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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ت به چین در شهریور ادرات نف درصدی ص  ۲۵افزایش 

تن نفت خام از ایران   ۱۳۳هزار و    ۶۷۸بر اساس آمارهای گمرک چین، این کشور در ماه سپتامبر)شهریور(   : تسنیم

گذشته   سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  که  کرد  می   ۲۵/  ۷وارد  نشان  افزایش  خبرگزاری  درصد  گزارش  به  دهد. 

ردات نفت ارزان و باکیفیت برزیل  های مستقل چین واحالی که پاالیشگاه   رویترز، بر اساس آمارهای گمرک چین، در

کننده نفت این کشور تبدیل شد و ایران جایگاه هشتم را  اند، برزیل در ماه سپتامبر به سومین تامینرا افزایش داده 

میلیون تن در    ۴  /۴۹به خود اختصاص داد. بنا بر اطالعات منتشر شده توسط گمرک چین، واردات نفت از برزیل به  

حاضر جای عراق را که  برزیل در حال   .میلیون تن به نسبت سال گذشته بیشتر است  ۲/  ۹۶که  ماه سپتامبر رسید  

گرفت. بر اساس محاسبه رویترز، واردات نفت چین از برزیل در     کننده نفت چین تبدیل شده بود رابه پنجمین تامین

مدت مشابه پارسال بیشتر است. درصد نسبت به    ۱۵/  ۶ه است که  تن بود  میلیون  ۳۳/  ۶۹بازه ژانویه تا سپتامبر  

درصد صادرات نفت برزیل را به خود اختصاص داده   ۷۰شرکت دولتی پتروبراس در ماه جوالی اعالم کرده بود چین  

بر  هزار تن نفت خام در ماه سپتام  ۸۰۰میلیون و    ۷است. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی با فروش حدود  

تن نفت از ایران وارد    ۱۳۳هزار و    ۶۷۸چین بوده است. چین طی همین ماه،    صول بهترین صادرکننده این مح بزرگ 

به مدت مشابه سال گذشته   افزایش نشان می  ۲۵/  ۷کرد که نسبت  این در حالی است که مجموع  درصد  دهد. 

شته  درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذ  ۷۸/  ۴واردات نفت این کشور از ایران از ژانویه تا سپتامبر به میزان  

 .هزار تن رسید ۸۷۵میلیون و  ۲کاهش یافت و به  

 چین اصالحات پولی انجام می دهد 

به نقل از سی    .بانک مرکزی چین اعالم کرد با انجام اصالحاتی، انعطاف پذیری یوآن را افزایش خواهد داد : ايسنا

رداخت های  این نهاد با کاهش محدودیت ها در استفاده از یوآن در پ  ان بی سی، رییس بانک مرکزی چین اعالم کرد

انجام اصالحاتی از این قبیل برای باز کردن    -خارجی، انعطاف پذیری یوآن را افزایش خواهد داد. به گفته یی گانگ

چین که    رییس بانک مرکزی   .شتر درهای بخش مالی و بانکی این کشور به نظام بین المللی ضروری خواهد بودبی

با  برای شر از سخنان خود  دیگری  در بخش  بود  یافته  مالی در شهر شانگهای حضور  اوراق  کنفرانس  در یک  کت 

ف خواهد ساخت و اجازه خواهد داد تا اشاره به اهمیت نقش یوان در اقتصاد چین گفت: چین یوآن را یک ارز منعط

وی افزود: برای    .داخت های بین المللی را ایفا کندنرخ ارز نقش ثبات بخشی خود در عرصه کالن اقتصادی تراز پر

در   یوآن  از  با استفاده  پرداخت  زیرساختهای  تا  تبدیل شود الزم است  ارز جهانی  به یک  پیش  از  بیش  یوآن  که  آن 

در ماه های اخیر چین به تالش های خود برای جهانی     .ت شود و این کار انجام خواهد شدپرداختهای خارجی تقوی

یوآن  از  شدن  دیگر  یکی  این کشور  دیجیتالی  ارز  به   شدت بخشیده است. عرضه  این هدف  با  که  اقداماتی است 

از زمان آغاز عملیات    با صدور بیانیه ای اعالم کرده بود که    سرعت در حال پیگیری است و بانک مرکزی چین پیشتر

ن بین شهرهای مختلف با استفاده از آمیلیون تراکنش    ۳.۱۳پایلوت آزمایشات فنی ارز دیجیتالی این کشور، حدود  

این کشور نظیر شنژن و ژیون گان صورت گرفته است. این برنامه های پایلوت پیشرفت مثبتی داشته اند و از اواخر  

حدود   تاکنون  آگوست  به  کاربر  ۶۷۰۰ماه  مربوط  امور  انجام  برای  دیجیتالی  ارز  این  از  چینی  ها   دولتی  تراکنش 

ز ابتدای سال جاری میالدی تاکنون یکی از موفق ترین ارزها در برابر دالر بوده و ارزش آن ن ایوآ  .استفاده کرده اند

 .در برابر اسکناس سبز طی این مدت بیش از شش درصد رشد داشته است

 تالش چین برای توزیع شدن منصفانه واکسن کرونا 



 
آنالین به واکسن ک : خبر  برنامه تسهیل دسترسی  به  پیوستن چین  رونا )کوواکس( مورد توجه رسانه های  اخیراً 

رفته است و این اقدام چین مورد تمجید و تحسین گسترده جامعه جهانی قرار گرفته است. سراسر جهان قرار گ

به   که  چین  جهان  در  واکسن  تولید  و  تحقیق  در  پیشتاز  کشور  آزمایش    ۴عنوان  مرحله سوم  وارد  واکسنش  نوع 

قابل تولید  ظرفیت  از  و  است؟ مالحظه   بالینی شده  پیوسته  برنامه  این  به  چرا  بوده،  برخوردار  که    ای  طور  همان 

تأمین   توزیع منصفانه واکسن کرونا در جهان،  به  اقدام کمک  این  از  اند: هدف  تأکید کرده  بارها  مقامات چین اخیراً 

پیو به  توانای بیشتر  و هدایت کشورهای  توسعه  برای کشورهای در حال  اواکسن  و پشتیبانی  برنامه  ستن  این  ز 

کوواکس یک طرح واکسیناسیون جهانی تحت حمایت سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت   .است

تامین   از اجرای آن  پایان سال    ۲جهانی است و هدف اصلی  تا  برای کرونا  ایمن  و    ۲۰۲۱میلیارد دوز واکسن مؤثر 

است؛  شده  عنوان  ب  میالدی  واکسنها  میاین  یکپارچه  طور  شرکت  ه  کشورهای  همه  ان  از  تا  میشود  توزیع  کننده 

بین شمال و جنوب جلوگیری کنند برنامه    .گیری کرونا و تعمیق شکاف جهانی  این  به  پیوستن چین  میتوان گفت: 

بالینی   ۱۳تا کنون    .سبب تقویت اعتماد به پیشبرد آن در جهان شده است واکسن کرونا در چین در حال آزمایش 

نها وارد مرحله سوم آزمایش بالینی شده و هیچ موردی از بروز عوارض نامطلوب پس از تزریق  ع آنو  ۴قرار دارد که  

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی   .ار داوطلب شرکت کننده در آزمایش گزارش نشده استهز  ۶۰در میان حدود  

تنها   بالینی شد  ۹اعالم کرد: در سراسر جهان  آزمایش  به    ۴ه که  واکسن کرونا وارد مرحله سوم  آنها متعلق  نوع 

چین تأکید کرد. رییس   چین است. مجله علمی النست نیز با انتشار مقاله ای بر ایمنی یکی از واکسنهای کرونای

ایالت سن پائولوی برزیل اخیرا اعالم کرد: یک واکسن کرونای چین که در برزیل در حال آزمایش است، از میان همه 

اما تأسف آور این است که آمریکا به عنوان یگانه    .شور ایمنتر و بهتر بوده استواکسنهای آزمایش شده در این ک

ن بهداشت جهانی خارج شده، بلکه از پیوستن به این برنامه خودداری کرده است. ابرقدرت جهان، نه تنها از سازما

انی را انحصاری کند. این کشور در اوایل سال جاری حتی در صدد بود فناوری تحقیق و تولید واکسن یک شرکت آلم

یت جامعه جهانی مواجه  اقدامات آمریکا در این راستا همکاری جهانی در مبارزه با کرونا را تخریب کرده و با محکوم

چین به عنوان یک کشور مسؤول بارها تعهد داده است که برای عرضه واکسن کرونا به عنوان محصول   .شده است

چین به این برنامه اقدام چین در راستای اجرای چندجانبه گرایی، اجرای عمومی جهانی تالش خواهد کرد. پیوستن 

چین همچنین تأکید کرده است: در صورت    .با سرنوشت مشترک است  تعهدات خود و حمایت از ایجاد جامعه بشری

در  توسعه  در حال  به کشورهای  را  آن  بالعوض، عرضه  و کمک  اهدا  با روشهای  واکسن خود،  تولید  نهایی شدن 

کشور جهان   ۱۸۴تا کنون    .ولویت قرار خواهد داد؛ تعهد و اقدامی که مورد تحسین جامعه جهانی قرار گرفته استا

 .رنامه تسهیل دسترسی به واکسن کرونا پیوسته اندبه ب

 پذیری نرخ یوآنافزایش انعطاف

انعطاف  شکل  به  پکن  گفت:  چین  مرکزی  بانک  درئیس  خواهد  افزایش  را  یوآن  نرخ  محدودیتپذیرتری  و  های اد 

رش »ایبِنا« به تقل از رویترز، یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین گفت:  دارد. به گزااستفاده فرامرزی یوآن را برمی

چنین اقداماتی برای باز کردن بیش از پیش درهای صنعت خدمات مالی چین الزم است. او ادامه داد: چین به شکل 

افزایش  انعطاف  را  یوآن  نرخ  اجازه میپذیرتری  و  داد  پررنگخواهد  نقش  تبادل  نرخ  تدهد  و  داشته  کننده ثبیت تری 

ها برای سازی یوآن چین زیرساختالمللی باشد. او گفت: برای تقویت جهانیهای بیناقتصاد کالن و توازن پرداخت 

 .استفاده فرامرزی از یوآن را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد

 جنگ چین با دالر 



 
های ارزی چین خبر داد. به گزارش »ایسنا« به  سهم دالر از دارایی   ز احتمال کاهش شدیددولتی چین ایک روزنامه  

نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، چین ممکن است تنوع بخشی به ذخایر ارزی خود را با هدف کاهش وابستگی  

