
 

 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

30/80/9139 



 

 

 بسـمه تعـالی 

 

 جراید و خبرگزاریهای ایران  در ینخبر و مقاله در مورد چ ـی و سهس

 9139/ 30/80شـنبه      

 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/انـآب /03 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 ی آهسته تجارت جهان یکاوریر .1

 ست یاکونوم تیبه روا  یاقتصاد جهان یدهای ها و تهدفرصت  .2

 ل ینسل پنجم موبا شتازیپ ن؛یچ .3

 د یگوی از رشد گسترده تقاضا م نای/ پتروچا یعیانداز گاز طباز چشم  ین یگزارش غول چ .4

 کاست یآمر  بیدشمن و رق  نیتربزرگ  نیترامپ: چ .5

 قرن است  دی تهد نی: چکا یآمر یمل  تیمشاور امن .6

 ن ی رات ترامپ درباره چواکنش پکن به اظها .7

 به اروپا 3صادرات تسال  .8

 ست ین ییایآس یدنبال ناتوژاپن به  .9

 ایرنا(: ) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 ارز 18  یرسم یاعالم کرد: کاهش بها ی بانک مرکز .10

 گر یارز د ۲0و   وروی ی نرخ رسم شیافزا .11

 ن یو چ ران یروابط ا بی گسترش بدون فراز و نش .12

 یافتیاز جنس مواد باز ییهابا مجسمه  یگردعت یبه طب قیتشو .13

 ا یو آس انهیدر خاورم کی ژئوپلت رات ییو تغ رانی ا -ن یمشارکت چ .14

 کرونا انجام داد شی اآزم ونیلیم 11در پنج روز   نیشهر چ کی .15

 از افغانستان شد  ییکایآمر انیخواستار خروج نظام  نیچ .16

 کرد  ریتصو شی سال پ ۴0را « ۴00»ووهان  روسیو که یکتاب «؛یک یبه رمان»چشمان تار ینگاه .17

 ود درآوردرا به انحصار خ ۲1مهم قرن  عیصنا  خواهدی م  نی: چنیاوبرا .18

 بن بست است  ی و فشار حداکثر یقلدر  ر ی: مسکایبه آمر نیچ ی جمهور سییهشدار ر  .19

 نیبا چ یابه جنگ رسانه  یاز جنگ تجار کایچرخش آمر .20



 

 داد م یپاسخ خواه ی نیچ یهادر مورد رسانه   کایپکن: به اقدامات آمر  .21

 :صدا و سیما یخبرگزار -

 ی ن یتوسعه چ  گریصورت د .22

 است  افتهیارتقا  هی با روس نیچ کی استراتژ یگفت / هماهنگ  نیوزارت خارجه چ یسخنگو .23

 به بازار ینگ ینقد قیدر تزر نیچ یاقدام بانک مرکز  /نهوایش یخبرگزار .24

 کان یو وات نیچ یخ یدوساله توافق تار دی عالم فرانس پرس / تمدبا ا .25

 سخنگوی وزارت خارجه چین؛ انتقاد چین از سیاست خارجی آمریکا  .26

 وان یبه تا ییکای فروند موشک ساحل به ساحل آمر 13۵فروش فرانسه گزارش داد /   یخبرگزار .27

 وان یبه تا یی کایاعالم کرد / درخواست توقف فروش سالح آمر نیوزارت خارجه چ .28

 : م یتسن یخبرگزار -

 شرط حفظ برجام  شیبه عنوان پ نیچ  یراهبرد دهی کرد: ا یبررس نیچ یالمللن یب ویراد .29

 با وجود کرونا  ینی ثروتمندان چ ییدارا یدالر اردیلیم 1۵00 شیافزا .30

 مهر:  -

صادرات   /نی و چ رانیا یل یر تی مجلس: فراهم شدن بستر ترانز  ی اقتصاد ونیس یکم سیرئ .31

 شود  ی پر شتاب م

 : ختگانیروزنامه فره -

 افتاد یقرارداد، گردن روحان یبرا های نیچ یِلیمی ب .32

 :نیاقتصادآنال -

  کایدر آمر  گری د های نیکشورها: چرا چ گر یدر د های نیخانه توسط چ دی خر شیوجود افزا با .33

 خرند؟ ی خانه نم

   (:3۲)هفته حدیث -

 آنحضرت(  شهادتسالگرد )بمناسبت  «واالترین خصلت» : (ع)  یامام حسن عسگر از -
 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ت جهانی ریکاوری آهسته تجار

با سقوطی   پایان امسال  تا  رو  درصدی روبه   ۸تا    ۷گزارش سازمان ملل متحد نشان داد تجارت جهانی قرار است 

به گزارش »ایبِنا« به نقل از    .هایی از ریکاوری آن با پیشتازی چین دیده شدشود هرچند در سه ماه سوم نشانه 

ملل   توسعه سازمان  و  تجارت  کنفرانس  گزارش  )آنچاینادیلی،  در  متحد  که  داد  نشان  در    ۳کتاد(  امسال  دوم  ماه 

درصدی تجارت در    ۱۹ای از جهان از سقوط  حالی که پاندمی کرونا باعث مختل شدن روابط تجاری شد، هیچ منطقه 

امان نماند. در این گزارش آمده است تجارت جهانی در سه ماه سوم به نوعی ریکاوری شد؛ چراکه سقوط حجم  

آنکتاد اعالم کرد: تجارت تجهیزات منزل و اداری و درصد رسید.  ۴/  ۵ت به سال قبل به  ماه نسب  تجارت در این سه

که تجارت اتومبیل و انرژی بیش از پیش افت تجهیزات دارویی و درمانی در سه ماه سوم با رشد همراه بود؛ درحالی

درصد اعالم کرد؛ اما اشاره کرد    ۳ا منفی  ماه چهارم ر  ۳بینی اولیه خود رشد تجارت جهانی در  کرد. آنکتاد در پیش 

پیش این  پاندمی  به  مربوط  تحوالت  بودن  نامشخص  به  توجه  با  در  که  نیست.اما  قطعی  رشد   ۳بینی  سوم  ماه 

این سه ماه صادرات چین  آنکتاد در  تقویت ریکاوری تجارت جهانی شد. طبق گزارش  باعث  قدرتمند صادرات چین 

ماه ابتدایی    ۹است. آنکتاد اعالم کرد که حاال سطح صادرات چین در  ش داشته  درصد جه ۱۰نسبت به سال گذشته  

 .کندماه ابتدایی سال گذشته( برابری می  ۹امسال با سطح قبل از پاندمی )

 ها و تهدیدهای اقتصاد جهانی به روایت اکونومیست فرصت

نیوز در : اقتصاد  تغییرات  روند  کرونا،  ویروس  ت  پاندمی  را  جهانی  می اقتصاد  هنری  سریع  اقتصادی  کند.  دبیر  کِر 

نشریه هفتگی اکونومیست در    .نشریه هفتگی اکونومیست بر این باور است که این هم فرصت است و هم تهدید

ها و مزایای ناشی از شیوع جهانی کرونا در  و امیدها« به بررسی آسیب هاای با عنوان »اقتصاد جهانی؛ بیممقاله 

 .یژه در حوزه اقتصاد جهانی پرداخته استمدت و بلندمدت به ومیان

سیاه قوهای  است؛//      تئوری  نوشته  مقاله  این  در  اکونومیست  سیاه«  نشریه  »قوهای  که  تئوری  گوید  می 

دانشمندان مدت ها  حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به تصور اکثر مردم دارند.  

ا گرفته و در سطح ند که یک بیماری تنفسی مشترک انسان و دام از آسیا منشرسیده بوداز این ت ۲۰۲۰قبل از سال 

می کسی  سختی  به  اما  یابد.  گسترش  پیشجهان  را  آن  عواقب  با  تواند  هرازچندگاه  که  داستانی  کند.  بینی 

داده  بررسی می اکثر  روایت  اقتصادی  برای دهههای  که  است  این  و سشود،  افتاد،  کمی  اتفاق  در سال  ها  پس 

کرد  ۲۰۲۰ نابود  را  چیز  همه  کرونا  سال  .پاندمی  از  یک  پیچیده  ۲۰۲۰  قبل  شیوع  به  نسبت  شده  ارائه  مدل  ترین 

مشابه سال   بیماری  اسپانیایی  است    ۱۹۱۸آنفوالنزای  تولید   ۷۱ممکن  و  بکشد  جهان  سراسر  در  را  نفر  میلیون 

بسیار کمتر از این باشد،   ۱۹-کشته شدگان کووید  درصد کاهش دهد. به نظر می رسد تعداد  ۵ناخالص داخلی را  

 .بیشتر بوده است مده به تولید ناخالص داخلیوارد آ  اما آسیب

المللی پول در ماه ژوئن، در پایان سال  های صندوق بینطبق پیش بینی//    از آسیب اقتصادی کرونا IMF بینیپیش

میزانی  ۸تولید جهانی ممکن است حدود    ۲۰۲۰ از  کمتر  بدون شیوع  درصد  دهد،میکرونا   که  رخ  باشد.  توانست 

بزرگترین انقباض از زمان جنگ جهانی  درصدی مواجه شود؛  ۵درصدی با کاهش حدود    ۳د  یعنی به جای رشد حدو

وار  اثرات حمله کرونا، زلزله   .کوچک کرد ٪۰.۱اقتصاد جهانی را فقط    ۲۰۰۹در سال   "رکود بزرگ" دوم. برای مقایسه،



 
 ٪۷۰سال گذشته به زیر    ۵۰نزدیک به  ساله آمریکایی برای اولین بار در    ۵۴تا    ۲۵افراد   ل، میزان اشتغالبود. در آوری

 .ماهه دوم سال یک ششم جوانان در سراسر جهان شغل خود را از دست دادنددر سه سقوط کرد.

ر شاغلین نیز ساعات کاری  گوید، برای سایالمللی کار میسازمان بین//    میلیونی به وضعیت فقر شدید  ۹۰انتقال  

سال جاری اقتصادهای با    دربینی کرده بود که  ئن، بانک جهانی پیشم کاهش یافته است. در ماه ژوتقریباً یک چهار

میلیون نفر    ۸۹ درصدی فقر،  ۱۵و با رشد   سال، کوچک خواهند شد  ۶۰ برای اولین بار در حداقلدرآمد کم و متوسط  

برای دههاح ها تعطیلی مدارس،شوند. اثرات ماه یبه وضعیت فقر شدید منتقل م د داشت. و ها ادامه خواهتماالً 

گویند که خودکشی ها میاز آمریکایی  ٪۱۰به سالمتی روان جامعه آسیب زده است: بیش از   تعطیلی سراسری

کرده  بررسی  کرد.  .اندبه شکل جدی  قرنطینه  ژانویه  در  را  ووهان  چین  که  اقدامی هنگامی  یک  بو این  فقط  که  د 

می فناوری  نظر  از  پیشرفته  و  اقتدارگرا  انجامتوانسدولت  دستورکار  دهد.برای  ت  انگلیسی  دانشمندان  مدتی 

گرفتند، می  نادیده  را  می  قرنطینه  تصور  وجود زیرا  این  با  است.  تحمل  غیرقابل  سیاسی  نظر  از  کار  این  کردند 

کا  تقریباً  تعطیلی  برای  ها  دولت  همه  تقریباً  فعالیتآمادگی  اقتصادیمل  شگفتی خود های  از  یکی  های فقط 

سابقه دولت در بازارهای کار و سرمایه شده است. منجر به مداخالت بی ثروتمند، شیوع کرونابود. در جهان   بسیار

گذاری با بودجه دولتی شدند. آمریکا  های سرمایه برنامه  میلیون کارگر مشمول  ۴۰اقتصاد بزرگ اروپا، بیش از    ۵در  

سوم ح دو  از  بیش  برای  که  دستمزدی  از  که  داد  افزایش  آنقدر  را  بیکاری  فراتر   متقاضیان  قوق  کردند،  جایگزین 

برای رفت. رزرو  شرکت فدرال  است.بدهی  کرده  پشتیبانی  بازار  از  آمریکایی  شرکت  های  به  خود آلمان  های 

های کمک  هیچ کدام از این  .ه داده استارائ های تضمینی به ارزش نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص داخلی،وام 

بینی کرد که المللی پول پیشی در حال افزایش است. در ماه ژوئن، صندوق بینهای عموممالی ارزان نیست. وام 

  ۱۳۲به  ۲۰۱۹درصد در سال   ۱۰۵نسبت ناخالص بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته از 

 .برسد ۲۰۲۱درصد در سال 

های ت مالی جدید شده است. ترازنامه این افزایش فشار باعث ایجاد یک فعالی//    های بانکیرشد بالونی ترازنامه 

دالر برای جذب بدهی دولتی ایجاد کرده است. و اتحادیه اروپا   هابانک مرکزی بصورت بالونی رشد کرده زیرا تریلیون

های کند. سیاستپرداخت به صندوق بازآفرینی خود صادر می برای   اوراق بدهی را برای اولین بار به طور مشترک

های کنونی بسیار  مقایسه با سیاست شد، اما درز بحران مالی، در آن زمان رادیکال تلقی مییک دهه پیش، پس ا

می  نظر  به  ماه    .رسندناچیز  در  دانمارک،  اشتغال  وزیر  هاملگارد،  پیتر  ارائه شد.  موقتی  صورت  به  پاسخ  ابتدا  در 

)دانمارک می تواند ادعا   کنیم جمدمارس گفت: آنچه که ما در تالش هستیم انجام دهیم این است که اقتصاد را من

الهام  که  طرح بخشکند  است(. هایدیگر  بوده  اجباری  ثروتمند   مرخصی  اقتصادهای  که  است  آن  از  حاکی  تجربه 

  ۲۰۰۵شوند. پس از طوفان کاترینا که در آگوست  خارج   توانند به سرعت از حالت انجمادجهان پس از یک فاجعه می

بازگشت.    ٪۶به زیر  ۲۰۰۶رسید، اما این نرخ تا فوریه  ٪۱۵به بیش از   ٪۶رخ بیکاری از حدود نیواورلئان را نابود کرد، ن

با کوتاه ترین رکود اقتصادی خود را متحمل شدهکه برخی کشورها عمیقو در حالی  ترین مورد آن اند، برخی دیگر 

 .ترین بحران، شکر خدا، کوتاه مدت بودمواجه خواهند بود. کاهش اخیر نرخ بیکاری در آمریکا حاکی از آن است که بد

اوضاع اقتصادی بهتر وجود ندارد. درست مانند وضعیت  اما برخالف وضعیت پس از توفان، هیچ را گریزی به سوی

از بحران مالی   تفاوت که۲۰۰۸پس  با این  از ،  که بحران مالی دهه است، درحالی سعت چشمگیرر ونظ   این رکود 

اثرگذاری نظر عمق  از  زمان   پیش  در  و  دارد  ادامه  کرونا همچنان  که شیوع  در حالی است  این  و  بود.  توجه  قابل 

نگارش این مقاله میانگین شیوع هفتگی در سطح جهانی به باالترین سطح رسیده است. آمریکا و استرالیا دو دوره  

شوند. هند در یک شیب صعودی قرار اند. فرانسه، اسپانیا و انگلیس برای موج دوم آماده می شده رو  روببا ویروس  

زیاد    ۲۰۲۱که کرونا در جهان فقیرتر چقدر فراگیر است. اگرچه امید به واکسن در سال   داندو هیچ کس نمی دارد.



 
اثبات قابل  آن  تأثیر  و  ایمنی  به  اطمینان  اما  اقتصاده است،  برای سال می   نوزا هنیست.  تا  کنند  های توانند تالش 

 .گذاری اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهندفاصله  هایی چونآینده در محدودیت 

پساپاندمی در  بلندمدت  تغییرات  حقیقت//    شتاب  این  واقع  ماندگار   در  پاندمی  از  ناشی  تغییرات  از  بسیاری  که 

که قبالً در اقتصاد جهانی  نیروهایی  کند که پاندمی،ستدالل میتر شده است. این گزارش ویژه اخواهند بود، واضح

کرده  نقش  راایفای  می اند  سیاستتقویت  در  تغییرات  و  وکند  مالی  فناوری،  تجاری،  تسریع   های  را  اقتصادی 

  شد: ادغام  ویکم مواجههای اقتصادی قرن بیستبا سه مورد از بزرگترین شوک قبل از شیوع کرونا جهان  .کندمی

مالی   بحران  جهانی،  تجارت  در سیستم  آنکه  ۲۰۰۸چین  دنبال  به  دیجیتال.  اقتصاد  ظهور  فقر   و  از  چینی  کارگران 

کارخانه  رهسپار  شدند،روستایی  سوی ها  به  قیمت  ارزان  سرمایه  کاالهای  و  سویغرب  به  مالی  شرق  های 

  .شاغل تولیدی در جهان ثروتمند کمک کردند م سرازیر شدند و به ایجاد تورم پایین، نرخ بهره پایین و از دست رفتن

ظهور  داد.  کاهش  بیشتر  را  بهره  نرخ  جهانی شدن،  توقف  با  بطوریکه حتی  تقاضا شد  باعث سقوط  مالی  بحران 

ها و سقوط سهم کارگران از درآمد ملی شد. در حالی که  فناوری منجر به کاهش رقابت، محافظت از سود شرکت

 .کنندای ناشی از اثرات شبکه و امتیازات انحصاری طبیعی را درو می ههای سوپراستار، پاداششرکت

تقاضا در بحران کنونی    ۱۹-شیوع ویروس کووید//    کنندگانتغییر میل مصرف  چهارمین شوک بزرگ است. سقوط 

و  ها افزایش یابد. نرخ بهره پایین  است. پس انداز ممکن است برای سال  ۲۰۰۸بیشترین میزان پس از بحران مالی  

اقتصادها ضعیف   کند، حتی اگراین امر قیمت دارایی را تقویت می تی منفی به احتمال زیاد دوام خواهد داشت.ح

های تأمین که هم پراکنده و هم شکننده هستند، آگاهی بیشتری دارند؛ کرونا  ها از خطرات زنجیرهباشند. شرکت

آن نزدیک کردن  برای  بیشتری  ایجاد میتمایل  به خانه  وکنها  تأمین  د  افزایش میتنوع  را  پاندمی  کنندگان  و  دهد. 

مصرفشتاب تمایل  تغییر  است.  شدن  دیجیتالی  روند  خرده دهنده  از  تجارت  کنندگان  سمت  به  فیزیکی  فروشی 

کرده الکترونیکی سریع  عادت  آنها  و  است  آنالین تر شده  صورت  به  را  آموزشی  و  بهداشتی  برخی خدمات  که  اند 

 .دریافت کنند

افزایش چشمگیری داشته است. حتی پس از   های فناوری  غول    قیمت سهام//    های فناوریرونایی غول ت کفرص

در بورس اوراق بهادار نیویورک از سال گذشته بازدهی  «fang+» سقوط در ماه سپتامبر، شاخص سهام فناوری

گذاری در  سرمایه  ر کرده و سازگا ها با سرعت حیرت انگیزی خود را بادورکاری٪ ثبت کرده است. شرکت6۰در حدود 

 .دهندگر دورکاری را افزایش میهای تسهیلفناوری 

آمریکا و  چین  تجاری  جنگ  در  بازی  زمین  عالوه//    تغییرات  پاندمی  اقتصاد، این  در   بر  عطفی  نقطه 

سال   سیاست، از  جهان  بود.  خواهد  اقتصاد  همچنین  و  دوره   ۲۰۲۰ژئوپلیتیک  ازوارد  ت  ای  رقابت  نگاتنگ  ظهور 

میان   هایقدرت  تنش  باعث تشدید  آمریکا،  و  تجاری چین  تقابل  با  طرف    ۲بزرگ خواهد شد. شیوع کرونا همزمان 

و پیش  شده  از  عجیب    بینیحتی  تمرکز  با  تجاری،  اختالفات  است.  رفته  فراتر  ناظران  تندروترین  پیش  چندسال 

دنیا   با 5Gتر است. آمریکا برای رد فناوری چینی  کسری تجاری و خرید سویا، اکنون بخشی از یک نبرد گسترده  بر

بر جدی  نظارت  است،  کرده  تحریم سرمایه  البی  داده،  افزایش  را  خارجی  بگذاران  را  کردن  هایی  محدود  رای 

نیمه فناوری  به  چین  ودسترسی  کرده  اعمال  خود  مشتریموفق TikTok هادی  فناوری  صادرات  چین  محور-ترین 

. هر دو کشور در  گذاری چین در آمریکا سقوط کرده استمحصول خود را بفروشد. سرمایه تخت فشار گذاشته تا   را

دو اقتصاد برای جدایی کامل از یکدیگر، بیش از حد یکپارچه و بخشی دور از یکدیگر در تجارت هستند. این  حال تنوع

برای سیاست    .کنندترکیب می را با سوءظن متقابل شانها روابط اقتصادی گسترده همبسته هستند، اما اکنون آن

ر  بار تقصیر بداخلی در جهان ثروتمند، پاندمی نمایانگر چالشی برای وضع موجود است. برخالف بحران مالی، این



 
گردن وال استریت نیست. اما کنار هم قرار گرفتن یک اقتصاد ضعیف و قیمت باالی دارایی که ناشی از نرخ بهره  

عمومی خشم  تواند  می  است،  بخش    پایین  کارگران  میان  در  متمرکز  بیکاری  با  همزمان  اگر  ویژه  به  برانگیزد،  را 

 .کندری بلندمدت را ممکن میهای قابل توجه کسخدمات ضعیف باشد. نرخ بهره پایین، هزینه 

چگونگی مبارزه با رکود اقتصادی تغییر خواهد کرد، بخشی به دلیل نرخ بهره نزدیک  //    نبرد با رکود اقتصاد جهانی

بخشی و  خنثی،  پولی  سیاست  از  حاصل  صفر  تجارب نیز به  دلیل  در به  پو امسال  در  انتقال  خانوارها  به  نقد  ل 

هایی فراهم خواهد  و هم شرایط الزم، راه ی قرارداد اجتماعی، هم اشتیاقبرای تسهیل بازنویس مقیاس گسترده.

