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 هاتسخیر بازار توسط چینی/   ت موتورسیکل  های کنندهبه تولیدتوجهی گالیه از بی

ماه  : اقتصاددنیای  در  ارزی  است.این نوسانات  شده  بازار  در  موتورسیکلت  قیمت  شدید  افزایش  باعث  اخیر  های 

کنند تبدیل به معضل شده است.در همین حال موضوع برای ایران که عده زیادی از این وسیله نقلیه استفاده می 

در بازار موتورسیکلت کشور   یس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران از کاهش تقاضارئ

درصد باال رفته و امکان    ۲۰ماه گذشته قیمت موتورسیکلت حدود    ۶محمد خادم منصوری گفت:»در    .خبر داده است

درصد کاهش پیدا کرده و فروشندگان شرایط    ۶۰تا    ۵۰دارد بیشتر از این هم گران شود. تقاضای خرید موتور بین  

ای برای افزایش قیمت موتورسیکلت وجود ندارد.« ز قیمت تقریبا ثابتی دارد، برنامه مناسبی ندارند. البته فعال که ار

ها امکان خرید از دیگر کشورها بسیار  دلیل وجود تحریم های کشور وارداتی است و بهبخش زیادی از موتورسیکلت 

ز چین امکان پذیر است و از ست. وی در مورد واردات موتور از چین تصریح کرد: »فعال واردات موتور تنها امحدود ا

باال   با قیمت  کنیم،  وارد  مالزی موتورسیکلت  یا  اندونزی  از  بخواهیم  اگر  دیگر کمی سخت شده است.  کشورهای 

از همین روی شاید حدود  تمام می  تعداد وادرصد واردات موتورسیکل  ۹۰-۸۵شود.  از چین است.  ردات ما حدود  ت 

دلیل هزار موتورسیکلت بود که کاهش واردات به  ۵۰۰تا  ۴۰۰واردات ما حدود  هزار عدد است، قبال میزان  ۲۰۰تا   ۱۵۰

های وارداتی ها بوده است.« منصوری در مورد کیفیت موتورسیکلتدلیل افزایش قیمتکاهش تقاضای داخلی به

کند  تیاط میکیفیتی بتواند وارد شود؛ خریدار خیلی احن دیگر این طور نیست که هر جنس بیاز چین نیز گفت: »اال

بی که جنس  نیست  مایل  تولیدکننده هم  دارد،  فروش  از  پس  موتورسیکلت خدمات  دیگر  از طرف  کیفیت عرضه  و 

از   کند.« ایران  بازار موتورسیکلت  از  زیادی  این بخش  از  تامین می    پیش  اما ه هند  این روزها تمایلی  ندیشد؛  ها 

ن دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی در ادامه در این مورد  برای فروش به ایران ندارند.رئیس اتحادیه فروشندگا

کرد تقریبا به  درصد کل نیاز ایران را تامین می   ۴۵-۵۰ها حدود  گفت: »واردات موتورسیکلت از هند که قبل از تحریم

به به  است.آنها  رسیده  تحریمصفر  میانه  فکر  البته  ندارند.  فروش  به  تمایلی  تولیدکنندها  کمی  اگر  ما گکنم  ان 

تر از کنند.ما تولیدکنندگانی داریم که توان تولید موتورسیکلت باکیفیت حمایت شوند مشکل موتورسیکلت را برطرف  

ای برقی هم گفت:»اگر هوای  ها را دارند ولی نیاز به حمایت دارند.« خادم منصوری در مورد موتورسیکلت ههندی

طور از تجار بخواهد لت برقی ورود و سوبسید ارائه کند. همینپاک واقعا مهم است، دولت باید به موضوع موتورسیک

موتورسیکلت موتورسیکلت  که  کنند.  تولید  باکیفیت  توجه   ۱۰  -۱۵های  بتواند  که  نیست  موتوری  تومانی  میلیون 

کار   اید کیفیت موتورسیکلت برقی باال و باتری قوی داشته باشد. در این مورد بایدکننده را به خود جلب کند، بمصرف

دارها را موظف  کارشناسی زیادی انجام شود. در مورد موتورسیکلت برقی فعال اقدامی نشده است، فقط کارخانه 

برخوردارکرده  الزم  کیفیت  از  متاسفانه  اما  کنند،  تولید  برقی  موتورسیکلت  تعدادی  که  این   اند  نیستند.«رئیس 

ک باید  گمرک  گیر  وپا  »قوانین دست  گفت:  پایان  در  بخش  اتحادیه  موتورسیکلت سوار  یابد چون قشر  کاهش  می 

دنبال تعمیر آن هستند که آن نیز ضعیف جامعه هستند.با این قیمت باال، مردم دیگر فکر تغییر موتور نیستند بلکه به 

 «.نیاز به قطعات دارد

 استیالی سیاسی امپراتور چین /  مونیست برگزار شدمیته مرکزی حزب کنشست چهار روزه ک

رقابت  : اقتصاددنیای  در  افزایش ایاالت متحده  درگیر  دیگر  از سوی  و  تلخ گرفتار شده  انتخاباتی یک مسابقه  های 

دهد  اطمینان میجمهور این کشور  قابل، در پکن، رئیس در م  .رودمبتالیان به کروناست. اروپا دوباره به قرنطینه می

یگر از این پاندمی سربلندتر و قدرتمندتر سر بر خواهند آورد. »کریس باکلی« و »استیون لی. که او و کشورش بار د 



 
پنج  ۳۰مایرز« در گزارش   تایمز نوشتند، روز  نیویورک  برای  بیانیه   ۸شنبه  اکتبر  به آبان حزب کمونیست چین در   ای 

پر پینگ«  جین  »شی  از  تجلیل  و  کشور«  تمجید  و  حزب  »سکاندار  را  او  و  حزب  داخت  بیانیه  ادامه  در  برشمرد. 

به  بر مدیریت »شی«  توفان کمونیست  از  را  تاکید شده  های خطرناک میعنوان رهبری که کشور  و  اذعان  رهاند، 

بزرگ  که  مرکزی  کمیته  تصمیمبود.  نهاد  چترین  حاکم  حزب  نخبگان  از  گیری  است  شد  ۲۹تا    ۲۶ین  برگزار  . اکتبر 

های اقتصادی توسعه دهد.  های دفاعی را در راستای قابلیت یست چین گفت قصد دارد قابلیت رهبری حزب کمون

در این نشست یک طرح بلندپروازانه برای چین مطرح شد تا بر اساس آن قدرت اقتصادی، نظامی و فرهنگی این 

جهه با  ین حزب آمده است که چین باید در مواارج همچنان ادامه یابد. در بیانیه ا کشور با وجود عدم اطمینان در خ

بینچالش  درگیریهای  و  »باکلیالمللی  نوشته  به  کند.  را حفظ  استراتژیک« خود  نوظهور »تسلط  مایرز«،    -های 

تاکید بر »نقش محوری و سکانداری رئیس  با  تردید خواهیم  جمهور« افزود: »ما بیبیانیه رسمی حزب کمونیست 

یر پیش رویمان است فائق آییم.« رهبر چین از  ها و خطراتی که در مسمشکالت، سختی  توانست بر طیف گسترده

رقیب است و با  این نشست برای نشان دادن این مساله استفاده کرد که او همچنان رهبری غیر قابل چالش و بی 

رقیب باقی بی  های گذشته شده است همچنانین طی دههماه فوران کرونا که موجب بدترین بحران در چ  ۹وجود  

های اشتباهی که در واکنش  ای به گام نفری )یا بیشتر( کمیته مرکزی بدون هیچ اشاره  ۲۰۰مانده است. اعضای  

حزب   این  کردند.  تجلیل  چین  رهبر  اساسی«  استراتژیک  »دستاوردهای  از  داشت،  وجود  کرونا  به  چین  اولیه 

به    دهنده استیالی سیاسی اوست وی« نشان حدت و یکپارچگی حزب در پشت رهبری »شکوشد نشان دهد ومی

پیشرفت او کمک می  تا  در  کند  را  و حزب حاکم  و چین  دهد  ادامه  را همچنان  اقتصادی  و  اجتماعی  فناورانه،  های 

ند در نشست چهار این دو گزارشگر در گزارش دیگری در نیویورک تایمز نوشت   تر نشان دهد.جهان پساکرونا منعطف 

چ کمونیست  حزب  شروزه  اعالم  »شی«  مدیریت  به  اشاره  با  را  ین  سوسیالیسم  کشتی  سکاندار  »این  که  د 

که  می زمانی  در  برساند«.  امن  ساحل  به  سالمت  به  و  داده  عبور  جزم  عزمی  با  توفانی  و  مواج  دریای  از  تواند 

به قرنطینه می  ایصورت دوره رهبران جهان همچنان درگیر کرونا هستند و به  اما چینکشورها  وعده احیای    روند 

ف بیشتر  اتکای  داده  اقتصادی،  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  منافع  از  حمایت  برای  نظامی  قدرت  و  خود  به  ناورانه 

مایرز«، گزارشگران نیویورک تایمز، نشست حزب کمونیست چین تاکیدی است بر کنترل    -است. به نوشته »باکلی

از رشد که  ی هدایت چین در راستای مرحله جدیدی  های او براو مرز »شی« و بلندپروازی حد  سیاسی ظاهرا بی

پذیری کمتری دارد. در زمینه »احیای اقتصادی« نکته مهم این است که پس از شوک  در برابر خطرات خارجی آسیب

دست یافت و صادرات این    درصدی در سه ماه جوالی تا سپتامبر  ۴/  ۹اولیه برخاسته از کرونا، اقتصاد چین به رشد  

پنج ساله خود گسترش بازارها و تشویق نوآوری در کلیت    شدت افزایش یافت. هدف چین در برنامهکشور هم به  

و این چیزی است که در بیانیه حزب کمونیست بر آن    -های پیشرفته تا کشاورزی کارآمدتراز فناوری   -اقتصاد است

گزارشگرا این  نوشته  به  است.  شده  نشانه تاکید  برخی  کن،  است  این  از  حاکی  آینده  ها  روزهای  طی  چین  ه 

مفصل خود  »تبیین«  بیانیه  در  مرکزی  کمیته  داد.  خواهد  ارائه  را  خود  پیشنهادی  طرح  از  بیشتری  و  تر 

گسترده  اجتماعی  ثبات  یک  دارد.  بهبود  به  رو  روندی  بلندمدت  در  از  نوشت:»اقتصاد  بسیاری  در  و  دارد  وجود  ای 

