸ات شده گاز طبیعی چین در سال  شود. براساس تخمین بی پی ذخایر اثببندی می

تریلیارد متر مکعب    ۲۰،  ۲۰۱6است در حالیکه موسسه فدرال آلمان در بخش گاز طبیعی این میزان را برای سال  

آژان البته  بود.  زده  تخمین  متعارف  منابع  نیز  برای  انرژی  المللی  بین  دارد  ۳۲س  را  ارزیابی  معکب  متر   .تریلیارد 

درصد    ۸۰درصد منابع مکشوفه جزو گاز شیل است و نزدیک به    ۹۰ش از مشکلی که در این میان وجود دارد اینکه بی

هزار متری دارد که هزینه و مشکالت خاص    ۸متری است حتی برخی منابع در غرب چین، عمق    45۰۰آن در عمق  

کوتار در  داخلی حداقل  منابع  از  گاز  تولید  برداشت  افزایش  بنابراین  دارد.  تولید  فرایند  از  در هر مرحله  در  ه مدت  ا 

بلندمدت می و  البته در میان مدت  تقویت کنددشوار است که  را  لوله کلید گازی   .تواند آن  در حال حاضر سه خط 



 
دارد.   وجود  و سیبری  میانمار  ترکمنستان،  از  چین  لحاظ  برای  به  میانه  آسیای  در  ترکمنستان  لوله کشور  اما خط 

زیاد  ریسک  ژئوپلیتیکی  اتکا نیست، مهای سیاسی و  با  قابل  باالخره روسیه  ندارد و  آنچانی  یانمار نیز منابع گازی 

کند. پس پکن اینکه به لحاظ مواضع سیاسی با چین در یک جبهه است اما باز کشور چین جانب احتیاط را رعایت می 

در    برای چین نیز جایگاه ویژه دارد بطوری که LNG از همین روی واردات  .باید به دنبال مسیرها و منابع جدید باشد

بزرگترین واردکنندگان این کشور  از   LNG حال حاضر  کشور جهان واردات دارد و در راس آن    ۲5در جهان است که 

برای چین    .کننداین کشور را تامین می LNG درصد  6۰استرالیا و قطر قرار دارد. این دو کشور به تنهایی بیش از  

امنیت انرژی برخوردار بود. تنگه ماالکا که اقیانوس هند را به ها از اهمیت بسیاری باالیی در زمینه  تنگه ماالکا سال 

شناور تجاری از    6۰۰۰۰های جهان است که هر ساله بیش از  سازد از شلوغ ترین آبراهدریای جنوب چین مرتبط می

ت  هایی که نفت خاورمیانه را برای کشورهایی چون چین و ژاپن که به شدت متکی به نفکنند. نفتکشآن عبور می 

گذرند. در واقع،  دهند که هر روزه از این آبراه میبرند تنها بخشی از شناورهایی را تشکیل میوارداتی هستند می

تا    ۹۰حدود   و  ژاپن  نفت خام  این مسیر می  ۸۰درصد واردات  از  نفت چین  امنیت  برای دهه   .گذرددرصد واردات  ها 

هایی که انگیزه سیاسی دارند  های خالفکار گروه یرا دارودستهنگرانی در تنگه ماالکاست ز  بویژه امنیت انرژی مایه 

بنابراین با در نظر گرفتن تمام    .اندچون جماعت اسالمیه و گروه چریکی جنبش آچه در نزدیکی این آبراه فعال بوده 

داشته    ای برای منابع انرژی خلیج فارس و در راس آن ایران و عراقرسد کشور چین برنامه ویژه جوانب، بنظر می

در سال روی  از همین  که چین سرمایه باشد.  ابریشم مطرح شده  احیای جاده  دوباره  اخیر  در  های  باالیی  گذاری 

کرده استزیرساخت آن  یا همکاری    .های  قرارداد  ماه   ۲5همچنین موضوع  در  که حداقل  ایران  با  اخیر ساله  های 

کرد این چین در ز یک مقاله آغاز شد که ادعا میشاید جرقه این همکاری ا  .موضوع بحث محافل مختلف شده است

میلیارد دالری در ایران خواهد داشت که بخش اعظم آن    4۰۰ساله سرمایه گذاری نزدیک به    ۲5قالب یک همکاری  

انرژی است. حتی برخی گمانه زنی این موضوع حکایت  در حوزه  ایران، چین و عراق در  از همکاری سه جانبه  ها 

این   .یت آن است که هنوز جزییات این همکاری روشن نبوده و تنها کلیاتی از آن منتشر شده استکرد. اما واقعمی

ساله عملی شود یا نشود؛ هیچگاه از اهمیت ایران و خلیج فارس در بحث امنیت انرژی چین فرو نخواهد   ۲5قرارداد 

با وجود تحریم ایران در بحث نفت  نیازمند سرمکاست. شاید  المللی  بین  ایه گذاری چین باشد و حتی بگفته  های 

تولید   ایران  مقامات  از  کشور    ۸برخی  اینکه  به  توجه  با  نیز  گاز  بحث  در  شود.  محقق  نیز  روز  در  بشکه  میلیون 

برای  این همکاری  باشد شاید  لوله  برای خط  دارد مناسبترین مسیر  با چین  دیپلماتیک  و  تاریخی  روابط  پاکستان، 

 نوشته: توحید ورستان .ب باشدپاکستان نیز از هر جهت مطلو

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 شود ر با تورم افسار گسیخته اداره میسال است که اقتصاد کشو ۵۰رییس اتاق ایران و چین: 