آسیب و  دالر  به  خود  تحریماقتصاد  از  کمتر  آیپذیری  در  آمریکا  احتمالی  منتشرشهای  آمارهای  کند.  تشدید  ده نده 

نیز نشان می توسط وزارت خزانه  آمریکا  ادامه دارد و میزان داری  به دالر کماکان  دهد روند کاهش وابستگی چین 

  ۲۰۱۷تریلیون دالر رسیده که این رقم از سال    ۱/  ۰۷اوراق قرضه دالری در اختیار این کشور تا پایان ماه آگوست به  

دفتر مدیریت دولتی ارزی چین اعالم کرده است سهم دالر از ذخایر ارزی این کشور    .وده استسابقه بتاکنون بی 

و    ۵۸حدود   است  از    ۱/  ۸درصد  دالر  این    ۳/  ۱۴تریلیون  ارزی  ذخایر  دالر  تشکیل تریلیون  آمریکا  دالر  را  کشور 

دالر از ذخایر ارزی این کشور  گذاری ارزی چین، کاهش سهم  دهد.تان یالینگ، مدیر اندیشکده تحقیقات سرمایه می

این   که  داد  اما هشدار  کرد،  ارزیابی  ارزی  ذخایر  به  بخشی  تنوع  راستای  در  در را  افراطی  رویکردی  نباید  کشور 

شد. پیش از این دیگر روزنامه چینی یعنی گلوبال تایمز در گزارشی اعالم کرده بود  دالرزدایی از اقتصادش داشته با

درصد کاهش دهد و به    ۲۰داری آمریکا را که در اختیار دارد  اوراق قرضه وزارت خزانه   ممکن است این کشور میزان

با یکدیگر اخ  ۸۰۰حدود   ای دارند و این تالف گسترده میلیارد دالر برساند. چین و آمریکا هنوز بر سر مسائل تجاری 

تحریم  اعمال  ریسک  از  مساله  است.  داده  افزایش  را  چین  ضد  بر  آمریکا  جدید  چینیهای  دیگر  بهطرف  دنبال  ها 

الر را از بخشی از تجارت خارجی افزایش سهم یوآن از تجارت خود با دیگر کشورها هستند و برای این منظور باید د

های بانک مرکزی آمریکا در  یر مرکز مطالعات مالی چونگ یانگ، با اشاره به سیاستخود کنار بگذارند. ونگ ون، مد 

گذاران کاهش یافته و این مساله به معنای  بخش زیادی از جذابیت دالر برای سرمایه کاهش وسیع نرخ بهره گفت:  

 .ر استکاهش تقاضا برای خرید دال

 ترین هواپیماهای جاسوسی آمریکا توسط ارتش چین رهگیری یکی از پیشرفته

فراز شمال تایوان   ارتش چین از رهگیری یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جاسوسی آمریکا حین پرواز بر : فارس

ارتش چین روز شنبه از رصد یک هواپیمای تجسسی پیشرفته آمریکا حین پرواز بر فراز جزیره تایوان خبر .بر دادخ

واپیمای جنگی آمریکا که بر فراز شمال تایوان در  به نوشته روزنامه »چاینا مورنینگ پست« ارتش چین یک ه  .داد

حالی است که آمریکا منکر این قضیه شده است.نیروی هوایی تایوان نیز این حال پرواز بود را رهگیری کرد. این در  

را جعلی   اما  اخبار  تایید کرد که یک فروند هواپیمای تجسسسی   خواند،  آمریکا چهارشنبه گذشته  نیروی هوایی 

جنگ کشور  ویژه  این  است   الکترونیک  بوده  گشتزنی  مشغول  منطقه  در  زمانی  مدت  خبر  .برای  منابع  ی برخی 

اشاره کرده و نوشتند که این هواپیمای آمریکایی در  (  ۴۱۳۴-۶۲توییتر حتی شماره پرواز این هواپیما)هوانوردی در  

هوایی آمریکا در این باره گفت: »تایید  فوتی بر فراز تایوان در حال پرواز بوده است. سخنگوی نیروی    ۳۱۵۰۰فاصله  

"آر سیمی در حالبر فراز شمال  "    ۱۳۵-کنم که هواپیمای  ارائه    تایوان  به  قادر  امنیتی  به دالیل  البته  بود.  پرواز 

یک مقام ارتش چین در این زمینه گفت، برای اطمینان از این که این    «.توضیحات بیشتر درباره ماموریت آن نیستم

الملل در بین  کولین کو« استاد دانشکده مطالعات»  .د نابجایی نداشته باشد، آن را کامال زیر نظر گرفتیمهواپیما قص

گفت،   نیز  پیشرفته سنگاپور  از  یکی  وارد حریم هوایی  تریناین هواپیما  اشتباه  به  بعید است  و  در جهان است  ها 

شامل تصویربرداری و   شناسایی هایما ماموریت این هواپی .تایوان شده باشد و خدمه آن مرتکب اشباه شده باشند

 .سازنده آن کارخانه بوئینگ استدهد و جاسوسی و انحراف سیگنال را انجام می

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -



 

 ارز کاهشی شد   ۲۷نرخ رسمی 

  ۷اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ  (  ۹۹آبان    ۵ارز را برای امروز )دوشنبه  ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران   

اساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر  بر به گزارش ایرنا،  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۳ارز کاهش یافت؛ نرخ    ۲۷ارز افزایش و  

ریال   ۸۲هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس با  ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  آمریکا برای امروز )دوشنبه(

بر اساس این    .ریال اعالم شد  ۷۰۳هزار و    ۴۹ریالی،    ۳۶ریال و هر یورو نیز با افت    ۶۹۳هزار و    ۵۴کاهش به قیمت  

ریال،    ۵۲۹هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۹۲هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۴۰۹هزار و    ۴۶نک سوئیس  گزارش، هر فرا

ریال، دینار کویت   ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۰ریال، روپیه هند    ۶۷۹هزار و    ۶کرون دانمارک  

  ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۴۴هزار و    ۴۰ین ژاپن    ریال، یکصد  ۱۳هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۴۲هزار و    ۱۳۷

همچنین نرخ دالر   .ریال قیمت خورد  ۹۲۴هزار و    ۳۱ریال و دالر کانادا    ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و  

  ۵۵۰ه ریال، روبل روسی ۲۶۳هزار و  ۵ریال، لیر ترکیه  ۵۸۴  هزار و ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۶۱هزار و  ۲۸نیوزیلند 

هزار    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۸هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و   ۱۱ریال، ریال قطر  

ریال،   ۹۰۱هزار و  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۰هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۸۷۴و 

بنگالدش   تاکای  و    ۴۹یکصد  ریال و یکصد   ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۸۰و   هزار    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۴هزار 

هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۰هزار و    ۸نرخ یکصد درام ارمنستان نیز    .ریال تعیین شد  ۴۲۰هزار و    ۳۵روپیه نپال  

ریال،    ۸۷هزار و    ۱۰رینگیت مالزی    ریال،  ۱۲۲هزار و    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۲۸۲هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۰۷

  ۷۹۷هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۲۰۹هزار و    ۳۷یک هزار وون کره جنوبی  

ریال،    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان     ۸۶۳هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۲۴هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان  

ب آذربایجان    ۵۰۳هزار    ۱۶الروس  روبل جدید  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۶ریال،   ۸۰۶هزار 

  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۶۳و     هزار  ۴ریال، سومونی تاجیکستان  

 .گذاری شدریال ارزش    ۹۶۶هزار و 

 

 دیپلماسی جدید ایران با چین تحولی مهم در خاورمیانه

منطقه خاورمیانه    ساله ایران و چین یکی از تحوالت بسیار مهم در  ۲۵برنامه جامع همکاری راهبردی    -ایرنا    -پکن  

دو مناسبات  تعمیق  ضمن  که  دو    است  اقتصادی  های  همکاری  کیفیت  و  کمیت  بر  زیادی  تاثیر  تواند  می  کشور، 

به گزارش ایرنا، انتشار اخبار مربوط به این    .اشدکشور و همچنین بر ارتباطات تجاری کل منطقه خاور میانه داشته ب

نده ای در میان برخی از سیاستمداران آمریکایی شد که مدت هاست  برنامه راهبردی موجب بروز نگرانی های فزای

صطالح اعمال فشار حداکثری و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران مانع گسترش روابط  تالش می کنند تا با به ا 

شو چین  با  بشدت  .ندایران  امریکا  در  اصلی  فکر  های  اتاق  و  ها  رسانه  که  است  شرایطی  در  تأثیر   این  تحت 

که این اند  کرده  اعتراف  و  گرفته  قرار  خاورمیانه  در  مهم  و تحول  چین  و  ایران  بین  و    توافق  تجاری  روابط  توسعه 

نه در پکن بر این باور است یوشیونگ« تحلیلگر مسایل خاورمیا»  .اقتصادی دو کشور به مذاق آمریکا خوش نمی آید

ر برنامه  این  چارچوب  در  چین  و  ایران  های  همکاری  استمرار  قلمروهای که  گسترش  موجب  تواند  می  اهبردی 

اینکه   مهمتر  از همه  و  کشور شود  دو  میان  ابریشم ارتباطی  )راه  یک جاده"  کمربند  "یک  در طرح  را  ایران  جایگاه 

تازگی در گفت وگو با رسانه های چینی خاطر نشان کرد که راه ابریشم  او به    .نوین( چین مستحکم تر خواهد کرد

کشورهای مختلف از جمله ایران را دربر می گیرد اما ایران به عنوان یک گذرگاه راهبردی    طرحی است که مناطق و

به هیچ وجه نمی تو این طرح و در واقع چین برخوردار است و پکن  برای  زیادی  از اهیمت  برنامه  این  را در  اند آن 

تالش زیادی برای منعکس کردن    ساله مطرح شد، رسانه های آمریکایی  ۲۵از زمانی که این برنامه    .نادیده بگیرد

مربوط به آن و نیز تجزیه و تحلیل کرده اند و می کوشند آن را به قلمروهای امنیتی و نظامی نیز پیوند بزنند و    اخبار

https://www.irna.ir/news/84088167/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84087386/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87


 
سرپیچی از اقدامات آمریکا محسوب می شود بلکه دهن کجی تهران و پکن حتی ادعا کردند که این برنامه نه تنها  

نیز به ش آیدبه واشنگتن  برنامه سرمایه گذاری و اقتصادی و تجاری    .مار می  آنجایی که  از   ، از دیدگاه یوشیونگ 