تداوم توسعه شرایط مزیت   ها درحوزه ترابخشراستای  از زمانی که دولت  مپ دسترسی چین به ی وجود دارد.« 

کلیدی   اقالم  برای  »خودکفایی«  به  چین  که  شد  این  خواستار  پینگ«  جین  »شی  کرد،  محدود  را  آمریکا  فناوری 

دومین حوزه  داخلی«  »فناوری  اقتصاد،  از  یابد. پس  که چینیدست  مزیت   کوشندها می ای است  به  آن  هایی در 

سال آینده به    ۱۵های پیشرفته را ظرف  فایی در فناوری نشست کمیته مرکزی اعالم شد چین خودکدست یابند. در  

یک اولویت تبدیل خواهد ساخت. حوزه سومی که در نشست کمیته مرکزی مطرح شد »رشد پاک« بود اما »هیچ 

آالینده  کاهش  برای  باتاریخی  چین  نشد.  تعیین  بین   ها«  زیاد  کاهشفشارهای  برای  آالینده  المللی  هایش میزان 

 .امر موجب گرمایش جهانی شده است مواجه است. این



 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهش یافت   ۲۷نرخ رسمی 

ارز کاهش   ۲۶ ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ یورو و  ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

الر  براساس اعالم بانک مرکزی هر د ایرنا، به گزارش  .ز نیز ثابت ماندار ۱۱ارز افزایش داشت و نرخ    ۱۱یافت، نرخ  

آبان   دهم  ـ  )شنبه  امروز  برای  گذشته،  (  ۹۹آمریکا  روز  به  نسبت  تغییر  خورد. همچنین    ۴۲بدون  قیمت  ریال  هزار 

انگلیس پوند  هر  و    ۵۴ قیمت  نیز  ۳۸۵هزار  یورو  هر  و  و    ۴۸ ریال  شد  ۹۹۸هزار  اعالم  فرانک   هر همچنین  .ریال 

هزار    ۶ریال، کرون دانمارک    ۴۱۰هزار و    ۴نروژ  کرون    ریال،  ۷۳۹هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۷۸۷هزار و    ۴۵سوئیس  

ریال،    ۲۴۲هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۴ریال، روپیه هند    ۵۷۱و  

ریال،    ۴۱۸هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۱۲۹هزار و    ۴۰یکصد ین ژاپن    ریال،  ۱۸۵هزار و    ۲۶یکصد روپیه پاکستان  

عمان   و    ۱۰۹ریال  کانادا    ۲۳۲هزار  دالر  و  و    ۳۱ریال  خورد  ۵۲۴هزار  قیمت  گزارش،  .ریال  این  اساس  دالر   بر  نرخ 

  ۵۲۹ریال، روبل روسیه  ۳۳هزار و   ۵ریال، لیر ترکیه  ۵۸۶  هزار و ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۷۵۳هزار و  ۲۷نیوزیلند 

هزار    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳عراق  صد دینار  ریال، یک  ۵۳۹هزار و   ۱۱ریال، ریال قطر  

ریال،   ۷۴۱هزار و  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۰هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۵۲۲و 

ب تاکای  و    ۴۹نگالدش  یکصد  ریال و یکصد   ۳۳کیات میانمار    ال،ری  ۲۷۹و   هزار    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۲۶هزار 

هزار    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۵۱۲هزار و   ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد ۴۳هزار و    ۳۵روپیه نپال  

ریال،    ۱۱۳هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۶هزار و    ۱۳۵  ریال، یکصد بات تایلند  ۲۷۶هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۲۰و  

  ۷۰۴هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۹۵۱هزار و    ۳۶وون کره جنوبی  یک هزار  

ریال،   ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان   ۸۵۱هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۹۸۸هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان 

بالروس   آذربایجان    ۹۷۰هزار    ۱۵روبل جدید  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۶ریال،   ۵۲۵هزار 

  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال     ۶۲و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش 

 

 های بهداشتی راز موفقیت آنهاست گیری چین در پروتکلسفیر ایران در پکن: سخت

های بهداشتی را ستود و آن را سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن "سخت گیری چین در پروتکل  -ایرنا    -تهران  

  اورززاده« روز پنجشنبه گزارش ایرنا، »محمد کشبه    .رمز موفقیت چین در مبارزه با بیماری مهلک کرونا ارزیابی کرد

قرنطینه   در  بالفاصله  و  )شدم(  پکن  وارد  "دیشب  نوشت:  توئیتی  ایران   ۱۴در  در  اینکه  رغم  به  گرفتم.  قرار  روزه 

و آنتی بادی پاک بودنم از کرونا را تایید کرده بود، در فرودگاه پکن اطالعات وارد سامانه شد و مجددا از   pcr آزمایش

وی تاکید کرد: "سخت گیری چین در پروتکل های بهداشتی راز موفقیت آنهاست چون با   ."آزمایش کرونا گرفتند  من

نمی پیش  کار  مقاله   ."رودالتماس  در  آمریکا  »ییل«  دانشگاه  استاد  روچ«  ارتباط، »استفان  این  پایگاه  در  برای  ای 

فته  در عصر کرونا نوشته و گبود و بازیابی اقتصادی  خبری »پراجکت سیندیکیت« از موقعیت برتر چین در زمینه به

برای سه ماهه سوم سال   ناخالص داخلی  تولید  این کشور به روند    ۲۰۲۰است: گزارش  بازگشت سریع  در چین 

همه شیوع  از  رقم  قبل  که  شده  متذکر  هم  را  مساله  این  او  البته  دهد.  می  نشان  را  رشد    ۴.۹گیری  از  درصدی 

ون در چین در حال ظهور است، بیان از وضعیت بهبودی که اکنداخلی واقعی، حس کاملی  ساالنه تولید ناخالص  

در شهر »ووهان« واقع در مرکز چین گزارش (  ۹۸آذر    ۲۴ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر سال گذشته )    .کندنمی

  دسامبر سال   ۳۰ت چین در  شد، اما کمیسیون ملی بهداشبرده می الریه نام عنوان ذاتشد. ابتدا از این بیماری به 

را در چین اعالم کردبه (  ۹۸دی    ۹)  ۲۰۱۹ این ویروس  تدابیر شدید محدود کننده در    .صورت رسمی شیوع  به رغم 

https://www.irna.ir/news/84093539/%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%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84092331/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA


 
چین برای پیشگیری و مهار همه گیری کرونا، مسووالن امور بهداشتی در منطقه سین کیانگ واقع در شمال غرب  

 .نطقه و کشور خبر دادنداز این بیماری در این مشناسایی یک کانون جدید  نفر به کرونا و    ۱۳۸این کشور از ابتالی  

مورد ابتال به کرونا در شهر چینگ دائو   ۱۲این اتفاق در شرایطی می افتد که در اوایل ماه جاری به دنبال پیدا شدن  

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

 .شیوع ویروس کرونا خبر می دهدذشته است که سین کیانگ از ماه گ

 

 های اسالمی برگزار شد ای شرق و جنوب شرق آسیا با موضوع همکاریوبینار منطقه

های اسالمی در مواجهه با مصائب با  شرق آسیا با موضوع همکاری  ای شرق و جنوبمنطقه وبینار    -ایرنا  -تهران

وچهارمین کنفرانس به گزارش پنجشنبه شب ایرنا از ستاد خبری سی  .حضور اندیشمندان جهان اسالم برگزار شد

ع جهانی تقریب  المللی وحدت اسالمی، در این نشست حجت االسالم والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمبین

اسالمی، حاجی عبدالعزیر بن جنید مفتی اعظم برونئی داراالسالم، موالنا عزمی عبدالحمید رئیس شورای   مذاهب

مالزی، شیخ عبدالغنی شمس   دانشگاه  تمام  نور منوطی استاد  پرفسور محمد  سازمان همکاری های اسالمی، 

سوئیچ تات  مالزی،  از  آسیای  علمای  اتحادیه  دبیرکل  والدین  اندیشمند  ساوادا  ژاپن،   ی  در  اسالمی  مفسر 

آباتاس دبیرملی کمیسیون مسلمانان فیلیپین، زهیر سراوی   از فیلیپین، ذوالفقار  انواری عالم اسالمی  ابوالمهدی 

اهل بیت  رئیس شورای  و  نماینده سابق مجلس  الدین رحمت،  اندونزی، جمال  از کشور  قرآن  و مترجم  اندیشمند 

می کامبوج، فدحیل یونسی دبیر جنبش جوانان کشمیر مالزی، مین چانگ ل کامبودیا عالم اسالاندونزی، استاد جما

معاون بین الملل انجمن اسالمی چین، عارف عبداله سگران، دبیرکل انجمن اسالمی تیمور شرقی، پرفسور جاران 

در این  و مفسر اسالمی ژاپن  تات سوئیچی ساوادا اندیشمند    .مالولیم استاد دانشگاه بانکوک تایلند حضور داشتند

وبینار اظهار داشت: بسیاری از مساجد در ژاپن در دوران شیوع ویروس کرونا کالسهای آنالین برگزار کردند بنابراین  

پروتکل با رعایت  توانستیم  در مکان ما  ویروس  این  انتشار  از  بهداشتی  کنیمهای  وی    .های مذهبی مان جلوگیری 

و آنها توانسته اند که یک اقلیت دینی را تشکیل دهند، امروز کشور  ژاپن بسیار زیاد استافزود: تعداد مسلمانان در 

ژاپن سیاستی را در پیش گرفته است که مسلمانان بیشتری را از اقصی نقاط دنیا پذیرش کند همچنین این کشور 

یان گفت: وی در پا  .انجام دهددر تالش است تا آموزش های کافی را برای اینکه با مسلمانان مهمان نواز تر باشند  

چراکه  است  اهمیت  حائز  و  مهم  بسیار  امری  ژاپن  کشور  و  دولت  برای  مسلمانان  بین  اتحاد  و  وحدت  مسئله 

در   .توانند هر یک به عنوان نماینده ای از حاکمیت اسالمی ژاپن شناخته شوندمسلمانان ژاپن با رعایت قوانین می

اه مالزی در ادامه این وبینار با اشاره به موضوع کنفرانس طی استاد تمام دانشگادامه وبینار پرفسور محمد نور منو