میدوار کند. سوال اساسی این خواهد بود سازی و بحران مالی اجهانی کرد که ممکن است بسیاری را به پیگیری

سیاست آیا  دارند؟ که  مناسبی  کارکرد  امروز  به های  را  تغییر  نارضایتی،  اینکه  عق یا  از  دیگری  ماندگی  بدوره 

می  پوپولیسم تغییرات    کند؟ محکوم  که  دارد  بستگی  واقعیت  این  درک  به  است،  الزم  تغییراتی  چه  اینکه 

 .شودچقدر گسترده است. داستان با تجارت آغاز می همراه آورده،که پاندمی به  اقتصاد ساختاری

 چین؛ پیشتاز نسل پنجم موبایل 

احداث کرده و در حوزه توسعه شبکه نسل پنجم همراه در سراسر جهان پیشتاز   ۵Gهزار ایستگاه    ۶۹۰چین   : مهر

خش توسعه مخابرات و اطالعات  اسپوتنیک، به گفته کن وو مدیر ب  شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از

در این کشور افزایش یافته است. این در حالی است   ۵Gزارت صنعت و فناوری اطالعات چین، سرعت توسعه  در و

سازی آن در پکن ارائه شد و همین امر به توسعه  و تجاری  ۵Gهای گسترش اینترنت  که حدود یک سال قبل طرح

این زمینه موفقیت ، تالشGSMA گزارش سازماننعت مخابرات در چین منجر شد.طبق  سریع ص آمیز های چین در 

توسعه یافته در جهان در این کشور قرار دارند. به عبارت دیگر چین پیشتاز   ۵Gهای  درصد شبکه   ۷۰بوده و اکنون  

شده که گزارشی جدید نشان داد    توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت همراه در جهان است.این خبر درحالی منتشر

ها  کنندگان تجهیزات و ... کند شده است. طبق گزارشدلیل موانع قانونی درباره تهیهبه  ۵Gسعه جهانی اینترنت  تو

 .تر بوده استنیز پررنگ  ۱۹-حتی از شیوع کووید ۵Gنقش این موانع در کاهش سرعت توسعه 

 وید گپتروچاینا از رشد گسترده تقاضا می/   انداز گاز طبیعی از چشمگزارش غول چینی  

سال آینده دو برابر خواهد شد. به   ۱۵کند که مصرف سوخت چین در  بینی میشرکت پتروچاینا پیش  : اقتصاددنیای 

وخت  آور صعودی سانداز شگفتکننده گاز طبیعی چین چشمترین تامین گزارش نشریه پترولیوم اکونومیست، بزرگ 

رسد تصمیم برجسته اخیر پکن در مورد نظر می رد. بهدر این کشور را در یک کنفرانس صنعتی در شانگهای اعالم ک

سنگ قرار دارد، گاز را در مسیر تبدیل شدن به یگانه  ساسی در سیستم انرژی خود که تحت سلطه زغال تعمیرات ا

می قرار  فسیلی  انرژی  سوخت  ترکیب  از  را  خود  سهم  که  میدهد  گسترش  هدفچین  برای  دهد.  چین  گذاری 

، این کشور را ملزم خواهد کرد که اعتیاد ۲۰۶۰زدایی از اقتصاد تا سال ای و کربنزهای گلخانه جلوگیری از انتشار گا

زغال طوالنی به  خود  بیمدت  باالبردن  مشغول  نیز  همزمان  و  ببرد  بین  از  را  و  سنگ  بادی  انرژی  ظرفیت  وقفه 

انی خود گفت که این امر باعث ت. نماینده بخش بازاریابی گاز طبیعی شرکت پتروچاینا در سخنرخورشیدی خود اس

به    ۲۰۳۰سال آینده تقریبا تا دو برابر افزایش یابد و در سال    ۱۵ر این کشور طی  شود تا تقاضای ساالنه گاز دمی

تا    ۶۰۰ و  سال  در  مترمکعب  سال    ۶۲۰به    ۲۰۳۵میلیارد  در  مترمکعب  بلند بینیپیش  .برسدمیلیارد  بسیار  های 

المللی  های آژانس بین ر گزارشانداز طوالنی مدت انرژی در قابل توجهی باالتر از چشمطوپروازانه پتروچاینا که به 

طور است، نشانگر افزایش اعتماد به نفس در صنعت گاز چین پس از آنکه به (BP) پی و شرکت بی (IEA) انرژی

کوتاه   تقاضای  کوویدموثر شوک  از  ناشی  تا  .است  ۱۹-مدت  اعالم هدف  با  زدایی ریخی کربن این صنعت همچنین 



 
پین ژی جین  رئیستوسط  کرده گ،  پیدا  دو چندان  نفسی  به  اعتماد  ملل  در سازمان  ماه گذشته  جمهور چین طی 

عنوان سوخت میانجی مورد نیاز  سنگ به تجدیدپذیرها، گاز قرار است به است؛ زیرا در طول دوره انتقال چین از زغال 

ل در چین، در یک میزگرد این مراسم گفت: »تعهد  جی توتاانون الدنیس بونهوم، معا  .ایفای نقش کنددوره گذار  

ترین عامل رشد تقاضا برای گاز خواهد بود. زیرا در چین وقتی دولت تصمیمی  جمهور چین به کربن زدایی مهمرئیس 

 «.شودتردید انجام میبگیرد، یعنی آن کار بی

ن است که تقاضا به سرعت پس از  باره گاز در چین نتیجه آافزایش اعتماد به نفس در //    ۱۹-دبهبود از بحران کووی 

در ماه آوریل به سطوح باالی خود بازگشت. مهار تهاجمی ویروس کرونا توسط پکن به این کشور    ۱۹-بحران کووید

اس کلی نسبت به سایر های کرونایی خالص شود. گاز در مقیتر از سایر کشورها از محدودیت کمک کرد تا سریع

ری آسیب دید، زیرا معموال تقاضای خانگی سهم اصلی را در این بازار دارد.  گیرژی به میزان کمتری از همهمنابع ان

به رشد ادامه داد و پس از آن در آوریل و مه نیز افزایش یافت و    ۲۰۲۰میزان مصرف ظاهری در سه ماه اول سال  

افزایش  به  با  متوسط  آخرین شاخصروبه درصدی    ۹طور  شد.  مرو  می های  نشان  چین  دولت  تاهانه  قاضای  دهد 

نیز    ۲۰۲۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و در هشت ماهه نخست سال    ۳/  ۹داخلی در ماه آگوست  

ترین نرخ رشد از  درصدی، ضعیف  ۰/  ۶درصدی داشته است. ماه جوالی نیز با افزایش مصرف ماهانه    ۳/  ۲رشدی  

آ اوزمان  در  اقتصادی چین  فعالیت  آخرین  غاز  پکن  است.  مارس  ماه  تقاضای  پیشاخر  مورد  در  خود  رسمی  بینی 

طور مشترک توسط داخلی در سال جاری را هم اخیرا منتشر کرد. طبق »گزارش توسعه گاز طبیعی چین« که به

میلیارد    ۳۲۰ر در سال جاری  رود که این کشوسه آژانس دولتی در اواسط سپتامبر تهیه و منتشر شد، انتظار می 

است.    ۲۰۱۹درصدی مصرف نسبت به سال    ۴/  ۴بیعی مصرف کند. این میزان عظیم نشانگر رشد  رمکعب گاز طمت

این رشد   آنجاست  اما  از سال    ۴/  ۴نکته جالب  میزان رشد ساالنه مصرف چین  کمترین  بدین سو   ۲۰۱۵درصدی 

د رشد داشته است. یعنی  رص د  ۱/  ۵نیمه اول سال جاری فقط است. این گزارش نشان داد که تقاضای گاز چین در  

به  مصرف  رشد  که  است  مطمئن  گاز  پکن  مصرف  که  زمانی  درست  شود،  تقویت  زمستان  در  توجهی  قابل  طور 

 .یابدطور معمول برای تامین نیازهای گرمایشی افزایش میبه 

ز داخل کشور  مصرف خواهد کرد ا  ۲۰۳۵سال  طبق گفته پتروچاینا بیشتر گازی که چین تا  //    پایه داخلی رشد چین 

خواهد شد. این خبر با توجه به تمرکز بیشتر پکن روی امنیت انرژی، سواالتی را در مورد واردات بیشتر این    تامین

میلیارد    ۵۲۰به    ۲۰۳۵طبق گزارش شرکت پتروچاینا ظرفیت تامین گاز داخلی چین تا سال    .کشور ایجاد کرده است

در سال خ که شامل  مترمکعب  رسید  متداول،    یاردمیل  ۲۲۰واهد  گاز  در سال  در    ۱۰۰مترمکعب  مترمکعب  میلیارد 

میلیارد مترمکعب در سال گاز    ۱۵۰و   (CBM) سنگمیلیارد مترمکعب در سال گاز متان بستر زغال  ۵۰سال گاز شیل،  

از زغال گاز متعارف و شیل های خروجی  بینیدر حالی که پیش  .خواهد بود (SNG) سنگساختگی مشتق شده 

 رسد. توسعهدر این ابعاد چندان عملی به نظر نمی  SNG و CBM رباره توسعهها دبینییر است، اما پیشپذامکان 

CBM زمین از جمله  دیرینه،  با چندین مشکل  تختهچین  پیچیده  زغالشناسی  گاز  های  پایین  بسیار  قیمت  و  سنگ 

باعث میروبه  عوامل  این  گازهای رو است.  غ  شود  استخراج  برای  باشندغیرمتعارف  اقتصادی  در همین حال،   .یر 

های نسبتا باال، مصرف زیاد آب و انتشار میزان قابل  های اخیر به دلیل هزینه نیز در سال  (SNG) تولید گاز ساختگی

انتقادات گسترده قرار گرفته است، که به گفته کارشناسان می  از کربن مورد  چین   های بزرگتواند تالشتوجهی 

رسد چین به سمت تولید گسترده و در سایه چنین دالیلی به نظر می  ات اقلیمی را از بین ببرد.برای مبارزه با تغییر

 .تکیه بر گازهای غیرمتعارف نخواهد رفت

 ترین دشمن و رقیب آمریکاست ترامپ: چین بزرگ



 
مصاحبه  : فارس در  آمریکا  جمهور  بزرگرئیس  چین  شد،  مدعی  نباید ای  و  است  آمریکا  رقیب  و  دشمن    ترین 

ای متن کامل آن روز یکشنبه منتشر خواهد شد،  ترامپ در مصاحبه  .گذاشت ویروس کرونا در جهان پخش شودمی

ها  گویم چین. آنترین دشمن آمریکا کدام قدرت خارجی است مدعی شد: »من میدر پاسخ به این سوال که بزرگ

آن هستند،  ما  جنبهحریف  از  و  هستند  ما  رقیب  مها  دشمن  مختلفی  میهای  محسوب  جمهور    .«شوندا  رئیس 

ها بسیار ناپسند بوده و  ها رقیب ما هستند، کار آنکنم آنتکرار ادعاهای چند ماه اخیرش افزود: »فکر میآمریکا با  

آن تکرار شود.  دوباره  نباید  می هرگز  نباید  در ها  و  خارج شود  چین  از  کرونا(  )ویروس  مسری  مرض  این  گذاشتند 

ا نامیده که واشنگتن و پکن را با اعمال تعرفه  ترین دشمن آمریکپ در حالی چین را بزرگ امتر  .«جهان منتشر شود

سنگین بر روی کاالهای چینی وارد جنگ سیاسی کرده است. از سوی دیگر واشنگتن مکرراً در امور داخلی چین 

از جدایی و  تایوان و هنگمداخله کرده  ک  .کندکنگ حمایت میطلبان  ااز سوی دیگر ضعف  نتشار  اخ سفید در مهار 

ترین مرکز شیوع این بیماری تبدیل کرده است و ترامپ با شانه خالی کردن از  کشور را به بزرگ ویروس کرونا این  

 .کندو میر و ابتال به این بیماری در آمریکا معرفی می هایش چین را عامل مرگ زیر بار اشتباهات و مسئولیت

 رن است ید ق تهد  مشاور امنیت ملی آمریکا: چین 

مشاور امنیت ملی آمریکا دولت چین را تهدید قرن دانست و بار دیگر بابت شیوع کرونا به این کشور حمله  : تسنیم

و سرقت »  .کرد کرونا  ویروس  انتشار  به  چین  دولت  کردن  متهم  ضمن  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  اوبراین«  رابرت 

برشمرد قرن«  »تهدید  را  این کشور  تجاری،  آن  شم  .اسرار  در  که  آتالنتیک«  »آینده  مجازی  نشست  در  ترامپ  اور 

اند، گفت: حزب کمونیست چین  رهبران نظامی آمریکا و انگلیس و مسئوالن اطالعاتی این دو کشور حضور داشته

زمینهمی در همه  بخش خواهد  و  قرن  ها  مهم  صنایع  احتکار همه  برای  و  باشد  داشته  هیمنه  ریزی    ۲۱ها  برنامه 

سایبری، بوا  .کندمی جاسوسی  طریق  از  کشور  این  که  شد  مدعی  چین  علیه  خود  اتهامات  ادامه  در  راین 

می شرکت فعالیت  آمریکا  یا  و  انگلیس  و  اروپا  در  کرونا  داروی  و  واکسن  توسعه  برای  که  قرار هایی  هدف  کنند، 

 .دهدمی

 درباره چین  واکنش پکن به اظهارات ترامپ 

جمهور آمریکا در مناظره نهایی خود با رقیب  ئیس ت خارجه چین به اظهارات ر ژائو لیجیان« سخنگوی وزار» : فارس

به نقل از »گلوبال تایمز«، وی در واکنش به ادعای ترامپ مبنی بر آلوده بودن هوای   .دموکراتش واکنش نشان داد

امروز آسمان آبی است تاکید کرد چین عالقه   .چین، گفت:  ادامه  انتخاباتاو در  به  این کشور   آمریکا ای  به  ندارد و 

دونالد ترامپ« در مناظره نهایی با »جو بایدن«، »  .جمهوری بازی نکنددار داد با کارت چین در انتخابات ریاست هش

ترامپ گفت: ما بهترین   .وهوایی، هوای چین و هند را آلوده توصیف کردهای او برای مقابله با تغییرات آب در رد طرح 

وی       .ه کنید چقدر آلوده است. به هند نگاه کنید. هوا آلوده استن را داریم. به چین نگاو کمترین میزان انتشار کرب

وهوایی پاریس کند و مدعی شد از نظر محیط زیست  را فدای توافق آب آمریکا در ادامه گفت حاضر نیست مشاغل

است بوده  عالی  او  و جمهوری  .کار  دموکرات  دو حزب  نامزدهای  میان  مناظره  وقت  خودومین  به  بامداد جمعه  اه 

تهران برگزار شد. دانشگاه »بلمونت«، واقع در شهر »نشویل« ایالت »تنسی« میزبان این مناظره بود که آخرین 

 .رفتماه( به شمار میآبان  ۱۳رویارویی دو نامزد قبل از برگزاری انتخابات در روز سوم نوامبر )

 به اروپا  ۳صادرات تسال 



 
انتهای ماه جاری، خودروهای مدل  ال قصد  شرکت تس  : اقتصاد دنیای  از  را که در کارخانه گیگافاکتوری    ۳دارد  خود 

ترین  شوند به بازارهای مهم اروپایی صادر کند. تسال قصد دارد فروش خود در این بازار که سریع شانگهای تولید می

وسایل از  استفاده  بیارشد  در  تسال  دهد.  افزایش  دارد،  را  برقی  است  آنالین  ای  نیه نقلیه  قرار  که  کرد  اعالم 

کشور اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه و سوئیس صادر شوند. کارخانه تسال در شانگهای    ۱۰خودروهای مزبور به  

را از ابتدای سالچین که نخستین سایت این شرکت در خارج از خاک ایاالت جاری آغاز  متحده است، فعالیت خود 

عنوان یک کارخانه جهانی بتوانیم به  شانگهای گفت: »ما امیدواریم که به اکتوری ت گیگاف کرد. سانگ گنگ، مدیر سای

تسال  صادرات  کنیم.  خدمت  مختلف  کشورهای  گام مشتریان  از  یکی  چین  در  شده  ساخته  در  های  اصلی  های 

   .سعه دهدهای جهانی ماست.« کارخانه شانگهای به تسال کمک کرده تا کسب و کار خود را در چین توبرنامه 

 دنبال ناتوی آسیایی نیست ژاپن به

شرقی  جنوبی و چینوزیر ژاپن گفت: کشورش با هر اقدامی که تشدیدکننده تنش در دریاهای چیننخست  : رویترز

به  دنبال یک  به  توکیو همچنین  اما  مخالف است  »ناتویشود  یک کشور مشخص اصطالح  مهار  با هدف  آسیایی« 

نخستیوشی  .نیست دروزیهیده سوگا،  را  اظهارات  این  ژاپن  روز  ر  چهار  اندونزی،  خاتمه سفر  و  ویتنام  به  خود  ه 

وزیری کشورش، مطرح کرد. سفرهایی که با هدف تقویت روابط ژاپن با  اش در مقام نخست اولین سفرهای خارجی

جنوب حوزه  مهم  بهکشورهای  آسیا  نگرانیشرق  انجام  دنبال  منطقه  در  چین  فزاینده  درباره جسارت  اند. شدهها 

اند پایتخت  در  خبری  کنفرانس  در  هرسوگا  مخالف  ژاپن  کرد:  اظهار  تشدید  ونزی  موجب  که  است  اقدامی  گونه 

توسل همه کشورهای مرتبط با مسائل  جنوبی شود. وی گفت: بگذارید مجددا بر اهمیت عدمها در دریای چینتنش

  آمیز برای مناقشات بر اساس های صلححلمت راه جنوبی به زور یا فشار و همچنین اهمیت تالش به سدریای چین

بین کوآد قوانین  به  اخیر گروه مشهور  در پی نشست  این سفر سوگا  تاکید کنم.  از هند،  (Quad) المللی  متشکل 

نفوذ منطقه  برابر  در  مانع  نظر واشنگتن یک  از  که  آمریکا  و  ژاپن  بهاسترالیا،  فزاینده چین  انجام حساب می ای  آید 

وزیر ژاپن در پاسخ به اینکه آیا  ه خود خوانده است. نخستناتو« با هدف مهار توسعاین گروه را یک »مینیشد. چین 

جنوبی علیه کشورش خواستار تشکیل یک نسخه آسیایی از سازمان ناتو است، تاکید کرد: پاسخ ما در دریای چین

ضی و حریم هوایی خود است و همچنین با های ارهیچ کشوری نیست. وی افزود: ژاپن مصمم به دفاع از خاک، آب

 .شرقی باال ببرند مخالف استها را در دریای چینی که تنش اقدامات

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۱۸کاهش بهای رسمی   :بانک مرکزی اعالم کرد