های گذشته، سهم تجارت خارجی ایران با دنیا، حتی در حوزه وردا افت  روزنامه اینترنتی فراز نوشت: » طی سال

بخشی از حرف های محمدرضا حریری رییس  توان به این اتفاق ناخوشایند، افتخار کرد«. این سخنان  داشته و نمی

 از همیشه تبدیل به زنگ خطر جدی شده است. اتاق ایران و چین است. حرف هایی که به نظر می رسد حاال بیش 

شته، سهم تجارت  های گذروزنامه اینترنتی فراز نوشت: » طی سال( :Entekhab.ir)  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

وشایند، افتخار کرد«. این سخنان توان به این اتفاق ناخخارجی ایران با دنیا، حتی در حوزه وردا افت داشته و نمی

بخشی از حرف های محمدرضا حریری رییس اتاق ایران و چین است. حرف هایی که به نظر می رسد حاال بیش از  

گو با » فراز« در همین باره گفت » در حال  و رضا حریری در گفت   مجید  همیشه تبدیل به زنگ خطر جدی شده است.

تصاد کشور انجام می شود بیشتر تابع عواملی است که در نتیجه تحریم ها حاضر سیاست گذاری هایی که در اق

https://www.entekhab.ir/fa/news/577733/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.entekhab.ir/


 
به    به کشور تحمیل می شود و مسئوالن در کشور با تصمیم گیری های لحظه ای به آنها واکنش نشان می دهند«.

ادرات  ر حریری، وقتی درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم ها کاهش داشته و از طرف دیگر به دلیل کرونا ص باو 

غیرنفتی هم به شدت افت کرده است دولت به دنبال تغییراتی در بازار ارز برآمده است، به همین دلیل رفتارهای  

مجیدرضا حریری با بیان این    موجود است.اخیر بانک مرکزی سیاست گذاری نیست و نوعی عکس العمل به شرایط  

روز رو به کاهش است، افزود: » سهم اقتصاد ایران   که در حال حاضر سهم سیاست خارجی در اقتصاد ایران روز به

او درباره تصمیم گیری   در بازار جهانی روز به روز کمتر شده و این برای اقتصاد ایران در بلندمدت تبعات بدی دارد«.

ه  نک مرکزی درباره نرخ ارز، اظهار کرد:»قیمت ارز در شرایط کنونی آزاد نشده است بلکه افسار گسیختهای اخیر با

را   تورم  این هدف   ۲۲است. آقای همتی اعالم کرده که من کنترل نرخ  بعید است که  درصد هدفگذاری کرده ام و 

ب عهده  به  ارز  درباره  کشور  گیری های  تصمیم  دیگر همه  از طرف  و  از  محقق شود  بخشی  و  نیست  مرکزی  انک 

رییس اتاق ایران و    ی آن ندارد«.تصمیم ها از سوی سران سه قوه گرفته می شود که حتی مجلس هم تاثیری رو

چین درباره مواردی که اقتصاد ایران را به این شرایط رسانده است نیز گفت: »مشکل امروز اقتصاد ایران ریشه در  

با تورم افسار گسیخته اداره می شود«.  5۰سیاست دارد و اقتصاد کشور بیش از او بیان داشت:   سال است که 

بحر با  کشور  یک  اقتصاد  بی »وقتی  می ان  انتظار  دولت  از  است،  رو  به  رو  اقتصادی  وعده ثباتی  با  های رود 

ز  های گذشته از رانت، عدم شفافیت و نیسرانجام به چنین بحرانی دامن نزنند. متاسفانه اقتصاد ما طی سال بی

ست دست به  حریری در پایان نیز گفت که»در بسیاری از مواقع الزم ا  ها آسیب دیده است«.آزمون و خطای دولت 

ها چندان توجهی صورت هیچ اقدامی زده نشود، البته در شرایط اقتصادی ناسالمی مانند کشور ما، به این توصیه

 گیرد و وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت«. نمی

 

 :ه خبرنگارانباشگا -

 شهری که بزرگترین تولیدکننده لباس عروس در جهان است  

کنند، اما لباس عروس بخش عمده تجارت این های اپل و همچنین مایکروسافت فعالیت میدر شهر سوژو شرکت

تشکی را  میشهر  گزارش  .دهدل  جوان به  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  میگروه  زده  تخمین  سوژو  ،  شهر  که  شود 

تا   چین در تنهایی  لباس   ۸۰به  عروس  درصد  می های  تامین  را  از  دنیا  یکی  عروس  لباس  تولید  اما  کند. 

ما لی یکی از فروشندگان لباس در    .هایی است که در جریان مهار ویروس کرونا به مشکل خورده استوکار کسب 

در شهر سوژو   .بهبود یابدگوید: فروش امسال تاکنون خوب نبوده است امیدواریم در نیمه دوم سال  این شهر می

کنند، اما لباس عروس بخش عمده تجارت این شهر را تشکیل  فعالیت می  مایکروسافت ل و همچنینهای اپشرکت

میز  .دهدمی آمار منتشر شده،  ابراساس  در چین  لباس عروسی  میلیارد    ۹۲۳از    ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۴ز سال  ان فروش 

به   یوان رسیده است که رشد متوسط    ۱.۶۴یوان  را نشان می  ۱۵تریلیون  بینی می درصدی  پیش  این دهد.  شود 

  .تریلیون یوان ارزش داشته باشد ۳، ۲۰۲۳صنعت تا سال 

 /انتهای پیام/  منبع: فرارو

 