وحدت اسالمی اظهار داشت: ما باید در ابتدا بتوانیم مسائل کوچکتر را بین مسلمانان حل و فصل کنیم تا به مسائل 

گید وزش زنان پاکستان جنزی بانوی پاکستانی که برای حق آم وی با اشاره به مالله یوسف  .اصلی و بزرگتر برسیم

و در این راه قربانی افراطیون آن کشور شد، گفت: نکته قابل توجه این است که او برای حق عدالت آموزش جنگید، 

منوطی تصریح کرد:    .باید بدانیم که تجسم مصائب و بالیای طبیعی از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است

همه مردم جهان باشند نه فقط مسلمان برای مسلمان  وکاری و همدلی برای  مسلمانان باید همواره به دنبال نیک

وی در پایان گفت: ما باید بتوانیم بر    .بنابراین نباید براساس دینمان برای کمک به هم نوع خود استثناء قائل شویم

دهیم که دشمنان با   مشکالتی که بر سر راه جهان اسالم قرار دارد با وحدت و یکپارچگی فائق آییم و نباید اجازه

کنند نفوذ  مسلمانان  بین  افکنی  عنوان    .تفرقه  به  شرقی  تیمور  اسالمی  انجمن  دبیرکل  سگران  عبداله  عارف 

کشور   این  در  که  این  به  توجه  با  داشت:  اظهار  خود  کشور  از  گزارشی  ارائه  با  سخنران  غیر   ۹۰سومین  درصد 

با تاکید بر پیشرفت    .رفت استوز به روز رو به پیشمسلمان حضور دارند اما وضعیت مساجد و امکان دینی ر  وی 

جوامع مسلمان در سراسر جهان، گفت: این پیشرفت میتواند باعث شود تا روابط دوستی و اتحاد بین مسلمانان  

https://www.irna.ir/news/84092778/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 
در    .بیشتر شود دیگری  از هرچیز  بیش  امروز  که  ای  گفت: مسئله  پایان  در  تیمور شرقی  انجمن اسالمی  دبیرکل 

حا اسالم  تربیتجهان  است،  اهمیت  اسالم   ئز  جهان  روز  مسائل  در  آنان  دادن  و شرکت  اسالمی  جوان  نیروهای 

 .است و این مسئله به نفع همه مسلمانان جهان است

 

 د چین خواستار نقش سازنده آمریکا در افغانستان ش

ای صلح و سازش در  واستار آن شد که آمریکا در راستسخنگوی وزارت امور خارجه چین خ  »وانگ ونبین«-ایرنا-پکن

کند به مسوولیت هایش عمل  و  کرده  ایفا  نقشی سازنده  به سواالتی   .افغانستان  پاسخ  در  او   ، ایرنا  گزارش  به 

انتظارات جامعه بین المللی  در پایان ماه فوریه و پس از توافق صلح ایاالت متحده و طالبان درباره شرایط افغانستان

اعضای :گفت سایر  مانند  الم چین  داخلی بین  مذاکرات  در  آمریکا  و  طالبان  گروه  میان  نامه  توافق  اجرای   ، للی 

است کرده  دنبال  نزدیک  از  را  گفت:  .افغانستان  در وی  امنیت  که  دادیم  هشدار  در   ما  پیشرفت  بدون  افغانستان 

ت فغانستان به دست افغان ها" حمایا اصل "هدایت سرنوشت د و پکن ازمسیر این گفت وگوها محقق نخواهد ش

کرده حرکت  سیاسی  فصل  و  حل  صحیح  جهت  در  طرف  دو  هر  که  است  امیدوار  و  کند  و  می  حل  ضمن  و 

سخنگوی وزارت امور    .به دنبال نقاط مشترک باشند اختالفات از طریق مذاکره ، برای تحقق صلح و سازش فصل

تاکید   آمریکا بهخارجه چین  و مهمترین  عنوان یک طرف   کرد که  در گفت وگوها  در مسئله  مستقیم  عامل خارجی 

افغانستان ، بیش از هر کشور دیگری در قبال ارایه گزارش مسووالن از وضعیت این کشور به جامعه بین المللی  

کرد اداره  مسووالنه  روشی  به  را  افغانستان  به  مربوط  مسایل  باید  آمریکا  است.  در  مسوول  سازنده  نقشی  و  ه 

وی درباره اظهارات اخیر »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه   .باشد  سازش در این کشور برعهده داشته  تسهیل صلح و

جای تعجب نیست که   آسیا برضد چین و تهدید خواندن این کشور ، گفت: سفر چند مرحله ای به ایاالت متحده در

شد. این ها نمایش مختص آمریکا    راهی با آن کشور علیه چین روبروپمپئو با واکنش سرد کشورهای آسیا برای هم

حقایق  وانگ« گفت:»   .است که در آسیا مخاطبی ندارد و حتی در آمریکا نیز انتقادهایی را به دنبال داشته است

بیست و یکم   جایی نمی رساند. در قرن دروغ ، ایجاد تفرقه و دامن زدن به تقابل، آمریکا را به ثابت کرده است ترویج

فری راه  که  کسانی  گیر،  می  پیش  قلدری  و  زورگویی   ، بی  ندب  مورد  نهایت  در   ، باشند  قوی  که  هم  هرچقدر   ،

افترای   و  تهمت  زد.  خواهد  رد  دست  آنها  به  دنیا  و  گرفت  خواهند  قرار  المللی  بین  جامعه  اعضای  دیگر  توجهی 

ز گام بر می دارد  چین همچنان در مسیر رشد صلح آمیسیاستمداران آمریکایی نمی تواند باعث فریب جهان شود و  

 .ها متوقف نخواهد شدو با این روش 

 

 :نیاقتصاد آنال -

 رسد؟می  شد اقتصادی پایدارچین چه زمانی به ر دهد؛اقتصاد آنالین گزارش می

شین سال خبرگزاری  در  باالتر،  کیفیت  با  رشد  بر  تاکید  با  چین  که  کرد  اعالم  توسعه   ۲۰۲۵تا    ۲۰۲۱های  هوآ  به 

هوآ با به گزارش رویترز، خبرگزاری شین ؛مهسا نجاتی – اقتصاد آنالین  .کنداقتصادی پایدار و سالم دست پیدا می

سال در  رشد،  باالتر  کیفیت  بر  تاکید  با  چین  گفت:  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  به    ۲۰۲5تا    ۲۰۲۱های  استناد 

اقتصادی به یافت. توسعه  خواهد  دست  سالم  و  نهاد  شین  پایدار  از  نقل  به  کلیدی،  نشست  یک  از  پس  هوآ 

کتصمیم گفت  حاکم  کمونیست  نخبه حزب  به سطح گیری  را  خود  داخلی سرانه  ناخالص  تولید  دارد  قصد  چین  ه 

تر خواهد کرد و ا از همه جوانب عمیقهوآ، چین اصالحات ربه گفته شین   ساند.یافته متوسط برکشورهای توسعه 

 کننده در تخصیص منابع داشته باشند.دهد نقشی تعیینبه نیروهای بازار اجازه می 

 

https://www.irna.ir/news/84093282/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84093282/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84093282/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/477545-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 :تابناک جوان -

 ( توئیت سفیر چین درباره پیامبر اکرم )ص

سفیر چین در ریاض در توئیتی به مناسبت نزدیک شدن میالد پیامبر اکرم )ص( در توئیتی به زبان عربی نوشت: 

سفر چین در عربستان سعودی در    /۲۹۸۲۱ :کد خبر  .«»درود فرستید بر آن که به عنوان رحمة للعالمین مبعوث شد

پیامبر عظیم میالد  زالشأ آستانه  به  توئیتی  در  اسالم )ص(  اسالم  ن  پیامبر  بر  فرستادن  درود  بان عربی، خواستار 

به گزارش وبسایت عراقی »نون«، سفیر چین در این خصوص نوشت: »فردا مصادف با میالد پیامبر اکرم   )ص( شد.

آوریم. همان پیامی که روی را که پیامبر اکرم )ص( گسترانید؛ به خاطر میدارا و میانه است. در این روز پیام صلح، م 

از نظر   مبعوث شد«.ه امروز آثار آن جاودانه باقی مانده است. درود فرستید بر آن که به عنوان رحمًة للعالمین  تا ب

وز میالد پیامبر اکرم )ص( است. حدفاصل االول و از نظر شیعیان هفدم این ماه، سالر سنت تاریخ دوازدهم ربیع اهل

 وحدت مسلمانان نامیده شده است. این دو تاریخ به ابتکار جمهوری اسالمی ایران، هفته 

 

 :خبرآنالین -

 ، رمز تبدیل شدن چین به یک کشور سوسیالیستی پیشرفته در جهان«2035»

جمین نشست عمومی نوزدهمین کمیته  آبان، پن  ۸المللی چین روز پنجشنبه  به گزارش بخش فارسی رادیوی بین

پنج  مر برنامه  ارائه طرح پیشنهادی »چهاردهمین  و  انتشار یک بیانیه رسمی  با  ساله«  کزی حزب کمونیست چین 

تا   بلند مدت  پایان داد. همچنین روز جمعه    ۲۰۳5توسعه و مشخص کردن اهداف  نیز مقام   ۹به کار خود  های آبان 

های های خبرنگاران در مورد بخش با حضور در یک نشست خبری به پرسش حزب کمونیست و شورای دولتی چین  

گفتند پاسخ  پیشنهادی  طرح  این  اج  ۱۹۷۸از سال    .مختلف  آغاز  با  باز،  و  درهای  و  اصالحات  کلیدی  رای سیاست 

و حتی   برنامه پنج ساله توسعه را با موفقیت تصویب و اجرا کرده و به اذعان اکثریت موافقان ۱۳دولت چین تا کنون  

زمینه  در  توانسته است  تحول مخالفان در سراسر جهان  اجتماعی یک  و  اقتصادی  توسعه  از جمله  گوناگون  های 

اد کند و به طور ویژه در زمینه فقرزدایی یک معجزه بزرگ را در تاریخ بشر رقم بزند. چین در عظیم را در کشور ایج

ود دنبال کردن یک نقشه راه اصلی )سیاست اصالحات و ساله همواره سعی کرده با وج 4۰طول این مسیر بیش از 

 (های پنج ساله توسعهبرنامه) ددرهای باز( همواره با بازنگری و در پیش گرفتن تغییرات ضروری در راهبردهای خو