نرخ رسمی  بان  -ایرنا  -تهران آبان    ۴۷ک مرکزی  )اول  امروز  برای  را  نرخ  (  ۹۹ارز  آن  بر اساس  که  ارز    ۱۵اعالم کرد 

به گزارش ایرنا، براساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا    .ارز نیز ثابت ماند  ۱۴ارز کاهش یافت. نرخ    ۱۸افزایش و  

هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر   ۴۲ذشته،  ییر نسبت به روز گبدون تغ(  ۹۹برای امروز )پنجشنبه یکم آبان ماه  

افزون بر این، هر فرانک     .ریال اعالم شد  ۷۳۹هزار و    ۴۹  ریال و هر یورو نیز  ۱۴۰هزار و    ۵۵پوند انگلیس به قیمت  

هزار   ۶ارک  مریال، کرون دان  ۵۴۰هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۹۹هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۳۲۱هزار و    ۴۶سوئیس  

ریال،   ۴۷۷هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۰ریال، روپیه هند    ۶۸۴و  

ریال،    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۱۰۶هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۸۹۵هزار و    ۲۵یکصد روپیه پاکستان  

  ۲۷از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۸۸۷و  ار  هز  ۳۱الر کانادا  دریال و    ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال عمان  

ریال،    ۵۴۶ریال، روبل روسیه    ۳۷۵هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۶۲   هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۹۲۳هزار و  
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هزار و    ۲۹رالیا  ریال، دالر است  ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۴هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال قطر  

ریال،    ۹۶۰هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۷۷۵

ریال و یکصد    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۸۰و   هزار    ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۵۸هزار و    ۴۹یکصد تاکای بنگالدش  

  ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .یین شدل تعریا   ۴۲۵هزار و    ۳۵روپیه نپال  

 ۱۲۴هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۱۴۴هزار و  ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند  ۳۰۰هزار و   ۶ریال، یوان چین  ۷۹۴هزار و 

هزار و   ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹دن  رهزار و یک ریال، دینار ا   ۳۷ریال، یک هزار وون کره جنوبی  

و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۷۹۰ اندونزی    ۷هزار    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۸۶۱هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه 

آذربایجان    ۴۹۹هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس   و    ۲۴ریال، منات  و    هزار  ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار 

ریال و منات جدید ترکمنستان   ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۱و   هزار  ۴ن  نی تاجیکستا ریال، ساما   ۴۳۰

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱

 

 ارز دیگر  ۲۰افزایش نرخ رسمی یورو و  

ارز    ۱۵ارز افزایش و    ۲۱ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -ن  تهرا

براساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا برای  به گزارش روز شنبه ایرنا،  .ابت ماندنیز ث ارز    ۱۱یافت؛ نرخ  کاهش  

ریال    ۳۶۵هزار ریال قیمت خورد. پوند انگلیس با    ۴۲ز گذشته،  بدون تغییر نسبت به رو(  ۹۹امروز )شنبه سوم آبان  

و    ۵۴کاهش، افزایش    ۷۷۵هزار  با  نیز  یورو  و هر  اعالم شد  ۷۳۹  ۸۱۴هزار    ۴۹یالی،  ر  ۷۵ریال  همچنین هر    .ریال 

  ۶رک  ریال، کرون دانما ۵۴۷هزار و   ۴ریال، کرون نروژ  ۸۰۱هزار و   ۴ریال، کرون سوئد  ۴۴۸هزار و  ۴۶فرانک سوئیس 

  ۴۴۹هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۹ریال، روپیه هند    ۶۹۵هزار و  

 ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۹۹هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۷۶هزار و    ۲۵ه پاکستان  ریال، یکصد روپی 

هزار و    ۲۸نرخ دالر نیوزیلند نیز    .ریال قیمت خورد  ۹۹۴هزار و    ۳۱ر کانادا  ریال و دال  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان  

  ۱۱ریال، ریال قطر  ۵۵۳ریال، روبل روسیه  ۲۷۴هزار و  ۵یه  ریال، لیر ترک ۵۹۳  هزار و ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۶۸

ریال، ریال    ۹۷۸هزار و    ۲۹ر استرالیا  ریال، دال  ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و  

و    ۱۱سعودی   و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار  و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار  تاکای  یکصد    ریال،  ۹۲۷هزار 

  ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۹و   هزار    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۷هزار و    ۴۹بنگالدش  

ریال،    ۸۰۶هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۵۰۶هزار و    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۳۸۵هزار و  

ریال، یک هزار   ۱۰۰هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۱۲۵هزار و    ۱۳۴تایلند  کصد بات  ریال، ی  ۲۸۲زار و  ه  ۶یوان چین  

و    ۳۷وون کره جنوبی   اردن    ۲۱۹هزار  تنگه قزاقستان    ۲۳۸و    هزار  ۵۹ریال، دینار  و    ۹ریال، یکصد  ریال،    ۸۰۸هزار 

ریال، روبل    ۵۴۷تان  انی افغانسریال، افغ  ۸۶۷ر و  هزا  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۵۱هزار و    ۱۳الری گرجستان  

بالروس   آذربایجان    ۵۶۷هزار    ۱۶جدید  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  و    ۸۶ریال، یکصد  ل، ریا   ۷۶۸هزار 

هزار    ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۶۳و     هزار  ۴سومونی تاجیکستان  

 .گذاری شدال ارزش ری

 

 ش بدون فراز و نشیب روابط ایران و چین گستر 

به رغم نوسانات بین المللی و تحوالت پرسرعت جهانی و فشارهای حداکثری آمریکا بر کشورها ، آنچه    -ایرنا  -پکن

روابط طوالنی مدت یافته  و گسترش  دنبال شده  نشیب  و  فراز  بی  بوده است  کماکان  و چین  ایران  به   .دوستانه 

پ اگرچه  ایرنا،  فشارگزارش  دلیل  به  برجام  از  ،س  کشورها  دیگر  بر  آمریکا  برخی  های  با  تهران  اقتصادی  روابط 

مطلوب و قوی و   اما اصل و اساس مناسبات ایران و چین دستخوش تغییراتی شد، کشورهای جامعه بین المللی

https://www.irna.ir/news/84086390/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84086123/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84086123/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84086123/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
روابط خود دارای  نکته مهم این است که دو کشور اصوال در    .گسترده بوده استمناسبات تجاری و اقتصادی آنها  

برد مناسبات هستند و غیر از تالش برای مقابله با فشارهای آمریکا، وابستگی خاصی به  استقالل کافی برای پیش

ی دو کشور در  میان مقام ها رایزنی ها قطب دیگری ندارند که بتواند مانع رشد همکاری ها شود. به همین دلیل

است بوده  خوبی  ویرو  .سطح  شیوع  جریان  در  رحتی  حسن  دولت  نیز  کرونا  بسیار  س  همکاری  و  روابط  وحانی 

تجهیزات  داشت و به رغم کارشکنی های آمریکا، چین خوبی با دولت »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین

تا بتواند   در حال رایزنی با طرف چینی  دولت ایران همچنین  .و اقالم پزشکی و بهداشتی به ایران صادر کرد است 

با اراده سیاسی قوی به دنبال پیشبرد روابط   ساله را مشخص کرده و ۲۵جامع مشترک راهبردی  سرنوشت برنامه

 .باشد و راه را برای همکاری های درازمدت هموار کند

از زمانی که روابط سیاسی برقرار کردند، بارها توافقنامه های   ایران و چین//    در مسیر رشد روابط  ایران و چین 

میالدی به این طرف دو کشور در زمینه های مختلف    ۲۰۰۸هنگی امضا کردند اما از سال  اقتصادی، سیاسی و فر

از آن زمان بارها    .میلیارد دالر رسید ۵۰شاهد اوجگیری روابط بودند تا جایی که ارزش تبادالت تجاری آنها به نزدیک  

ه شرکت های این کشور مایل ک رهبران و مسووالن ارشد چین و صاحبان شرکت های بزرگ در این کشور گفته اند

نم های  هیات  هستند.  ایران  در  بیشتر  گذاری  سرمایه  و  تر  قوی  حضور  نیز  به  ملل  سازمان  در  کشور  دو  ایندگی 

 .رایزنی هایشان را برای توسعه روابط افزایش دادند

ان اصلی نفت به شکلی بود که ایران به یکی از صادر کنندگ  رشد روابط میان تهران و پکن//    همکاری های نفتی

چین تا   برای  البته  و  اخیر  های  سال  در  کشور  این  و  شد  ای،  تبدیل  هسته  توافق  از  آمریکا  خروج  از  قبل 

ر می کرد و پس از توافق  صاد هزار بشکه نفت به چین ۶۰۰تا    ۴۵۰ایران روزانه بین    .خریدار نفت ایران بود بزرگترین

ان اعالم کرده که برای روابط گسترده اقتصادی با ایران در  به خریدهایش ادامه داد و همچن هسته ای این کشور

به و  است  هایش    تالش  دهد رایزنی  می  سال    .ادامه  سطح    ۲۰۱۶در  ارتقای  برای  کشور  دو  رهبران  میالدی 

رسیدند و قرار بر این است که در طول دو آینده ارزش تبادالت به  مناسبات به روابط مشارکتی راهبردی به توافق  

  .میلیارد دالر برسد ۶۰۰مرز 

و چین ایران  روابط  و گسترش  اجرای//     برجام  از  در سال   پس  ایران  ای  رییس    ۲۰۱۵توافقنامه هسته  میالدی، 

مهم بسیار  گوهای  و  گفت  و  شد  ایران  راهی  پایه  بلند  هیاتی  راس  در  چین  خلق  حسن    جمهوری  با  پرثمری  و 

  .ساله دو کشور بود  ۲۵رای پیشبرد طرح همکاری جامع  روحانی همتای ایرانی خود داشت و آنجا نقطه عطفی ب

این برنامه همچنان درحال پیگیری است و وزیران خارجه دو کشور و دیگر مقام های ذی ربط رایزنی های مستمری 

وزیر خارجه ایران در سفری که به چین داشت در استان یون نن  فدر باره آن داشته اند. اخیرا نیز محمد جواد ظری

در جریان همین سفر بود که رییس جمهوری    .ب غرب چین با وانگ یی همتای خود در این باره رایزنی کرددر جنو

ط  توانند یک شرایهای جمهوری اسالمی مشارکت کنند می در تهران تاکید کرد که اگر دو کشور در برنامه  خلق چین

ود آمده ایران در تالش برای بازسازی اقتصاد و  ها در ایران به وجبرد ایجاد کنند؛ در شرایطی که پس از تحریم-برد

یکی از اهداف این سفر نیز این بود که از روابط دوستانه و درازمدت دو کشور که قدمتی بیش از   .صنعت خود است

  .ابدهزار سال دارد حراست شده و سطح مناسبات ارتقا ی  ۲

ها چالش  رغم  به  روابط  پیشبرد  برای  ه//    تالش  روحانی  حسن  طرفدولت  کنار  در  پیشبرد   چینی  مچنان  برای 

تاثیر قرار دهد  .روابط تالش می کند و نمی خواهد اجازه دهد چالش ها روابط دو کشور نزدیک و دوست را تحت 

برای توقف روابط با ایران تالش  ادن کشورهااگرچه آمریکا با خروج از توافق هسته ای و همچنین تحت فشار قرار د

روابط   اما  است،  چالشکرده  رغم  به  اقتصادی  مناسبات  است. سطح  مطلوب  دو طرف همچنان  ها   میان  تحریم 

و  کند  غلبه  مناسبات  بر  مشکل  این  تا  ندادند  اجازه  نیز  کرونا  شیوع  ایام  در  بخصوص  کشور  دو  و  است  مطلوب 

ا برای  فرصتی  به  را  این  کردندبرعکس  تبدیل  پزشکی  تجهیزات  متقابل  ارسال  و  ا   .فزایش همکاری  ه  ز جملچین 



 
با ایران داشته است و تالش زیادی می    روابط را کشورهایی است که با وجود همه این چالش ها بهترین سطح

ران و دولت حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ای  .کند تا با بدست آوردن توافقاتی روابط را به پیش سوق دهد

روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند    هم تمرکز زیادی بر گسترش شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین

این هم  کرونا،  جریان  در  است  و  شده  حفظ  ای     .ارتباطات  هسته  توافق  چارچوب  در  که  کرده  اعالم  بارها  چین 

بازار ایران عالقه مند است و برای حضور در  از دست نمی خواهد در چ همچنان  را  ایران  بازار بزرگ  نین شرایطی 

 .این بازار امیدهای زیادی داردبدهد و همچنان برای حفظ 

و چین ایران  روابط  این //    آینده  رهبر  اظهارات  چین  و  ایران  روابط  آینده  به  نظرافکندن  برای  دیدگاه  بهترین  شاید 

نو دارد و یک گذرگاه بزرگ ترانزیت کاال است   کشور باشد مبنی بر اینکه ایران جایگاهی با ارزش در طرح راه ابریشم

را   یکدیگر مرتبط می سازدکه کل منطقه  و  »  .به  هوا لی مین « کارشناس مسایل خاورمیانه می گوید که چین 

ایران دارای مناسبات مطلوب و دیرینه و دوستانه هستند و فشارهای امریکا نه تنها آنها را از یکدیگر دور نمی کند، 

باعث   کنندبلکه  برای همکاری جستجو  بیشتری  های  فرصت  تا  ت  لیو شی« »  .می شود  بین دیگر  مسایل  حلیلگر 

و   ندارند  و سیاه  کور  نقطه  روابط  تاریخ  در  که  دوست هستند  دو  چین  و  ایران  که  ورزد  می  تاکید  پکن  در  المللی 

او گفت:   .برای آنها در آینده استهمواره پویایی مناسبات را حفظ کرده اند و راه ابریشم یکی از بهترین فرصت ها  

کنند و برای انتقال تکنولوژی و دانش    بسیاری از پروژه های زیرساختی مشارکتمی توانند در   شرکت های چینی

روابط   است،  شده  تقویت  کشور(  دو  )میان  اقتصادی  قراردادهای  که  آنجایی  از  کنند.  تالش  نیز  کشور  این  به 

خوا تقویت  هم  فرهنگی  و  خواهد هددیپلماتیک  ارمغان  به  کشور  دو  جوامع  برای  را  زیادی  سود  این  و   .آورد  شد 

روزنامه گلوبال تایمز چین می نویسد که چین در ماه های گذشته بارها از ایران در شورای امنیت و نشست های  

ا نیز نوشته خبرگزاری شین هو  . سازمان ملل حمایت کرده و با قلدری و یکجانبه گرایی آمریکا مخالفت ورزیده است

ح و  تحریمی  فشارهای  امروز  مشکالت  همه  ریشه  که  خواهی است  زیاده  با  کشور  این  و  است  آمریکا  داکثری 

افزون بر این، چین از   .دی برای دنیا و ایران بوجود آورده است اما این شرایط دایمی نخواهد بودهایش مشکالت زیا

اتی علیه ایران را یک پیروزی برای ایران و شکستی دیگر  اولین کشورهایی بود که لغو خودکار تحریم های تسلیح

  .امه دولت آمریکا دانستدر کارن 

 

 هایی از جنس مواد بازیافتی گردی با مجسمهتشویق به طبیعت

های این کشور  های غول پیکری را در جنگل اده از مواد بازیافتی مجسمهیک هنرمند دانمارکی با استف  -ایرنا  -تهران

تشویسا طبیعت  با  ارتباط  به  را  مردم  تا  کندخته  روزنامه     .ق  از  ایرنا  فرهنگی  گروه  گزارش  توماس   ،نشنال به 

مجسمه (Thomas Dambo) دامبو و  میهنرمند  بازیافتی  هنر  حوزه  فعاالن  از  را  خود  که  دانمارکی   ۱۱داند،  ساز 

  های دانمارک ساخته تا مردم در تالش برای پیکر از جنس ضایعات چوب و مواد دورریختنی در جنگلمجسمه غول

نقشه  بازدیدکنندگان،  به  برای کمک  این هنرمند  کنند.  برقرار  ارتباط  با طبیعت  آنها،  آنالینپیدا کردن  از موقعیت   ای 

 .گذاردبه اشتراک می هایی رااجتماعی سرنخهای های خود تهیه کرده است و در شبکهمجسمه

از شد. وی در کپنهاگ منتظر مهار کرونا بود، آغ دامبو که  در تابستان و همزمان با آن  های بازیافتی بازی شکار غول 

به همراه تیمش و چند نیروی داوطلب، مکان مناسب برای این کار را شناسایی کرده، مجوزهای الزم برای استفاده  

هنرمند   این  کرد.  جمع  چوب  ضایعات  و  گرفت  را  زمین  اکتبراز  ماه  آغازین  روزهای  غول   در  دهمین  از  )مهرماه( 

 .یافتی خود در اینستاگرام رونمایی کردباز 

های این مجموعه نام و مشخصات خاص خود هر کدام از غول//    محرکی برای هنرآفرینی محیطی،  دغدغه زیست 

، برای با استفاده از تجربیات و قدرت تخیل خود حتی دامبو پردازی تا جایی ادامه دارد کهرا دارد. عمق این شخصیت

از مجسمه هرکدام  پیشاین  داستان  کرده   ایزمینهها  اختراع  اساطیر    .است نیز  تأثیر  دانمارکی  هنرمند  این 

https://www.irna.ir/news/84082141/%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C


 
غول  درباره  ساکاسکاندیناوی  راهای  کارش  بر  جنگل  نیست ن  می  ُمنکِر  داستان اما  شخصا  نیز  گاهی  هایی گوید 

راسمی در  که  زیست سازد  دغدغه  دغدغهتای  هستند،  وی  بودمحیطی  کار  این  پشت  اصلی  انگیزه  که  این    .ای 

پریان  های  ها در داستان فولکلور مدرن من نمادی از طبیعت هستند. ما در گذشته از موجودات جادویی و قصه غول

ای تشریح و صحبت درباره  ها برکردیم. من از این غولهایی که قابل درک نبودند، استفاده میبرای توضیح پدیده 

. معضالتی که ممکن است مردم از صحبت کردن درباره  کنمبا آنها روبه رو هستیم، استفاده می معضالت جدی که  

  .عت را به ما یادآوری کننداند تا اهمیت طبی های بازیافتی ساخته شده، این غولدامبو از دید .آنها خسته شده باشند

کنیم، کاوش کنند. بسیاری از ما  می این مهم است که مردم به چالش کشیده شده و در جهانی که در آن زندگی  

ود، هیچکدام از ما به مراقبت  گذرانیم. اگر ارتباط با طبیعت قطع شها می یتور رایانه امروز بیشتر وقتمان را مقابل مان

نخواهد   اهمیتی  زمین  نمی داد؛  از  درکش  که  کنیم  محافظت  چیزی  از  باید  فراموشی  چرا  به  را  وجودش  و  کنیم 

بزرگترین تهدید برای بشر این است که نسل جدید در یک دنیای    :ساز خالق معتقد استجسمهاین م  ایم؟ سپرده

می  زندگی  آنها  دیجیتال  از  بعضی  می کند.  به  فکر  هیچوقت  چون  ندارد  اهمیتی  طبیعت  جهان  قدم کنند  آن 

وی را بر آن  قائل است    برای طبیعت دامبو احترامی که  .گذارند، اما دنیای مدرن بدون طبیعت دوام نخواهد آورد نمی

مجموع   در  تاکنون  که  وی  کند.  استفاده  بازیافتی  مواد  از  کارش  در  تا  این س  ۷۰داشت  به  بازیافتی  بک مجسمه 

آخر عمر چساخته است، می تا  که  این  از  فارغ  نخواهم شد حتی درصد گوید:  ند مجسمه بسازم، هیچگاه موفق 

عالقه وی به زایش هنر از مواد دورریختنی،   .کنیم را بازیافت کنممی   ها تولیدهای زباله که ما انسان کوچکی از تپه 

شت اشیا را تغییر داده و به یک چیز جدید تبدیل کند.  از دوران کودکی آغاز شد. به گفته خودش، همیشه دوست دا

. در این کارگاه  شان بود را به وی دادندوقتی بزرگتر شد، والدینش اجازه استفاده از کارگاهی که در زیرزمین خانه 

داد خودش خواست ترجیح میاگر چیزی می بازی درست کند؛  یاد گرفت چگونه خرت و پرت و اسباب  دامبو بود که

احی کولدینگ دانمارک رفت و طولی نکشید که به هنر را بسازد. همین شد که برای ادامه تحصیل به مدرسه طر آن

به   ۲۰۱۴این هنرمند دانمارکی از سال    .های شهری روی آوردهای درختی بزرگ در فضاخیابانی چون ساخت خانه