 :زومیـت -

 کند  چین گوگل را به نقض قوانین ضدانحصار متهم می

با زیرپاگذاشتن قوانین آنتی  /سارینا آجیلی :نویسنده اش را از  تواند رقبای چینیتراست )ضدانحصاری( میگوگل 

ی گوگل ی سلطهتراست درباره ها حاکی از آن است که چین قصد دارد تحقیقات آنتی گزارش  .بازار هدف حذف کند

https://www.yjc.ir/fa/news/7512433/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/netsearching
https://www.yjc.ir/fa/tags/810/1/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/tags/3045/1/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.zoomit.ir/tech/363420-google-china-antitrust/
https://www.zoomit.ir/user/sarinaajili/


 
ی جنگ تجاری چین و آمریکا، تحقیقات ضدانحصار  گزارش روئیترز، با ادامه عامل موبایلی را آغاز کند. به در سیستم

مانتین میشرکت  انجام  جاری  ماه  از  اویویی  منابع  برخی  نماند  ناگفته  میدعشود.  آغاز ا  در  هواوی  که  کنند 

هایی در نظر گرفته و  های چینی تحریمآمریکا برای شرکت  .تحقیقات ضدانحصار روی گوگل ایفای نقش کرده است

شرکت از  آن فهرستی  بین  در  که  است  کرده  تدوین  ممنوعه  بههای  نیز  هواوی  نام  میها،  از  چشم  پس  خورد. 

شرکتاضافه  فهرست،  این  به  هواوی  و  هاشدن  کردند  متوقف  آن  برای  را  خدماتشان  گوگل  مانند  آمریکایی  ی 

های اندرویدی کند رفتار گوگل را جبران کند. خدمات گوگل در گوشیبه این موضوع، شرکت چینی سعی میباتوجه 

ل های گوگهای جدید هواوی از اپلیکیشنها، گوشیی تحریمی کاربری را ارتقا بخشیده است؛ اما درنتیجهتجربه 

نمی قابلیتپشتیبانی  و  گوشیکنند  این  نسلهای  مانند  قدیمیها  کاهش های  این شرکت  درآمد  و  نیست  شان 

مانند سیستمگفته می   .یافته است بازارهایی  در  از حاکمیتش  برای آسیبشود گوگل  به شرکتعامل  های  زدن 

 عال در چین لطمههای فماتش به شرکتها و خدکند. توقف پشتیبانی از گوگل و اپلیکیشنچینی سوءاستفاده می

گوشینمی سازندگان  از  شماری  به  اما  میزند؛  وارد  خسارت  کشور  این  هوشمند  خارجی  های  بازار  با  که  کند 

تحقیقات دولت چین فقط به بررسی رفتار انحصاری گوگل ختم    .المللی است وکارشان بینسروکار دارند و کسب

دنس،  و شرکت بایت  SMIC ی چینیی تراشه ا را با سازنده ت رفتار دولت آمریکشود؛ زیرا این کشور قرار اسنمی

،  ۲۰۱۸تراست قرار گرفته است و در سال  این، گوگل نیز درمعرض تحقیقات آنتیازپیش  .تاک، بررسی کندمالک تیک 

در   ند در همان سال نیزمیلیارددالری محکوم کرد. ناگفته نمای پنجی اروپا این شرکت را به پرداخت جریمهاتحادیه 

گزارش روئیترز، درصورت آغاز  میلیون دالر جریمه شد. به  ۲۱/۲وجو  دلیل رفتار انحصارطلبانه در موتور جستهند به

هنوز مشخص نیست درصورت    .اندازدی اروپا و هند را از قلم نمیی گوگل در اتحادیه تحقیقات، چین بررسی سابقه

این غول فناوری در نظر گرفته است. عالوه ی گوگل، چین چه  نه داشتن رفتار انحصارطلباحقیقت برای  بر  جرایمی 

نیست  قوانین ضدانحصار متهم کرده است. همچنین، معلوم  به نقض  را  نیز گوگل  آمریکا  دادگستری  وزارت  چین، 

یرش بیشتر  ی این شرکت هدف قرار داده؛ اما تحقیقات اخهای شرکت را برای پرونده وزارت دادگستری کدام بخش 

 ANDROIDAUTHORITY منبع .وجو معطوف شده استات شرکت در بخش فناوری و موتور جست روی عملی

 

 : وزیتازه ن -

 ها در هفته طالیی میلیون نفری چینی۶۰۰تفریح 

درصد از جمعیت چین در حال تفریح و    ۴۰میلیون نفر یعنی    ۶۰۰ها موسوم به هفته طالیی  ت جاری چینیدر تطیال

هستند گزارش  .خوشگذرانی  نیوز به  محدودیتتازه  با  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  حالیکه  در  برای  ،  سخت  های 

از   بیش  هستند،  درگیر  کرونا  بیشتر  شیوع  از  چینی  6۰۰جلوگیری  تعطی  میلیون  توریستی  به  مراکز  و  رفته  الت 

است. شده  جمعیت  از  مملو  کرونا  عصر  در  از    تفریحی  تفریح   4۰بیش  و  گردش  حال  در  چین  جمعیت  از  درصد 

 هستند. 