منعطف و  مسیر  امروز شاهد ترین طرحبهترین  و  بندد  کار  به  خود  صد ساله  مهم  دو هدف  به  رسیدن  برای  را  ها 

گیری کرونا بر جهان و جنگ تجاری تحمیل شده بر چین از  با وجود تمام مشکالت مانند تأثیر منفی همه  هستیم که

توان  تقریباً  چین  آمریکا،  ایجاد  سوی  و  مطلق  فقر  کامل  کردن  کن  ریشه  یعنی  اهداف  این  نخستین  به  است  سته 

پایان سال  جامعه تا  رفاه نسبی  با  کند   ۲۰۲۰ای  پیدا  پنجمدر چنین شرایط  .دست  اهمیت  ین نشست عمومی  ی، 

و   توسعه  پنج ساله«  برنامه  پیشنهادی »چهاردهمین  ارائه طرح  و  نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 

بلندمدت   گام ۲۰۳5اهداف  چین  که  بود  خواهد  آن  کشور  ،  یک  به  شدن  تبدیل  مسیر  در  خود  بعدی  های 

پیش  قابل  جزئیات  با  را  در جهان  پیشرفته  این سوسیالیستی  است.  کرده  پیشنهادی مشخص  طرح  این  در  بینی 

ابرقدرتی مانند آمریکا    ها و سیاستمدارانگرفته که مقام اقدام کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در حالی صورت  

بحران انواع  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  خاطر  خارجیبه  و  داخلی  شکاف    -های  کرونا،  بحران  درست  کنترل  عدم 

در آستانه انتخابات رئیس جمهوری به هیچ وجه حاضر به    -اجتماعی ناشی از تبعیض نژادی و مشکالت اقتصادی

ای کشور نیستند. اکنون چین بار دیگر، در برابر یک بحران جهانی های راهبردی خود برسازی دربارۀ برنامه شفاف 

توسعه   کننده  تضمین  تنها  نه  که  کند  ایجاد  را  موقعیتی  است  توانسته  راهبردی  درست  تصمیمات  اتخاذ  با  دیگر 

https://tabnakjavan.com/fa/news/29821/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B5
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https://tabnakjavan.com/fa/news/29821/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B5
https://www.khabaronline.ir/news/1449524/2035-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1449524/2035-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1449524/2035-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
به ویژه کشورهای درحال   -اقتصادی و اجتماعی باثبات و سالم این کشور خواهد شد بلکه به کشورهای دیگر جهان

-دهد که با تکیه بر مسیر توسعه خود و از طریق همکاری برداین پیام را می   -توسعه از جمله مسیر کمربند و جاده

توانند به جایگاهی مطلوب در جهان دست  گرایی، جهانی شدن، اقتصاد باز و حفظ محیط زیست می برد، چندجانبه 

ادی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای تدوین از جمله محورهای اصلی مورد اشاره در طرح پیشنه  .پیدا کنند

توان به تقویت یک چرخه  می ۲۰۳5برنامه چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه و اهداف بلندمدت این کشور تا سال 

بر مکمل  بیانیه کمیته مرکزی حزب  در  دیگر  از سوی  اما  کرد  داخلی کشور اشاره  بازار  بر  مبتنی  اقتصاد و تجارت 

خه داخلی با چرخه اقتصاد و تجارت خارجی و همین طور لزوم گشایش درهای باز چین در سطحی بودن این چر

المللی نیز تأکید شده است. به گذاران بینها و سرمایه های بیشتر برای حضور شرکتباالتر و فراهم کردن فرصت 

بر تض بر توان اقتصادی کنونی خود، عالوه  افزودن  با  آینده، مسیر  عبارت دیگر چین قصد دارد  مین توسعه خود در 

توسعه دیگر کشورهای جهان را با ایجاد یک بازار مصرف گسترده هموار کند که الزمه آن گشایش درهای کشور در  

های های اخیر همواره در صحبتاز جمله دیگر موضوعات مهم این برنامه که در طول سال  .تر است سطحی وسیع

جین کمونیستشی  حزب  کل  دبیر  بر    پینگ،  تکیه  شده  فراوان  تأکید  آن  بر  نیز  چین  خلق  جمهوری  رئیس  و 

به آن در    های داخلی از طریق نوآوری و همین طور توسعه سبز است. دو موضوعی که در کنار فقرزداییتوانایی 

پایدار   توسعه  خوبی   ۲۰۳۰برنامه  به  چین  دولت  و  کمونیست  حزب  رهبران  است.  شده  اشاره  نیز  ملل  سازمان 

ا شدهمتوجه  موضوع  تحقق ین  و  نظر  هر  از  پایدار  توسعه  به  رسیدن  و  کشور  اقتصادی  رشد  تداوم  برای  که  اند 

ه، هماهنگ و سوسیالیست پیشرفته باید  دومین هدف صد ساله کشور یعنی تبدیل شدن بک یک کشور قوی، مرف

های مختلف بتوانند  د تا در زمینه ها را در پیش بگیرنترین فناوری ای مبتنی بر نوآوری و مسلط شدن به جدید برنامه 

منابع   توسعه، حفظ  و  دیگر مهم حیات  عامل  دیگر،  از سوی  بیاورند.  ارمغان  به  برای مردم خود  را  و سعادت  رفاه 

ها خواهد بود. از همین رو، بار دیگر در طرح پیشنهادی خود بر  و کره زمین به عنوان خانه تمام انسان   جایگزین ناپذیر

ب نسبت  چین  آالیندهتعهد  کاهش  های ه  انرژی  با  خود  مصرفی  انرژی  منابع  بیشتر  چه  هر  کردن  جایگزین  و  ها 

روز چین تنها در یک مدت کوتاِه کمی بیش از  ام  .اندتجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و برق بادی اعالم پایبندی کرده 

تصاد بزرگ جهان، همچنان لقب در ساله به میانه مسیر توسعه خود رسیده و با وجود تبدیل شدن به دومین اق  4۰

ساله است که با    ۱5کشد. اکنون گام بعدی برای چین شامل یک برنامه  حال توسعه را در ادامه نام خود یدک می 

بل اهداف  به  تا سال  رسیدن  پیشرفته    ۲۰۳5ند مدت خود  مرز کشورهای  به  ناخالص خود  تولید  و رساندن سرانه 

کشور سوسیالیستی یک  به  تبدیل  از    جهان  بسیاری  گفته  به  آن  به  رسیدن  که  هدفی  جهان شود.  در  پیشرفته 

اهد بود و تحقق پذیر خونظران تنها با پایبندی به مسیر توسعه ویژه سوسیالیستی چین امکانکارشناسان و صاحب
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 : رسفا  یخبرگزار -

 پیشتازی ترکمنستان در صادرات گاز به چین 

به چین، همچنان »عشق آباد« در تامین گاز    ۲۰۲۰با وجود کاهش صادرات نفت و گاز ترکمنستان در ماه اوت سال  

ای خبرگزاری فارس، علی رغم کاهش صادرات نفت و  به گزارش خبرنگار دفتر منطقه  .به این کشور پیشتاز است

در     .به چین، همچنان »عشق آباد« در تامین گاز به این کشور پیشتاز است  ۲۰۲۰اه اوت سال  گاز ترکمنستان در م

یارد متر مکعب رسیده  میل  ۲.۲۷6   درصد همراه بود که به میزان  ۳.4ماه اوت، میزان تامین گاز عشق آباد با کاهش  

با توجه به اینکه کل واردات گاز چینی از طریق خط لوله در آگوست سال   میلیارد متر   ۳.۸5۳جاری بالغ بر  است. 

است بوده  آگوست    .مکعب  در  چین  انرژی   ۲۰۲۰همچنین  جهانی  شرکت  از  غیر  به  کنندگان  تامین  سایر  توسط 



 
درصد نیز در تامین انرژی کاهش یافته    ۰.۲  -درصد و میانمار    ۱.4درصد، قزاقستان    ۰.۷»گازپروم« مانند ازبکستان  

در ماه سپتامبر، عشق آباد در تامین گاز به این کشور از یک موقعیت پیشرو    بر اساس اطالعات گمرک چین،  .است

 انتهای پیام/ح  .برخوردار است

 

 المللی چین هانگژو در نمایشگاه بین ۲۰۲۲های آسیایی غرفه بازی

بین  نمایشگاه  بازی در  چین،  صنعت  و  فرهنگ  آسیایی  المللی  است  ۲۰۲۲های  غرفه  دارای  گزارش    .هانگژو  به 

های فرهنگ و صنعت  هانگژو قرار است در چهاردهمین دوره نمایشگاه   ۲۰۲۲های آسیایی  گزاری فارس، بازی خبر

این نمایشگاه از روز گذشته آغاز به کار کرده و فعالیت آن تا یکشنبه ادامه خواهد داشت. این   .چین معرفی شود

همایش  مرکز  در  بیننمایشگاه  بازی می  برگزار White Horse Lake المللیهای  برگزاری  کمیته    ۲۰۲۲های  شود. 

بار غرفه  برپا کرده استبرای نخستین  نمایشگاه  این  در  را  آماده بازدیدکنندگان می    .ای  در مورد  این  توانند  سازی 

)  ۲5تا    ۱۰ها که روزهای  بازی  تا    ۱۹سپتامبر  برگزار می ۱4۰۱مهر    ۳شهریور  از  شود، کسب اطالع ک(    ۲نند. بیش 

توانند نمی کرونا بازدید آنالین برای افرادی که به دلیل  .ینی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارندهزار موسسه چ

 /انتهای پیام .در نمایشگاه حضور داشته باشند، وجود دارد

 

 : جهان اقتصاد -

 العات خود را چه زمانی راه اندازی می کند؟ چین شبکه ملی اط

بودن  ملی  و  اطالعاتی  فضای  به  ناخواسته  نفوذ  ممنوعیت  اصل  دو  بر  مبتنی  چین  در  سایبری  حاکمیت  حق 

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، چین میزبان بزرگترین جامعه    حکمرانی بر فضای مجازی استوار است.