پورتوریکخلق غول آمریکا،  تاکنون در  و  بازیافتی مشغول بوده  پروژههای  این دست و، چین و کره جنوبی  از  هایی 

 .است اجرا کرده

 

 ایران و تغییرات ژئوپلتیک در خاورمیانه و آسیا  -کت چینمشار

چین موجب تغییرات ژئوپلتیک  کارشناسان سیاسی بر این باورند که توافق مشارکت راهبردی ایران و    -ایرنا  -تهران

ای از شکست سیاست آمریکا در منزوی ساختن ایران اساسی در خاورمیانه و آسیا خواهد شد و همچنین نشانه 

به گزارش ایرنا از پایگاه تحلیلی اردوپونیت هند، کارشناسان معتقدند که مشارکت راهبردی بالقوه بین ایران    .است

به یک شیفت مهم   تقویت بیشتر روابط دو کشور  و چین ممکن است  ژئوپلتیک در خاورمیانه و آسیا منجر شود و 

کارشنموجب حضور گسترده  از  این دسته  در منطقه خواهد شد.  پکن  اعتمادی بوجود تر  بی  با  اسان معتقدند که 

یف وزیر امور  پیشتر در ماه اکتبر جواد ظر  .آمده میان ایران و آمریکا، ایران اکنون برای همکاری نگاه به شرق دارد

خارجه ایران با انجام سفری به چین گفت وگوهای "مفیدی" با همتای چینی خود درباره مشارکت راهبردی انجام  

در    .قطبی را رد کردگرایی آمریکا و تالش آمریکا برای ایجاد جهان تک یف، وزیر خارجه چین یکجانبه داد. به گفته ظر

ن گزارش هایی مبنی بر اعطای امتیاز به چین در این توافق مشارکت را رد  ماه ژوییه نیز بیژن زنگنه وزیر نفت ایرا

است کشور  دو  نفع  به  همکاری  طرح  این  گفت  و  اس  .کرد  سایکال  سیاسیامین  علوم  استرالیا    تاد  دانشگاه  در 

د که به یک غربی به تازگی در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، با اعالم اینکه این توافق پتانسیل آن را دار

گفت: هرچند تهران و پکن روابط تجاری و اقتصادی نزدیکی     شیفت مهم ژئوپلتیک در خاورمیانه و آسیا منجر شود،

اماداشته می   اند،  موجب  روابط  این  بیشتر  داشته تقویت  خاورمیانه  منطقه  به  بیشتری  دسترسی  پکن  که  شود 

https://www.irna.ir/news/84083926/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7


 
به گفته این کارشناس، با    .د آمریکا و چین نبوده استشدی  باشد؛ بخصوص اینکه این منطقه تاکنون صحنه رقابت

با قدرت  جز اینکه روابط خود را    انتخاب زیاد دیگری ندارد  توجه به افزایش فشار دولت دونالد ترامپ بر ایران تهران

به    اعتماد شده است و نگاه بیشتریای نسبت به آمریکا بیهای دیگر افزایش دهد. وی افزود: ایران بطور فزاینده 

سایکال با اعالم اینکه دولت آمریکا بطور حتم با این  .های شرق دارد که منافع مشترکی هم با آنها داردسمت قدرت

ایران و چی تقویت  مشارکت  این مساله درصدد  آمریکا در مقابل   -جبهه اسراییلن مخالف خواهد کرد، گفت: دولت 

نتخاباتی ترامپ به تلویح و اشارت از بازگشت آمریکا به  وی خاطرنشان کرد که جو بایدن رقیب ا عرب خواهد بود.

تواند منجر به کاهش تنش وی چنین نتیجه گیری کرد که این اقدام می   .ای برجام سخن گفته استتوافق هسته

ایران با  تنها  می   نه  آمریکا  انتخابات  نتیجه  رو  این  از  بشود.  هم  چین  با  جهانی بلکه  استراتژیک  دورنمای  بر  تواند 

باشدت آنکه    .اثیرگذار  از  پس  است  معتقد  هم  آنکارا  در  ایران  مطالعات  مرکز  کارشناس  اوغور"  "هاکی  اعتقاد  به 

های  المللی از لحاظ سیاستتن در مقابل ایران حمایت نکردند، آمریکا در صحنه بین های جهان از موضع واشنگقدرت 

رصه سیاسی جهانی تاثیرگذار است همان سیاست  رو ، سیاستی که بر عوی گفت: از این   ضد ایرانی منزوی شد.

آمریکا، ط این سیاست  مقابل  در  نیز  اروپا  اتحادیه  و چین.  ایران  توافق  نه  روابط  فشار حداکثری است  رفدار حفظ 

ایران است با  اقتصادی  و  با    .دیپلماتیک  اقتصادی  و هم  روابط نظامی  کارشناس خاطرنشان کرد: روسیه هم  این 

نیز بتازگی نشان داده که خواستار قطع روابط اقتصادی با ایران نیست. وی در این خصوص اظهار  ایران دارد و چین  

ای آغاز شد، "بنابراین تمایل ایران به  ها پیش از امضای توافق هستهداشت که روابط ایران با مسکو و پکن از مدت

. بعالوه ایران هنوز طرفدار حفظ روابط  شود  سمت کشورهای شرق نباید نتیجه خروج آمریکا از برجام در نظر گرفته

 .با اتحادیه اروپا است و چندین ابتکار دیپلماتیک نیز در این خصوص در دستور کار است

اوغور با اشاره به اینکه چین //    ن در خلیج فارس و شکست آمریکا در منزوی ساختن ایرانمتوزان چیدیپلماسی  

خاطرنشا است  جهان  خام  نفت  واردکننده  بخصوص بزرگترین  و  خاورمیانه  از  آسیا  شرق  قدرت  این  که  کرد  ن 

شورهای  هارچوب، روابط با کوی افزود: در این چ  .کندعربستان سعودی، ایران، عمان، کویت و عراق نفت وارد می

های چین نیز محدودیت   –غیر از ایران هم برای چین اهمیت دارد. از این رو مشارکت راهبردی ایران  فارس به    خلیج

را دارد. چین باید توازنی در سیاست خود در منطقه خلیج فارس ایجاد کند. وی تاکید کرد: برای چین مهم است خود  

ایر با  کشور  این  روابط  نشودکه  فارس  خلیج  در  قدرت  نامتقارن  شرایط  موجب  کاالبرس"  .ان   John) "جان 

Calabrese) ز در یک یادداشت رسمی در باره ایران  استاد سیاست خارجی آمریکا در دانشگاه آمریکایی واشنگتن نی

ید کرد که روابط  و چین برای کمیسیون مرور اقتصادی آمریکا و چین در ماه سپتامبر، بطور خاص بر باره اقتصاد تاک

دارد کشور  دو  روابط  بر  مهمی  تاثیر  انرژی  سرمایه   .بخش  چین  کرد:  تاکید  کشورهای  وی  انرژی  بخش  در  گذاری 

گاز و  نفت  کننده  می  تامین  کشور  این  انرژی  امنیت  حوزه  در  خطرات  کاهش  برای  راهی  به  را  نیز  تهران  داند. 

گای برتون" عضو "  .و کاهش تاثیرات تحریم آمریکا نیاز دارد  گذاری و فناوری چین برای تقویت اقتصاد خودسرمایه 

اییمرکز خاورمیانه  "ال اس  بین  LSE "ای  روابط  بروک و استاد  در  کالج وسالوس  این خطر  الملل  سل معتقد است 

وی نیز به اسپوتنیک   .ای موجب اغراق در اهمیت توافق ایران و چین شودوجود دارد که پوشش گسترده رسانه 

ب فشارگفت:  فعلی  وضعیت  به  توجه  تحریم   ا  و  کند  حداکثری  ثابت  که  است  ایران  نفع  به  آمریکا،  یکجانبه  های 

این رو توافق با چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در این    شریکانی دارد و در سطح جهانی منزوی نیست. از

می چالش  به  را  آمریکا  ادعاهای  که  است  مفید  این  .کشدزمینه  گفته  د  به  حضور کارشناس،  چین  که  حالی  ر 

هم  امنیت  کننده  تامین  یک  به  شدن  تبدیل  درصدد  آیا  نیست  معلوم  اما  دارد  خاورمیانه  در  ای  گسترده  اقتصادی 

ی این حوزه  .ا خیرهست  در  درگیر شدن  بدون  و چین  انجامید  روند  این  به  که  بود  آمریکا  نقش  این  واقع  ها هم در 

  .کارش راه افتاده است

 



 

 میلیون آزمایش کرونا انجام داد  ۱۱یک شهر چین در پنج روز 

هفته گذشته پس از گزارش موارد جدیدی از ابتال به کرونا در چین، مقامات بهداشتی این کشور تنها در    -ایرنا-تهران

روز،   پنج  دادند آزمایش کرونا در شهر ساحلی »چینگدائو« در شرق چین میلیون  ۱۱عرض  دو  .انجام  لتی  روزنامه 

یکشنبه هفته گذشته،  گلوبال داد،  گزارش  ج  ۱۳ تایمز  کرونامورد  به  در     دید عفونت  اسکن  تی  اتاق سی  یک  در 

در شهر ساحلی چینگدائو  قفسه سینه  کشف شد. بیمارستان  این   چینگدائو  که  متوجه شدند  بهداشتی  مقامات 

کووید به  مبتال  بیماران  برای  مناسب  ضدعفونی  بدون  ب  ۱۹-اتاق  سایر  موو  گرفت یماران  می  قرار  استفاده    .رد 

موارد   طراحی شده بود اما در میان ۱۹-نگدائو برای درمان بیماران خارجی مبتال به کوویدبیمارستان قفسه سینه چی

به همین دلیل نیز وجود داشت.  بندر  بیمارستان، دو کارگر همین  این  به کرونا در  ابتال  از روز   جدید  بیمارستان  این 

میلیون   ۱۱این شهر که بیش از    از روز دوشنبه هفته گذشته تمامی مردم بسته شده است و گذشتهیکشنبه هفته  

مقامات چینی برای انجام این    .نفر هستند تحت غربالگری کرونا قرار گرفتند و این آزمایش روز جمعه به اتمام رسید

مستق چینگدائو  در شهر  نمونه  آوری  جمع  مرکز  هزار  چهار  از  بیش   ، کهآزمایش  کردند  از   ر  نیروی    ۱۰بیش  هزار 

تمامی افرادی که با مبتالیان در ارتباط بودند،   اداره بهداشت چینگدائو نیز گزارش داد؛ .ندپزشکی در آنها کار می کرد

چینگدائو یک بندر تجاری و    .فوراً شناسایی و آزمایش شدند و سپس کل جمعیت شهر مورد آزمایش قرار گرفتند

ک است  صنعتی  و همچنینمرکز  الکترونیکی  وسایل  تولید  دلیل  به  ناوگان  ه  چین   استقرار  دریایی  نیروی  شمالی 

اواخر سال گذشته شناسایی و تا حد   چین موفق شده ویروس کرونا را که برای نخستین بار  .شناخته شده است

  .داخلی آماده است  اما همچنان در برابر موارد وارداتی و موج دوم انتقال کن کندزیادی در داخل کشور ریشه 

 

 چین خواستار خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شد

به  -ایرنا-پکن سازش  و  صلح  مذاکرات  از  کشورش  که  گفت  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  جیان«  لی  »جایو 

ا آمریکایی  نظامیان  خروج  و  افغانستان  کند رهبری  می  حمایت  کشور  این  وگو   .ز  گفت  در  وی   ، ایرنا  گزارش  به 

افغانستان ی در  رسمی  مذاکرات  هنوز  اینکه  درباره  پکن  در  خود  روزانه  و    مطبوعاتی  نگرفته  قرار  توافق  مورد 

برای   مذاکرات داخلی در افغانستان دریچه ای از فرصت ها درگیری ها در این کشور رو به افزایش است ، گفت :

چین همیشه از روند صلح و سازش "به رهبری   وی تصریح کرد که  .ق صلح و ثبات در افغانستان گشوده استتحق

حمای افغانستان"  به  متعلق  و  و  افغانستان  رویارویی  جای  به  باید  طرف  دو  که  است  عقیده  این  بر  و  کند  می  ت 

مردم افغانستان  که هر دو طرف به ملت و  وی ابراز امیدواری کرد    . برطرف کنند   را در میز مذاکره مبارزه، مسایل

افکنی، اختالف  بجای  و  شمرده  غنیمت  را  فرصت  و  داده  بزرگ اولویت   ، بپردازند  مشترک  نقاط  جستجوی  ترین به 

به نفس داشته و حسن نیت نشان دهند ، صبر و خویشتنداری پیشه ، اعتماد  پیدا کنند  را  و   مخرج مشترک  کنند 

جامعه بین المللی ،   جایو افزود که از دیدگاه چین ،   .یر همه تالش خود را بکار گیرندنتایج چشمگ برای دستیابی به

هرچه بیشتر  و طرفین را ایفا کرده د گفت و گوهای بین افغانیاز جمله ایاالت متحده ، باید نقشی سازنده در پیشبر

صلح روند  در  خودسرانه  نباید  طرفی  هیچ  کند.  حمایت  صلح  مذاکرات  پیشبرد  منافع    برای  تامین  برای  سازش  و 

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین ، پیشبرد صلح و بازسازی و توسعه و پاسداری    .خودخواهانه اش دخالت کند

امنی است. از  دشوار  نیز  آنها  و حل  بغرنج  و  پیچیده  طبیعتا  کشور  این  مسایل  و  است  ها  اولویت  از  افغانستان  ت 

رسید برای  باید  خارجی  و  داخلی  باشندعوامل  جهت  هم  و  هماهنگ  یکدیگر  با  مطلوب  نتایج  به  :   جایو   .ن  گفت 

باید نیروهایش ر بزرگترین عامل خارجی در مساله افغانستان آمریکا ا به روشی منظم و مسئوالنه از این  است و 

مذاکرات   برای  مطلوبی  خارجی  فضای  و  جلوگیری  افغانستان  در  خشونت  بیشتر  تشدید  از  و  ببرد  بیرون  کشور 

اینکهد نه   ، ایجاد کند  این فرایند گام بردارد اخلی افغانستان  سخنگوی وزارت خارجه چین درباره فروش   .برعکس 

به آمریکا  تسلیحاتی  های  و    سامانه  میلیارد  یک  ارزش  به  فروش    ۸۰۰تایوان  با  متحده  ایاالت  گفت:  دالر  میلیون 

https://www.irna.ir/news/84084198/%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84085541/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 
به طور جدی نقض می کند. این   ک چین و آمریکا رااسلحه به منطقه تایوان ، اصل یک چین و مفاد سه بیانیه مشتر

است و ارسال   ه حق حاکمیت و منافع امنیتی کشور مادخالت گستاخانه در امور داخلی چین و ضربه ای به پیکر

عالیم نادرست برای استقالل طلبان تایوان محسوب می شود و به روابط طرفین لطمه می زند. پکن با این اقدامات  

کامال ورزد  واشنگتن  به   جایو   .مخالفت می  آمریکا می خواهد ماهیت بسیار مخرب فروش اسلحه  از  : چین  گفت 

با رعایت اصل یک چی  ، و  تایوان را به رسمیت بشناسد  آمریکا ، فروش سالح  بیانیه مشترک چین و  ن و مفاد سه 

گیری از آسیب رساندن بیشتر  برنامه فروش تسلیحاتی را برای جلو روابط نظامی با منطقه تایوان را متوقف و این

  چین با توجه به شرایط موجود واکنش قانونی و  به روابط دو طرف و صلح و ثبات منطقه لغو کند. در غیر این صورت

به پرسش های خبرنگاران درباره محدودیت های آمریکا    سخنگوی چین همچنین   .روری و مشروع خواهد داشتض

خ علیه  تبعیض  و  چینی  رسانه های  :  برای  گفت  و  داد  پاسخ  چین  ای  رسانه  بنگاه های  و  ها  و شرکت  برنگاران 

شام  ۶آمریکا   که  است  رسانده  ثبت  به  خارجی  ماموران  و  عوامل  عنوان  به  هفته  این  در  را  چین  دیگر  ل رسانه 

آنان می شود برای  از مرحله سرکوب سیاسی و انگ زدن های     .محدودیت هایی  تازه ای  این بخش   : افزود  وی 

و چین   تنواشنگ آمریکا است  در  این کشور  نگاران  روزنامه  و  رسانه های چینی  از  به  را  اقداماتی  قاطعانه چنین 

، به ویژه هدف قرار دادن رسانه های چینی ،  ایاالت متحده   به گفته وی، اقدامات   .سوی واشنگتن محکوم می کند

تضعیف می کنند .  سانه های چینی را بشدتبر اساس طرز فکر جنگ سرد و تعصب ایدئولوژیک است. آنها اعتبار ر

فرهنگی و مردمی بین  و تبادالت ار می دهدتحت تأثیر قر عملکرد طبیعی رسانه های چینی را در آمریکا این کارها

 .آمریکا را نشان می دهد نفاق و ریاکاری می کنند. این برخوردها دو کشور را مختل

 

 سال پیش تصویر کرد  ۴۰را «  ۴۰۰کتابی که ویروس »ووهان   ه رمان»چشمان تاریکی«؛نگاهی ب

کونتز که سال    -ایرنا  -تهران از ساخت ویروسی دست  ۱۹۸۱دین  تاریکی«  نام  دررمان »چشمان  به  و مرگبار  ساز 

ده، خواسته و  کرونا که نقطه آغاز آن شهر ووهان بو  گیریسخن گفته بود، این روزها با شیوع همه«  ۴۰۰»ووهان  

 .تخیلی ادبیات تغییر اندهای علمیناخواسته بار دیگر بر این جمله مشهور ژول ورن صحه گذاشت که داستان

ویژه عالقمندان به جهان ادبیات او را با  که اغلب مردم جهان و به  )نویسنده فرانسوی قرن نوزدهم( ژول گابریل وِرن

ای از شهرتش نویس شهیر فرانسوی است که بخش عمدهنمایشنامه شناسند؛ نویسنده، شاعر و  می ژول ورن نام

تخیلی را هایی است که فضای گونه ادبیات علمیوهوای ماجراجوییهای داستانی با حال را مدیون نگارش کتاب 

 .کنندهایش زندگی میقهرمان

ساله    ۱۲یالدی نوجوان  م  ۱۸۶۹، سال  سایِمن لِیک//    ن زیردریایی، بهانه ساخت نخستیهزار فرسنگ زیر دریا ۲۰

داستان خواندن  از  دریا ۲۰ بعد  زیر  فرسنگ  زندگی هزار  مسیر  ورن  ژول  قلم  عظیمی  به  تغییر  دستخوش  اش 

به مهندس شناورهای دریایی تبدیل شود و این هدفش را تنها با خواندن رمانی که تا   گیردشود. او تصمیم میمی

سال    ۲۶میالدی یعنی    ۱۸۹۵سرانجام در سال    .اخته بود، انتخاب کردها به زیر دریا را ممکن سمان سفر انسان آن ز

نخستین زیردریایی عملیاتی و اجرایی جهان بود که به دستان سایِمن لِیک  بعد از خواندن رمان ژول ورن، آرگونات

با    ری شد. ژول ورن با شنیدن این خبر تلگرافبردابهره  های آزاد رها و طراحی شده بود با موفقیت در آب  تبریکی 

فرستد که در آن گفته بود: »بخشی از تخیل مرا به واقعیت تبدیل کردی...« به  این مضمون برای سایِمن لِیک می

  این جمله را بر  فیگارو وگو با روزنامهمیالدی، ژول ورن در گفت   ۱۸۹۶فاصله کمتر از یک سال از این اتفاق یعنی در  

 .، ادبیات تغییر اندتخیلیهای علمیداستان کهآورد زبان می 

توان پیدا کرد که نام کمتر کسی در جهان را می//    های علمی تخیلی را دگرگون کردای که جهان داستاننویسنده 

نمی  دیگر  عبارت  به  باشد.  نشنیده  را  ورن  آژول  از  یکی  حداقل  که  یافت  جهان  در  ادبیاتی  و  کتاب  اهل  ثار  توان 

نویس باشد.  نخوانده  را  ورن  ژول  کتاب نده داستانی  نگارش  مدیون  را  شهرتش  بیشتر  که  ماجراجویانه ای  ای های 

https://www.irna.ir/news/84082434/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84082434/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84082434/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84082434/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
های علمی تخیلی  ژول ورن را پدر داستان به همین سبب  .تخیلی را دگرگون کردهای علمیاست که جهان داستان