این   ایران می شود.  اقتصادی  بهبود شرایط  و  در خاورمیانه  نفوذ چین  افزایش  باعث  ایران  و  یک میان چین  مانند 

ناظران بر این باورند     .می دهد  بسته نجات برای طرفین است و البته چالش های تازه ای نیز پیش روی آمریکا قرار

که بر خالف تالش رسانه ها و برخی سیاستمداران آمریکایی مبنی بر نظامی جلوه دادن برنامه همکاری راهبردی  

کاری های اقتصادی و سرمایه گذاری و تجاری است و چنین گمانه  ایران و چین، این برنامه در واقع زمینه ساز هم

برخی از رسانه های آمریکایی گزارش داده اند که    .ظامی آن( به هیچ وجه صحت نداردزنی هایی )در باره ماهیت ن 

به    ساله ایران و چین راه نفس آمریکا را تنگ تر می کند و برای همین واشنگتن  ۲۵برنامه جامع همکاری راهبردی  

ما محور یاد شده همکاری به  تهران و پکن برای توقف این برنامه فشار می آورد و موسسات آنها را تحریم می کند. ا

گزارش های این رسانه ها بر این امر تاکید می ورزند که این برنامه یک دیپلماسی جدید است     .پیش خواهد رفت

در زیادی  تغییرات  موجب  تواند  می  در   که  قدرت  آنها  توازن  بنابراین  دهد.  افزایش  را  چین  نفوذ  و  شده  خاورمیانه 

باید   امروز  که  کنند  می  کردتوصیه  معطوف  پکن  به  واشنگتن  از  را  توجهات  آمریکایی    .محور  نشریه  تارنمای 

حال آنکه هر روز از   است. اکونومیست نیز به تازگی در همین رابطه نوشت: نفوذ چین در خاورمیانه در حال افزایش

به صورت متمرک  نفوذ از سوی واشنگتن  برنامه ای  و  این منطه مهم جهان کاسته می شود  این آمریکا در  برای  ز 

این رسانه می افزاید که »حسن روحانی« رئیس جمهوری ایران به تازیگی "گام بزرگی" در     .منطقه وجود ندارد

ساله    ۲۵برنامه "مشارکت راهبردی"  دو کشور در حال بررسی   روابط ایران با چین برداشته است. ماه هاست که

و برای آمریکا یک    نامه را برای هر دو کشور ایران و چین موفقیتتارنمای آمریکایی "اینترپرتر" نیز این توافق   .هستند

میلیارد دالری این برنامه نشان از اهمیت باالی آن و افزایش    ۴۰۰توصیف کرده و آورده است که ارزش   زنگ خطر

  .ر در کل منطقه خاور میانه داردنفوذ هر دو کشو

 

 سبقت خودروسازان ایران و جهان از کرونا 

های برها حاکی از رکود فعالیت کرونا در جهان افزوده شده و خهر روز به شمار قربانیان  که  درحالی   -ایرنا  -تهران

اکثر بخش  تولید و فروش خودو به صورت هماقتصادی در  از رشد  آمارها  آمریکا، چین، هاست، جدیدترین  زمان در 

دارد ایران حکایت  و  اوایل سال جاری  .اروپا  در  آمریکا  بازار خودرو در  آنکه  از  ویروس    پس  به سبب شیوع  میالدی 

 .دهدجدیدترین آمارها از رونق وضعیت تولید خودرو در بازارهای این کشور خبر میشد،  و  کرونا با رکود شدیدی روبر

اندپی گلوبال مارکت، میزان فروش خودرو در سه ماه سوم سال جاری میالدی در مقایسه با  بر اساس گزارش اس

است که این رقم   این در حالی   .درصدی روبرو شده است  ۹.۲میالدی با کاهش    مدت زمان مشابه در سال گذشته

افت   بود درصدی  ۳۳.۳در سه ماه دوم سال جاری میالدی  ماه    .تجربه کرده  مقایسه میزان فروش خودرو در سه 

دهد می   آمارها نشان  .از رونق میزان فروش خودرو در بازارهای آمریکا حکایت دارد  ۲۰۲۰سوم و سه ماه دوم سال  

 .ل جاری میالدی بیشترین مشتری را در آمریکا داشته استروهای شاسی بلند و کامیون در سه ماه سوم ساخود

)مرداد ماه سپتامبر  در  فروش خودو  و    -میزان  میلیون  یک  به  در    ۱۶۰شهریورماه(  که  رسید  دستگاه خودرو  هزار 

افزایش با  میالدی  گذشته  سال  در  مشابه  زمان  مدت  با  است  ۳.۴  مقایسه  شده  روبرو  نشان   .درصدی  آمارها 

 .درصدی را تجربه کرده است  ۷۶.۳روش خودروی شاسی بلند و کامیون در ماه سپتامبر افزایش  دهد میزان فمی

گفتنی   .همچنین با افزایش تقاضا برای خرید خودرو در بازارهای آمریکا، بهای آنها نیز رو به افزایش گذاشته است

سپتامبر ماه  در  مسافر  است  خودروی  فروش  روند  میزان  دیگر  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  نیز  چین  در  ی 

دهد  آمارها نشان می   .ستگاه رسیده استمیلیون و یکصد هزار د  ۲ و با هشت درصد افزایش به   افزایشی داشته

بازار    .ده استدستگاه رسی  ۱۰۰میلیون و    ۱۳ماه ابتدایی سال جاری میالدی به    ۹میزان فروش خودرو در چین در  

https://www.irna.ir/news/84087014/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
روبرو شده است با نخستین رشد ماهانه خود در سال جاری میالدی  ماه سپتامبر  در  نیز  اروپا  در  ماه   .خودرو  در 

و   اروپا در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با افزایش یک درصدی روبرو شدهسپتامبر فروش خودروی  

و   میلیون  یک  است  ۳۰۰به  رسیده  دستگاه   .هزار 

  ۳۹به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید  //    د خودرو در ایرانلیتو

و   خودرو  ۵۲۱هزار  سوی  از  وانت  است؛دستگاه  شهریورماه  پایان  تا  امسال  آغاز  از  داخلی  در   سازان  که  آماری 

دستگاه    ۳۰۰هزار و    ۴۱۴مدت  اخلی در این  خودروسازان د  .دهددرصدی نشان می   ۳۹.۴سنجی با پارسال رشد  هم

در هم  کردند که  تولید  با سال گذشته رشد  خودروی سواری  تولید    .درصدی داشته است  ۱۹سنجی  این مدت  در 

با افت  س، مینیاتوبو به    ۱۰.۳بوس و ون  پارسال  با مدت مشابه  یافت  ۸۱۹درصدی در مقایسه    .دستگاه کاهش 

دستگاه خودرو تولید کرد    ۶۵۰هزار و   ۲۱۱ودرو  دال در نیمه نخست امسال ایران خبرپایه آمارهای منتشره سامانه ک

در این مدت، گروه سایپا    .ان بوده استمیلیارد توم  ۳۵۹هزار و    ۱۳و جمع فروش محصوالت این گروه خودروسازی  

و    ۱۶۴ ی  ۴۷۳هزار  مدت  در  گروه خودروسازی  این  محصوالت  فروش  و جمع  کرد  تولید  به  دستگاه خودرو  اد شده 

و    ۴۷خودرو  ماهه امسال پارس   ۶همچنین در    .میلیارد تومان رسید  ۵۴۰۱.۸ دستگاه خودرو تولید کرد و    ۴۴۶هزار 

 .میلیارد تومان به ثبت رسید ۱۶۵هزار و یکجمع فروش محصوالت این شرکت 

 

 گیریم نظامی می-مادورو: از ایران، چین، روسیه و کوبا مشورت دفاعی

رئیس جمهوری ونزوئال با اعالم خبر تشکیل "شورای علمی و فناوری نظامی" برای استقالل سیستم    -ایرنا  -تهران

از مشورت کشورهای دوست چون   روند  این  در  که  نزدیک، گفت  آینده  در  و تسلیحاتی کشورش  نظامی، دفاعی 

به گزارش روز شنبه ایرنا، »نیکالس مادورو« شب گذشته)جمعه به   .و کوبا بهره خواهد گرفت  یران، روسیه، چینا

محلی( نظامی"   وقت  فناوری  و  علمی  "شورای  کردن  فعال  با  کرد:  تاکید  ونزوئال  نظامیان  حضور  با  مراسمی  در 

شورا این  در  و  کرد"  خواهیم  تامین  را  خود  تسلیحاتی  سیستم  "بهترین  استقالل  دانش  و    از  متفکر"  مغزهای 

همچنین مشورت و کمک کشورهای روسیه، چین، کوبا و ایران و بسیاری از کشورهای دوست دیگر در جهان بهره  

برد به    .خواهیم  آمریکا  با  و همپیمان  ونزوئال  برخی کشورهای همسایه  و خطر حمله  احتمال  به  اشاره  با  مادورو 

رئیس جمرزهای کشورش گفت که دولت »ای به پست های  وان دوکه«  برای حمله  را  کلمبیا، هزار مزدور  مهوری 

مادورو در همین    .مهم مرزی ونزوئال آماده کرده است و این موضوع لزوم تشکیل چنین شورایی را تقویت می کند

دف همچنین  و  کلمبیا  دولت  سوی  از  مسلحانه  تهاجم  هرگونه  با  مقابله  برای  که  خواست  نظامیان  از  از راستا  اع 

والدیمیر پادرینو« وزیر دفاع ونزوئال نیز در این »  .ر در برزیل یا در برابر دیگر دشمنان مزدور آماده باشندمرزهای کشو

مراسم اعالم کرد: نیروهای نظامی و انقالبی بولیواری با هشیاری تمام سرزمین ونزوئال را تحت نظر دارند و برای  

ونزوئال که در مرزهای خود همواره شاهد    .بیا آماده هستنداز طرف کشور کلم  مقابله با توطئه ها و حمالت به ویژه

درگیری و حمالت کشورهای همسایه همچون کلمبیا و برزیل به تحریک واشنگتن بوده است، به ویژه پس از سفر  

حاکمیت خود    برای دفاع از استقالل و  سه روزه »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا به کشورهای هم مرز این کشور،

م برآمده استدر  نظامی  تقویت  دنبال  به  مادور،     دولت   .رزهایش  نیکالس  ریاست جمهوری  آغاز  از  ترامپ  دونالد 

کرده   تالش  خود  استعماری  منافع  جهت  در  موردنظر  مهره  نشاندن  و  ونزوئال  قانونی  دولت  سرنگونی  برای 

گتحریم است. به رسمیت شناختن »خوان  نفتی،  و  اقتصادی  مخالهای  رهبر  رئیس وایدو«  عنوان  به  جمهوری  فان 