میلیون نفر بوده است و تا سال    ۸۴۰  حدود  ۲۰۱۹آمار جمعیت اینترنتی چین تا سال    آنالین در جهان است. بر اساس

درصد است و این    ۶۰میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس آمار ضریب نفوذ اینترنت در چین در حدود    ۹۷۵، به  ۲۰۲۳

هر   از  دهد  می  نشان  چینی    ۵میزان،  کنند.   ۳شهروند  می  استفاده  اینترنت  از   نفر 

ت نقش  این**  افزایش جمعیت  در  ارزان  نقش //    ترنتی چینلفن های هوشمند  ارزان قیمت،  تلفن های هوشمند 

سال   در  کنند.  می  ایفا  چین  اینترنتی  جمعیت  افزایش  در  را  از  ۲۰۱۹مهمی  بیش  برای    ۹۰،  چین  مردم  از  درصد 

فی تماشای  پیام،  ارسال  کردند.  استفاده می  تلفن همراه خود  از  اینترنت  به  از دسترسی  و شنیدن موسیقی  لم 

است   رایجی  کارهای  در  جمله  همراه  تلفن  کاربران  واقع  در  دهند.  می  انجام  همراه  تلفن  با  افراد  که 

از   چین کشور بین جمعیت    ۷۰روزانه بیش  از  آنالین سپری می کنند.  را به صورت  از زمان خود  میلیون    ۶۰۰درصد 

را استفاده می کنند،   آنالین  پرداختن  از ط  ۵۸۰نفری که روش های  پرداخت  کار گیری خدمات  به  نفر  ریق  میلیون 

دهند.  می  ترجیح  را  همراه   تلفن 

در چین** مسدود   اجتماعی خارجی  تا سال  //    شدن شبکه های  آمار  اساس  نفر    ۶۷۴، حدود  ۲۰۱۸بر  میلیون 

کاربر چینی در شبکه های اجتماعی فعال هستند. با مسدود شدن توتیتر، فیس بوک و یوتیوب در این کشور شبکه 

بزرگترین بازار شبکه    بران زیادی را به خود جذب کردند و چین تبدیل بههای اجماعی محلی از جمله وی چت کار

در بین کاربران اینترنت به خصوص نسل جوان، شبکه های اجتماعی جذابیت بسزایی   های اجتماعی شده است.

یت  درصد افراد ر ضا  ۶۰، در بین کاربران شبکه های اجتماعی بیش از  ۲۰۱۷دارد. در نظرسنجی انجام شده در سال  

الم کردند. بنا به گفته افراد شرکت کننده در نظرسنجی، شبکه های خود را از به کار گیری شبکه های اجتماعی اع

اجتماعی عالوه بر اینکه سبب حفظ ارتباط آنها با خانواده و دوستانشان می شوند، دانش و آگاهی ایشان را نسبت  

دهند. می  افزایش  جهان  اتفاقات  و  مسائل   به 
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مجازی چین تأسیس شد. شین جین پینگ رئیس اداره فضای  //    ۲۰۱۴ه فضای مجازی در چین در سال  ** تاریخچ

جمهور کشور چین به عنوان رئیس و لی کی کیانگ نخست وزیر چین به عنوان نائب رئیس این نهاد انتخاب شدند.  

اینترنت چین   با  وزارتخانه های مرتبط  روسای  تمام  تقریبا  نهاد،  این  در  دارند.هم چنین  مربوط   حضور  جریان های 

بومی و بین المللی منجر شد دولت چین نسبت به حکمرانی و اداره فضای فضای اینترنت، جدی تر وارد   اینترنت به

، اینترنت مستقیما به امنیت ایدئولوژی ملی و امنیت ۲۰۱۳عمل شود. طبق گفته رئیس جمهور این کشور در سال  

با هدف پایان بخشیدن به هرج ومرج در اجرای قوانین، اداره کل   ۲۰۱۴رژیم مربوط می شده است. باالخره در سال  

ت چین  در  اینترنت  حاکمیت  قوانین  مجدد  تنظیم  برای  مجازی  شد. فضای   أسیس 

پروژه    ۲۰۰۸تا    ۱۹۹۸کشور چین در فاصله سال های  //    ۱۹۹۸از سال    ** اجرا شدن شبکه ملی اطالعات در چین

ای را تحت عنوان »سپر طالیی« اجرا نموده است. بازه زمانی اجرای پروژه حدود یک دهه است که فاصله زمانی  

مین زده می شود افراد فعال در این پروژه بین  قابل توجهی محسوب شده و نشانگر اهمیت ملی پروژه است. تخ 

هزار نفر بوده اند. یکی از خروجی های این پروژه، فایروال بزرگ چین بوده که معادل سایبری دیوار بزرگ    ۵۰ا  ت   ۳۰

چین دانسته می شود. اجرای این پروژه را می توان برابر راه اندازی شبکه ملی اطالعات در کشورمان دانست که  

از دیگر اقدامات کنترلی   ته و به بهره برداری رسیده است.یار زودتر آغاز شده و بالطبع زودتر نیز خاتمه یافالبته بس

صاحبان   چین  اساس، حکومت  این  بر  نمود.  اشاره  مبدأ  از  اطالعات  کنترل  به  توان  می  چین  توسط  گرفته  صورت 

غیر این صورت آن سکو فیلتر خواهد شد.  سکوهای خارجی را مجبور به اطاعت از خواسته های خود کرده که در  

مثال، کاربران    برای  برای  بفرد  روایتی منحصر  نمایش  به  را مجبور  گوگل  دولت چین، شرکت  زمانی  مقطع  یک  در 

به  سکویی  کمتر  فیلترینگ،  بحث  در  چین  طالیی  سپر  توانمندی  به  توجه  با  بود.  کرده  خاص  موضوعی  در  چینی 

چی حکومت  های  خواسته  با  است. مخالفت  داشته  تمایل   ن 

حق حاکمیت ملی بر اطالعات ارائه شده    //  به حاکمیت سایبری چین ممنوع است  ** طبق قانون نفوذ ناخواسته

توسط اینترنت در چین از اهمیت زیادی برخوردار است. حق حاکمیت سایبری در چین مبتنی بر دو اصل است: نفوذ 

باید ممنو به »فضای اطالعاتی« کشور  اناخواسته  تا  امکان می دهد  به چین  این موضوع  در عمل  ز قرار  ع شود. 

تغییر جهت  ثانیا:  کند.  بر چین جلوگیری  نظام حاکم  نظر  از  زیانبار  عقاید  و  ایده ها  در معرض  گرفتن شهروندانش 

حکمرانی اینترنت از عناصر فعال شامل دانشگاهیان و شرکت ها است به مقری بین المللی از قبیل سازمان ملل.  

بنابراین توجه به اصل   به خود دولت و حاکمیت منتقل شود.این اقدام سبب می شود تا قدرت از شرکت ها و افراد  

حاکمیت سایبری یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی در کشور چین به حساب می آید. بر همین  

ت و فناوری های راهبردی و بنیادین فضای  اساس، اقدامات فعاالنه ای چون سرمایه گذاری وسیع در علوم، تحقیقا

سعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس های اجتماعی تحت وب بومی به جای خیل عظیم سرویس های  مجازی، تو

اقدامات   از جمله  با جرائم سایبری  مبارزه  در  و همکاری حقوقی  توان سایبری  تقویت شدید  و  توسعه  آمریکایی، 

 د. هنگ بومی و دغدغه های اجتماعی در چین محسوب می شوانجام گرفته جهت حفاظت از فر

 

 : صبح اقتصاد -

 چین و آمریکا ، تقابل دو راهبرد 

و بیشتر در خصوص چین ضرب المثل فارسی مثل سگ و گربه به جان هم افتاده اند امروز کم و بیش جهانی شده  

 .و آمریکای بعد از کرونا مصداق نسبی مناسبی یافته است

ضرب المثل فارسی مثل سگ و   , صبح اقتصاد خبرگزاری تحلیلی واحد به گزارش//  ، تقابل دو راهبرد آمریکا و چین

ای بعد از کرونا مصداق  و آمریک چین گربه به جان هم افتاده اند امروز کم و بیش جهانی شده و بیشتر در خصوص
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است یافته  مناسبی  وب    .نسبی  که  یادداشتی  در  هیلمن  و  جاناتان  راهبردی  مطالعات  موسسه  سایت 

انداز سیاست خارجی خود رونمایی پینگ از چشمجین آن را منتشر کرد؛ نوشته که زمانی که شی  آمریکا المللبین

های تر کردن روابط اقتصادی کشورها، تعمیق همکاریکرد، اظهار داشت : » هدف طرح جاده و کمربند نزدیک  می

توسعه را بیشتر و سوء   «؛ اما در عوض، این پروژه بدهی کشورهای درحالمتقابل و گسترش فضای توسعه است

تر کرده است«. این که جاناتان هیلمن با چه عینکی به  را آلوده تر و فضای توسعهیکدیگر را عمیق ها نسبت به ظن

شرا چین راهبر اعتبار  به  شاید  و  است  مربوط  او  خود  به  البته  میکند  نگاه  پینگ  جین  شی  اظهارات  امروز  و  یط 

با  زمینه گسترش تخاصم را برای فرار به جلو برای کاخ سفید فراه آمریکا اقتصادی در م میکند ، چرا که واشنگتن 

تالش کرده است تا پیشرفت آن را متوقف کند، اما معایب و   « چین برجسته کردن خطرات طرح » جاده و کمر بند

انداز خود را برای ایجاد »اقیانوس هند متحده چشممحیطی این طرح را نادیده گرفته است. ایاالت های زیست چالش 

گذاری و تدارکات متمرکز کرده است. اگرچه این طرح با سرعت ط تجاری، سرمایه منظور بهبود محیو آرام آزاد« به  

خیلی کمی زمینه تحقق و عملیاتی می یابد اما فرایند تقابل تجاری را بهینه نموده و زمینه همگرایی کشور های در  

باح را  جغرافیا  این  ضعف آمریکا اشیه  میکند.  تر  فراهم  غرب   ، عمده  بطور  محیط  دولت و  حوزه  در  زیست،   ترامپ 

گزینه   ارائه  برای  و متحدان  با شرکا  تقا   های جایگزینهمکاری  در  باو  را محدود میپروژه    بل  در  های چینی  کند. 