ت.  های مردم سراسر جهان بوده اسا و ماجراجوییبخش رؤیاههای سال، الهام ای که سالدانند. نویسنده نیز می

گفت، زمانی بود که هنوز بشر نتوانسته  های خود سخن میهنگامی که از سفر به هوا و فضا و زیر دریا در داستان 

ها  های فناوری را قبل از اختراع آنهمچنین بسیاری پیشرفت   .بود وسایل و امکانات چنین سفرهایی را فراهم کند

بود؛  بینیپیش زیردریایی کرده  کتاب ازجمله  دریاهز ۲۰ در  زیر  فرسنگ  هلیار  بالگرد؛  یا  کتاب کوپتر  فاتح   در 

اتومبیلهاآسمان کتاب ؛  در  متحرک یا خودرو  موشکخانه  ماه کتاب  ۲در   ؛  کره  به  زمین  ماه و از  مدار  تلفندر  در   ؛ 

ته جالب  اما نک .ها اشاره کردهای ژول ورن به آن توان با خواندن کتابو موارد متعدد دیگری که می  قلعه مرموز کتاب

کننده میالدی( در پاسخ به پرسش مصاحبه   ۱۸۹۶) فیگارو وگو با روزنامهجاست که ژول ورن در همان گفت ماجرا آن

گویی گاه اهل پیش پرسیده بود گفته بود: من هیچاش انجام داده  های که در آثار داستانی گوییکه از او درباره پیش 

تنها تالش کرده  مانند جغرافیا، ستاره نبودم.  به علومی  با استناد  آن ام  به  که  فیزیک و شیمی  ها عالقه  شناسی، 

های گوناگون های مختلف و تجربهها در موقعیتها و قرار دادن قهرمانوانی دارم، تخیل خود را با خلق داستانفرا

 .خوانندگان به اشتراک بگذارمبا 

تاریکی ووهان   چشمان  ویروس  بینی  پیش  که //    ۴۰۰و  ورن  ژول  جمله  این  بر  تاکید  برای  مقدمه  این  ذکر 

علمی»داستان بتوانیمهای  تا  بود  واجب  تغییرند«  ادبیات  کتاب تخیلی  بر  نوشتار  این  در  را  خود  چشمان   نگاه 

متمرکز کنیم که طی چند ماه اخیر با اشتراک گذاری موضوع و محتوای   (Dean Koontz) به قلم دین کونتز تاریکی

های ترین کتاب سال پیش، این روزها به یکی از پرخواننده  ۴۰ای مجازی با وجود چاپ شدن این اثر حدود  آن در فض

علمی ادبیات  استعرصه  شده  تبدیل  جهان  پیش  .تخیلی  یعنی  اثر  این  محتوای  میان  که  وجوارتباطی  د بینی 

خوانندگان این روزهای   جود دارد، با وضعیت فعلی جهان وچشمان تاریکی کتاب در ویروسی ُکشنده به قلم کونتز

با ویروس کرونا شرایطی متفاوت  را که در همراهی  را پشت سر میادبیات جهان  از هر زمانی  از تر  گذارند بیش 

کت در  کونتز  آنکه،  دیگر  مهم  نکته  است.  کرده  جذب  خود  به  تاریکی ابپیش  منشاچشمان  مورد   ،  مرگبار  ویروس 

 .میالدی برای نخستین بار رخ عیان کرد ۲۰۱۹چین دانسته، جایی که اواخر سال  اش در آن اثر را شهر ووهاناشاره 

است که همسر خود را  کریستینا ایوانز قهرمان کتاب چشمان تاریکی زنی به نام//  گویداز چه می چشمان تاریکی

از دست دادن پسرش مواجه میای  طی حادثه  باخبر  به فاصله کوتاهی  از دست داده و  او  تلخ  که شرایط شود. 

ها، اتفاقات و  ها، روایت تواند برای خود ایجاد کند، در جهان واقعی نیز نشانه هضم کردن این دو اتفاق ناگوار را نمی

همین حس، کریستینا   .ه که فرزند او زنده استها بر این مسئله تاکید شدکند که در آنرؤیاهایی را مدام تجربه می 

برمی  فررا  جستجوی  به  تا  مشقت   -َدنی    -زندش  انگیزاند  از  بعد  و  می بپردازد  که  فراوانی  کشد، های 

مشغول   یابددرمی  آن  کارکنان  که  است  کار  مشغول  چین  ووهان  شهر  در  تحقیقاتی  آزمایشگاهی  در  فرزندش 

که عملکرد این ویروس ، هستند. نکته جالب این«۴۰۰اخته به نام »ووهان  پژوهش و تحقیق بر روی ویروسی ناشن

توسط   بیچینیکه  شده  ساخته  »کووید  ها  یعنی  جهان  روزهای  این  حقیقی  ویروس  به    !نیست«  ۱۹شباهت 

چینی برای فتح شهر یا کشوری بدون استفاده   شناسویروسی است که توسط دانشمندان زیست«  ۴۰۰ووهان  »

ویروس آن   یگرقیمت و قبل از ورود و لشکرکشی به آن کشورها طراحی شده است. مزایای دهای گراناز آالینده

فاصله   به  تنها  که  تواند  ۴است  می  او  ویروس،  این  به  فرد  هر  آلودگی  از  پس  برای   ساعت  فعال  و  پویا  ناقلی 

بتال شدن افراد به این ویروس گسترش و انتقال این ویروس به شمار رود. نکته بعدی آنکه درصد مرگ به واسطه م

 .ند به این ویروس آلوده شده باشد و جان سالم به در ببردتواساعت نمی  ۲۴کسی بیشتر از  درصد است و هیچ ۱۰۰

که یک دیسکت حاوی اطالعات  ماه قبل برگردیم. موقعی که یک دانشمند چینی به نام لی چن درحالی  ۲۰باید به  

و خطرناک چینسالح بیولوژیک  آن  های  امریکا مبتال شد.  در  را داشت،  اخیر  را ووهان  در دهه  آن  نامیدند.   ۴۰۰ها 

آزمایشگاهچ از  بود و چهارصدمین میکروارگانیسم دست RDNA ون  ساز در مرکز تحقیقات  شهر ووهان خارج شده 



 
ووهان  آن بود.  بی۴۰۰جا  سالح  یک  می ،  قرار  تاثیر  تحت  را  انسان  فقط  بود.  حیوانقص  توسط  و  منتقل  داد  نات 

توانست به طور دائم اشیاء یا  اند. یعنی نمیمشد. مانند سیفلیس در خارج از بدن بیشتر از یک دقیقه زنده نمینمی

توانست  شد و نمی های کشنده آلوده کند. با مرگ میزبان نابود میزخم یا سایر میکروارگانیسممکانی را مانند سیاه 

از   کمتر  دمای  سانتی  ۳۰در  بود  گراددرجه  جالب  خیلی  سالح  یک  در  مزیت  همه  این  بماند.  از  ) ....زنده  برشی 

تاریکی رمان کتابچشمان  جلد  پشت  در  مندرج  انسان   (؛  امروز  ملموس  و  حقیقی  عینی،  در تجربه  جهان  های 

 کنیم واش در جغرافیای جهان اثیری که در آن زیست می ر باالی شیوع آن، گستردگیهمراهی با ویروس کرونا، آما 

دهه   ۴بار دیگر بعد از گذشت  استباعث شده ۴۰۰با ویروس ووهان  ۱۹های کووید تطبیق و تطابق برخی از ویژگی

از پرفروش به یکی  این رمان طی چند ماه اخیر  تاریکی،  نگارش چشمان  های جهان ترین رمانترین و پرخوانندهاز 

 .بدل شود

دین کونتز، نویسنده کتاب چشمان تاریکی نسخه اولیه  //    ۴۰۰تا ووهان    ۴۰۰جنگ سرد و تغییر ویروس از گورکی  

شده در نسخه ابتدایی این  رشته تحریر درآورد که آزمایشگاه مطرح میالدی در شرایطی به   ۱۹۸۱این اثر را در سال  

حاد  بود. اما با پایان یافتن جنگ سرد و قرار گرفتن ات«  ۴۰۰م ویروس نیز »گورکی  کتاب در کشور روسیه بوده و نا

نام شهر آزمایشگاهی را از مکانی   ۱۹۸۹جماهیر شوروی در آستانه فروپاشی، کونتز در بازنویسی مجدد در سال  

داد تغییر  چین  در  ووهان  شهر  به  روسیه  باین  .در  کونتز  هدف  و  خواست  به  بنا  تغییر  این  از که  شدن  دور  رای 

سرد میان ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر های سیاسی بوده که ممکن بود به سبب پایان یافتن جنگ  برچسب

که تأکید ناشر بر تغییر این مساله بوده؛ فضا و مقال این نوشتار نیست. اما ذکر این نکته  شوروی به او بزنند و یا این 

امروز   که  بود که مخاطبانی  در دست میالزم  را  کتاب  و نسخه این  ابتدایی  تغییر در نسخه  این  تاریخچه  از    گیرند 

 .ویرایش شده چشمان تاریکی آگاهی داشته باشند

علمی تا  مذهبی  ادبیات  از  کونتز،  دین  آثار  متولد  //    تخیلیسیر  آمریکایی  نویسنده  کونتز  در    ۱۹۴۵ژوئن    ۹دین 

برای رمان  تعلپنسیلوانیاست که  پر  و  او بی یقش شهرت دارد. رمان های مهیج  از وضعیت خانوادگی های  اش  تأثیر 

ت. او در کودکی بارها مورد ضرب و شتم پدر الکلی خود قرار گرفته بود و به مادرش برای ایستادگی  نبوده و نیس

ده  گذراند توانست با نگارش داستانی کوتاه، برنداد. کونتز در شرایطی که سال آخر دانشگاه را می قوت قلب می 

ورود   برای  عطفی  نقطه  مهم  همین  و  شود  دانشگاهش  نشریه  داستانی  شدمسابقه  نویسندگی  دنیای  به   .او 

زبان انگلیسی در دبیرستانی در امریکا مشغول به کار  التحصیلی به  بعد از فارغ  ۱۹۶۷کونتز در سال   عنوان معلم 

را تالیف کرد. او که کاتولیکی معتقد  ارهدر جستجوی ست در اوقات فراغتش کتاب میالدی،  ۱۹۶۸در سال   شد. وی

میالدی  ۷۰های ابتدایی دهه هایش باشد. تا سالتواند عنصر مهمی در نوشتهمیمعنویت  بود همواره تاکید داشت

نوشته می اغلب  بهره  مؤلفه  این  از  او  دهه  های  دوم  نیمه  از  و  مسیر  ادامه  در  اما  ژانر  ۷۰برد؛  سمت  به  کونتز   ،

تغییر جهت کتاب  وحشت  و  کردداد  کوتاه منتشر  را طی سالیانی  متعددی  ی  .های  در  کونتز  ک سال، هشت  حتی 

ها و ژانرهای مختلفی دیگر نیز  کتاب را در این ژانر به چاپ رساند و آرام آرام فضا و گسترش تألیفات خود را به گونه 

شی بود که کونتز در آن قلم زد و نتیجه  های نگارتخیلی نیز یکی دیگر از شیوهسوق داد. ژانر )گونه( ادبیات علمی

میالدی شد،    ۱۹۸۱دبیات علمی تخیلی یعنی کتاب چشمان تاریکی در سال  های درخشان اآن خلق یکی از کتاب 

( امروز  تا همین  نگارش  زمان  از  که  کند  ۲۰۲۰کتابی  به سمت خود جذب  را  بسیاری  مخاطبان  توانسته    .میالدی( 

کتابآن انتهای  در  که  تاریکیچش گونه  کتاب مان  آمده:  کونتز  دین  معرفی  به  در  تاکنون  او  زن  ۳۸های  دنیا  زبان  ده 

های  رمان کونتز نیز در لیست پرفروش  ۱۴ها به فروش رسیده است. میلیون نسخه از آن ۵۰۰ترجمه شده و بیش از 

کتاب نیویورک سوئد  و  ژاپن  ازجمله  مختلفی  کشورهای  در  همچنین  و  است  گرفته  قرار  جایگاه  تایمز  در  وی  های 

اش، قلمی ویژه در دهه نخست فعالیت ادبیفعالیت کونتز به نکته جالب توجه    .اندها قرار گرفتهترین کتاب پرفروش 

که این است  آن  مختلف است. علت  ژانرهای  در  داستانی  متعدد  آثار  تیز  کردن  قلم  از  امکان  تا سرحد  کرد  تالش 



 
در  نویسندگان موفق افرادی هستند که عموماً   تاکید دارند وماً منتقدان ادبیعم منتقدان خود را دور نگه دارد. زیرا

قلم خاص  ژانر  و  سبک  جریانیک  و  قدرتمند  تواند  می  گونه شان  در  کونتز  ازآنجاکه  و  شود  داده  نشان  های ساز 

داستان  از  وحشت  ژانر  تا  مذهبی  و  معنوی  ادبیات  از  ادبی  علمیمختلف  گونه های  تا  ژتخیلی  و  دیگر  ها  انرهای 

های خود را با اسامی غیر از نام خودش د، کتاب کراش تجربه مینویسی تلفیقی را در دهه نخست فعالیت داستان

رمان چشمان تاریکی تالشی برای ترکیب   :گونه که خودش درباره کتاب چشمان تاریکی گفتهآن  .رساندبه چاپ می 

علیق است. این کتاب را ابتدا مانند چهار کتاب اولم با نام مستعار  ژانرهای هیجانی، عاشقانه، ماورایی و همراه با ت

 .عنوان نویسنده، نام اصلی خود را بر جلد این کتاب قرار دادمردم و در ادامه با مطرح شدنم بهچاپ ک

به نظر راقم این سطور و فارغ از برخی وجوه //    ساله  ۴۰های اثری  نمره قبول ناهید هاشمیان در بازتاب جذابیت 

تعلیق، این کتاب برا با تجربه و زیست امروزمان«  ۴۰۰های ویروس »ووهان  شباهت ی مخاطب به سبب کِشش، 

کریستینا ایوانز   -ویژه در حوزه مواجهه با بحران به وسیله قهرمان اثر  ای که به های ماجراجویانه کشمکش و هیجان

  ۴۰گونه که اشاره شد باوجود گذشت بیش از  نآ  .کند، اثری درخور، شایسته و جذاب استبه مخاطب منتقل می   -

نمی نگارشش،  از  داستانی توان  سال  ادبیات  حوزه  در  متعدد  تجربیات  پشت  پس  در  خمودگی  و  کهنگی  از  ردی 

ارزش بودن، عنوان مالکی برای بیتخیلی را به ویژه در دو دهه نخست هزاره جدید، خاصه در گونه ادبیات علمیبه 

می تواند به قهرمان زن آن  یکی دیگر از دالیل جذابیت این رمان .کننده بودن این اثر یاد کردسته ارزش بودن و یا خکم

هایی با حضور زنان در جایگاه قهرمان اثر، مخاطبان عموماً با  که در بسیاری از موارد با خلق قهرمانبازگردد. درحالی 

فمینیسم تفکر  پررنگ  بودن  و جاری  نگاه عاطفی  از  مملو  به   جهانی  کریستینا  اما  و همراه هستند؛  عنوان همسر 

ی از یک سو و از سوی دیگر، دو فقدان بزرگ از دست دادن همسر و پسرش، او را در  های زندگمادری که سختی

یعنی پیدا کردن    -جهانی سخت، سرد و تاریک قرار داده است، برای جامه عمل پوشاندن به تحقق هدف بزرگش  

پیدا کردن پسرش و  رفتاری متفاوت و فراتر از حد تصور مخاطب را در مسیر    -ا باور ندارد  فرزند پسرش که مرگ او ر

و در ادامه همراهی برای درامان ماندن از آلوده شدن به آن    ۴۰۰سپس پی بردن به راز سر به ُمهر ویروس ووهان  

الیه  در  را  هیجان  و  عشق  همراهی،  از  متفاوت  بستری  شدهویروس،  فشرده  هم  به  جنبه  های  و  های  تعلیق 

ارائه می دهد به مخاطب  اثر  تخیلی  و  بهروی    .ماورایی  را  ناهید هاشمیان  نام  تاریکی  کتاب چشمان  عنوان  جلد 

می  اثر  این  به مترجم  خود  ناهید هاشمیان  آنکه هرچند  مهم  نکته  اثر  بینیم.  این  ترجمه  از  پیش  تا  نویسنده  عنوان 

ان و چند اثر دیگر را در مقام مؤلف به مخاطب  ویژه خواهران، شب پر ستارهمداد رنگی پریده، کوپه   هایی چونکتاب 

نکته    .رودبه شمار می   حوزه ادبیات معرفی کرده است؛ چشمان تاریکی نخستین تجربه هاشمیان در عرصه ترجمه

و   تر آنکه خود او دلیل حرکت به سمت ترجمه را سپری کردن روزهای سخت شیوع ویروس کرونا در کشورعجیب

دف مشغول کردن ذهنش به سمت فعالیتی  عنوان استاد دانشگاه با ههای دانشگاهی برای او به تعطیلی فعالیت 

کند، کرونا همساز  ایام  تلخ  و  اخبار سخت  با  را  او  روحیات  کمتر  باعث   که  نیز  دالیل  این  اما جمیع  است.  دانسته 

جذابیت نشده بازتاب  در  به هاشمیان  کونتز  دین  قلم  کندهای  کوتاهی  اثر  این  خالق  ترجمه  می  .عنوان  توان 

تا رمان چشمان  بر  ترجمههاشمیان  را  قابل ریکی  اما  عالی  نه  اگر  مخاطبان سختای  برای  گیر عرصه  قبول حتی 

 .آورد  ادبیات داستانی به شمار

رسد. نخست در پایان این نوشتار ذکر دو نکته نیز الزم به نظر می //    کونتز: چشمان تاریکی قصد پیشگویی ندارد 

در کتاب چشمان تاریکی و ویروس »کووید  «  ۴۰۰وهان  »و   ای که میان ویروسکنندههای خیرهآنکه باوجود شباهت

تفاوت «  ۱۹ دارد،  وجود  است  درآورده  خود  سیطره  تحت  را  جهان  روزها  این  می که  نیز  بنیادینی  دیدهای   .توان 

های بیولوژیک ساخته شده  ساز بوده که در آزمایشگاه در اثر کونتز ویروسی انسان  ۴۰۰که ووهان  ها اینازجمله آن

که  گردد. درحالیبار بودن این دو ویروس بازمیگونه نیست. تفاوت دوم به میزان مرگه ویروس کرونا این کی درحال

ووهان  میزان مرگ به  مبتال  افراد  میان  تاریکی    ۴۰۰ومیر  از    ۱۰۰در چشمان  درصد  دو  تنها  تاکنون  اما  درصد است 



 
ا نکته مهم بعدی آنکه دین کونتز در   .اندست دادهز دمبتالیان به ویروس کرونا در جهان حقیقی امروز جان خود را 

گفت (  ۱۳۹۹ مهر  ۱۸)  ۲۰۲۰اکتبر    ۹تاریخ   تایمزدر  واشنگتن  روزنامه  با  کرده وگو  هیچ تاکید  رمان که  خلق  در  گاه 

ای یعنی  اگر چنین نکته گیری ویروسی را نداشته است. همچنینگویی همهبینی و پیشچشمان تاریکی قصد پیش

کووید  پیش و    گوییپیش ویروس  به  نسبت  تاریکی  چشمان  رمان  خلق  در  کردن  به    ۱۹بینی  کتاب  این  قالب  در 

های روشن و تاریکی است که فضای  های اجتماعی و جنبه های رسانه تنها به خاطر فعالیت  نسبت داده شده وی

ای  ، اثبات کننده همان جملهنتزشاید مرور این چند جمله از سوی دین کو  .مجازی در اختیار مخاطبان قرار داده است

با آن آغاز کردیم. جمله را  این نوشتار  زبان ژول ورن که »داستان باشد که  از قول و  ادبیات های علمیای  تخیلی، 

باشد داشته  تاکید  کونتز  دین  چقدر  هر  اند«.  ووهان   تغییر  ویروس  و  تاریکی  چشمان  نگارش  از    ۴۰۰هدفش 

نبوده،پیش تار  گویی  داستانبه    یکیرمان چشمان  از  یکی  ژانر علمیعنوان  به های  را  این جمله  دیگر  بار  تخیلی 

 .تخیلی ادبیات تغییرند های علمیرساند که داستان اثبات می

فصل به نگارش درآمده، بخشی از    ۴۰برای آشنایی با فضا و ادبیات رمان چشمان تاریکی که در  //    برشی از رمان

الکترود از    ۱۸کرد.  تینا، دنی را برای خروج از زندانش آماده می  .کنیمبا هم مرور می عنوان مؤخر این نوشتار آن را به 

سر و تن او جدا شده بود. الکترودهایی که بر پوستی نازک کشیده، بر استخوان چسبیده بودند و پس از جداسازی  

می نمایان  را  خود  آزردگی  اتصال،  نمینقاط  کردکردند.  کاری  او  رفتن  راه  برای  بودشد  شده  ناتوان  بسیار  او   ..  