با سران کشورهایی   ونزوئال  ایجاد البی ضد  و  ونزوئال  آمریکا به کشورهای همسایه  این کشور، سفر وزیر خارجه 

نمونه کشور  این  در  رو  پیش  پارلمانی  انتخابات  در  مداخله  برای  تالش  کلمبیا،  و  برزیل  از  همچون  بارز  هایی 

   .ولت ترامپ استهای خصمانه دسیاست
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 برزیل در فروش نفت به چین از عراق پیشی گرفت 

داده های اداره کل گمرک پکن نشان می دهد که برزیل به سومین تامین کننده نفت خام چین تبدیل   -ایرنا  -تهران

رخش پاالیشگاه  به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، با چ .در جایگاه پنجم قرار گرفته استشده و عراق 

مهر( در جایگاه -نندگان آمریکای جنوبی، برزیل در ماه سپتامبر )شهریورهای مستقل چین برای خرید نفت از صادرک

تامین کننده نفت خام چین قرار گرفته است از    براساس داده های  .سوم  اداره کل گمرک چین، واردات نفت خام 

به   ا  ۴.۴۹برزیل  حالی  در  این  رسیده  تن  ای میلیون  از  خام  نفت  واردات  که حجم  قبل  ست  در سال  کشور    ۲.۹۶ن 

با افزایش واردات نفت خام چین از برزیل، هم اکنون عراق در جایگاه پنجم تامین کننده نفت    .میلیون تن بوده است

خبرگزاری رویترز نیز براساس داده های خود گزارش داد که واردات نفت خام چین از   .است  خام چین قرار گرفته

حدود   در  سپتامبر  تا  گذشته    ۳۳.۶۹ژانویه  سال  به  نسبت  که  بوده  تن  است  ۱۵.۶میلیون  یافته  افزایش   .درصد 

خام برزیل را به خود  درصد از صادرات نفت    ۷۰شرکت نفتی پتروبراس در ماه جوالی )مرداد( گزارش داد که چین  

پس از دست دادن جایگاه بزرگترین  داده ها همچنین نشان می دهد که عربستان سعودی    .اختصاص داده است

به چین   فت خام چین به روسیه، در ماه گذشته دوباره توانست در جایگاه بیشترین فروش نفت خامتامین کننده ن

بگیرد در    .قرار  از عربستان  تن معادل    ۷.۷۸ماه سپتامبر  واردات نفت خام چین  روز    ۱.۸۹میلیون  در  میلیون بشکه 

براساس    .شهریور( بوده است  -میلیون بشکه ای در ماه آگوست )مرداد  ۱.۲۴واردات    بوده است که بیشتر از حجم

  میلیون بشکه در روز نفت خام به چین صادر   ۱.۸۲میلیون تن معادل    ۷.۴۸گزارش رویترز، روسیه نیز در ماه گذشته  

 .درصد افزایش داشته است ۱۸.۶کرده که این حجم از صادرات نسبت به سال گذشته 

 

 سفیر چین در سازمان ملل:چند جانبه گرایی باید مورد حراست قرار گیرد 

»جانگجون« سفیر چین در سازمان ملل که کشورش بارها از یکجانبه گرایی آمریکا انتقادکرده خواستار -ایرنا-پکن

سازمان ملل   بزرگداشت روز در یک پیام ویدیویی به مناسبت به گزارش ایرنا، او  .حراست از چند جانبه گرایی شد

ش برای حمایت از چندجانبه گرایی و حمایت از سازمان  تال متحد که تلویزیون مرکزی چین منتشرکرده است، گفت :

تغییرات عمده ای که   سازمان ملل متحد در یک چالش بزرگ قرار دارد و او خاطر نشان کرد که   .ملل ضروری است

و  در یک قرن گذشته مشاهده نشده در حال وقوع بوده   تأثیرات شدید اقتصادی  با  و یک بحران جهانی بهداشتی 

نماینده دائمی چین در سازمان ملل گفت: یک جانبه    .ا را تحت تاثیرات منفی شدیدی قرار داده استاجتماعی دنی

گرایی، حمایت گرایی و اقدامات زورگویانه در حال افزایش است. اکنون این سوال مطرح است که سازمان ملل به  

د. آنچه مسلم است اینکه باید از نظام  ز دارد و برای مراقبت از آینده مشترک چه تالش هایی باید صورت گیرچه نیا

بین المللی  در جهان، فقط یک نظام وجود دارد که همان نظام وی ادامه داد:  .چند جانبه گرایی کامال حراست شود

متحداست ملل  یک سازمان  فقط  و و  قوانین  اسا مجموعه  منشور هنجارهای  اساس  بر  الملل  بین  روابط  سی 

سفیر چین در سازمان     .اید بر مبنای همان در جامعه بین المللی اقدام شودسازمان ملل تدوین شده است که ب

 .گفت که سازمان ملل نیازمند ایفای نقشی فعال برای حفاظت از عدالت و قانون و افزایش همکاری ها است ملل

انبه گرایی ، تنها با حمایت از چندج به جهان یادآوری کرد که  ۱۹همه گیری کووید  جانگجون همچنین تاکیدکرد که  

در برابر چالش های   حمایت از سازمان ملل و تقویت همکاری و همبستگی می توان این ویروس را شکست داد و

منشور ملل متحد  چند جانبه گرایی ثابت قدم است. چین قاطعانه از وی گفت: چین بر حفاظت از .آینده مقاومت کرد

می کند و بر این باور است که "با هم می توانیم آینده ای بهتر    و قوانین بین المللی و نظام سازمان ملل پشتیبانی

عیف سازمان ملل و دیگر سازمان های دولت چین بارها از اقدامات آمریکا برای تض  ."و مشترک برای همه بسازیم 

یکجانبه گرایی   راستای  در  را  تحرکات  این  و  انتقاد کرده  المللی  بین  پیمان های  از  این کشور  و خروج  المللی  بین 

  .محض و خطری برای جامعه بین المللی دانسته است
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 سین کیانگ چین، کانون جدید کرونا 

امور    -ایرنا    -پکن   مسووالن  کرونا،  گیری  مهار همه  و  پیشگیری  برای  چین  در  کننده  محدود  تدابیر شدید  رغم  به 

نفر به کرونا و شناسایی یک کانون   ۱۳۸منطقه سین کیانگ واقع در شمال غرب این کشور از ابتالی  بهداشتی در  

 ۱۳۷به گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون مرکزی چین، همه این    .جدید از این بیماری در این منطقه و کشور خبر دادند

جوان   دختر  یک  با  ارتباط  طریق  از  سین    ۱۷نفر  »کاشی«  شهر  در  شمار  ساله  و  اند  شده  مبتال  کرونا  به  کیانگ 

امروز مرکز بهداشت محلی اعالم کرد که فرد مورد    .مبتالیان در طول دو روز گذشته بسرعت افزایش یافته است

خارجی  و هیچ سفر  بوده  منطقه  این  در  گذشته  یک سال  در طول  که  است  »شوفو«  اهالی شهرستان  از  نظر 

مرکز بهداشت محلی    .بوده و ابتالی وی به کرونا به یک معما تبدیل شده استنداشته و با حیوانات نیز در تماس ن

از نزدیک با   تحقیقات همه گیرانه را آغاز کرده است و همه کسانی که نیز ضمن اعالم واکنش اضطراری با فوریت

ها محلی  از  بسیاری  به  و  دادند  قرار  پزشکان  نظر  تحت  و  شناسایی  بوده  ارتباط  و  تماس  در  انجام    بیمار  برای 

است شده  داده  فراخوان  کرونا  از     .آزمایش  جامعی  تحقیقات  که  است  آورده  ای  بیانیه  انتشار  با  مرکز  این 

انجام است و اطالعات مربوطه به   تمامی آمد داشته در حال  یا رفت و  آنها فعالیت و  مکان هایی که فرد مبتال در 

برای عموم منتشر می شود ع  .موقع  به  پزشکی  پیشگیری های  بخش های  باید  که  اند  یادآوری کرده  موم مردم 

از سوی دیگر تمامی مجتمع های مسکونی این    .الزم را انجام داده و در صورت فراخوان فورا آزمایش کرونا بدهند

نظر   در  برای ساکنان  ورود و خروج  نیز ممنوعیت  کیانگ چین  از محله های شهر کاشی در سین  برخی  و  منطقه 

به و  اند  نتیجه    گرفته  که  صورتی  در  تنها  که  است  شده  اعالم  کنند  پرواز  هواپیما  با  خواهند  می  که  مسافرانی 

روزنامه     .آزمایش آنها منفی باشد، حق خروج خواهند داشت و بسیاری از پروازها به این منطقه لغو شده است

مبنی بر   محلی دریافت کرده اند پیام تلفنی از دولت گلوبال تایمز چین نوشت: تعدادی از ساکنان شهر کاشی امروز

همه ساکنان شهر باید تحت آزمایش گسترده اسید نوکلئیک قرار گیرند. همچنین در این مدت محدودیت های   اینکه

ساکنان شهرستان شوفو در کاشی در حصر به سر  این گزارش می افزاید که  .عبور و مرور در نظر گرفته می شود

منطقه در جریان است. تصاویر منتشر شده حاکی است که قبل از اعمال این   می برند و تحقیقات گسترده ای در

محدودیت ها مردم شهرستان به فروشگاه ها برای خرید مایحتاج در صورت اعالم قرنطینه طوالنی مدت یورش برده 

رونا در شهر چینگ مورد ابتال به ک  ۱۲این اتفاق در شرایطی می افتد که در اوایل ماه جاری به دنبال پیدا شدن    .اند

این دومین بار در سه    .میلیون نفری شهر تحت آزمایش کرونا قرار گرفته بودند  ۱۱دایو در شرق چین کل جمعیت  

 .ماه گذشته است که سین کیانگ از شیوع ویروس کرونا خبر می دهد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 علیه آمريکا در چین رونمايي از آثار مقاومت   ین؛نمايش آثارتلويزيوني در چ

هایی شیونگ معاون وزیر تبلیغات مرکزی، رئیس و سردبیر رادیو و تلویزیون مرکزی چین در این مراسم حضور  شن

  از پکن؛ روز  اوسیماخبرگزاري صد به گزارش سرويس بین الملل  .داشت و آثار تلویزیونی یاد شده را رونمایی کرد

سالگی مقابله با تجاوزگری آمریکا    ۷۰اکتبر( اولین مراسم رونمایی از آثار تلویزیونی با مضمون    ۲۵آبان )  ۴یکشنبه  