های   طه آبی با استرالیا و ژاپن خبر داد که تالشی برای تأیید پروژه اندازی شبکه نقترامپ از راه دولت ۲۰۱۹نوامبر  

ز در تالش است تا شرکای دیگر را نی آمریکا اردهای کیفیت مورد توافق است. اگرچه،زیرساختی مطابق با استاند

به  اروپایی  اما کشورهای  آورند،  در  آن  دنبال می   به عضویت  را  آبی، شبکه سبز  نقطه  و کجای شبکه  نند. شرکا 

محیطی مشترک هستند. یک سال پیش، های زیست  متحده در پروژهمتحدان پیشنهاد غربی منتظر همراهی ایاالت

یدار و زیرساخت باکیفیت« خبر دادند که تمرکز آن بر  اتحادیه اروپا و ژاپن از توافقنامه »همکاری بر اساس اتصال پا 

به  خردمندانه  رویکردهای  ح  پیشبرد  در  زیست ویژه  طرحوزه  اما  اند  همه  آمریکا محیطی  البته،  ندارد.  پیوست 

نشینی و اصالح  را مجبور به عقب   دولت های مردمی اجازه دهنددهایی نیستند که به سازمان کشورها دارای نها

های خود قربانی های پروژه زیست را در قبال کمتر شدن هزینه  ها حاضرند محیط دولت تصمیمات خود کند. برخی

نند. شاید کاخ سفید از این گزینه بهره برداری می کند. در تقابل با سیاست های توسعه طلبی و ایجاد دست انداز  ک

اما بسیار مصمم به توسعه سرمایه گزاری های  چین  و متحدانش در منطقه  آمریکا برای پروژه های چینی توسط 

اخیرا همین  میدهد  ادامه  منطقه  در  اس بانک خود  کرده  اعالم  چاینا  از     تآف  بیش  امسال  ژوئن  پایان    ۱۴۰تا 

ضمنا بیش از     مهمی از آن را هم هزینه کرده است ،  در طرح »یک کمربند یک جاده« اختصاص و بخش دالر میلیارد

تأم  ۶۰۰ را  در منطقه  آن طرح عظیم  بیانیهپروژه مهم  مالی کرده است. طبق همین  توسط   ین  آف چاینا   بانک که 

است شده  اخیر   صادر  سال  چند  مداوم  در  طور  به  مدت   و  دراز  راهبرد  به  متکی  در    ۳۰در   چین و  آتی  سال 

  ، یکم«  و  بیست  قرن  دریایی  ابریشم  جاده  و  ابریشم  جاده   « انداز  چشم  و  افتصاد  با  مرتبط  اقتصادهای 

گذاری های مهمی انجام شده است. جدای از ساخت و ساز و توسعه بندر گوادر در پاکستان که به زعم  سرمایه 

ثانی دوبی  به  نهادها  بسیاری  طرح  این  طی  شد  خواهد  در  تبدیل  های  ۲۴یی  کشور  در  عمدتا  و  منطقه     کشور 

ه  چاینا، ک    آف  بانک سال پیش تا کنون،  ۵اند. بمنظور تامین مالی همین نهاد ها از  کننده، تأسیس شده  مشارکت 

را به  بار اوراق مشارکت این پروژه    ۵سرمایه گزاری و تملک دارایی است،     قدرت    از لحاظ چین بزرگ بانک چهارمین

اکتبر   ارز ۷ در  امروز  اوراق  آن  کل  ارزش  که  است  رسانده  فروش  به  و  کرده  منتشر  رقم  ۲۰۲۰مختلف   ۱۴.۶   به 

ب دالر میلیارد مصمم  است.  در   چین ودنرسیده  را  واشنگتن  شک  بدون  منطقه  های  کشور  با  روابط  توسعه  در 

کر نظر  صرف  کاخ سفید  برای  باقیمانده  راه  تنها  و  داد  خواهد  قرار  راهبردی  کاهش حضور  بازی  تنگنای  لج  از  دن 

اسالمی تحریم  دراعمال جمهوری  مشارکت  با  نفتی  های  گذاری  سرمایه  در  جدی  حضور  و  خلیج  در ایران ها 

راهبرد فارس با  تقابل  در  را  غرب  گیری  اندازه  قابل  نسبتا  سهم  میتواند  که  البته افزایش   چین است  دهد.که 
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والسالم  است.  پایدار  و  کلیدی  تصمیم  اتخاذ  مانع  آمریکایی  احزاب  میان  در  حتی  غرب  در  دیدگاهی    تضادهای 

 منبع خبر : صبح اقتصاد  - حمیدرضا نقاشیان

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

چین به آمريكا ضمانت  : ۱۳۷۶آبان  ۹هللا هاشمی؛ خاطرات آیت  تورق خاطرات چهره ها در »انتخاب«؛

اى آمريكا و تهديد  اى با ايران را در مقابل دريافت تكنولوژى هستههاى هستهرىکتبی داده، همكا

 نظامى آمريكا علیه عراق، متوقف كند 

هاشمی: هللا  آیت  همكارى  خاطرات  كه  داده  آمريكا  به  كتبى  ضمانت  هستهچین،  مقابل هاى  در  را  ايران  با  اى 

هسته  تكنولوژى  تهدريافت  و  آمريكا  آمرياى  نظامى  كندديد  متوقف  عراق،  علیه  انتخاب    كا  تحلیلی  خبری  پایگاه 

(Entekhab.ir: مرحوم  (  روزنوشت  سال   خاطرات  در  رفسنجانی  هاشمی  هللا  »انتخاب«  ۱۳۷۶آیت  در  هرشب   ،

سال  می  منتشر از  ایشان  خاطرات  پیشتر،  »انتخاب« در ۷۵تا    ۵۸شود.  تاریخ  به   سرویس 

اى درباره اعجاز قرآن و ديگرى  هاى جمعه مطالعه كردم. خطبهبراى خطبه.  است شده داده پوشش روزانه صورت

همسر اخوى احمد آمد و براى    هاى هفته، منجمله تالش آمريكا براى تحريم و انزواى ايران، ايراد كردم.اسبتدر من

اخوى  فرزانه  عصر  كرد.  مشورت  لیدا  دخترش  براى  زاده،  ازدواج  كه  كتابى  به  راجع  و  آمد  طاهر[  انتشارات  ]مدیر 

»نگین نام  به  دوران سازندگى،  در  تهران  توسعه  و  پیشرفت  كار    معرفى  داد؛  توضیح  كرده  تهیه   ، ابريشم«  جاده 

طرح گفتم،  است.  شهردارى  كارهاى  از  موارد  اكثر  است.  فرهنگستان جالبى  مترو،  مثل  غیرشهردارى،  ها،  هاى 

بدانشگاه  و  بعديیمارستانها  كار  گفت،  كنند.  اضافه  را  همه  پیشرفتها  معرفى  و  شان،  گاز  و  نفت  صنايع  هاي 

ها، به عالوه كاالهاى قابل صدور ايران  براى استفاده از اينترنت براى معرفى اين تالشپتروشیمى است و مشورت  

هاى تولید  ز وضع كارهاى نفت و طرح شب، على اخوى زاده و علیرضا توكلى]بینا[ آمدند و گزارشى ا  كه تأيیدكردم.

در خبرها   اده ابريشم« بنويسم.اى بر كتاب »نگین جخواست كه مقدمه  -همسر فرزانه    -نفت و گاز دادند. علیرضا  

همكارى  كه  داده  آمريكا  به  كتبى  ضمانت  چین،  كه  هستهآمده  تكنولوژى  هاى  دريافت  مقابل  در  را  ايران  با  اى 

 ديد نظامى آمريكا علیه عراق، متوقف كند.اى آمريكا و نیز تههسته

 

 : کاربازار -

 التحصیالن بیکار چین، به فکر فارغ

آسیب پی  در  دارد  نظر  در  چین  "کوویددولت  پاندمی  از  ناشی  اقتصادی  فارغ"۱۹-های  بیکاری  میزان  التحصیالن ، 

برای روند بهبود شرایط  که چین  سی، در حالیبیانبه گزارش ایسنا به نقل از سی  .آموزش عالی را کاهش دهد

می تالش  کروناویروس  شیوع  از  پس  خود  فارغ اقتصادی  دانشگاه التحصکند،  جدید  پیدا  یالن  برای  کشور  این  های 

ها به  میالدی که تعداد آن   ۲۰۲۰التحصیالن سال  بنا بر اعالم آمارهای رسمی، کالس فارغ   .کردن یک شغل در تالشند

می   ۸.۷۴ نفر  مقایسمیلیون  در  دارندرسد،  دشوارتری  کار  یافتن شغل  برای  گذشته  با  از     .ه  گزارشی  اساس  بر 

فارغ چشم "کوویدانداز  پاندمی  از  ناشی  صدمات  نتیجه  در  چین،  جدید  بخش"۱۹-التحصیالن  در  همچون  ،  هایی 

 .دافزار و خدمات فناوری اطالعات در استخدام افراد کاهشی فاحش وجود دارصنعت کاالهای مصرفی، تولید، نرم

ت تحت  کمتر  و صنایع حقوقی  دور  راه  از  آموزش  درمان،  و  بهداشت  دیگر، سیستم  قرار  از طرفی  پاندمی  این  اثیر 

که برای اولین بار  "  ۱۹-بیماری "کووید  .کنند، تقریبا ثابت باقی مانده استاند و تعداد افرادی که استخدام میگرفته 

شیوع این بیماری در ماه مارس سال    .ن را به تعطیلی کشانددر ووهان چین ظهور کرد، در ماه فوریه نیمی از چی

https://www.entekhab.ir/fa/news/582318/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6-%DA%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%89%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%89-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%89-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%89-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%83%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/582318/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6-%DA%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%89%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%89-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%89-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%89-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%83%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/582318/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6-%DA%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%89%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%89-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%89-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%89-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%83%D9%86%D8%AF
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اکنون چین در وضعیت هم  .کاهش یافت  %۶.۸تصاد چین نیز در سه ماهه اول سال  جاری در چین متوقف شد. اق 

مرحله خوشبین هستند این  به  نسبت  کشور  این  مقامات  و  است  خود  اقتصادی  یینگ"  .بازیابی   Zhang) "ژانگ 

Ying)   التحصیالن اشتغال در وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین گفت: مطمئنا بسیاری از فارغمدیر بخش

شد خواهند  کار  بازار  وارد  زودی  به  و  هستند  کار  دنبال  به  که  عالی  افزایش    .آموزش  به  دولت  داد:  ادامه  وی 

های دولتی ادامه  توسط شرکت  دهد که در میان این اقدامات، گسترش استخدامپشتیبانی از این افراد ادامه می

در اوایل    .التحصیالن را جذب کرده استلیون نفر از فارغ می  ۲.۸یینگ خاطرنشان کرد: بخش دولتی    .خواهد داشت 