میدرحالی  آماده  را  دنی  تینا  شود.  که  می  انجام  کارهایی  چه  مرکز  این  »در  پرسید:  دامبی  کارل  از  الیوت  کرد، 

بیولوژیک و شیمیایی. آزمایش های ژنتیک بر روی     -    های بیولوژیکی خطرناک؟ سالح -    .بله   -  «تحقیقات نظامی؟ 

هاست استفاده از  کردم امریکا مدت فکر می -   .سی، چهل پروژه در دست داریم  عموالً ای. به طور موازی ماندی

تر به نظر  مداران خوبشود سیاستنزد افکار عمومی بله. این کار باعث می  -   .ها را متوقف کرده استاین سالح

توانم بکنیم. ست که می یتنها کار برسند. اما درواقع این کار ادامه دارد. باید ادامه داشته باشد. در نوع خود، این  

روس چینی دارند.  این  مثل  تحقیقاتی  مرکز  سه  آن ها  اما  هستند.  ما  جدید  دوستان  مثالً  توسعه ها...  حال  در  ها 

آنسالح دارند.  مدنظر  را  ویروسی  های  میکروبی هستند. همچنین سالح  اقتصادی  های  نظر  از  در حال حاضر  ها 

؛ صفحه  ۳۹تر از تسلیحات دیگر نظامی است.)برشی از رمان؛ فصل ی ارزانها خیلحوضعیت خوبی ندارند و این سال

هزار تومان   ۵۳صفحه و قیمت   ۲۶۰هاشمیان در   به قلم دین کونتز با ترجمه ناهید چشمان تاریکی رمان (۲۴۷  -  ۲۴۶

   .منتشر شده است  ۱۳۹۹توسط انتشارات نیستان در سال 

 

 را به انحصار خود درآورد  ۲۱خواهد صنایع مهم قرن اوبراین: چین می

از    -ایرنا  -تهران واکسن کرونا  تحقیقات  برای سرقت  به تالش  را  آمریکا، چین  امنیت ملی  اوبراین« مشاور  »رابرت 

به گزارش ایرنا به    .به انحصار خود درآورد  ۲۱خواهد صنایع مهم را در قرن  ه آن کشور می غرب متهم کرد و گفت ک

های ارشد نظامی و اطالعاتی آمریکا و انگلیس  ای با مقام دقیقه   ۲۰نقل از رویترز، اوبراین در یک تماس تصویری  

می سرکوب  را  خودش  مردم  که  است  متجاوز  قدرت  یک  چین  که  اسگفت  تالش  در  و  و  کند  همسایگان  تا  ت 

ین رقیب آمریکا معرفی کرد و حزب کمونیست چین را متهم وی، چین را مهمتر  .های غربی را مقهور خود کندقدرت 

های خود از کرونا به عنوان »طاعون چینی« کند. اوبراین در صحبت کرد که حقیقت را درباره شیوع کرونا بیان نمی

ها مسلط باشد و  ها و بخش خواهد در همه زمینهحزب کمونیست چین می مشاور امنیت ملی آمریکا افزود: .نام برد

اوبراین در بخش     .کند تا هر صنعتی را که در قرن بیست و یکم مهم است، به انحصار خود درآوردریزی میرنامه ب

از صحبت از طریق جاسوسی سایبری شرکتدیگری  تولیدکننده  های خود گفت: حزب کمونیست چین اخیرا  های 

است داده  قرار  هدف  را  آمریکا  و  انگلیس  اروپا،  در  کرونا  چینچین    .واکسن  به  غرب  که  است  و معتقد  هراسی 

https://www.irna.ir/news/84084747/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DB%B2%DB%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF


 
ها به یکی از دو اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده اند، خشمگین زند و از اینکه چینیذهنیت دوره استعماری دامن می

 .است

 

 هشدار رییس جمهوری چین به آمریکا: مسیر قلدری و فشار حداکثری بن بست است 

یافته »شی جین درحالی که تنش  -ایرنا    -پکن   افزایش  ریاست جمهوری  انتخابات  در آستانه  آمریکا  داخلی  های 

جمهوری   رییس  سالگرد پینگ«  هفتادمین  در  مسیر    چین  که  داد  هشدار  آمریکا  به  کره  جنگ  به  کشور  این  ورود 

های  سیاست به گزارش خبرگزاری شین هوا ، وی روز جمعه با انتقاد از  .قلدری و فشار حداکثری بن بست است

نخواهد شد تکرار  دیگر  چین  تحقیر  دوران  که  کرد  تاکید  آمریکا  جویانه  اشاره   .سلطه  با  به مساله    ایوی  تلویحی 

این هشدارهای رییس جمهوری خلق چین در    .هرگز انفکاک تمامیت ارضی در چین اتفاق نخواهد افتاد ن گفت،تایوا

حالی است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین مناظره خود بارها چین را مورد انتقاد قرار داده  

رکل حزب حاکم و فرمانده کل قوای چین است،  شی« که همزمان دبی»  .ردو گفتند این کشور را پاسخگو خواهند ک

در مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد ورود ارتش چین به جنگ کره، در تاالر بزرگ خلق پکن افزود: در آن دوران  

درتمندترین  دفاع از میهن و مبارزه با ق و کمک به کره شمالی،   رهبران چین دشوارترین تصمیم را برای اعزام نیرو

( جهان  گرفتند  کشور   ) داد   .آمریکا  هشدار  چین  جمهوری  می  رییس  که  زبانی  به  مهاجمان  با  سخن  باید  فهمند 

وی افزود: پیروزی برای    .شود باید با زور پاسخ داده یعنی جنگ برای جلوگیری از حمله باید انجام شود و زور گفت،

به دنبال    شی گفت  .به دست آوردن صلح و احترام ضروری است برتری  که چین هرگز  سلطه و توسعه طلبی و 

است جویی قدرت  و  سلطه  سیاست  مخالف  کامالً  و  بود  مسیر  .نخواهد  کرد،  تاکید  گرایی وی  جانبه  و   یک 

سیاه نمایی، محاصره و فشار حداکثری به هیچ وجه موثرنیست. هر اقدام   برد وخودخواهی شدید راه بجایی نمی

این مسیری است که جز بن بست   خ دهد، بی پاسخ نخواهد ماند.قلدری در هر جایی که ر  سلطه و برتری جویی و 

جنگ بزرگ برای مقاومت در برابر تجاوزات ایاالت متحده و کمک   رییس جمهوری چین تصریح کرد که   .نخواهد رسید

گ وضعیت شبه جزیره کره گسترش امپریالیسم و راهی برای حراست از امنیت چین بود. این جن  با به کره ، مقابله 

را در آسیا و جهان حفظ کرد تثبیت و صلح  برای شی گفت:  .را  برابر تجاوزات و   پیروزی بزرگ در جنگ  مقاومت در 

آمریکا، برای همیشه در تاریخ ملت چین و تاریخ صلح، توسعه و پیشرفت بشریت حک خواهد   کمک به کره در مقابل

حات و درهای باز و همچنین بر وحدت همه  شور، پیشبرد توسعه، اصالوی بر حفاظت از دستاوردهای این ک  .شد

رییس جمهوری چین تصریح کرد مردم     .نهادها تاکید کرد و گفت که مسیر رشد باید با نوآوری به پیش رود اقشار و

شد  نخواهند  تسلیم  زور  دربرابر  پینگ     .چین  جین  شی  سخنان  به  اشاره  با  چین  تایمز  گلوبال  روزنامه 

حاک :نوشت امنیت،  که  منافع  هنگامی  و  که   میت  نیست  مهم  بیفتد،  خطر  به  اکنون  ۷۰چین  یا  پیش  سال 

لو شیانگ« محقق مرکز مطالعات  »  .مردم این کشور از مبارزه با مهاجمان و شکست آنها دریغ نخواهند کرد باشد،

به رهبری دولت  ایاالت متحده  اضح برایآکادمی علوم اجتماعی چین در پکن نیز گفت: "این یک پیام کامالً و آمریکا از

وی افزود:    ."دهدرا نشان می  زیرا همه این اصطالحات نماد و خصوصیات سیاست خارجی آن دولت  ترامپ است.

این هشدار همچنین برای رییس جمهوری آینده آمریکا است مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحرکات و اقدمات خصمانه  

 .توقف استکبار و سلطه طلبی را از دست ندهدمکاری باز گردد و فرصت را متوقف کرده و به راه ه

 

 ای با چینچرخش آمریکا از جنگ تجاری به جنگ رسانه

دولت »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا پس از پایان موقتی جنگ تجاری با چین، هم اکنون وارد   -ایرنا    -تهران  

نشانده دولت  های چینی به عنوان عوامل دستمعرفی برخی از رسانه   ای با پکن شده و به سیاستجنگ رسانه

ای    .این کشور، گرایش پیدا کرده است رنا به نقل از شبکه »سی ان ان«، در آخرین دور به گزارش روز پنجشنبه 

https://www.irna.ir/news/84086093/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86
https://www.irna.ir/news/84083469/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84083469/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84083469/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
ر  رسانی دیگای، دولت آمریکا شش شرکت اطالعهای رسانه های پکن و واشنگتن در مورد اعمال محدودیت رقابت

آمریکا هستند به فعالیت در داخل خاک  به عنوان عوامل خارجی معرفی کرد که مشغول  را  پمپئو« »  .چین  مایک 

ای چین بطور اساسی یا موثر توسط  یکا در کنفرانس خبری اعالم کرد که شش شرکت رسانه وزیر امور خارجه آمر

می کنترل  خارجی  مور  .شونددولت  در  محدودیتی  هیچ  ما  افزود:  رسانه پمپئو  این  آنچه  مید  ایاالت  ها  در  توانند 

نمی اعمال  کنند،  منتشر  میمتحده  سادگی  به  ما  که  کنیم.  کنیم  حاصل  اطمینان  آمریکا،  خواهیم  مردم 

می مصرف اطالعات  »حزب  کنندگان  توسط  که  تبلیغاتی  و  آزاد  مطبوعات  توسط  شده  نوشته  اخبار  بین  توانند 

می  توزیع  چین«  تفاوت  کمونیست  شوندشود،  اورتگاس«    .قائل  »مورگان  توسط  شده  منتشر  بیانیه  براساس 

 Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening) های فعال در آمریکا مانندسخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رسانه 

News, Social Sciences in China Press, Beijing Review and Economic Daily)   دولت اخیر  تصمیم  شامل 

های چینی اعمال اگرچه پمپئو در سخنان خود مدعی شد که دولت آمریکا هیچ محدودیتی برای رسانه     .شوندمی

اما در حقیقتنمی ایاالت متحده معرفی می وقتی یک شرکت رسانه   کند،  نهاد خارجی در  به عنوان یک  شود،  ای 

مأموریت به  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت همان  به  دیپلماتملزم  که سختگیرانههای  عادی  یک است  موارد  از  تر 

ا اجاره محل خبری خود از های نامبرده چینی اکنون باید برای خرید یبرای مثال، شرکت  .نگاران استبرای روزنامه 

تاییدیه دریافت کنند و تغییرات پرسنل از جمله استخدام های جدید و اخراج کارکنان نیز باید در وزارت  دولت آمریکا 

آم شودخارجه  ثبت  محدودیت  .ریکا  رسانه اعمال  شبکههای  برای  اتخاذ  ای  حالی  در  آمریکا  در  چینی  خبری  های 

ت ترامپ با راه انداختن جنگ تجاری، خواهان اعمال محدودیت برای ورود کاالهای  شود که پیش از این نیز دولمی

 .چینی به خاک آمریکا شده بود 

 

 های چینی پاسخ خواهیم داد پکن: به اقدامات آمریکا در مورد رسانه

اقدام واشنگتن علیه شرکت  -ایرنا    -تهران   به  پکن  اعالم کرد که  پنجشنبه  روز  ای  های رسانهوزارت خارجه چین 

ه گزارش ایرنا به نقل از »رویترز«، "ژائو لی جیان" سخنگوی وزارت خارجه چین ب  .چینی پاسخ الزم را خواهد داد

کردن شرکتگفت:   معرفی  در  آمریکا  اقدام  به  را  الزم  پاسخ  رسانهپکن  خارجی های  عوامل  عنوان  به  چینی  ای 

داد خواهد  را  الزم  اعالم  »  .پاسخ  خبری  کنفرانس  در  دیروز  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو«  شش مایک  که  کرد 

پمپئو افزود: ما هیچ محدودیتی   .شوندای چین بطور اساسی یا موثر توسط دولت خارجی کنترل می شرکت رسانه 

رسانه  این  آنچه  مورد  میدر  نمیها  اعمال  کنند،  منتشر  متحده  ایاالت  در  میتوانند  سادگی  به  ما  خواهیم  کنیم. 

آمریکا، مصرف  کنیم که مردم  توسط مطبوعات  اطالعات می کنندگان  اطمینان حاصل  نوشته شده  اخبار  بین  توانند 

اگرچه پمپئو در سخنان خود    .شود، تفاوت قائل شوندزب کمونیست چین« توزیع میآزاد و تبلیغاتی که توسط »ح

کند، اما در حقیقت وقتی یک شرکت  های چینی اعمال نمیمدعی شد که دولت آمریکا هیچ محدودیتی برای رسانه 

برسانه  میای  معرفی  متحده  ایاالت  در  خارجی  نهاد  یک  عنوان  قوانینه  همان  رعایت  به  ملزم  مقررات   شود،  و 

مأموریت  به  سختگیرانه مربوط  که  است  دیپلماتیک  روزنامه های  برای  عادی  موارد  از  استتر  مثال،    .نگاران  برای 

از  شرکت خود  خبری  محل  اجاره  یا  خرید  برای  باید  اکنون  چینی  نامبرده  و های  کنند  دریافت  تاییدیه  آمریکا  دولت 

استخدام جمله  از  پرسنل  اختغییرات  و  جدید  شودهای  ثبت  آمریکا  خارجه  وزارت  در  باید  نیز  کارکنان  اعمال   .راج 

شود که پیش از این نیز دولت های خبری چینی در آمریکا در حالی اتخاذ می ای برای شبکههای رسانه محدودیت 

 .نگ تجاری، خواهان اعمال محدودیت برای ورود کاالهای چینی به خاک آمریکا شده بودترامپ با راه انداختن ج

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -
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 صورت دیگر توسعه چینی 

اره در حال هایی است که هموسال اخیر طی کرده راهنمایی مناسب برای کشور  ۴۰بدون تردید راهی که چین در  

و عقب زدن  اقتصادی هستنددرجا  و  راهی    .رفت  بر منویات سیاسی  اقتصادی  اهداف  قراردادن  اولویت  از دل  که 

کسب اید فضای  ایجاد  و  جهانی  اقتصاد  و  بازار  پتانسیل  بر  تکیه  آن  اصلی  مشخصه  و  آمد  بیرون  کار  وئولوژیک 

از  بنیان فکری که برای چند دهه بعد  .فکری حزب حاکم بود ها در تضادی آشکار با بنیانرقابتی بود که همه اینشبه

و جرات کافی داشتند تا راه دیگری را امتحان کنند که  شد. اما زمامداران پس از مائو، شجاعت  انقالب چین تبلیغ می 

سیاست و  عملکرد  و  گفتار  با  تضاد  در  اما  باشد؛  داشته  دربر  را  شهروندانشان  باشدسعادت  گذشته   .های 

انکارناپذیر است؛ اما برخی بر این صرافت هستند که    های اقتصادی چینهای بازکردن و فراگیر کردن نهادورد دستا

داشتن بستر سیاسی و پایداری اوضاع، راه دیگری را پیشنهاد داده  های اقتصادی و بسته نگه ردن نهاد چین با بازک

از کتا  این جا بخش کوچکی  تا کنون وجود نداشته است. در  با عنوان »جاده  که  را  رابینسون  اوغلو و  تازه عجم  ب 

های باز  ه عدم مشارکت جامعه و نبود نهاد بینیم که چگونکنیم و میمرور می (Narrow Corridor) «ک )آزادی(باری

تواند از  های گسترده در این کشور دامن بزند. یک کشور وقتی می سیاسی، توانسته به فساد   –در بستر اجتماعی  

د که هم دولت ظرفیت ارائه خدمت به مردم را داشته  طور پایدار راه پیشرفت را طی کنات به دور باشد و به این بلی

عه ظرفیت و ابزار مناسب برای نظارت بر تمام دولت را داشته باشد. فقدان دومی در چین؛ یعنی باشد و هم جام

یا زود مو پایدار که دیر  از قطعات اصلی رشد و سعادت  را  گم شدن یکی  به ظاهر کارآمد رشد اقتصادی چین  تور 

چین دارای تاریخی    :آورندب میو فساد کنونی در آن کشور تنها نمودی از آن است. نویسندگان کتا  کندمتوقف می

از   نیز دارد که بسیاری  از فساد گسترده  تاریخی  اما در عین حال  پیچیده است؛  توانمند و  بوروکراسی  از  طوالنی 

ها ارتباطات سیاسی یا فروش آن پست واسطه  ها تنها به مقامات این کشور در آن نقش داشتند و بسیاری از پست 

مقام حزب کمونیست در    ۳۶۷۱امروز ادامه داشته است. بررسی که از  خ همچنان تا  شود. آن تاریبه فرد داده می 

می  ۲۰۱۵سال   نشان  شده  پستانجام  سوم  دو  که  و  دهد  وفاداری  دلیل  به  که  شایستگی  مبنای  بر  نه  ها 

شده   واگذار  افراد  به  سیاسی  می سرسپردگی  وقت  آن  شوید،  محاصره  وفاداران  با  شما  وقتی  توانید است. 