هایی شیونگ معاون وزیر تبلیغات مرکزی، رئیس و سردبیر رادیو و  شن  .و کمک به کره شمالی در پکن برگزار شد

مراس این  در  چین  مرکزی  آثار  تلویزیون  و  داشت  حضور  کردم  رونمایی  را  شده  یاد  مناسبت    .تلویزیونی  به 

های داوطلبان خلق چین برای مقابله با تجاوزگری آمریکا و کمک به کره  گرامیداشت هفتادمین سالگرد عزیمت نیرو
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مستند تازگي  به  چین  مرکزی  تلویزیون  و  رادیو  صشمالی،  "برای  قهرمان"،  "فرزندان  مانند  دیدنی  لح"،  هایی 

برا  در  را  "مقاومت  و دختران قهرمانان"  به پسران  از کشور" و" شب فرهنگی موسوم  و دفاع  آمریکا  تجاوزگری  بر 

های داوطلبان خلق چین برای مقاومت در برابر آمریکا و کمک به کره شمالی در خارج  برای بزرگداشت عزیمت نیرو 

تماشاگران آن به بیش از یک میلیارد  معه چین روبرو شد و  از این کشور را پخش کرد که با استقبال پرشور در کل جا 

به درخواست مخاطبانی از سراسر جهان، این چهار اثر کالسیک با هماهنگی شرکت بین    .میلیون نفر رسید  ۹۰۰و  

تلویزیون  اختیار  در  انتشار  براي  چین  تلویزیون  کشور المللی  سایر  گرفتهای  خواهد  قرار  جهان  مستند   .های 

"فرزندان    ۶ی  تلویزیون جنگ، قسمتی  این  قهرمانان  و  داوطلب  جانباز  صد  از  بیش  با  مصاحبه  قالب  در  قهرمان"، 

نیرو  قهرمانانه  تالشخاطرات  باشکوه  تصویر  و  کردند  مرور  را  چین  خلق  داوطلبان  سراسر های  مردم  متحد  های 

را بازخوانی می  از میهن و کشور  این مستند، تجکشور چین در دفاع  نیز  لی روحیه عالی مردم  کند. هدف  و  چین 

متحده است ایاالت  تجاوزات  برابر  در  مقاومت  و  کره شمالی  به  کمک  به  عملی  دادن  قسمتی   ۶مستند    .اهمیت 

نیز   و  این جنگ  در  مردم چین  بزرگ  پیروزی  برای ستایش  پردازی  داستان  و  تئوری  تاریخ،  از  ترکیبی  "برای صلح" 

روحیه ارزشمند  ای  نمایانگر معنای غنی و  برابر  در  از کره شمالی استمقاومت  در حمایت  تینگ،   .االت متحده  لی 

یکی از اعضای تحریریه رادیو و تلویزیون مرکزی چین، در سخنرانی خود در این مراسم گفت باید امروز داوطلبانی از 

مبارزه به هفتادمین سالگرد  اقدامات مربوط  در گزارش  ایثارگرانه  در چین،  داوطلبان  نیرو   میان فعاالن رسانه  های 

تانگ شیدینگ، رئیس شرکت بین المللی تلویزیون چین    .خلق چین علیه تجاوزات آمریکا، به خوبی ایفای نقش کنند

بستر  به  ما  مراسم گفت شرکت  این  در  توزیع  نیز  به  تا  کرد  یکپارچه حمایت خواهد  تجاری  گذرگاه  و  های صنعتی 

نند. این شرکت، توزیع در خارج از کشور و  رهنگی چین است کمک کگسترده و پخش این سه مستند که نمایانگر ف

ها را در دستور کار دارد تا این آثار  های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و سایر زبان ترجمه به زبان 

ر عین  د  .کشور و منطقه در سراسر جهان را شامل شود  ۱۰۰رود بیش از  در سطح جهانی تبلیغ شوند و انتظار می 

کشور جهان   ۵۹عضو نهادی آن در    ۱۳۳های بین المللی تلویزیونی جاده ابریشم و  ی اتحادیه همکاریحال، از مزایا 

های فرهنگی در این باره  ها و نیز برگزاری شب های خارج از کشور، گسترش نفوذ مستند برای سازماندهی پخش

 .استفاده خواهد شد

 جی ۵فناوری 

میزان سرعت۵فناوری   به    جی،  را نسبت  بیشتری  وعده می ۴بسیار  این  جی  که  نیست  اما هنوز مشخص  دهد، 

بیش از یک سال   ،خبرگزاری صدا و سیما به گزارش گروه وب گردی  .هایی خواهد داشتسرعت دقیقا چه کاربرد 

غول  که  آن  از  گوشیپس  تولیدکننده  جهان،های  هوشمند  گوشی  های  اولین  سامسونگ،  و  هوآوی  های  یعنی 

جی نشانگر فناوری یک  ۵نسل پیشین    .جی خود رونمایی کرد۵جی خود را عرضه کردند، اپل نیز از اولین گوشی  ۵

جی اولین گوشی هوشمند اپل را به رهبر این  ۴دوران تعیین کننده است. اندکی پس ازعرضه اولین آیفون، فناوری  

جی میزان ۵اوری  فن  .ها هموار کردهای جدید، خدمات و نوآوری را نیز برای یک دهه برنامک صنعت تبدیل کرد و راه  

به   نسبت  را  بیشتری  بسیار  می۴سرعت  وعده  چه جی  دقیقا  سرعت  این  که  نیست  مشخص  هنوز  اما  دهد، 

یاس خیلی محدود جی را در مق۵استفاده از  ۲۰۱۹های )اینترنتی( بریتانیا از سال شبکه .هایی خواهد داشت کاربرد 

ای از بریتانیا هنوز حتی مجهز به های عمدهکه بخشدهد  های مربوط به این پوشش، نشان میآغاز کردند. نقشه 

و بخش۴ نیستند  از  جی هم  که  پرجمعیت محدود میجی استفاده می۵هایی  به مناطق شهری  در    .شوندکنند، 

شود. بنابراین، برای پوشش  در محدوده کمتری منتشر می جی ۵های ها، سیگنالمقایسه با نسل قبلی اتصال داده 

به دکلدادن یک منطقه مشا این معنی به،  به  و  کندتر کرده است  را  این موضوع عرضه  نیاز است.  بیشتری  های 

انتظار می آنچه  از  این فناوری  نقاط تحت پوشش  بریتانیا و سایر مناطق،   .رود، بسیار محدودتر استاست که  در 
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زیرساختبا پرسشجی  ۵تحویل   پیرامون  بحث  هایی  آن همراه است.  کارکرد  آیا  های الزم جهت  که  این  در مورد 

جی است یا خیر،  ۵های  ها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای پخش شبکهشرکت چینی هوآوی مجاز به ساخت دکل

بحث به  منجر  و  است  کرده  کندتر  را  عرضه  کننده روند  گیج  گاه  و  گسترده  در  های  میان  رسانه ای  در  و  ها 

است شده  گوش  .سیاستمداران  باالی  سطح  سازندگان  نسخه یاغلب  عرضه  نیز  هوشمند  جی  ۵های  های 

  ۱۰۰۰توجه بود( و البته مشکل بتوان زیر  اند )اپل در این بین یک استثنای قابلهای پرچمدار خود را آغاز کرده گوشی

توانند به ان دسترسی شانسی که میمعناست تنها افراد خوشاین بدان    .ها را تهیه کردپوند یکی از این گوشی 

کنند که در حال حاضر  جی را دارند و نیز در مناطقی زندگی می۵هستند که توانایی خرید یک گوشی  یابند، کسانی  

جی احتماال تا چندین سال بعد از عرضه آن به دست ۵جی، ظرفیت کامل  ۴درست شبیه    .جی است ۵تحت پوشش  

   .اندما را دگرگون کرده های  جی نحوه کار، سفر، غذا خوردن و پرداخت۴های هوشمند مجهز به  گوشی  نخوهد آمد.

را به وجود آورده است و  Deliveroo و AirBnb هایی نظیرسیم، برنامکها به شکل بیسرعت جدید این انتقال داده

 .تریلیون دالر است  ۴.۵زش تقریبی آن معادل  به اقتصاد آزادکار )اقتصاد گیگ( قدرت داده است که در حال حاضر ار

 معنی که دیگر در مکالمات ویدیویی تاخیر نخواهیم داشت.  جی، تاخیر کمتر است؛ به این۵یکی از بزرگترین مزایای  

تواننند کند و به موجب آن جراحان میتر آن که این فناوری مواردی نظیر امکان جراحی از راه دور را فراهم میمهم

ر قبال در این ام  .های روباتیک، به جراحی همزمان بیمارانی بپردازند که هزاران کیلومتر دورتر هستندق بازو از طری

جی، در چین انجام شد و طی آن،  ۵چین تجربه شده است. سال گذشته اولین عمل جراحی با استفاده از فناوری  

جی، با ۵ل شونده از راه دور و اتصال از طریق  های روباتیک کنتریک پزشک در جنوب استان فوجیان، از طریق بازو 

های  سایر برنامه   .کیلومتر دورتر، از بدن حیوان خارج کرد  ۴۸را    ای، کبد یک حیوان آزمایشگاهیثانیه   ۰.۱تاخیر تنها  

های خودرانی است که قادرند اهداف خود را به شود، شامل اتومبیلجی اعالم می۵آینده نزدیک که توسط مبلغان  

د( به افراد گیرهای خودران دیگر انتقال دهند، یا دنیای کامال مجازی سه بعدی )که اطراف فرد را در بر میبیلاتوم

می از امکان  جدیدی  دوره  یا حتی  کنند،  برقرار  ارتباط  صورت همزمان  به  افراد  با سایر  فیزیکی  صورت  به  تا  دهد 

میسالح شامل  را  صوت  مافوق  معیار  آزمایش   .شودهای  تلفن  های  تحلیل  و  تجزیه  شرکت  توسط  شده  انجام 

میان   از  که  داد  نشان  »اوپن سیگنال«،  آزم  ۱۲همراه  بارگیری  کشور  متوسط  کمترین سرعت  بریتانیا  ایش شده، 

مگابایت بر ثانیه و چهار بار کندتر از سرعت آن در    ۳۲.۶سرعت بارگیری تنها    .جی و بدترین اتصال را داشته است۵

 .ها را از آن خود کردجی( در میان کشور ۵ی بود که بهترین عملکرد )کشور عربستان سعود

 های اولیه تال چین در آزمایشسربلندی ارز دیجی

است گرفته  صورت  چین  جدید  دیجیتال  ارز  از  استفاده  با  تراکنش  یوان  میلیارد  یک  از  بیش  گزارش     .تاکنون  به 

الملل بین  سیما سرویس  و  صدا  ، خبرگزاری  پکن  استفا از  با  تراکنش  یوان  میلیارد  یک  از  بیش  ارز  تاکنون  از  ده 

گویند اگر ارز دیجیتال وارد چرخه اقتصاد، تجارت و زندگی  کارشناسان می    دیجیتال جدید چین صورت گرفته است.