سال که حداقل مدرک کالج دارند،    ۲۴تا    ۲۰ماه جاری، اداره ملی آمار چین اعالم کرد که نرخ بیکاری برای جوانان  

 .درصد باالتر بوده است ۴ نسبت به سپتامبر سال گذشته

 

 :( بنای)ا ران یکتاب ا  یخبرگزار -

 های الکترونیک ها برای قبضه کردن بازار کتابخوان گذاری چینیسرمایه

گزارش  اساس  سرمایه بر  کشور  این  دولت  چین  کشور  از  رسیده  کتابخوانهای  تولید  روی  زیادی  های  گذاری 

است داده  انجام  گزارش  .الکترونیک  ایران به  کتاب  گزارش  (ایبنا) خبرگزاری  اساس  بر  گودایریدر،  از  نقل  های به 

های الکترونیک انجام داده است و  گذاری زیادی روی تولید کتابخوانین کشور سرمایه رسیده از کشور چین دولت ا 

می  نظر  چینیبه  دستگاه رسد  این  بازار  دارند  قصد  شرکتها  از  بسیاری  کنند.  تصرف  نیز  را  تولیدکننده  ها  های 

نیز اکتفا نکرده و قصد    ها به این مسئلههای الکترونیک شعبات بسیاری در چین دارند ولی ظاهرا چینیکتابخوان

شود به طور حتم  وقتی صحبت از کتابخوان الکترونیک می   .های تولیدی را به این کشور بکشاننددارند همه شرکت

گذاران چینی برای  وگوی سرمایه شود. خبرها حاکی از گفت اولین اسم کتابخوان کیندل شرکت آمازون مطرح می

ها در حال های مربوط به کتابخواندر داخل این کشور است. البته تمام مارک  نورود این کتابخوان به چین و تولید آ

تولید می  در چین  توسط سرمایه حاضر  اخیرا  رنگی  الکترونیک  کاغذهای  تولیدکننده  کلیرینک شرکت  گذاران شوند. 

بوک، ریمارکبل ن، پاکت آمازو  .هاستبادامی   ها در اختیار چشم چینی خریداری شده است و حاال آینده این کتابخوان

شرکت از  بسیاری  دستگاهو  همه  الکترونیک  کتابخوان  تولیدکننده  مونتاژ های  چین  کشور  داخل  در  را  خود  های 

که سرمایه می پیداست  از شواهد  ولی  دستگاه کنند  این  تکنولوژی  تا  درصدد هستند  چینی  وارد  گذاران  نیز  را  ها 

از ابزارهای خود را در کشورهای تایوان، مالزی و کشورهای دیگر جنوب کشورشان کنند. آمازون پیش از این بعضی 

در عین حال پکن    .های اخیر همه آنها را تعطیل کرده و به چین آورده استکرد ولی در سال شرقی آسیا مونتاژ می 

در این   ۲۰۲۰ساختمان بزرگ تحت عنوان »مال کتاب« در هر منطقه ایجاد کند. قرار است تا سال    ۱۶قصد دارد تا  

نیز ساخته شود  کتابفروشی  ۲۰۰شهر   مال   .خاص  مقام مسئول گفت ساخت  مراکزی این  عنوان  به  کتاب  های 

سخنرانی برگزاری  برای  مکانی  بلکه  نیست  کتاب  فروش  تنها  کارشان  که  است  مطرح  فرهنگی  تجربه  ها، برای 

های چین در یک دهه  بسیاری از کتابفروشی  استفعالیت های خیریه، حضور برندها و رویدادهای مرتبط با نوآوری  

  .اندهای الکترونیک گرایش پیدا کرده اند و خوانندگان بیشتر به سمت خواندن کتاب اخیر تعطیل شده

 

 :شبکه خبر -

 طبقه   5جابجایی مدرسه 
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به محل دیگری منتقل  های چین با استفاده از فناوری »ماشین راه رونده« جابجا و  ای پنج طبقه در شانگمدرسه

تُنی با کمک این فناوری،    ۶۰۰هزار و    ۶ساله و    ۸۵این ساختمان     به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،  شد.

 با این جابجایی، فضا برای ساختن یک ساختمان تجاری در کنار مدرسه فراهم شد.  متر جابجا شد. ۶۰حدود 

 

 : وزیپدال ن -

رسوخ دانش فنی چینی ها به صنعت    /توسعه محصول رقابتی رویکرد ضروری همکاری ایران و چین

 خودرو ایران

پدال نیوز: همکاری خودرویی ایران و چین که این بار در فاز جدید و با تکیه بر پشتوانه محکم تری آغاز خواهد شد با 

پیش بینی بندهایی در آن، زمینه ورود فناوری به صنعت خودرو را فراهم کرده و انتظار می رود مسیر رقابتی این  

بپیمایدصن تصور  از حد  را سریعتر  زمینه های همکاری    .عت  از  یکی  از خودروکار،  نقل  به  نیوز  پدال  گزارش    ۲۵به 

و   از آن جا که بازار چین به صورت تخصصی در زمینه خودروهای کیفی  و  ایران و چین صنعت خودرو است  ساله 

بهترین م عنوان  به  را  این کشور  توان  وارد عمل شده، می  قیمت  برای سبد ارزان  ارزان  و  کیفی  رجع خودروهای 

رابطه اقتصادی ایران و چین سال ها است که از نزدیکی خاصی برخوردار است    .محصوالت خودرویی ایران دانست

ها در این مدت یکی از و این نزدیکی به ویژه در زمان تحریم کمک شایانی به صنعت خودرو ایران کرده چرا که چینی

تامین مو بهمنابع اصلی  نیاز صنایع مختلف  اولیه و قطعات مورد  بودنداد  اوایل دهه    .خصوص خودروسازی  ،  ۹۰در 

هایی مانند فولکس واگن و هیوندایی را ها به ستون بخش خصوصی صنعت خودرو تبدیل شده و جای شرکتچینی

درصد نزدیک    ۲۰ان به مرز  ها به اندازه ای پیش رفت که سهم آنها از بازار خودروی ایرگرفتند و اوضاع برای چینی

با به نتیجه رسیدن برجام حضور چینی ها در صنعت    .خودرو و سایپا نیز میزبان خودروهای چینی شدندشد و ایران

خودرو به پررنگی گذشته نبود و خودروسازان داخلی شرکت های اروپایی را به چینی ها ترجیح دادند و حال که  

ایران   مدت  از همکاری طوالنی  قرارداد  صحبت  ایران  با حاکمیت  تا  تالش هستند  در  و چین مطرح شده چینی ها 

بر این اساس   .همکاری به امضا برسانند تا با تغییر دولت ها و رویکرد آن ها، این همکاری دستخوش نوسان نشود

ری  در سند راهبردی این همکاری مشترک، سه محور برای همکاری خودرویی ایران و چین تعریف شده که»همکا

دو کشور و    های خودروساز ایران و چین به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازاربین شرکت

با دو خودروساز بزرگ  های تولید«، »مشارکت شرکتکشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه های خودرویی چینی 

از قبیل اشتراک ایجاد پلتایرانی  های مشترک و…« و همچنین »طراحی شهرک  فرمگذاری دانش فنی در زمینه 

آتی  اصلی همکاری  محور  تجدیدپذیر«، سه  انرژی  فناوری  از  بر استفاده  تمرکز  با  مرتبط،  و صنایع  صنعتی خودرو 

به  چین  و  ایران  می خودرویی  ایرانی  .رودشمار  همکاری  این  آغاز  با  اساس  این  فنی  بر  دانش  و  سرمایه  از  ها 

بهره   چینی  چشمخودروسازان  عوض  در  و  برد  خودروی  بادامیخواهند  استراتژیک  بازار  در  پررنگی  حضور  نیز  ها 

توسعه محصول و اقتصادی نیاز امروز صنعت خودرو ایران است و الزم است این موضوع در   .ایران خواهند داشت

با برنامه ریزی درست   همکاری مشترک ایران و چین مدنظر قرار گیرد چرا که صنعت خودرو پتانسیل باالیی دارد که

 .می توان به این هدف دست یافت

 

 :مطالعات صلح یالملل نیمرکز ب -

 گسترش روابط دو جانبه چین و عربستان؛ دالیل و پیامدها 
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روستایی الملل  /مجتبی  بین  روابط  پژوهشگر  و  دانشگاه  /کارشناس  مدرس  و  المللی   /پژوهشگر  بین  مرکز 

سعودی بود.  عربستان سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و  ۲۰۲۰سال    -   IPSC– مطالعات صلح

روابط دو کشور طی سه دهه گذشته به طور پیوسته در همه زمینه ها گسترش یافته است. این توسعه محکم  

نیز به دنبال داشته و   پیامدهای خاصی  به دنبال آن  را می توان به عوامل متعددی نسبت داد که  روابط دو جانبه 

تا برقراری    ۱۹4۹پیروزی انقالب کمونیستی چین در سال  از زمان    دارد که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت. 

با رسمی  نبود.  ۱۹۹۰در سال   عربستان روابط  برقرار  کشور  دو  میان  مساعدی  کمونیستی  عربستان روابط  الحاد 

با این حال در   آمریکا به عربستان چین را نمی پذیرفت و چین نیز سرسپردگی و غرب را مورد انتقاد قرار می داد. 