را سرکیشهرو را به فروش سه کنید. شما همچنین میندان  برای داشتن زیردستان مطیع، مشاغل دولتی  توانید 

با تحلیل نمونه   تا    ۲۰۰۱تایی مقامات حزب کمونیست که از سال    ۵۰برسانید. استاد علوم سیاسی مینشین پی 

موقعیت شغلی را به    ۴۱طور متوسط  نویسد که هر کدام از آنان به ها به فساد محکوم شدند، میادگاه در د  ۲۰۱۳

افرادی در شهر پایین لیست،  ناحیه فروش رسانده بودند. در  از  ژانگ گویی و چو شچین  بودند؛ مانند  های کوچک 

ژانگ   آنهویی.  در استان  به قیمت متوسط    ۱۱ووهه  را  که  ۱۲پست  یوآن  و  هزار  به دالر می   ۵۰۰تقریبا هزار  شود 

های شغلی ممتاز تا  هزار دالر فروخته بود؛ اما موقعیت۲را به قیمت  موقعیت شغلی    ۵۸فروش رسانده بود. چو نیز  

ها پول به جیب هزار دالر از فروش پست   ۱۷۰رسند. در نمونه پی، هر مقام فاسد تقریبا  هزار دالر به فروش می   ۶۰

  ۲۰۱۱ژیجون در سال  آهن لیوراه  اند. وقتی وزیرهایی بوده های چنین فساد ل ژانگ و چو، دانه ریز افرادی مث .زده بود

کننده میلیون دالر پول نقد داشت. این ارقام خیره   ۱۰۰آپارتمان به نام وی ثبت شده بود و بیش از    ۳۵۰دستگیر شد،  

رقیب برای اختالس وزیر آن بود. اما  تی بیآهن پر سرعت چین، موقعیبه آن علت رقم خورده بود که سیستم راه

گونه آور بود. اگر لیو از چشم حکومت افتاد و محاکمه شد، بقیه این ات نانرای همه مقامپیشرفت اقتصادی چین ب

در سال   ثروتمندان چین،  ۲۰۱۲نبودند.  لیست  ابتدایی  نفر  از هزار  و    ۱۶۰،  بودند  کمونیست  کنگره حزب  نفر عضو 

آنان   خالص  می   ۲۲۱به  ثروت  بالغ  دالر  تقریمیلیارد  رقم  این  مقایسه،  مقام  در  برابشد.  بیست  ثروت  با  نفر    ۶۶۰ر 

ها هفت برابر  رتبه آمریکا از هر سه قوه حکومتی است. این در حالی است که درآمد سرانه آمریکایی مقامات عالی 

ت نباید  ارقام  و  آمار  این  که  است  این  واقعیت  اما  است!  چین  سرانه  نیازمند  عجبدرآمد  فساد،  کنترل  باشد.  آور 

باید بههمکاری و نظارت جامعه است.   های دولتی  گزارش مردم اعتماد کند و مردم نیز نیاز دارند تا به نهاد   دولت 



 
وضعیت   در  متقابل  اعتماد  این  اما  کنند؛  گزارش  فساد  مورد  در  آنان  به  باشند،  حاضر  تا  باشند  داشته  اعتماد 

نمی رخ  چین  نهاد استبدادی  بازکردن  و  چین  اقتصادی  رویکرد  چند  هر  بنابراین  ادهد؛  مشاهای  و  هده  قتصادی 

می  اینجا  تا  آن  کشور مواهب  برای  درستواند  حاوی  توسعه  حال  در  حال  های  عین  در  اما  باشد؛  مهمی  های 

زمینهنمی تمام  در  را  آن  اتخاذشده  استراتژی  بهتوان  پیشنهاددهندهها  و  فراگیر  الگویی  برای   عنوان  دیگر  راهی 

های شگرفی است اکنون نیز این الگو دچار کاستیست؛ زیرا هم  یافته دان های توسعهتوسعه در برابر دیگر کشور 

عضو بانک مرکزی جمهوری اسالمی    / پویا جبل عاملی دکتر/    .که فساد در دستگاه حاکمه تنها بخشی از آن است

 ایران

 

 ی استراتژیک چین با روسیه ارتقا یافته است هماهنگ/  سخنگوی وزارت خارجه چین گفت

چین گفت: اعتماد متقابل و هماهنگی استراتژیک چین با روسیه به طور مداوم ارتقا یافته  سخنگوی وزارت خارجه  

الملل  .است بین  سرويس  گزارش  صداوسیما به  پکن، خبرگزاري  اعتماد  سخ از  گفت:  چین  خارجه  وزارت  نگوی 

ژائو لیجیان این سخنان را در جلسه    .چین با روسیه به طور مداوم ارتقا یافته استو هماهنگی استراتژیک  متقابل  

وی    .ای در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر اتحاد نظامی روسیه و چین، بیان کردتوجیهی رسانه

روابط خود را با  ی رسیده است و روسیه  استراتژیک بین دو کشور به مرحله بسیار خوبگفت: اعتماد و هماهنگی  

روحیه حسن همجواری و احترام متقابل با چین توسعه خواهد داد و برای رفاه حال مردم دو کشور تالش خواهد 

نشان دهنده روابط دو    ژائو اظهارات مثبت رئیس جمهور پوتین درباره روابط چین و روسیه در جلسات ساالنه را  .کرد

ارجه چین گفت: تحت هدایت استراتژیک رئیس جمهور شی و رییس  سخنگوی وزارت خ .انستجانبه در سطح باال د

جمهور پوتین، اعتماد سیاسی متقابل و هماهنگی استراتژیک بین دو کشور افزایش یافته است و در حال توسعه 

کشور بین  روابط  از  جدیدی  استنوع  بزرگ  برا  " .های  روسیه  با  همکاری  آماده  "چین  گفت:  توسعه ژائو  ی 

نزدیکتر، و استراتژیک رو ارتباط و هماهنگی استراتژیک  برقراری  به توسعه و احیای مشترک،  ابط دو جانبه، کمک 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع .کمک به برقراری صلح و ثبات جهانی است

 

 اقدام بانک مرکزی چین در تزریق نقدینگی به بازار  / ری شینهواخبرگزا

درصد به    ۲/۲میلیارد دالر( را با نرخ سود    ۱۲میلیارد یوان )حدود    ۸۰ای اعالم کرد:  نک مرکزی چین با صدور بیانیهبا

تزریق کرده است گزا   .بازار  المللبه  بین  از خبرگزاری صداوسیما رش سرویس  نقل  بانک    ،خبرگزاری شینهوا   به 

درصد به بازار    ۲/۲میلیارد دالر( را با نرخ سود    ۱۲میلیارد یوان )حدود    ۸۰ای اعالم کرد:  مرکزی چین با صدور بیانیه 

ن   تزریق کرده است. نقدینگی در  را حفظ میزان منطقی  این کار  از  بانکی اعالم کرد. بانک مرکزی چین هدف   ظام 

های تجاری خریداری و توافق کرده است این اوراق را در  مزایده از بانک   بانک مرکزی چین، اوراق بهادار را از طریق

تر و  نجیده را به شکلی منعطف بانک مرکزی چین همچنین اعالم کرد یک سیاست پولی س  آینده به فروش رساند.

 کند.تر دنبال می صحیح

 

 ین المللی تجهیزات پزشکی و دارویی چیننمایشگاه ب

های معاینه پزشکی و تشخیص آزمایشگاه در  ز جمله تصویربرداری پزشکی و دستگاههزار محصول و خدمات ا ۱۰

عالقه  دید  استمعرض  گرفته  قرار  گزارش  .مندان  الملل به  بین  صداوسیمخ سرویس  پکن؛ ابرگزاری  نمایشگاه   از 

پیشرفته  نمایشگاه  این  در  کرد.  کار  به  آغاز  چین  دارویی  پزشکی  تجهیزات  المللی  و بین  پزشکی  تجهیزات  ترین 

گذاشتفناوری  نمایش  به  جدید  است.های  شده  ج  ۱۰  ه  از  خدمات  و  محصول  و هزار  پزشکی  تصویربرداری    مله 

مندان قرار گرفته است. همزمان با توسعه  های معاینه پزشکی و تشخیص آزمایشگاه در معرض دید عالقه دستگاه 
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  های توسعه یافته و در حال توسعه استفاده ها، بسیاری از تجهیزات پزشکی ساخت چین در کشور بازارو فناوری 

 چین: محمدرضا خالق وردی  فههر سه نفر کارشناس تجهیزات پزشکی و مسئول غر اظهارات: شود.می

 

 تمدید دوساله توافق تاریخی چین و واتیکان/  با اعالم فرانس پرس

خبرگزاری  به گزارش سرویس بین الملل  .مقامات چین پنجشنبه از تمدید دو ساله توافق اولیه با واتیکان خبر دادند

سی و  واتیک  ماصدا  با  اولیه  توافق  ساله  دو  تمدید  از  پنجشنبه  چین  مقامات  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  ان به 

اسقف  انتصاب  محسوب  درخصوص  چین  و  رم  در  کاتولیک  کلیسای  بین  اختالف  موضوع  پیش  دهه  چند  از  که  ها 

داد.می واتیکان سپتامبر    شود، خبر  و  ب  ۲۰۱۸پکن  برای مدت دو سال،  به  توافقی »موقت«  دادن  ه منظور خاتمه 

 ها امضاء کرده بودند. سال مناقشه درخصوص انتصاب اسقف  ۷۰حدود 

 

 انتقاد چین از سیاست خارجي آمريکا   سخنگوي وزارت خارجه چین؛

آم قلدري  مي  چین  محکوم  کشورها  ديگر  با  روابط  درباره  را  الملل  .کندريکا  بین  سرويس  گزارش  خبرگزاري   به 

آمریکا   صداوسیما گفت  روزانه  کنفرانس خبری  در  روز جمعه  امور خارجه چین  وزارت  رویترز؛ سخنگوی  از  نقل  به 

یک مقام ارشد   .ش هایی موفق نخواهد بودبرای کشورها درباره روابطشان با چین قلدری می کند اما در چنین تال

در کشورهای جنوب آسیا گفت آمریکا از  ا روز پنج شنبه در اشاره به عمیق شدن نفوذ چین  وزارت امور خارجه آمریک

را   ضروری  اما  دشوار  انتخابات  مبهم،  اقدامات  جای  به  اش  اقتصادی  استقالل  تضمین  برای  خواهد  می  سریالنکا 

 .برگزار کند

 

 ایی به تایواناحل آمریکفروند موشک ساحل به س  ۱۳۵فروش /  ری فرانسه گزارش داد خبرگزا

را تصویب کرده است  ۱۳۵آمریکا اعالم کرد فروش   تایوان  به  به گزارش   .فروند موشک دفاعی ساحل به ساحل، 

الملل بین  و   سرویس  از واشنگتن، سیماخبرگزاری صدا  فرانسه  از خبرگزاری  نقل  اعالم  روز چهارشآمریکا   به  نبه 

، که برد کافی برای رسیدن به چین دارند، Slam-ER فروند موشک دفاعی ساحل به ساحل از نوع  ۱۳۵کرد فروش  

های خود قرار  یت واشنگتن که مقابله با افزایش نفوذ پکن در منطقه را در زمره اولو  .به تایوان را تصویب کرده است

میلیون دالر و تجهیزات تصویربرداری    ۴۳۶ی تاکتیکی، به قیمت  هات انداز داده، تصمیم گرفته است که شماری راک

 ۱.۸میلیون دالر، را به تایوان بفروشد. کل مبلغ معامالت مصوب به بیش از    ۳۶۷را برای شناسایی هوایی به قیمت  

منافع    تای کمک بهها در راسفروند از این موشک  ۱۳۵یکا اعالم کرد فروش  وزارت خارجه آمر  .رسدمیلیارد دالر می 

های مسلح و حفظ توانایی دفاعی قابل توجه اقتصادی و امنیت ملی آمریکا است و همزمان به مدرن سازی نیرو 

های رزمی انایی کند تا توها به تایوان کمک میوزارت دفاع تایوان نیز اعالم کرد که این سالح  .کندتایوان کمک می

کند. پیدا  قبولی  ت  قابل  این  تخبر فروش  و  اعالم شد شامل جهیزات  این هفته  روز چهارشنبه  نظامی که  سلیحات 

 موشک هوا به زمین  .نیست، که تایوان خرید آن را درخواست کرده است MQ۹ Reaper های بدون سرنشینهواپیما

Standoff Land Attack (Slam-ER) یوان  کیلومتر است. یعنی برد آن بیشتر از عرض تنگه تا  ۲۷۰  دارای حداکثر برد

داند و به طور مرتب تهدید  پکن همواره تایوان را بخشی از قلمرو خود می  .کنده این جزیره را از چین جدا میاست ک

در آن    -  به ویژه از سوی آمریکا  -کند در صورتی که تایوان به طور رسمی اعالم استقالل کند یا مداخله خارجی  می

زور متوسل خواهد شد  به  گیرد،  آمریکا بسته است همچنین سفارش خرید  در قرارداد   تایوان  .صورت  با  که    ۱۱ی 

شود  ای که روی کامیون نصب می سامانه موسوم به هیمارس )سامانه آتشباری با تحرک باال(، راکت انداز چندگانه 

سالح همچنین  و  و  مربوطه  شناسایی  ۶های  قابلیت  MS-۱۱۰ دستگاه  افزایش  هدف  با  تصویربرداری  تجهیزات   ،

های چین در قبال تایوان را  برای آنکه سیاست   ۱۹۷۹آمریکا در سال    .وان سفارش داده استی هوایی تایشناسای
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به رسمیت بشناسد، روابط دیپلماتیک خود با این جزیره را قطع کرد. اما همچنان به عنوان قدرتمندترین متحد این  

تامی و  باقی  جزیره  آن  نظامی  تسلیحات  و  تجهیزات  یک  شماره  کننده  جمهور  دولت    .ماندن  رئیس  ترامپ،  دونالد 

های اخیر فروش تسلیحات به این جزیره را تسریع کرده است، که به تازگی قرارداد فروش گسترده  آمریکا، در سال 

رابرت    .هواپیما نیز افزایش یابد  ۹۰  تواند بهنسل جدید را نهایی کرده است. این سفارش می F-۱۶ فروند جنگنده  ۶۶

کاخ سفید هفته گذشته به تایوان توصیه کرد که "خود را" تقویت کند تا بتواند در مقابل  امنیت ملی    اوبراین، مشاور

از سال   .سال، امکان پذیر است  ۱۵ای تا قبل از ده تا  حمله چین از خود محافظت کند. وی افزود احتمال چنین حمله

می و دیپلماتیک بر تایوان ین فشار نظاون به سمت ریاست جمهوری تایوان رسیده است، چ-ی اینگکه تسا  ۲۰۱۶

واحد"  " چین  از  این جزیره بخشی  اینکه  بر  پکن مبنی  تایوان موضع رسمی  رییس جمهور  داده است.  افزایش  را 

های نیروی هوایی چین به  یماهای اخیر، تایوان از افزایش شدید تعداد تهاجمات هواپطی ماه  .کنداست را رد می

ه پدافند  شناسایی  خبرمنطقه  اش  است  وایی  رزمایش   .داده  یک  از  تصاویری  پکن  گذشته،  اقدامات  هفته  و  ها 

بود گرفته  بود حمله موشکی صورت  تایوان  که شبیه  به سرزمینی  آن  در  که  داد  نشان  را   .نظامی شبیه سازی 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع

 

 توقف فروش سالح آمریکایی به تایواندرخواست /   وزارت خارجه چین اعالم کرد

کند متوقف  را  تایوان  با  نظامی  تماس  و  سالح  فروش  خواست  آمریکا  از  بین    .چین  سرویس  گزارش  به 

ع خبرنگاران گفت: چین سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در جم از پکن، سیما  خبرگزاری صدا و  الملل

های مربوط به فروش  خواهد که فروش سالح و تماس نظامی با تایوان را متوقف کرده و برنامه ده میاز ایاالت متح

ژائو لیجیان   .تنگه تایوان جلوگیری کنداسلحه را لغو کند تا از خسارت بیشتر به روابط چین و آمریکا و صلح و ثبات در  

میلیارد دالر    ۱.۸سه سامانه تسلیحاتی به ارزش  تأیید شده ایاالت متحده برای فروش    های تازهدر خصوص برنامه 

را نقض می تایوان به طور جدی اصل یک چین واحد  به  ایاالت متحده  تایوان گفت: فروش تسلیحات  کند و سه به 

ای و  چین  مشترک  اعالمیه  بیانیه  ویژه  به  متحده،  چین  ۱۷االت  داخلی  امور  در  شدت  به  می  اوت،  و  دخالت  کنند 

ام منافع  و  می حاکمیت  تضعیف  را  چین  اقدام    .کنندنیتی  این  کرد:  نشان  خاطر  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

نیرو سیگنال به  را  اشتباهی  کامالً  روابطهای  و  ارسال کرده   " تایوان  و    های جدایی طلب" استقالل  آمریکا  و  چین 

 " .الم کرده با آن مخالف استها قاطعانه اعنداخته است و چین بار همچنین صلح و ثبات در تنگه تایوان را به خطر ا 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 المللی چین بررسی کرد: ایده راهبردی چین به عنوان پیش شرط حفظ برجام رادیو بین

دیدار با همتای ایرانی خود در جریان سفر به شهر »تن چونگ« در  وزیر امور خارجه چین، چندی پیش و در هنگام  

را مطرح کرد ابتکاری چین  ایده  این  نان«  الملل  .استان »یو  بین  از رادیو   خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه  نقل  به 

مهر(   ۲۹اکتبر )  ۲۰ولتی و وزیر امور خارجه چین در شامگاه سه شنبه  بین المللی چین، »وانگ یی« عضو شورای د

ی امنیت سازمان ملل که در پکن برگزار شد، پیشنهاد جدیدی  با حضور در یک ویدئو کنفرانس در سطح وزرای شورا

برای گفت  ارائه کرد؛ پیشنهادی که اساس آن، فراهم کردن بستری  ای وگوهرا درباره اوضاع منطقه خلیج فارس 

چند جانبه در منطقه خلیج فارس با محور موضوعات امنیت منطقه ای فعلی به عنوان پیش شرط حفاظت از برجام  

ه است تا از این طریق، انگیزه و نیروی محرکه ای برای کاهش تنش ها ایجاد شود و تفاهم جدیدی در  عنوان شد

ثبات منطقه تدوین گردد و  به اظهارات    .زمینه حفظ صلح  این  با توجه  برگزاری  طرف چینی، بستر پیشنهادی برای 

برابر و باز خواهد بود و طبیعی است که همه کشورهای امضا کننده توافق هسته ای با    وگوهای چند جانبه،گفت
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کشورهای خارج از   ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس نیز در این گفت و گوها حضور پیدا کنند؛ بر این اساس،

تو نیز می  ثبات  منطقه  و  امنیت  پیشبرد  در مسیر  مثبتی  کنند و سهم  را مطرح  انند درخواست های منطقی خود 

بر این اساس، ابتکار پیشنهادی از سوی چین برای تنش زدایی از منطقه خلیج فارس، در    .منطقه ای داشته باشند

است که تمام طرفین در    وگوها این؛ نتیجه اولیه این گفتحقیقت سکویی پیوسته و عمل محور فراهم خواهد کرد

گام اول توقف بیانیات و رفتارهای خصمانه علیه طرف های مقابل و عدم حل درگیری ها از طریق ابزار نظامی را  

با  کنند؛ همه طرفین  ای حرکت می  ثبات منطقه  و  یعنی حفظ صلح  در مسیر هدف مشترک  و  متعهد می شوند 

وگو درباره موضوعاتی خاص  ار و بعد پیشرفت تدریجی«، گفت »اول مسائل آسان و بعد مسائل دشوپیروی از اصل  

وگوها را با هدف رسیدن به یک  که پیدا کردن منفعت مشترک در آنها کار آسانی است را آغاز می کنند و این گفت 

گفت  این  سطح  و  دهند  می  ادامه  دهنداجماع  می  ارتقاء  را  چین    .وگوها  گرفتن  پیشنهاد  نظر  در  لزوم  بر  مبنی 

این گفتنگران در  تمام طرفین  امنیتی  از سوی طرف های ی های منطقی  مثبتی  واکنش های  با  ابتدا  در  وگوها، 

وزیر امور خارجه چین، چندی پیش و در هنگام دیدار با همتای ایرانی خود »محمد جواد    .مربوطه روبرو شده است

تکاری چین را مطرح کرد؛ وزیر خارجه  « در استان »یو نان« این ایده ابظریف« در جریان سفر به شهر »تن چونگ

ایران نیز هم زمان از پیشنهاد چین استقبال و ابراز امیدواری کرد که طرف های مربوطه با رویکردی انعطاف پذیر در  

وجه به اینکه منطقه  با ت  .وگوها حضور پیدا کنند تا از این طریق، امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس تضمین شودگفت

آرزوهای مشترک    خلیج فارس همیشه جنگ زده و آشفته بوده، تحقق صلح و ثبات و پیشبرد توسعه،خاورمیانه و  

انتخاب  یک  فارس،  خلیج  از  زدایی  تنش  درباره  چین  سوی  از  شده  ارائه  ابتکار  است؛  بوده  منطقه  کشورهای 

و بر ضرورت حل اختالفات از  الفات فرقه ای را کنار می گذارد  استراتژیک و فراتر از اختالفات سیستمی است که اخت

خلیج فارس خلیج کشورهای منطقه خلیج  .طریق کانال های سیاسی و مطابق با منابع اساسی طرفین تاکید دارد

وجود کشورهای  این  با  منطقه است؛  در دست کشورهای  منطقه  این  در  به صلح  کلید دستیابی  و  فارس است 

ی سازنده ای ارائه کنند اما نمی توانند رویکردی افراطی پیش  خلیج فارس نیز می توانند کمک ها  خارج از منطقه

بگیرند چه برسد به اینکه بخواهند به دنبال سوء استفاده و امتیازگیری باشند و به جانبداری از یک جناح بپردازند و  

ب  .جناح دیگر را سرکوب سازند را درگیر نسخه  از کشورها خود  ناتوی خاورمیانه ای کرد برخی  اند که  ه اصطالح  ه 

هدف از آن نه تنها حفظ ثبات نیست بلکه تحریک تفرقه و تقابل و ایجاد یک تنش جغرافیایی برای فروش تسلیحات  

در حال حاضر، موضوع برنامه هسته ای ایران عاملی مهم است که اوضاع منطقه خلیج فارس را تحت تاثیر    .است

خلیج فارس، مدیریت و حل و فصل مناسب و صحیح    جمله منافع اساسی کشورهای منطقه  خود قرار می دهد؛ از