رسید. ع به حداقل خواهد  کم شده  در چین  که  اسکناس  از  استفاده  وچنگدو شهرمردم شود  بر سوژو  های الوه 

های تجاری  های اخیر تنش د. با توجه به اینکه در سال دیگری نیز هستند که به شبکه یوان دیجیتال متصل شده ان 

کند اقداماتی، چون ارز چین و آمریکا شدت یافته است و آمریکا از انحصار دالر به عنوان سالح تحریم استفاده می

 های آمریکا شود.هدید تواند مانع تدیجیتال می 

 :نیاقتصادآنال -

 کند چین روند دوری از دالر را تسریع می/   های تجاری بین آمریکا و چین در ادامه درگیری
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می  نشان  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  دارایی  دهداطالعات  پیاپی  ماه  سومین  برای  دولت  چین  بدهی  از  خود  های 

را نشان    ۲۰۱۷میلیون دالر رسانده است که پایین ترین رقم از مارس   ۱.۷آمریکا را پایین آورده و در اواخر ماه اوت به  

خارجی خود و دور شدن  ذخایر ارز متنوع کردنتسنیم، پکن احتماالً روند  نقل از به اقتصادآنالین به گزارش  .می دهد

وزارت خزانه داری   اطالعات  .کندرا در پاسخ به تحریم های احتمالی واشنگتن تسریع می  دالر آمریکا هایاز سرمایه 

های خود از بدهی دولت آمریکا را پایین آورده و در اواخر  دهد چین برای سومین ماه پیاپی دارایی نشان می آمریکا

سازمان دولتی ارز    .را نشان می دهد  ۲۰۱۷رقم از مارس  میلیون دالر رسانده است که پایین ترین    ۱.۷ماه اوت به  

ا در  درصد از ذخایر این کشور ر  5۸خارجی چین در جدیدترین گزارش ساالنه خود اعالم کرد سرمایه های دالر آمریکا  

های دالر تشکیل میداده که نسبت به سال قبل از آن بدون تغییر بوده است. این بدان معناست که سرمایه   ۲۰۱5

را که حدود    ۱.۸یکا حدود  آمر از کل ذخایر چین  بین   .دهندتریلیون دالر است تشکیل می  ۳.۱4تریلیون دالر  این  در 

کند. خرید اوراق بهادار دولتی ژاپن توسط چین  متخصصان عقیده دارند چین احتماالً روند دوری از دالر را تسریع می 

نی  و  رقم طی سه سال  باالترین  به  میالدی  یعنی  در سال جاری  )  ۱.46م گذشته  ین  دالر(    ۱۳.۸۲تریلیون  میلیارد 

رقم   این  از س  ۳.6رسیده است.  بیشتر  پکن می   .ال گذشته استبرابر  دارند  دارایی های  تحلیلگران عقیده  تواند 

میلیارد دالر برساند. اگر دسترسی چین به دالر    ۸۰۰درصد کاهش داده و به    ۲۰خود از اوراق خزانه داری آمریکا را  

بر سرمایهآ برابرمریکا محدود شود،  نرخ  بیشتر  باعث نوسان  و  تاثیر گذاشته  این کشور  در  گذاری خارجی  یوان  ی 

بین    .کوتاه مدت می شود پرداخت های  ارز اصلی در  به عنوان  بین برخی محققان عقیده دارند نقش دالر  این  در 

ین و تحریم شرکای بزرگ تجاری پکن باعث شده  ادامه درگیریهای تجاری بین آمریکا و چ  .المللی رو به کاهش است

های  انجام دهد. بانک مرکزی چین به طور منظم سهم داراییچین اقدامات بیشتری در جهت رفع وابستگی به دالر  

 .دهدخود از خزانه داری آمریکا را کاهش می

 

 دهدپذیری نرخ یوآن را افزایش میچین انعطاف رییس بانک مرکزی چین؛ 

انعطاف  پکن  گفت  چین  مرکزی  بانک  محرییس  و  داد  خواهد  افزایش  را  یوآن  نرخ  استفاده دودیت پذیرتری  های 

بر می را  یوآن  از مهر، یی اقتصادآنالین ه گزارشب  .داردفرامرزی  گانگ، رئیس بانک مرکزی چین گفت پکن  به نقل 

محدودیت یوآن رخن پذیرتریانعطاف  و  داد  خواهد  افزایش  فرامرزیرا  استفاده  می یوآن های  بر  گفت:  یی  .داردرا 

درهای پیش  از  بیش  کردن  باز  برای  اقداماتی  مالیصنعت   چنین  است خدمات  الزم  چین    .چین  داد:  ادامه  او 

نرخانعطاف  می یوآن پذیرتری  اجازه  و  داد  خواهد  افزایش  پررنگرا  نقش  تبادل  نرخ  تثبیت دهد  و  داشته  کننده تری 

ها برای زیرساخت چین یوآن سازیاو گفت: برای تقویت جهانی   .المللی باشدهای بین اقتصاد کالن و توازن پرداخت 

 .را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد یوآن استفاده فرامرزی از

 

 : عصر ایران -

 ر باتالق کرونا چین در آرامش، جهان د

که این روزها بسیاری از کشورهای جهان با موج دوم و سوم  در حالی    - سایت فرهنگ ایرانیان؛ دکتر مراد عنادی

ویروس نکبت کرونا دست وپنجه نرم می کنند و هر روز هزاران نفر در گوشه کنار جهان قربانی این ویروس منحوس  

و  از صنایع ورشکست شده  و بسیاری  تر می شوند  روز کوچک  اقتصاد کشورها هر  که  باز درحالی  و  می شوند 

نم ها  نیست.یلیون  خبری  تولدش  محل  یعنی  درچین  ویروس  این  جوالن  از  اما  اند  شده  سرگشته  و  بیکار    فر 

ماههاست که مردم از طریق رسانه های جمعی و به مدد شبکه های اجتماعی اخبار کرونا را دنبال می کنند.هر  

جمله   از  زیادی  کشورهای  اسامی  خبرها  در  برزیل روز  هند،  انگلیس،  فامریکا،  ایران،  روسیه،  ،  اسپانیا،  رانسه، 
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ترکیه، ژاپن، ایتالیا و اسم دهها کشور دیگر با اعالم تعداد روزانه افراد مبتال و تعداد جان باختگان کرونا به گوش می 

همان است.  بزرگ  غایب  چین  اسامی  این  بین  در  اما  برای  رسد  وحشتناکی  کابوس  ووهانش  ایالت  که  کشوری 

ار به  حاضر  قرن  آورد،انسان  اکنون  مغان  اما  داد.  می  نکبت  و  مرگ  بوی  که  تعداد کابوسی  از  نه  که  مدتهاست 

مبتالیان چینی به ویروس کرونا خبری به گوش می رسد و نه آماری از قربانیان کرونایی این پرجمعیت ترین کشور  

اخبار و   بانی شدید  معادله عجیبی است که مجهوالت آن زیاد است. یک فرض این است که چین با دروازه  جهان.

آن شدن  ای  رسانه  از  کرونا،  به  مربوط  کسب  اطالعات  رونق  اخبار  رصد  با  دیگر  فرض  اما  کند  می  جلوگیری 

وکار،گردشگری و از سرگیری روند عادی زندگی روزمره در چین،مبین این واقعیت است که چین به طرز موفقیت  

ره دست ساز یا طبیعی بودن بروز و ظهور مرگ بار  یی که دربا آمیزی بر هیوالی کرونا غلبه کرده است،هیوالیی نامر

برای مثال آمریکا که چین را بزرگترین رقیب خود می داند و چندین ماه    همچنان اما و اگرهای فراوانی وجود دارد.  آن

ر نفر از  هزا۲۵۰است درگیر مبارزه با »ویروس کرونا« است، در حالی بیش از هشت میلیون مبتال دارد و نزدیک به  

های »دوگانه« چین در ماه اکتبر سال  تنها کنترل کرده؛ بلکه در جشن تباع خود را از دست داده که چین اوضاع را نه ا

داده است.  ۲۰۲۰ قربانی  پنج هزار  یافته و صرفا  از کرونا رهایی  که  داده  این    نشان  در  که  این  انگیز  نکته شگفت 

میلیون   ۶۳۰أسیس جمهوری خلق چین؛ هفته طالیی چین(  کمین سال تیو اعیاد )جشن پاییزه و بزرگداشت هفتاد

شگفت انگیزتر    درصد تعدادی است که سال گذشته اقدام به سفر کردند.  ۸۰چینی به سفر رفتند. این رقم معادل  

میلیارد دالر رسیده    ۷۰درصد سطح سال گذشته بوده و به رقم    ۷۰این که درآمد بخش توریسم چین در این مدت  

این در    است به کل تعطیل شده است.و  یا  از اقتصاد ورشکسته،  این بخش   حالی است که در سایر نقاط جهان 

اخیرا در گزارشی نیویورک تایمز هم  میلیارد دالر درآمد داشته است.  ۵۸۰عالوه بر این در هفته طالیی سینما، چین  

: نوشت  چین  آمار  ملی  اداره  از  نقل  به  سه  تحلیلی  ژوئیدر  سماهه  و  اوت  رشد  ه،  با  چین  اقتصاد    ۴/  ۹پتامبر، 

درصدی نسبت به همین فصل در سال گذشته مواجه شده است. عملکرد قدرتمند اقتصادی موجب شده تا چین  

رشد   به  نیویورک  ۶تقریبا  بازگردد.  بود،  داده  گزارش  کرونا  آغاز  از  پیش  تا  که  اقتصادی  افزاید درصدی  می  تایمز 

هان به سرعت از عمق انقباض اقتصادی که در بهار رخ داده بود، خارج شدند،  های برتر جهرچند بسیاری از اقتصاد

اقتصادی خبر می از رشد  که  در چین   دهد.اما چین نخستین کشوری است  گزاره ها نشان می دهند ظاهرا  این 

این معادله  والت بزرگ  با این خبرها مجه  خبری از کرونا نیست و زندگی کامال به دوران قبل از کرونا برگشته است.