 

 : یفور امیپ -

 چین در اجرای کمپین بی سابقه فقرزدایی تسلیم کرونا نشد 

دی »شی جین پینگ« رئیس جمهور میال  ۲۰۱۳مجله »بیجیگ ریویو« در گزارشی با اشاره به طرح ارائه شده سال  

تا سال   فقر  برای کاهش حداکثری  پکن  تعهد دولت  آن  و متعاقب  این کشور  در  فقر  با هدف کاهش هدفمند  چین 

تعداد  ۲۰۲۰ که  آمار چین نشان می دهد  اداره ملی  داده های  پایان    میالدی، نوشت  تا  فقیر  شهروندان روستایی 

https://www.androidauthority.com/google-china-antitrust-huawei-1164207/


 
میلیون   ۹۸٫۹۹میالدی،    ۲۰۱۲رسیده است در حالی که تعداد آنها در سال  میلیون نفر    ۵٫۵۱میالدی، به    ۲۰۱۹سال  

میالدی »شی    ۲۰۱۳مجله »بیجیگ ریویو« در گزارشی با اشاره به طرح ارائه شده سال    /۸4۷۳۸کد خبر:    .نفر بود

اهش  ب آن تعهد دولت پکن برای کجین پینگ« رئیس جمهور چین با هدف کاهش هدفمند فقر در این کشور و متعاق

تا سال   فقر  تعداد شهروندان   ۲۰۲۰حداکثری  که  دهد  می  نشان  چین  آمار  ملی  اداره  های  داده  نوشت  میالدی، 

  ۲۰۱۲میلیون نفر رسیده است در حالی که تعداد آنها در سال    ۵٫۵۱میالدی، به    ۲۰۱۹روستایی فقیر تا پایان سال  

ماهه فعالیت   ۳ناگهانی ویروس کرونا در جهان و توقف    این مجله با اشاره به ظهور  .میلیون نفر بود  ۹۸٫۹۹میالدی،  

های اقتصادی چین و اختالل در سرعت فقرزدایی دولت پکن نوشت که با وجود اختاللی که در مسیر زنجیره های  

تسلیم نشد و از  تامین و کانال های تجاری برای محصوالت کشاورزی شهروندان روستایی پیش آمد، اما دولت پکن  

فقرزدا نکشیدهدف  دست  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  حداکثری  بیماری    .یی  وجود  با  فقرزدایی  اساس،  این  بر 

بیاورند و در زمینه اجرای    ۱۹-کووید پذیری بیشتری به دست  انعطاف  تا مقامات چینی در تمام سطوح  باعث شد 

ستندی به نام »جنگ چین این مجله در ادامه به م   .دسیاست ها و هماهنگی منابع نیز مقاومت بیشتری کسب کنن

اجرای   پرده چگونگی  پرداخت؛ مستندی که داستان های پشت  ماه جوالی منتشر شده است،  در  علیه فقر« که 

کشد می  تصویر  به  را  فقر  علیه  چین  دولت  سابقه  بی  »رابرت    .کمپین  نویسندگی  و  گری  مجری  به  مستند  این 

میالدی در چین زندگی و    ۱۹۸۰شده است؛ کوهن از دهه  و کارشناس امور چین تهیه    الرنس کوهن« بانکدار سابق

بازدید کرده است این کشور  در  افتاده  دور  از مناطق روستایی  و  که   .کار  گوید  توضیح مستند خود می  در  کوهن 

مستند کوهن آموزش  برنامه فقرزدایی چین نه تنها هدفمند است بلکه نظارتی ماهانه بر روند اجرای آن وجود دارد؛

به تصویر به کشاو را  بهتر  کارآفرینی  با هدف  متنوع سازی محصوالت  و  وام های کوچک  به  برای دسترسی  رزان 

یکی از اهداف کوهن و تیم او در ساخت مستند جنگ چین علیه فقر، ایجاد پنجره ای به سوی   .کشیده شده است

تاکید بر   با  بوده است؛ کوهن  بیماری کوویدعملکرد قابل توجه چین در مدرک سیستم سیاسی چین  می    ۱۰-هار 

گوید که مشاهده عینی سیستم سیاسی چین مخاطب را قادر می سازد تا شاهد تعادل چشمگیری باشد که میان 

بیجینگ ریویو نوشت که   .رویکرد تهاجمی دولت پکن علیه فقر با روند مهار ویروس کرونا توسط این کشور وجود دارد 

این کشور با ویروس کرونا، هماهنگی سیستماتیک چین میان نیروی کار  یی چین درست مانند مقابله  کمپین فقرزدا

شی جین پینگ،    .و روند تامین بودجه و ارگان های دولتی برای اجرای سیاست های دولت پکن را به تصویر کشید

از نیان یانگ« کارشناس توسعه  و»  .فقرزدایی در چین را یک تعهد جدی در قبال مردم این کشور توصیف کرده است

تاثیری مهم روی تالشهای فقرزدایی چین داشته است؛ این کارشناس    ۱۹-سازمان ملل بر این باور است که کووید

با تاکید بر اینکه دولت پکن با تعهد شدیدی که نسبت به فقرزدایی دارد، می تواند به این هدف تا پایان سال جاری  

می دهند، نه تنها اراده سیاسی بلکه ظرفیت اجرایی    که وقتی مقامات چینی تعهدیمیالدی دست پیدا کند، گفت  

 .تامین آن تعهد را نیز دارند

 

 :ی آنالینتگی -

 د احیای اقتصاد جهان می دهد الگوی توسعه جدید چین امید تازه ای به رون

و   ملی  روز  تعطیالت  در جریان  اکنون  اند،  بوده  کرونا  گیری  مهار همه  زمینه  در  مثبتی  نتایج  که شاهد  مردم چین 