سعودی از به رسمیت   عربستان را داد اما عربستان ، جمهوری خلق چین درخواست برقراری روابط با۱۹۷5سال  

روابط با تایوان به عنوان   شناختن حزب کمونیست چین به عنوان یک کشور خودداری کرد و همچنان به گسترش

با   دولت اصلی چین ادامه داد. افول جنگ سرد و تغییر رویکرد چین از ایدئولوژی کمونیسم به سوی روابط نزدیک 

سال   در  کشور  دو  تا  شد  باعث  غرب،  کنند.  ۱۹۹۰جهان  برقرار  دیپلماتیک  روابط  رسمی  طور  آخرین  عربستان به 

کشور عربی بود که چین را به رسمیت شناخت. تصمیم برای برقراری روابط دیپلماتیک از نظر سیاسی برای هر دو 

و به دنبال    طرف مهم بود. برای چین، این پایان تالش ها برای رسمیت بخشیدن به روابط با تمام کشورهای عربی

سعودی نیز این اقدام اهمیت خاصی  عربستان آن توانایی برای کار دیپلماتیک در جهان عرب به طور کلی بود. برای

دیپلما  روابط  ایجاد  معنای  به  که  چرا  بود.داشت  ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائمی  عضو  پنج  هر  با  بنیان   تیک 

ازهمکاری به سوی خرید نفت  آغاز شد. چین  اقتصادی  مبادالت  از  و دولت  عربستان های دو کشور  یافت    گرایش 

سرمایه  جذب  درصدد  نیز  چین،گذاری سعودی  منظر  از  برآمد.  چین  از  خارجی  یکی  عربستان های  دلیل،  دو  به 

انر گسترده  منابع  دیگری  و  اسالم  جهان  در  ژئواستراتژیک  که ژی موقعیت  دارد  راهبردی  اهمیت  فسیلی  های 

را به تأمین   عربستان آفرینی این کشور در پروژه »یک جاده، یک کمربند« چین را افزایش داده است. این امرنقش 

ت چین  برتر  است.کننده  کرده  منظر   بدیل  می عربستان از  چین  پروژه  نیز  اجرای  و  توسعه  در  جدی  نقشی  تواند 

»چشم  اجتماعی  و  روابط۲۰۳۰انداز  اقتصادی  که  حالی  در  باشد.  داشته  فشارهای   عربستان «  دلیل  به  غرب  و 

منافع زیادی را از گسترش روابط   عربستان و حقوق بشری در حال تضعیف شدن است، هم چین و هم  ایدئولوژیک

نیز همکاری با چین را   خلیج فارس داشت. تولید کنندگان نفت و سایر کشورهای عربی هنددو جانبه با یکدیگر خوا

ارزیابی می کنند. پس از سالها   ناآرامی های منطقه ای، بسیاری از متحدانمثبت  و  ایمان   خاورمیانه هرج و مرج 

. اعالمیه تعهد چین برای احترام به حاکمیت کشورها و تعهد آشکار آن به منافع  هنداز دست می د آمریکا خود را به

مورد   آمریکا ت و کشورهایی که در جنگ علیه تروریسممتقابل، جذاب است. چین در میان کشورهای تولیدکننده نف 

این کشورها ، چین و  برای مردم  آورد.  زیادی را به دست می  بنگالدش قلب های  پاکستان و  هدف هستند مانند 

می خواهد وابستگی خود را  سعودی یک اقتصاد وابسته به نفت است اما   عربستان  گزینه محبوب است. آمریکا نه

آینده بکاهد.   انرژی در  به عنوان منبع  از اهمیت نفت  پذیر ممکن است  انرژی های تجدید  زیرا  به نفت کاهش دهد 

پایگاه اقتصادی خود را متنوع و گسترده کند. چین نیز مایل است همکاری   سعودی می خواهد عربستان همچنین

با را  نیاز خود   عربستان اقتصادی خود  مورد  انرژی  بیشتر  که  چین کشوری است  دهد.  ارتقا  از طریق سعودی  را 

اقتصاد   دومین  عنوان  به  و  دارد  خود  اقتصاد  توسعه  از  بسیار خوبی  تجربه  چین  کند.  می  تأمین  وارداتی  سوخت 

به تواند  می  چین  است.  شده  ظاهر  جهان  را  عربستان بزرگ  اقتصادی  مختلف  های  بخش  تا  کند  کمک  سعودی 

توسعه دهد. مجموع این موارد سبب شده است تا شاهد گسترش هر چه بیشتر روابط دو کشور به   عربستان در

بخ در  باشیم.خصوص  اقتصادی  دو   ش  هر  برای  مهمی  مسئله  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  توسعه 

ای حل مسئله سعودی و چین است و این توسعه بر روابط انرژی آنها تأثیر خواهد گذاشت. چین بر عربستان کشور

آلودگی تحت فشارهای فزاینده داخلی قرار دارد و در نتیجه، بسیار حیاتی است که این کشور از وابستگی به زغال  
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میلیارد    ۳6۰سنگ فاصله گرفته و بخش انرژی های تجدیدپذیر خود را توسعه دهد. چین اخیراً اعالم کرده است که  

میلیون شغل در بخش انرژی های    ۱۳ی خواهد کرد، که ایجاد بیش از  دالر در منابع انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذار

را به دنبال خواهد داشت. جلوگیری از رشد گازهای گلخانه ای که به گرم شدن کره    ۲۰۲۰تجدید پذیر تا پایان سال  

در فصل  به خصوص  را  از شهرهای چین  بسیاری  و  پکن  که  دوده  میزان  کاهش  و همچنین  کنند  زمین کمک می 

تان در بر می گیرد از دیگر مزیت های روی آوری چین به انرژی های تجدیدپذیر است که در این زمینه نیاز به  زمس

  4۳توسط چین   عربستان ، واردات نفت خام  ۲۰۱۹  دارد. در ماه مه  عربستان واردات بیشتر سوخت های فسیلی از

د نشان  که  یافت  افزایش  است.ه  هنددرصد  کشور  دو  میان  روابط  توسعه  باالی  سعودی،  عربستان برای  حجم 

اده  توسعه انرژی خورشیدی ، بادی و هسته ای نقشی حیاتی در ایجاد تنوع در مصرف انرژی داخلی و توقف استف

داشت. خواهد  آن  داخلی  برق  تقاضای  اصلی  منبع  عنوان  به  نفت  اقتصاد   عربستان از  بیستمین  دارای  سعودی 

نفت   بزرگ  کننده  مصرف  پنجمین  حال  این  با  است،  جهان  در  حاضر،بزرگ  حال  در  یک  عربستان است.  سعودی 

چهارم نفتی را که از طریق مصرف داخلی تولید می کند، مورد استفاده قرار می دهد و این میزان مصرف با سرعت  

سعودی به یک وارد کننده   عربستان حال رشد است، که اگر روند در این مسیر ادامه یابد،  هفت درصد در سال در

سال   تا  نفت  روند،    ۲۰۳۸خالص  این  تداوم  صورت  در  که  است  بدیهی  شود.  می  موجودیت  تبدیل 

روبرو خواهد شد. عربستان اقتصادی دهه    با خطری جدی  تا  دو کشور  نیز هر چند  نظامی  روابط  زمینه    ۱۹۹۰در 

سعودی که  عربستان آغاز شده بود. ۱۹۸۰دفاعی آنها از دهه  روابط دیپلماتیک رسمی با یکدیگر نداشتند، اما روابط

و اسرائیل به شدت احساس خطر می کرد هنگامی که برای دستیابی   ایران در این دهه از جانب جمهوری اسالمی

به موشک های میان برد بالستیک به سمت غربی ها روی آورد و با دست رد آنها رو به رو شد رو به سوی چین کرد  

ت  و طی توافقاتی محرمانه، دو کشور به عقد قراردادهایی در این زمینه روی آوردند، خریدهایی که البته به صور

ژانویه   در  گرفت.  صورت  و  ۲۰۱۲پنهانی  چین  معنی   عربستان نیز،  به  که  کردند  امضا  را  ای  نامه  توافق  سعودی 

سعودی ، هدف »افزایش همکاری بین دو کشور در زمینه   عربستان افزایش همکاری های هسته ای بود. به گفته

تقویت همکاری های   برای  را  زمینه  این معامله  آمیز« است.  اهداف صلح  برای  اتمی  انرژی  از  و استفاده  توسعه 

سعودی فراهم می کند که در زمینه هایی مانند   عربستان و اقتصادی بین جمهوری خلق چین وعلمی ، فناوری  

تأمین   همچنین  و  تحقیقاتی  راکتورهای  و  ای  هسته  های  نیروگاه  توسعه  و  ای نگهداری  هسته  سوخت  اجزای 

ای هسته  های  همکاری  توافقنامه  چهارمین  نامه  توافق  این  است.  توافق   عربستان متمرکز  از  پس 

بود. آرژانتین ، فرانسه با جنوبی  کره  فزاینده   عربستان روابط  و  رابطه  یک  به  تبدیل شدن  حال  در  چین  و  سعودی 

جمهوری  و  متحده  ایاالت  مانند  کشورها،  این  رقیبان  و  متحدان  است.  جهانی  پیامدهای  دارای  که  است  مهم 

را از نزدیک زیر نظر بگیرند زیرا این امر پیامدهای مهمی در بخش های  عربستان ، باید روابط چین وایران اسالمی

های و سیاست  دارد.  انرژی  آنها  دنبال   عربستان خارجی  به  و  اند  برده  پی  رابطه  این  اهمیت  به  چین  و  سعودی 

هر دو کشور مفید خواهد   ادغام بیشتر کشورهای خود از طریق مسئله انرژی و روابط اقتصادی هستند که برای

سعودی و حتی بیشتر  عربستان بود. انرژی های تجدیدپذیر به طور فزاینده ای به بخش مهمی از ترکیب انرژی در

تبدیل خوا چین  از   هنددر  بسیاری  برای  غالب  انرژی  منبع  نفت همچنان  بینی  پیش  قابل  آینده  برای  چند  هر  شد، 

بخش ها خواهد بود. گسترش روابط در این حوزه ها پیش از هر چیز گسترش روابط در بعد سیاسی و حتی نظامی 

 را در سال های پیش رو اجتناب ناپذیر می کند. را بین دو کشور
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 :33  هفته یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «انجام مسئوليت با دلسوزی»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 .رائِحَةَ الجََنُّةِ رَحْیَبِهِ نَفْسَه  لَمْ  ح وط یَبِما   مح طْه یَوَلَمْ   نَی مِنْ أمْرِ الم سِْلمِ  یَامْرِئٍ وَلِ مَای ُّأ

ها مانند و در کار آن  رد یاز کار مسلمانان را بر عهده گ یکس بخش  هر

 بهشت را استشمام نخواهد کرد. ی نکند، بو ی کار خود دلسوز

 1۴۶5۴، ح ۲0، ص  ۶کنزالعمال، ج 

 :دوم یثدح

 آنحضرت(  والدتسبت )بمنا  «ماريب   ازين تالش برای رفع نتيجه  »

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 وَلَدَتْه  أ م ُّه    وٍْمَیخَرَجَ مِنْ ذ ن وبِهِ کَ قْضِهَاـیَحَاجَةٍ ـ قَضَاهَا أوْ لَمْ    یفِ ضٍی لِمَرِ یمَنْ سَع 

مانند  ،چه نسازدچه آن را برآورده سازد، ،بکوشد یماری ب  ازین یکس براهر

 .شودیمادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  که از یروز

 1۶، ص ۴ج  ه،ی الفق  حضرهیمن ال
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