در حالیکه آمریکا از فشار حداکثری علیه ایران استفاده می کند و حتی به   .موضوع برنامه هسته ای ایران است

کنند، باید توجه داشت که    کشورهای دیگر زور می گوید تا آنها نیز از معامالت تجاری و اقتصادی عادی با ایران دوری

یران از حقوق برابری برای بقا و پیشرفت برخوردارند و زورگویی های آمریکا نه تنها تناقضات را تشدید می  مردم ا

چین و کشورهای    .کند بلکه به تنش ها دامن می زند و نهایتا به منافع کل خاورمیانه و جهان صدمه وارد می کند

ان و شرکای خوبی برای یکدیگر بوده اند؛ چین منطقه خلیج فارس از جمله ایران و عربستان سعودی همواره دوست

وری فعاالنه در مدیریت امور مربوط به منطقه خلیج فارس داشته است به ارتقاء که مدت های طوالنی است حض

آرامش در شرایط منطقه ای، تعمیق ادامه دار همکاری های سودمند دوجانبه با کشورهای خلیج فارس و کمک به  

ای منطقه  چین در حال حاضر مشغول همکاری با کشوره  .نیان توسعه و ثبات متعهد استاین منطقه جهت تحکیم ب

جهت مقابله با پاندمی ویروس کرونا است و پس از اینکه با موفقیت بتواند واکسن کرونا را تولید و استفاده از آن را  

آنها کمک خواهد کرد؛ چین به مشا به  نیاز کشورهای منطقه ای  بر اساس  ثبات  آغاز کند،  و  امنیت  ارتقاء  رکت در 

 /انتهای پیام .لیج فارس ادامه خواهد دادمنطقه ای و بر پا کردن آسایش امنیتی در خ

 



 

 میلیارد دالری دارایی ثروتمندان چینی با وجود کرونا   ۱۵۰۰افزایش 

چینی   ثروتمندان  فوق  ا  ۱.۵ثروت  نصف  تقریبا  که  یافته  افزایش  میالدی  جاری  سال  در  دالر  تولید  تریلیون  ندازه 

این میلیاردرها حاال روی هم رفته   انگلیس است.  تولید    ۴ناخالص داخلی  از  تریلیون دالر ثروت دارند یعنی بیشتر 

دنیا بزرگ  اقتصاد  آلمان، چهارمین  داخلی  گزا  .ناخالص  تسنیم رشبه  راشا   خبرگزاری  از  نقل  گیری  تودی، همهبه 

م ویروس کرونا مانع ثروتمندتر شدن فوق ثروتمندان چینی نشده است. این ثروتمندان به خاطر تقویت قیمت سها

روی آلمان  4رفته  همحاال  اقتصاد  کل  از  بیشتر  یعنی  دارند  ثروت  دالر  موسسه   .تریلیون  مدیر  هوگورف،  روپرت 

ا گفت  اعتبار سنجی »هورون« چین  و  تاریخ  فزایتحقیقاتی  در  میالدی  در سال جاری  ثروتمندان  این  ثروت    ۲۲ش 

شود، کسانی که  است. لیست این موسسه شامل ثروتمندترین افراد چین میساله این موسسه بی سابقه بوده 

یا حدود   یوان  میلیارد  دو  از  رفته است  ۳۰۰ثروتشان  فراتر  دالر  بیانیه   .میلیون  کرد:»رونق  هوگورف طی  اعالم  ای 

سهام و ارائه سهام جدید پنج میلیاردر جدید به چین اضافه کرده است. دنیا هرگز شاهد ایجاد چنین ثروت    رهایبازا 

تریلیون دالر در    ۱.5ثروت فوق ثروتمندان چینی که در این لیست قرار دارند    .«بزرگی تنها طی یک سال نبوده است

تول اندازه  تقریبا نصف  که  یافته  افزایش  میلیاردرها حاال  ید نسال جاری میالدی  این  انگلیس است.  داخلی  اخالص 

تغییر    .تریلیون دالر ثروت دارند یعنی بیشتر از تولید ناخالص داخلی آلمان، چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا  4رویهمرفته  

های جدید اقتصاد مثل تجارت الکترونیک و فناوری مالی  دهد بخشلیست ثروتمندان چین در سال جاری نشان می 

درصد    64اند در حالی که  های چین از این صنایع پول به دست آوردهاند. بیش از یک سوم ثروتمندترین رفته اب گشت

جک ما، موسس شرکت بزرگ علی بابا     .اندهای متداول مثل تولید و امالک کسب کرده از آنها ثروت خود را از بخش 

ام  رم جدید فناوری مالی وی آماده عرضه بزرگ سهبرای سومین سال پیاپی در صدر ثروتمندان چین قرار دارد. پلتف

دو میلیونر دیگر، مدیر عامل شرکت اینترنت   .شود و علی بابا عملکرد قدرتمندی داشته استخود در بازار بورس می

روند ثروتمندتر شدن ثروتمندان    .تنسنت و موسس برند آب معدنی نانگفو در جمع سه ثروتمند برتر سال قرار دارند

ود. بسیاری از ثروتمندان دیگر هم عملکرد خوبی طی این  گیری ویروس کرونا تنها محدود به چین نمی شطی همه

کردند. این بخش طی قرنطینه ها رونق فراوانی  بحران داشتند مخصوصاً کسانی که بخش فناوری را مدیریت می

 ۹۱انتهای پیام/ .داشت

 

 : مهر -

زیت ریلی ایران و چین/ صادرات پر شتاب می  فراهم شدن بستر تران  :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

 د شو

برا-کرمان گفت:  اقتصادی مجلس  کمیسیون  ترانزیت رئیس  آسیا، مسیر  بازارهای جنوب شرقی  به  ی دسترسی 

است شده  مشخص  ارز  تسویه  نحوه  و  بسته  آن  قرارداد  دارد،  قرار  کار  دستور  در  چین  و  ایران  میان  به    .ریلی 

با اشاره به بحث صادرات در استان  خبرنگارن چهارشنبه شب در جمع پورابراهیمی ا، محمدرضخبرنگار مهر گزارش

های صادرات غیر نفتی نحوه تسویه ارز ناشی از صادرات است. در دو سال اخیر دچار  کرمان گفت: یکی از چالش

تعهدات ارزی   هایی برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت لذا بحثمحدودیت ارزی شدیم و بانک مرکزی محدودیت

شد.د مشکل  حواله   چار  ارائه  امکان  روش  سه  به  اینکه  خوب  خبر  کرد:  اضافه  کننده  وی  وارد  به  صادراتی  های 

حواله و  انجام  را  محصوالت  صادرات  کنندگان،  صادر  روش  یک  در  که  است  شده  کنندگان فراهم  وارد  به  را  های 

با  د کننده باشند  توانند وار دهند و در روش دیگر صادرکنندگان خود میمی لذا امکان پذیر است که مشکالت ارزی 

 های جدید به حداقل برسد. روش 
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می  پرشتاب  آینده  هفته  از  صادرات  و //    شودروند  کرمان  مردم  اظهار   راور نماینده  اسالمی  شورای  مجلس  در 

می پبش داشت: ببینی  برای صادرات  و شرایط  پرشتاب شود  آینده  هفته  از  صادرات  روند  و  کنیم  خش کشاورزی 

ها در بحث وی با اشاره به بحث همکاری بانک   ها فراهم شود چرا که بستر جدیدی ایجاد شده است.بخش  سایر

شود لذا سرمایه در گردش اظهار داشت: همه ساله در این ایام بحث محصوالت کشاورزی و صادرات آنها مطرح می 

ها، صندوق  ز این اعتبارات از طریق بانکمین شود که بخشی ا جلساتی برگزار شد تا اعتبارات الزم در این زمینه تأ 

 شود. توسعه ملی و بانک کشاورزی تأمین می 

شود مبلغ  با بیان این مطلب که پیش بینی می پورابراهیمی//  ها برای صادراتلزوم استفاده از ظرفیت سفارتخانه 

میلیارد    ۸۰۰شود مبلغ  می کرد: همچنین پیش بینیتأمین اعتبار انجام شود، عنوان   سالجاری یک هزار میلیارد برای

نرخ    ۹۸تومان مربوط به سال   با  ترکیب صندوق توسعه ملی  نرخ    ۱۱با  با  بانک کشاورزی  و  درصد    ۱۹تا    ۱۸درصد 

اظهار کرد: در بحث صادرات باید کشورهای هدف را شناسایی کنیم و در ادامه به   پورابراهیمی  تأمین اعتبار شود.

شود که ها با کشورهای خاصی انجام می به بحث تحریم، صادرات ما در همه زمینهازیم چرا که با توجه صادرات بپرد

از   بیشتر  به  آنها  نمی   ۱۵تعداد  تجاوز  در    کند.کشور  امورخارجه جلساتی  وزیر  با  اظهار داشت: چندین جلسه  وی 

نیز قول مساعدت وزیر  و  برگزار کردیم  و صادرات  اقتصادی  زمی  خصوص موضوعات  این  در  اما  و همکاری  دادند  نه 

های متأسفانه خروجی الزم را نداشت اما در حال پیگیری هستیم که برای پیشبرد بحث صادرات از ظرفیت سفارت 

 ایران در کشورهای مختلف استفاده کنیم.

اسالمی تصریح  در مجلس شورای  راور نماینده مردم کرمان و//  فراهم شدن بستر ترانزیت ریلی میان ایران و چین 

دسترسی به بازارهای جنوب شرقی آسیا اتفاقات خوبی افتاده است چرا که شرکت بازرگانی ایران و  کرد: برای  

چین مسیر ترانزیت به صورت ریلی را در دستور کار قرار داده است، قرارداد بسته شده و نحوه تسویه ارز مشخص  

وی با اشاره به اینکه بخش عمده    یم.ا به شکل ویژه پیگیری کنتوانیم بازارهای هدف رشده است درنتیجه قطعاً می 

داشت:محدودیت  اظهار  است،  ارزی  انتقال  و  نقل  به  مربوط  مختلف  کشورهای  در  ما  ماه  شاهللا ان های  های در 

ها استفاده از زبان مشترک خارجی است که به عنوان شود که یکی از این ظرفیتآینده فضای جدیدی فراهم می

و چینیروس مثال   در حالها  این ظرفیت استفاده می   ها  از  ایجاد   پورابرارهیمی  کنند.حاضر  اظهار کرد: دوگانگی 

و وزارت کشاورزی  دو  میان  توزیع صمت شده  و  تولید  وزارت جهاد   درحال در خصوص مسئله  و  مرتفع شدن است 

 5053961 کد خبر کشاورزی در حال برگشت به شرایط قبل است.

 

 : ختگانیروزنامه فره -

 ها برای قرارداد، گردن روحانی افتاد میلِی چینیبی

ساله با    ۲5شبرد روابط راهبردی، جدی شدن موضوع قرارداد  باور نداشتن طرف چینی به عزم دولت روحانی در پی 

اند که همکاری با حاکمیت ایران نسبت به دولت، بهتر ها به این نتیجه رسیدهپکن را به تاخیر انداخته است. چینی

ن طرف روزنامه فرهیختگان: باور نداشت  یران منعقد کند.خواهند قرارداد بلندمدت را با حاکمیت ادهد؛ میجواب می

به عزم دولت روحانی در پیشبرد روابط راهبردی، جدی شدن موضوع به تاخیر    ۲5قرارداد     چینی  را  با پکن  ساله 

دهد؛  اند که همکاری با حاکمیت ایران نسبت به دولت، بهتر جواب میها به این نتیجه رسیدهانداخته است. چینی

ایران منعقخمی با حاکمیت  را  بلندمدت  قرارداد  رئیس   د کند.واهند  دفتر  رئیس  واعظی،  یکیمحمود  روز  جمهور  دو 

  پیش در جمع خبرنگاران از توافق بلندمدت ایران و چین سخن گفت و توضیح داد که علی الریجانی ازسوی ایران 

آمد، از او درخواست کردیم مسئول پیگیری این توافق شده است. او گفت: »بعد از اینکه الریجانی از مجلس بیرون  

های مربوط  ساله ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد برنامه   ۲۵کار خود را درخصوص پیگیری سند  

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1049846/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%90-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF


 
گفتند الریجانی یک « این خبر درحالی بود که برخی میگذارد.به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت می 

های وزارت خارجه در اختیار گرفته و ماجرای قرارداد میان ایران و  یکی از ساختماندفتر در پاستور و یک دفتر در  

وحید شقاقی، استاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی مراودات اقتصادی    کند.چین را پیگیری می 

سال  ایران در  چین  پیشو  آینده  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  اخیر  تحلهای  را  روابط  این  کرد. روی  این   یل  مشروح 

 گذرد.وگو در ادامه از نظر می گفت

خاطر شرایط  بخشی از سیستم اقتصادی در چین به//    چین در شرایط تحریم چطور ممکن است پای کار ما بیاید؟ 

بار  بار درباره دولت چین است و یک کنیم یک وقتی ما درباره چین صحبت می  تحریمی االن ترس و واهمه دارد. اما 

بانک شرکت درباره  و  بانک ها  با  چین  دولت  است.  چینی  شرکت های  و  شرکت ها  دارد.  متفاوتی  ماهیت  های ها 

در چ آمریکاییمختلف خصوصی  با  به ین  لحاظ  این  از  و  دارند  اقتصادی  و  تجاری  مالی،  تبادل  های یمهخاطر جرها 

آمریکایی سوی  از  ایران  با  همکاری  درنتیجه  است  ممکن  که  اما  احتمالی  دارند.  واهمه  شود  حالشان  شامل  ها 

با دولت چین مشکالت کمتری دارد. البته راه   درمقابل همکاری  برای فعالیت اقتصادی  درمورد هر دوی اینها  هایی 

هایی که شود حل شوند، یعنی به روشن روزها دیده میوجود دارد و لذا باید تالش شود تا مشکالتی که بعضا ای

ها هم این است که بتوانیم در شرایط ترین این روش ساده   امکان تحریم و فشار را کاهش دهند باید متوسل شد.

کرده و با آنها کارها را جلو ببریم تا این مساله را پوشش دهد. اگر دنبال این های واسط ایجاد  تحریم حداقل شرکت

نحوی برای پوشش این وضعیت های واسط به های چینی تعامل کنیم باید آن شرکتها و بانکتیم که با شرکت هس

نمی باقی  تحریم همیشه  دوران  در ضمن  تحریم استفاده شود  و  زمماند  یک  و  زمانی هست  یک  تا  ممکن  ها  انی 

 است شدت آن کم و زیاد شود.

بیشتر این قراردادها مربوط به حوزه //    کردیم چه قراردادهایی بود؟   ها کنسلقراردادهایی که بیان کردید با چینی

پروژه  در  نفتی  قراردادهای  ما  بود،  دلخوری انرژی  و  شد  ملغی  آنها  از  بخشی  که  داشتیم  چین  با  مختلفی  های 

آورد.  چینی پدید  را  ناراحتی ها  به  توجه  با  البته  چینیاینها  که  است  آنههایی  و  داشتند  علنی  خیلی  بیان  ها  را  ا 

بودند. راهبرد ها خودشان علنی اعالم میکردند. چینیمی این مساله ناراحت  از  و  را دور زدید  کردند که شما ما 

می  شود  تعریف  خوب  تجاری  توازن  و  تجاری  تعادل  یک  فرض  با  اگر  بدبینی   تواندبلندمدت  این  از  و  بخشی  ها 

   ها را کمتر کند.چالش 

ک رفتاری  تحت همین  است  دولت  ممکن  که  این شود  به  منوط  چین  جانب  از  این همکاری  دادید،  را  آن  توضیح  ه 

چینی یا  دهد  رفتار  تغییر  یا  نظر  تغییر  میروحانی  کار  حاکمیت  با  بگویند  چینی//    کنیم؟ ها  به  نگاه  عمدتا  ها هم 

ا آنها هم به این نتیجه هبر اینکه یک قرارداد بلندمدت فرادولتی است، در این سال ها! عالوه دولت حاکمیت است تا  

بهتر جواب میرسیده ایران  تا دولت اند که همکاری حاکمیت  راهبرد دهد  بحث  در  دلیل است که  این  به  ها! شاید 

 بلندمدت دنبال این بودند که با حاکمیت ایران به تفاهم برسند. 

واهند با کل نظام به تفاهم برسند و خ بله، می / / این االن هم دنبال این هستند که با حاکمیت کار را جلو ببرند؟ بنابر

 گونه کار را جلو ببرند.این

 

 :نیاقتصادآنال -

ها دیگر در آمریکا خانه  چرا چینی :در دیگر کشورهاها  با وجود افزایش خرید خانه توسط چینی

 خرند؟ نمی

چینی توسط  خانه  خرید  افزایش  وجود  استبا  بوده  برعکس  آمریکا  در  مساله  این  کشورها،  دیگر  در  به    .ها 

های متقابل اتباع دو کشور نیز تاثیر    روی سرمایه گذاری چین و آمریکا به نقل از ایسنا، تقابل اقتصادآنالین گزارش

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/476149-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF
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اتباع چینی طی   آمریکا توسط  در  تا جایی که خرید خانه  بازه    ۹محسوسی داشته  به  امسال نسبت  ماه نخست 

حدود   قبل  سال  زمانی  ترین    ۶۰مشابه  بزرگ  تاکنون  پیش  سال  هشت  از  ها  چینی  است.  یافته  کاهش  درصد 

میلیارد   ۱۱.۵درصدی خانه توسط آن ها بدان معنا بوده که    ۶۰و کاهش    خریداران خارجی خانه در آمریکا بوده اند

مدیر بخش تحقیقات و بازرگانی    -گای کوروراتان    .شده است اقتصاد آمریکا دالر سرمایه خارجی کمتر وارد چرخه

روندی   کماکان  آمریکا  مسکن  بازار  در  ها  چینی  گذاری  که سرمایه  است  این  ما  انتظار  گفت:  آر  ای  ان  موسسه 

کاهشی داشته باشد. محدودیت های آمریکا برای ورود اتباع چینی، شیوع کرونا و تنش ها با پکن روی این موضوع 

ب اندموثر  گفته      .وده  به  که  افتد  می  اتفاق  شرایطی  در  ها  چینی  توسط  آمریکا  در  خانه  خرید  شدید  کاهش 

میزان خرید خانه توسط اتباع چینی در خارج از این کشور طی سال جاری نسبت به سال    -موسسه چینی ژو وای

مساله بی تاثیر نبوده است و چینی درصد افزایش یافته است. تقویت ارزش یوان در برابر دالر نیز روی این    ۱۲قبل  

کرده است،   دالر رشد  مقابل  درصد  امسال هفت  که  اختیار خود  در  یوان  با  اکنون  دارند ها  باالتری      .قدرت خرید 

آمریکا گفت: فاکتورهای متعددی در این روند موثر بوده اند: کاهش رشد اقتصادی   کارشناس مسکن الورنس یان،

سخت جهان،  اکشورهای  خروج  شدن  تر  بازارهای  گیرانه  در  قبل  سال  به  نسبت  دالر  ارزش  تقویت  و  چین  در  رز 

اند رانده  را عقب  که خریداران خارجی  از جمله عواملی هستند  گفت: می   .جهانی  "جوای"  امالک  مدیر  ال،  کری 

بیشتر شده  توانیم ها  چینی  ویزای  صدور  برای  ها  گیری  باشیم. سخت  مسکن  بخش  در  ترامپ  اثرگذاری  شاهد 

از جمله بته مساله تعرفهاست و صد ال آمریکا  از دالیل اصلی چینی ها برای ورود به  نیز هست. ترامپ برخی  ها 

 .و تجارت را هدف گرفته است  تحصیل
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 :3۲  هفته یثد ح

 آنحضرت(  شهادتسالگرد )بمناسبت  «واالترین خصلت»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که یرگامام حسن عس

 الْمُؤْمِنُونَ أمَّا مُخالِفُهُمْ، وَ مُؤْمِنُهُمْ  حُسْناً،  اسِلِلنّ قُولُوا

بِالْمُداراهِ   کَلِّمُهُمْیُلَهُمْ وَجْهَهُ، وَ أمَّا الْمُخالِفُونَ فَ بْسِطُیَفَ

 .مانِیِاالْ یالِجْتِذابِهِمْ إلَ

 زیکه واالتر از آن دو چ یحالت و خصلت دو

خداوند،  و اعتقاد به مانیاز: ا عبارتند  باشد ینم

 .انینفع رساندن به دوستان و آشنا

 « 1۴0۶1، ح. ۲۶1، ص. 1۲الوسائل، ج.  »مستدرک



 

 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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