و   فرهنگ  وزارت  های  داده  که  طوری  به  اند  گذاشته  نمایش  به  مصرف  به  را  خود  اشتیاق  پائیز،  نیمه  جشنواره 

تعطیال روز  اولین  در  میدهگردشگری چین  نشان  این کشور  در  به  ت جاری  در چین  داخلی  گردشگران  تعداد   ۹۷د 

مردم چین که شاهد    .درصدی نسبت به سال گذشته است  ۷۳.۸میلیون نفر رسیده که این عدد به معنای افزایش  

در اکنون  اند،  بوده  کرونا  گیری  مهار همه  زمینه  در  مثبتی  نیمه    نتایج  و جشنواره  ملی  روز  تعطیالت  پائیز،  جریان 

http://gitionline.ir/fa/news/36221/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://gitionline.ir/fa/news/36221/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://gitionline.ir/fa/news/36221/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


 
اشتیاق خود را به مصرف به نمایش گذاشته اند به طوری که داده های وزارت فرهنگ و گردشگری چین در اولین 

به   تعداد گردشگران داخلی در چین  این کشور نشان میدهد  این   ۹۷روز تعطیالت جاری در  نفر رسیده که  میلیون 

بر این اساس، درآمد صنعت گردشگری چین نیز    .درصدی نسبت به سال گذشته است  ۷۳.۸ایش  عدد به معنای افز

نیز    ۷6.65معادل   این رقم  یوان بوده که  ادامه دار احیای    .درصد سال گذشته محسوب میشود  6۸.۹میلیارد  روند 

تا تدریجا یک الگوی   توسعه جدید را طراحی بازار مصرفی در چین می تواند به شیوه ای مؤثر به دولت کمک کند 

ه های داخلی و بین المللی تکیه گاه اصلی آن را تشکیل دهند و در عین حال این چرخه ها کند؛ الگویی که چرخ

کنند تقویت  نیز  را  در سال    .یکدیگر  المللی  بین  مالی  بحران  زمان  از  جهان  اقتصادی  کنون    ۲۰۰۸نظام  تا  میالدی 

عیت اقتصادی جهان با تاثیرات  اکنون این وض  با شرایط قرار داشته است؛همواره در مسیر تنظیم و سازگاری عمیق  

تامین صنایع   زنجیره  در  داخلی  تولیدات  از  و حمایت  گرایی  یکجانبه  از  ناشی  تاثیرات  و  از همه گیری کرونا  ناشی 

این در    .است  جهان همراه شده و میتوان گفت که روند احیای اقتصاد جهان در مسیری پیچیده و دشوار قرار گرفته

یان این همه تاریکی، در حال ایجاد روشنایی است؛ داده های اقتصادی چین در ماه حالیست که اقتصاد چین در م

کرد تزریق  اقتصاد جهان  بهبود وضعیت  به  ای  تازه  امید  که  اعالم شد  اخیر سازمان    .اوت مثبت  بر اساس گزارش 

دی، رکود  در طول سه ماهه دوم سال جاری میال  ۲۰روه  توسعه و همکاریهای اقتصادی، بیشتر کشورهای عضو گ

مثبت   اقتصادی  به رشد  که  بود  گروه  این  تنها کشور عضو  در حالیکه چین  کردند،  تجربه  ای  بی سابقه  اقتصادی 

به همین    .درصدی اقتصاد چین در سال جاری میالدیست  ۲پیش بینی بانک جهانی نیز حاکی از احتمال رشد    .رسید

است از الگوی جدید توسعه چین و فرصتهایی که این    امعه بین الملل به طور فزاینده ای درصدد دلیل است که ج

آگاه شود ایجاد می کند،  بر اساس    .الگو در مسیر توسعه جهان  و  الگوی توسعه جدید به شیوه ای منطقی  این 

ی شده و حاصل اقدامات  عملکرد گذشته طوالنی چین و در تطابق کامل با روند توسعه اقتصادی این کشور طراح 

الگوی توسعه جدید چین بر چرخه داخلی به عنوان   .ت دولت پکن است و نه یک واکنش منفعالنهفعاالنه طوالنی مد

بالقوه   نیروی  تا  است  راهبردی  اساس  داخلی  تقاضای  افزایش  که  معناست  بدان  این  دارد؛  تاکید  اصلی  بدنه 

وجو چین  داخلی  تقاضای  بازار  در  که  را  قدرتمند جهت  عظیمی  نیروی محرکه  یک  به  دارد،  کردن مسیر د  اجرایی 

میلیون نفریست و روند ارتقاء بازار    ۱.4چین در عین حال که یک بازار بزرگ با جمعیتی    .توسعه با کیفیت تبدیل کند

جیتال  مصرفی واضحی دارد، بزرگترین و کاملترین سامانه تامین اقالم صنعتی را نیز در جهان داراست؛ اقتصاد دی

و آموزش  آنالین،  خرید  جمله  از  ابزاری    چین  موارد،  این  تمام  و  است  گسترش  به  رو  شدت  به  دور  راه  از  درمان 

الگوی توسعه جدید چین فراهم می کنند برای طراحی  به    .قدرتمند  الگوی جدید توسعه چین  قابل ذکر است که 

داخل یک چرخه دوگانه  بلکه  نیست  داخلی محدود  به چرخه  وجه  اقتصاد  هیچ  به  را  و چین  باز است  و خارجی  ی 