و ژاپن بوجود آمد و تکثیر به قوت خود باقیست، آیا این ویروس آگاهانه برای به زانو در آوردن اروپا، آمریکا    همچنان

نقشی داشته باشد موفق شده از وضعیت پیش آمده به نفع  که در خلق آنشد و یا چین با هوشمندی وبدون این

درت بین المللی بهره برداری نماید. هر کدام از این فرضیات درست باشند  معادالت ق  افزایش و تثبیت جایگاه خود در

اکنون مردم کشورهای مختلف گرفتار    یا غلط ازیک نکته نبایستی غافل بود و آن انتظار جامعه جهانی از چین است.

اخالقی مسئولیت لحاظ  به  و چین  دارند  نیاز  ویروس  این  در شکست  تجربه چین  به  تجرب  کرونا،  در  دارد  را  ه خود 

اختیار کشورهای در حال مصاف با کرونا قرار دهد و فراتر از آن دارو و حتی در صورت موفقیت در ساخت واکسن 

 در عرصه درمان نیز می بایست به یاری جهانیان بشتابد.  کرونا

 

 : فارس  یخبرگزار -

 هزار اختراع مرتبط با هوش مصنوعی در چین  ۳۰ثبت 

هزار    ۳۰، حدود  ۲۰۱۹دهد این کشور در سال  ط به هوش مصنوعی در چین نشان می پرونده های ثبت اختراع مربو

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس    .اختراع در زمینه علم هوش مصنوعی داشته است

ق هزار ح  ۳۰حاکی از آن است، بیش از     ه هوش مصنوعی چینان، گزارش جدیدی از توسعجیتیبه نقل از سی



 
مصنوعی  هوش  اختراع  سال   (AI) ثبت  است   در  ۲۰۱۹در  شده  ثبت  کشور  نشان  داده  .این  شده  منتشر  های 

با  می چین  در  مصنوعی  هوش  زمینه  در  اختراع  ثبت  بوده   ۵۲.۴دهد،  مواجه  قبل  سال  به  نسبت  افزایش  درصد 

م  .است در  توسط محقق این گزارش که  برگزار شد،  در شانگهای  پوجیانگ  نوآوری  از  جمع  از ده موسسه  بیش  ان 

است  شده  تهیه  فناوری  و  علوم  وزارت  و  چین  توسعه  فناوری  و  علوم  آکادمی  نشان    .جمله  همچنین  ارقام  این 

چین  می و  ۲۸دهد،  قبل   مقاله  ۷۰۰هزار  سال  به  نسبت  که  کرده  منتشر  مصنوعی  هوش  زمینه    درصد   ۱۲.۴در 

  ۲۱سال گذشته در سراسر جهان،    ۵اره هوش مصنوعی در  مقاله پر استناد درب   ۱۰۰در میان    .افزایش یافته است

تأثیرات بین المللی در زمینه    مقاله در چین تولید شده است که دومین هایی جایگاه در جهان است. این کشور با 

است کرده  کسب  ای  نوآورانه  دستاوردهای  ماشین  یادگیری  و    .مانند  تسه  یانگ  رودخانه  دلتای  تیانجین،  منطقه 

  ۸۳اند که  های اصلی برای توسعه هوش مصنوعی تبدیل شدهماکائو به قطب -هنگ کنگ-ج گوانگدونگمنطقه خلی

،  ۲۰۱۹براساس این گزارش، در سال    .دهدهای هوش مصنوعی تشکیل می درصد از کل کشور را در تعداد شرکت

برنام  ۱۸۰ ارائه  برای  تأیید شدههدانشگاه  مصنوعی  زمینه هوش  در  کارشناسی  وهای  از جمله   ۱۱  اند  دانشگاه 

 /ای پیام انته .اندها یا موسسات تحقیقاتی هوش مصنوعی ایجاد کرده دانشگاه پکن، کالج 

 

 :زومیت -

 های کارگری اروپا از واردات خودروهای ساخت چین توسط رنو نارضایتی اتحادیه

اور برقی داچیا اسپرینگ ساخت  های کارگری از رنو به دلیل عرضه کراساتحادیه /    ابوالقاسم اسالمی :نویسنده

به  فرانسه  در  فروش  و  دانستندچین  صنعت خودروسازی  از  مخالف سیاست حمایت  را  آن  و  کردند  انتقاد   .شدت 

مخصوص بازار اروپا و ساخت چین است که در استان هوبئی و در کارخانه   خودروی الکتریکی نگ یکداچیا اسپری

دانگ سرمایه  و  رنو  مشترک  می گذاری  اینفنگ ساخته  کشورهای   خودرو شود.  برخی  در  عرضه  برای  قبل  مدتی 

های کارگری  روه رسد گنظر میبه     .رد این محصول جدید وجود دارداروپایی معرفی شد؛ اما حواشی زیادی در مو

فرانسه از تولید رنو داچیا اسپرینگ الکتریکی در خارج از فرانسه و فروش آن در اروپا راضی نیستند. عالوه بر این، با 

انجاتوجه   به  از خودروسازان  بسیاری  اینکه  ایدهبه  فکر می م چنین  در  ای  آن  فروش  و  در چین  تولید خودرو  کنند، 

می بازارها  آین سایر  در  پیشتواند  شود.  رایج  بیشتر  میده  کهبینی  آینده  شود  در  خودروسازان  طرح  از  شکایات 

جدید را    هایهای چینی، مدلسایر خودروسازان همین برنامه را در دستور کار دارند و از کارخانه  بیشتر خواهد شد.

   .استار اشاره کردت چین و پلساخ  ۳، تسال مدل  iX3 وامتوان به بی کنند؛ از جمله این موارد میبه اروپا وارد می 

از   رنو پس  بودند.  ناراضی  بود،  اعالم کرده  قبل  رنو مدتی  که  ارائه طرح کاهش شغلی  از  قبال  فرانسوی  کارگران 

از جون،  ماه  در  دولت  حمایت  با  وامی  داد  گرفتن  خبر  مشاغل  برخی  کاهش  داووست .طرح  سخنگوی فرانک   ،

ف تولید داچیا اسپرینگ در چین هستیم. این کار با حمایت دولت از صنعت ما اساساً مخال  :گوید، میCFDT اتحادیه

ندارد مطابقت  فرانسه  در  مشاغل  و  وارنو    .خودروسازی  از  كمی  بخش  )  ۵م  اکنون  یورویی  میلیارد    ۵/۹میلیارد 

)رئیس   امانوئل مکرون .دالری( خود را كه دولت فرانسه در اوایل سال جاری از آن حمایت كرد، دریافت كرده است

های مدنظر  های کارگری درباره برنامه فقط با شرط موافقت رنو با مشورت با اتحادیه جمهور فرانسه( این بودجه را  

كارخا دو  احیای  دادبرای  قرار  بومی، دردسترس  کارگری  .نه  بر عهده   FO اتحادیه  نیز  را  رنو  کارگران  نمایندگی  که 

جه برتر  مرکز  به  فرانسه  ایجاد  برای  خود  هدف  از  شرکت  این  که  شد  آن  خواستار  برایدارد،  خودروهای   انی 

می  منحرف الکتریکی استدالل  همچنین  اتحادیه  این  اروپا،  اتونیوز  گزارش  به  و  نشود.  کربن  تولید  میزان  که  کند 

گلخانه  گازهای  » انتشار  اروپا،  به  آن  حمل  و  چین  در  اسپرینگ  تولید  از  ناشی  بودفاجعهای  خواهد  گروه    .بار« 

یر از فرانسه، غیر قابل تصور و غیر ساختن این خودروهای الکتریکی در کشوری به غ  :ای گفتدر بیانیه  FO کارگری

https://www.zoomit.ir/user/abolqasemeslami/
https://www.zoomit.ir/electric-car/
https://www.zoomit.ir/electric-car/
https://www.zoomit.ir/electric-car/
https://www.zoomit.ir/car-news/
https://www.zoomit.ir/car-news/
https://www.zoomit.ir/car-news/
https://www.zoomit.ir/electric-car/
https://www.zoomit.ir/electric-car/
https://www.zoomit.ir/electric-car/
https://www.zoomit.ir/electric-car/


 
کنند که بسیاری از  ریزی میخودروسازان بزرگ جهانی برای تولید موجی از صادرات مشابه برنامه   .مسئوالنه است

در نزدیکی شانگهای آغاز شده    ۳یانگ و تسال مدل  در شن iX3 وامها خودروهای برقی هستند. اخیرا تولید بیآن

ها گذاری کنند؛ از جمله این شرکت پایه های خود را در چین  نیز قصد دارند تولید کل مجموعهچند برند دیگر   است.

بهمی پل   توان  دایملر،  لینکاسمارت  و  ولوو  به استار  سه  هر  که  کرد  اشاره  گروه  اندکو  به  متعلق  مشترک  طور 

هستند جیلی  کارخانه   .هولدینگ  در  دانگرنو  گروه  با  مشترکاً  که  موتورای  شهر   فنگ  در  نیسان  اتحاد  شریک  و 

-K کند. در این کارخانه همچنین رنو سیتی اور برقی داچیا اسپرینگ را تولید می، کراسیان تأسیس کرده استشی

ZEماهه نخست سال جاری میالدی با زیان درخور   ۶رنو در    .شود، نسخه چینی اسپرینگ برای بازار چین تولید می

)مدیرعامل رنو( به نمایندگان پارلمان فرانسه   ژان دومینیک سنارد رو شد. مدتی قبلمیلیارد یورویی روبه  ۶/۵توجه  

ما از داخل و خارج    :ارد در ماه جون گفتدار داد. سندرباره تهدید صادرات خودروهای برقی توسط چین به اروپا هش

 .های جدید مقابله کنیمرو خواهیم شد. ما باید سریع برگردیم تا بتوانیم با این ورودیبهای رو اروپا با رقابت وحشیانه 

  رنو  Douai هویژن در کارخانای رونمایی شد. مگان  ۲۰۲۲مدل  eVision با مگان  تازگی همراهداچیا اسپرینگ برقی به

 AUTONEWS CARSCOOPS منبع .در شمال فرانسه به تولید خواهد رسید

 

 : فرارو -

ساله ایران و   ۲۵شرط و شروط قرارداد /   پیرمحمد مالزهی کارشناس مسائل آسیا در گفتگو با فرارو 

 چین 

خواهد با حربه قرارداد راهبردی، ایران را به سمت صلح دائمی با اعراب سوق  مالزهی با اشاره به اینکه چین می

د، اول اینکه حکام عرب از حمله محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ها چند حسن داردهد، ادامه داد: این کار برای آن