میکندج نزدیک  تواند    .هان  می  ناپذیر  اجتناب  ای  شیوه  به  چین  در  داخلی  تقاضای  افزایش  که  نیست  تردیدی 

نهایتا به    فرصتهایی برای سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور فراهم آورد؛ عملکرد مؤثر سیستم صنعتی چین

ی جدی مانند کرونا و رکود عمیق اقتصاد چین در مواجه با چالشها  .جهان ختم میشودعملکرد پایدار زنجیره صنعتی  

جهان همچنان به ارائه و اجرای اصالحات جدید و اقدامات گشایشی میپردازد و همین رویکرد دولت پکن تا حد زیادی  

یروی بالقوه و فرصتهای  منجر به جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی میشود؛ سرمایه گذاران خارجی نمی توانند ن

ر بازار چین را نادیده بگیرند و به این ترتیب میتوان گفت که شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری  بهره وری موجود د

ادامه خواهند داد از    .فعال خود در چین  بعد  نو  تاریخی قرار گرفته است؛   ۷۱چین  سال در یک نقطه شروع جدید 

زمینه   در  که  عنوان کشوری  به  احیای  چین  و  کرونا  گیری  مهار همه  و  قرار  پیشگیری  مقدم جهان  در خط  اقتصاد 

گرفته است، به تالش سرسختانه خود برای تسریع ساخت و طراحی یک الگوی توسعه جدید ادامه خواهد داد تا 

 .کند فرصتهای جدیدی را برای مدیریت شرایط متغیر فعلی فراهم و نهایتا انگیزه احیای اقتصاد جهانی را تقویت

 



 

 : بازار -

منافع ایران  یک کمربند؛ یک جاده« تأمین کننده  »  :وگو با بازارنظریه پرداز برجسته آمریکایی در گفت

 دن »تیک تاک« ارتباطی با قدرت نرم چین ندارد است/ محدود کر

یک  خود  اخیر  های  آشفتگی  علت  به  آمریکا  متحده  ایاالت  نهادی،  نظر  از  است  معتقد  اونف«  »نیکالس  پروفسور 

در طی دهه های اخیر چین موفق   :؛ گروه بین المللبازار  .کشور ضعیف بوده و چین کشوری اقتدارگرا و بزرگ است

شده به یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی دنیا تبدیل شود به طوریکه امروزه بسیاری از اندیشمندان معتقدند نظم 

جاده بر قسمت وسیعی از سیستم بین الملل  چینی نظم نئولیبرال را به چالش کشیده و با طرح یک کمربند یک  

خی نظریه پردازهای روابط بین الملل معتقدند که قدرت اقتصادی چین نمی تواند  مسلط خواهد شد. اما برخی بر

کنند. نمی  قلمداد  آمریکا  ایاالت متحده  برای  تهدیدی  را  بنابراین چین  و  تبدیل شود  نظامی  راستا    به قدرت  این  در 

» بازار خبرنگار پروفسور  با  بینگفتگویی  روابط  برجسته  پردازان  نظریه  از  اونف«  نظریات  نیکالس  حوزه  در  الملل 

 سازه انگاری تنظیم نموده که در ادامه می آید.

رت نظامی تبدیل شود و  *برخی نظریه پردازهای روابط بین الملل معتقدند که قدرت اقتصادی چین نمی تواند به قد

آم متحده  ایاالت  برای  تهدیدی  را  چین  چیست؟ بنابراین  شما  نطر  کنند.  نمی  قلمداد  نظریه    ریکا  که  هاست  مدت 

یعنی سهولت تبدیل منابع مختلف به دارایی های نظامی.   -پردازان خود را درگیر »قابلیت انعطاف پذیری« می کنند

تبدادی یا یک کشور ثروتمند بزرگ آسانتر از یک دولت به اصطالح ضعیف  آیا ساختن قدرت نظامی برای یک دولت اس

یا یک کشور کوچک است؟ )از نظر نهادی، ایاالت متحده آمریکا به علت آشفتگی های اخیر خود یک کشور ضعیف 

بدیهی است که چین کشوری اقتدارگرا و بزرگ بوده و درگیر ساخت ارتشی سریع شده است. این مسئله    است(.

باعثجا نظامی  نیروی  تقویت  آیا  که  این است  جالبتر  ندارد. مسئله  تعجب  یک کشور می   ی  پذیرتر شدن  آسیب 

می   نظرها  اختالف  افزایش  باعث  و  نموده  منحرف  را  داخلی  فوری  مشکالت  حل  برای  نیاز  مورد  منابع  آیا  شود؟ 

خارج از کشور می شود؟ آیا تقویت    شود؟ آیا این امر باعث وابستگی بیشتر دولت در مورد منابع و فن آوری های

می شود که باعث گدا شدن طرفین شده در حالی که هیچ یک سودی نمی    ارتش باعث ارتقا مسابقات تسلیحاتی

 برند؟ 

ارزیابی  گیرد.  پیشی  المللی  بین  لیبرال در سیستم  از نظم  که  دارد  را  امکان  این  نظم چینی  *برخی معتقدند که 

 -ت  چین عضوی مهم از نظم بین المللی لیبرال است و موفقیت اقتصادی این کشور نتیجه آن اس  شما چیست؟ 

همانطور که رهبران این کشور به خوبی می دانند. جنگ های تجاری اگر از کنترل خارج نشوند، یک حواس پرتی  

ینی ها هیچ ایده ای در مورد جزئی هستند و در این صورت آنها می توانند خود نظم لیبرال را به خطر بیندازند. چ

 رسد، ندارند. اینکه چه گزینه ای برای نظم جهانی فعلی بهتر به نظر می 

* نظم چینی در روابط بین الملل چه مولفه هایی دارد؟ چین گفته است که قصد ندارد الگوی توسعه چین را به 

وی توسعه خود را تحمیل کند. دالیل  سایر کشورها تحمیل کند. این در حالی است که نظم لیبرال سعی داشت الگ

رید تکرار کنم: هیچ نظم بین المللی چینی وجود ندارد. مدل  بگذا  این تفاوت بین نظم لیبرال و نظم چینی چیست؟ 

روش  است.  طراحی شده  لیبرال  المللی  بین  نظم  در  دوستان  از  حمایت  و  ای  منطقه  رونق  برای  چینی  توسعه 

د دارد. چینی ها به طور فعال در حال ایجاد یک منطقه نفوذ منطقه ای هستند.  دیگری برای بررسی این پدیده وجو

حوزه ها    این  حوزه  این  دیگر  بزرگ  قدرتهای  هستند.  لیبرال  نظم  از  ماندگاری  جنبه  قدرت   ها  افزایش  و  دارند  را 

د، حفظ حوزه  همانطور که قدرت های دیگر طی دهه ها آموخته ان  نظامی چین ویژگی جدانشدنی این پروژه است.

ارانه به کشورهای همسو هرگز پایان نمی های تأثیرگذاری هزینه بر است. ارتش به ارتقا ثابت مداوم نیاز دارد و ی

https://www.tahlilbazaar.com/news/45107/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
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یابد. اگر همانطور که انتظار دارم، سرمایه داری جهانی به سمت یک افول بلند مدت سوق پیدا کند، این هزینه ها  

 قب آن چیست را باید منتظر ماند و دید. به طور نسبی افزایش می یابد. اینکه عوا

ده در حال حاضر از نظر قدرت نرم ضعیف بوده و چین در این زمینه  *پروفسور جوزف نای معتقد است که ایاالت متح 

را   Tik Tokقدرتمند است. به نظر می رسد که از این منظر می توان رشد بحث و جدال بر سر نرم افزار »تیک تاک«  

ا  مشکل مفهوم قدرت نرم این است که »نرم« است. ولی این سوال پیش می آید ب   ر شما چیست؟ ارزیابی کرد. نط

چه معیاری در حال حاضر ایاالت متحده از نظر قدرت نرم ضعیف است؟ آیا این یک روند طوالنی مدت است یا مختص 

از نظر من، بحث در مورد    ؟ دوران ریاست جمهوری ترامپ؟ برعکس، آیا هنگ کنگ بر قدرت نرم چین تأثیر می گذارد 

مسئله آسیب پذیری را مطرح می کند )که من در پاسخ  »تیک تاک« ارتباط چندانی با قدرت نرم ندارد. در عوض، این 

به آن اشاره کردم(. پذیر     به سوال اول  پیامدهای جهانی آن آسیب  و  به دلیل توسعه فناوری خود  ایاالت متحده 

رداری از این ضعف است بسیار محتمل به نظر می رسد. اینکه آیا از تیک تاک برای  است. اینکه چین در حال بهره ب

در پروژه »یک    نظور استفاده می شود به این بستگی دارد که ارزش دردسر را دارد یا خیر. خواهیم دید ... . این م

را در بخش قابل توجهی    کمربند؛ یک جاده«، بسیاری از کشورها با چین همکاری خواهند کرد. این پروژه نظم چین

چقدر گسترد این دستور  نظر شما  به  آورد.  ارمغان می  به  آن از جهان  از  کدام کشورها  و  بود  و جهانی خواهد  ه 

بسیاری از کشورها با چین همکاری خواهند کرد زیرا این کار به نفع آنها است از جمله ایران،   استقبال می کنند؟ 

طو تغییرات  به  منجر  لزوماً  این  در  اما  سازگاری  به  نیازی  نفوذ  های  حوزه  شود.  نمی  آنها  حکومت  در  مدت  النی 

موکل ندارند )برای مثال، حوزه نفوذ ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم همیشه شامل رژیم   حاکمیت کشورهای

با رونق این کشور افزایش یافته و کاهش می ی  های استبدادی و دموکراسی های اجتماعی بود(. ابد  نفوذ چین 

دیه اروپا(. اگر اقتصاد جهانی  نسبت به سایر بازیگران مهم منطقه ای )روسیه، ژاپن( و جهانی )ایاالت متحده، اتحا

آن را توضیح دادم(، بسیار مهم خواهد بود    ۳در دهه های آینده منقبض شود )همانطور که من در پاسخ به سوال  

اگر قراردادهای چین به همان سرعتی که گسترش یافته منقبض   چه اقتصادهایی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

ور می شوند و حوزه نفوذ چین از بین می رود. در سطح جهانی، من انتظار دارم  شوند، دوستان آن از این کشور د

شاید بازنگری در سیاست های همسایگان فقیر پس از رکود بزرگ. در این   -مدل های دیگر رفاه ملی به چشم بیاید

یست. نظم بین  رت بسیاری از دولتها شکست می خورند، از جمله برخی که چین دیگر مایل به حمایت از آنها نصو

 المللی لیبرال می تواند سقوط کند و چین و ایاالت متحده را با خود نابود کند.