می چین  که  برد  خواهند  پی  نکته  این  می به  این مسئله  و  بگذارد  بسزایی  تاثیر  ایران  مواضع  روی  بر  تواند، تواند 

پیدا کند،  ها را بهتر از گذشته کند، دوم هم اینکه اگر بایدن در آمریکا به ریاست جمهوری دست  روابط چین و عرب 

دوباره   چین  که  است  زمان  آن  شود،  شکرآب  اوباما  دوران  مانند  به  آمریکا  و  عربستان  رابطه  دوباره  است  ممکن 

این کشورمی و  ببرد  را  نهایت استفاده  این وضعیت  از  را به سمت خود بیشتر متمایل کند.تواند  »نکته   -فرارو   ها 

آن که  نگاهی  با  دارد،  چین  همچون  کشور  به  ایران  که  نگاهی  است،  این  عنوان مهم  هیچ  به  دارند،  ایران  به  ها 

ها با توجه به رقابتی که با آمریکا دارند، نگاهی ابزاری به ایران خواهند داشت. در سفر اخیر  یکسان نیست، چینی

ساله با ایران مطرح    ۲۵ها شروطی را برای امضای قرارداد راهبردی  رسد چینیآقای ظریف به چین نیز به نظر می

بهبود کرده  را  عربستان  و  امارات  جمله  از  خود  عرب  همسایگان  با  روابطش  باید  کشورمان  آن  اساس  بر  که  اند 

 ها به صلح پایدار برسد.«ببخشد و به نوعی با آن 

با تاکید بر   گفتگو با فرارو پیرمحمد مالزهی کارشناس مسائل آسیا در//    نگاه ایران و چین به یکدیگر متفاوت است

شود، گفت: در حال حاضر دوباره جنگ سرد به ها در ایران بسیار پررنگ دنبال می اینکه نگاه به شرق اصوال این روز 

نوعی دیگر شکل گرفته و در این بین قاره آسیا نیز به عنوان مکانی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، به 

شده است، اگر شما اقیانوس آرام تا اقیانوس هند را یک منطقه در نظر  نوعی بین دو کشور آمریکا و چین تقسیم  

وی افزود: نکته مهم این   هایی که بین این دو پهنه آبی قرار دارند، مورد طمع این دو کشور هستند.بگیرید، کشور 

عنوان یکسان نیست،  ها به ایران دارند، به هیچ است، نگاهی که ایران به کشور همچون چین دارد، با نگاهی که آن

ها با توجه به رقابتی که با آمریکا دارند، نگاهی ابزاری به ایران خواهند داشت. در سفر اخیر آقای ظریف به  چینی

اند که بر  ساله با ایران مطرح کرده   ۲۵ها شروطی را برای امضای قرارداد راهبردی  رسد چینیچین نیز به نظر می 

ا همسایگان عرب خود از جمله امارات و عربستان را بهبود ببخشد و به نوعی با اساس آن کشورمان باید روابطش ب

https://europe.autonews.com/automakers/renaults-made-china-dacia-ev-angers-french-unions?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+autonews%2FEuropeNews+%28Automotive+News+Europe+News+Feed%29
https://www.carscoops.com/2020/10/french-unions-angry-at-renault-over-china-made-dacia-ev/
https://fararu.com/fa/news/459437/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fararu.com/fa/news/459437/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
های عرب را خواهد منطقه خاورمیانه از جمله کشورمالزهی با اشاره به اینکه چین نمی  ها به صلح پایدار برسد.آن

همکاری  چین  حاضر  حال  در  اظهارداشت:  کند،  واگذار  آمریکا  گسترده به  درهای  را هم  و هم  زمینه هسته   ای  ای 

نمی کشور  این  و  کرده  آغاز  کشور اقتصادی  این  با  اقتصادی  منافع  از  وجه  هیچ  به  چشمخواهد  کند،  ها  پوشی 

های عربی برقرار کند، بنابراین این تصور  بنابراین به دنبال آن است تا روابط متوازن و متعادلی را بین ایران و کشور 

هایی داشته باشد، شرطمیلیارد دالری خواهد کرد، بدون اینکه پیش  ۲۰۰گذاری  ه که چین به راحتی در ایران سرمای

نیست. درستی  تصور  جاده     بدون شک  کمربند  احیای  دنبال  به  چین  اینکه  بیان  با  خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  این 

ین در تالش است تا  ابریشم است تا از این طریق بتواند سلطه اقتصادی خود بر جهان را بیشتر کند، بیان داشت: چ

های دنیا پشت سر این دو کشور  بتواند جای آمریکا را به عنوان ابرقدرت بگیرد، حال در چنین شرایطی که کشور 

تواند یک  گیرند، مسئوالن ایران نیز بر این باور هستند، با توجه به دشمنی کشورمان با آمریکا، ایران نیز می قرار می 

وی اضافه کرد:    کنند و از این قضیه نیز مطمئن نیستند.ها چنین فکری نمیاما آن شریک راهبردی برای پکن باشد،  

دوست چینی غرب  ایران  مردم  اما  دارد،  چین  به  ویژه  نگاهی  ایران  حاکمیت  که  هرچند  هستند،  باور  این  بر  ها 

ها چرخش  دهند، ایران به سمت آنکه اروپا و آمریکا به ایران نشان می   هستند، چرا که با کوچکترین روی خوشی

اند حال در چنین شرایطی اوضاع ها از آن همواره یاد کرده کند، در این زمینه برجام یک نمونه عینی بود که چینیمی

ا زمانی اقدام به این کار  گذاری در ایران نخواهد بود و تنهپیچیده خواهد بود و چین به همین راحتی حاضر به سرمایه

درمی راهبردی خود  منافع  بتواند  که  کند.   کند  تامین  را  اینکه چین می  ایران  به  اشاره  با  با حربه مالزهی  خواهد 

ها چند حسن دارد،  قرارداد راهبردی، ایران را به سمت صلح دائمی با اعراب سوق دهد، ادامه داد: این کار برای آن 

تواند بر  ز حمله محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به این نکته پی خواهند برد که چین می اول اینکه حکام عرب ا

ها را بهتر از گذشته کند، دوم هم تواند، روابط چین و عرب روی مواضع ایران تاثیر بسزایی بگذارد و این مسئله می 

ره رابطه عربستان و آمریکا به مانند  اینکه اگر بایدن در آمریکا به ریاست جمهوری دست پیدا کند، ممکن است دوبا

می دوباره  چین  که  است  زمان  آن  شود،  شکرآب  اوباما  این دوران  و  ببرد  را  استفاده  نهایت  وضعیت  این  از  تواند 

بینید که  این کارشناس مسائل آسیا یادآور شد: در چنین شرایطی می   ها را به سمت خود بیشتر متمایل کند.کشور 

ها نخواهد بود، از سوی دیگر یک مانع مهم برای اجرای این  دی با چین نیز به همین سادگیامضای قرارداد راهبر

نشود، هیچگونه همکاری بین دو   FATFاست، تا زمانیکه ایران عضو    FATFقرارداد، قرارداشتن ایران در لیست سیاه  

مالی است، بنابراین این مسئله گیرد، زیرا که چین خود یکی از از اعضای اصلی گروه ویژه اقدام  کشور شکل نمی

رسد با موانع بسیار زیادی روبرو است، حال باید دید در نهایت  زا است که حل آن نیز به نظر مینیز بسیار مشکل

ها پیش زمزمه آن وجود داشته را به امضا خواهند ساله راهبردی که از مدت   ۲۵ایران و چین چه زمانی این قرارداد  

 رساند.

 

 : مهر یخبرگزار -

 هزار نفر تزریق شد  ۶۰واکسن های بالقوه کرونای چینی به   بدون عوارض؛

کووید بالقوه  به    ۱۹واکسن های  تاکنون  در چین  یافته  از عوارض    ۶۰توسعه  موردی  و هیچ  تزریق شده  نفر  هزار 

به گفته یک   ان تی جی به نقل از سی خبرگزاری مهر به گزارش  .اوطلبان مشاهده نشده استجانبی شدید در د

و هیچ  اند هزار نفر تزریق شده  ۶۰توسعه یافته در این کشور به   ۱۹ کووید های بالقوهمقام چینی تاکنون واکسن 

یکی از مقامات وزارت علوم و فناوری چین در یک   بائوگو تیان  .موردی از عوارض جانبی شدید گزارش نشده است

اکنون   برای  ۱۳کنفرانس خبری گفت: چین در حوزه توسعه واکسن پیشتاز است و هم  بالقوه   ۱۹ کووید واکسن 

آزمایش  مرحله  در  که  داده  هستندتوسعه  بالینی  ت  .های  این  بالقوه،  میان  واکسن  سوم   ۴عداد  مرحله  در  مورد 

https://www.mehrnews.com/news/5055241/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5055241/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
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در   داوطلبان  به  و  هستند  بالینی  شده  ۱۰آزمایش  تزریق  جهان  این  .اند کشور  در  اولیه   باره او  مراحل  در  افزود: 

هایی از عوارض جانبی معتدل ناشی از تزریق واکسن از جمله درد و تورم در تزریق  آزمایش بالینی در چین، گزارش

شد.   ثبت  تب  هیچ  و  تاکنون  و  هستیم  معتدلی  جانبی  عوارض  شاهد  آزمایشی  سوم  مرحله  اجرای  با  همزمان 

،  کرونا مدیر تیم ضربتی توسعه واکسن ویروس ژونگوی ژنگ به گفتهئ .عوارض جانبی شدیدی گزارش نشده است

می بینی  سپیش  پایان  تا  چین  حدود  شود  جاری  واکسن  ۶۱۰ال  از  دوز  کند ۱۹ کووید هایمیلیون  کد   .تولید 

 شیوا سعیدی قوی اندام /  5055241 خبر
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 :3۲  هفته یثد ح

 آنحضرت(  شهادتسالگرد )بمناسبت  «صلتواالترین خ»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که یرگامام حسن عس

 الْمُؤْمِنُونَ أمَّا مُخالِفُهُمْ، وَ مُؤْمِنُهُمْ  حُسْناً،  لِلنّاسِ ولُواقُ

بِالْمُداراهِ   کَلِّمُهُمْیُلَهُمْ وَجْهَهُ، وَ أمَّا الْمُخالِفُونَ فَ بْسِطُیَفَ

 .مانِیِاالْ یذابِهِمْ إلَالِجْتِ

 زیکه واالتر از آن دو چ یحالت و خصلت دو

و اعتقاد به خداوند،  نمایعبارتند از: ا 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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