 

 : میتسن یرخبرگزا -

 آغاز تحقیقات پکن درباره فساد احتمالی یکی از مقامات سابق چین 

داد خبر  کشور  این  سابق  مقامات  از  یکی  فساد  احتمال  درباره  تحقیقات  آغاز  از  بی  .چین  گروه  گزارش  ن به 

به نقل از رویترز، یکی از همکاران نزدیک وانگ کیشان، معاون رئیس جمهوری چین به اتهام   خبرگزاری تسنیم الملل

  ۲۰۱۷مقامات چینی دونگ هونگ تحت مدیریت وانگ تا سال    به گفته  فساد و نقض قانون تحت بازجویی قرار دارد.

بود. کار  به  مشغول  قضایی  ارشد  بازرسان  از  یکی  عنوان  در    به  جمعه  روز  قضایی  بازرسی  مرکزی  کمیسیون 

احکام حزب متهم شده است. و  قانون  به نقض شدید  دوانگ  اعالم کرد که  رئیس   وبسایت خود  پینگ،  شی جین 

سال   در  چین  گ  ۲۰۱۲جمهوری  فساد  با  مقابله  شعار  با  رسیدن  قدرت  به  از  پس  و  و  وانگ  رهبری  به  روهی 

هرچند تحقیقات درباره مقامات سابق در چین موضوع جدیدی نیست اما به ندرت افراد    همکارانش تشکیل داده بود.

 انتهای پیام/ نزدیک به سیاستمداران بلند پایه هدف چنین بازجویی هایی قرار می گیرند.
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 (: ۲9)هفته  یثدح - خبرنامه:

 (اربعين حسينی)بمناسبت  «)ع(  دالشهدا ي س  یزادارکردن در راه ع نهی ثواب هز »

 :ودرمف ،نی ام   لی جبرئاز  ،دبا شنندا و خا او  رب ا خد سالم که    اسالم   یامبرگرام ی پ

طَ مِنَ هَبَ  نِیالْأَمِ  لَیصاحِبُ ذَخائِرِ األفهامِ عَن عَبدِاهللِ بنِ داودَ، عنِ الثَِِّقاتِ، عَنِ ابنِ عَبِّاسِ، قالَ: ... وَ إذا بِجَبْرَئِ  یحَکَ

وَ   یلَکَ: ...، فَوَعِزَّتِ  قُولُیَوَ اإلکرَامِ، وَ  هِیَّبِالتَّحِ خُصُّکَیَالسَّلَامُ، وَ  ْقرِؤُکَیُ یاألعلَ یُّمُحَمَّدُ، الْعَلِ ایَوَ قَالَ:  لِ،یالرَّبِّ الْجَلِ

وَ    ارَتِهِ،یَزِ  یوَ أَرْوَاحَهُمْ عَلَ  نِ،یْعَزَاءِ الْحُسَ  یأَمْوالَهُمْ عَلَ  ُقونَنِْفیُ  نَ،یمُطَهَّرِ  نَیطَاهِرِ  عَهًیلَأَخلُقُ لَهَا )فاطمه( شِ  یأَنِّ  یجَلَالِ

فِ  مُونَیِقیُ وَ    سْبِکُونَیَوَ    هِمْ، مَجَالِسِ  ی عَزَاءَهُ  لَ  قَلِّلُونَ یُالدُّمُوعَ،  أَنَْفقَ    سَیْالهُجُوعَ،  مَنْ  وَ  أَلَا   ... رُجُوعٌ،  ذَلِکَ  مِنْ  لَهُمْ 

بَنَ  نَیسَبْعِ  رْهَمٍبِکُلِّ دِ  یعْطِیُوَ    نِْفُقهُ،یُ  مایفِ  امَهِیالِْق  وْمِیَ  یلَائِکَهُ إلَتَاجَرَتْ لَهُ الْمَ  ارَتِهِیَعَزَائِهِ وَ زِ  یدِرْهَماً عَلَ   ی حَسَنَهً، وَ 

 الْجَنَّهِ  یاللَّهُ لَهُ قَصْراً فِ 

 یگفت: ا   هبوط کرد و  لیاز جانب پروردگار جل   نیام  لی کند: جبرئ  یعباس نقل م  ابن

  ی رساند و تو را به درود و اِکرام مخصوص م   ی به تو سالم م   ی َاعل   یِّعل  یمحمِّد، خدا 

تو م به  به عزِّت و جاللم سوگند، برا دیفرما  ی گرداند و  پاک    انی ع ی فاطمه ش   ی:  پاک و 

کنند و    یانفاق م  نی حس  یاموالشان را در راه عزا   انیعیش  نیکنم، ا   یخلق م   یشده ا 

ز راه  م  ن ی حس   ارتیدر  عزا   یجان  و  م  یو  یدهند  پا  به  مجالسشان  در  کنند،    یرا 

گردند   یباز نم وهی ش  نیکنند و از ا  یخوابشان را کم م زند،ی ر یاشک م   یخالصانه بر و

باش آگاه  ز  د،ی ...  و  عزا  راه  در  عل   نی حس  ارتیهرکس  مقدار    م السال   هیعل   یبن  به 

نما  یدرهم تا    د،یانفاق  انفاق نموده است  او داد و ستد    امتیروز قمالئکه در آنچه  با 

در    یاو قصر  ی خداوند برا دهند و    یم   یبه و  ۀر درهم هفتاد حسنه   ی کنند و به ازا   یم

 .بهشت بنا خواهد کرد

 از کتاب همراه با محرم و صفر  برگرفته یاوحد نیام :منبع



 

 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 
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