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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 تغییر لحن شاید، تغییر رفتار هرگز /   چین انتظار دارد بایدن به اندازه ترامپ سختگیر باشد 

آبان ماه به جرگه کشورهایی پیوست   ۲۳سرانجام پس از چند روز تاخیر، دولت چین هم روز جمعه   : اقتصاددنیای 

ریاست در  بایدن  پیروزی  چینیکه  گفتند.  تبریک  او  به  را  و  جمهوری  خصومت  سال  چند  از  پس  که  امیدوارند  ها 

وفان در روابط دو کشور باشد. اعتمادی میان این کشور و ترامپ، دوران بایدن دوره صلح و آرامش و خوابیدن تبی

در گزارش   ژونگ«  نیویورک   ۱۳»ریموند  برای  روابط دوجانبه  نوامبر  در  آغاز گرمی  از  پیام چین نشان  نوشت،  تایمز 

وانگ ونبین«، یکی از سخنگویان دستگاه دیپلماسی چین، در یک کنفرانس خبری با اشاره به پیروزی بایدن  »  .است

هریس   کاماال  اولی  معاونت  می و  تبریک  هریس  خانم  و  بایدن  آقای  »به  آمریکا  گفت:  مردم  انتخاب  به  ما  گوییم. 

گذاریم.« او افزود وزارت خارجه پیش از این اندکی تامل کرد تا نتیجه انتخابات مشخص شود و سپس  احترام می

رو و  قوانین  به حقوق،  افزود  ادامه سخنانش  در  چین  خارجه  وزارت  مقام  این  بدهد.  تبریک  در  یه پیام  آمریکا  های 

آورد و تیم او در ترامپ هنوز رسما نتیجه انتخابات را نپذیرفته و اما و اگر می  .گذاردتعیین برنده یا بازنده احترام می

حال تنظیم شکایت حقوقی و به چالش کشیدن نتیجه انتخابات است. اما این امر باعث نشده که رهبران جهان به 

تایمز، معنای دیگر پیام تبریک رهبران جهان به بایدن این است که از ه گزارشگر نیویورکبایدن تبریک نگویند. به نوشت

آمریکا در   از متحدان دموکراتیک  نپذیرد. بسیاری  را  نتیجه  ترامپ  اگر  انتخابات است حتی  برنده  بایدن  نظر جهانیان 

گفته  تبریک  او  به  و  کرده  بایدن صحبت  با  از رهبرجهان  نفر  اما چندین  با  اند،  روابط گرمی  که  اقتدارگرای جهان  ان 

جمهور  اند »والدیمیر پوتین«، رئیس اند. از آن جملهترامپ در دوران ریاست او داشتند، همچنان سکوت اختیار کرده 

ترین حد خود رسید، جمهور برزیل. در دوران ترامپ، روابط آمریکا با چین به پایینروسیه و »خائر بولسانارو«، رئیس

ا که  در زمینه چرا  برابر چین  در  تقابلی  و مجموعهو رویکردی  فناوری، حقوق بشر  تجاری،  از مسائل  های  دیگر  ای 

تر شود، اما  تایمز، افزود اگرچه لحن آمریکا در دوران بایدن ممکن است نرمژونگ، گزارشگر نیویورک   .اتخاذ کرده بود

عبارت دیگر، ممکن است لحن ترامپ را کنار بگذارد. به های  طور کامل سیاستکارشناسان انتظار ندارند که بایدن به 

نرم  حدود  تا  بنیادین  آمریکا  تغییرات  دچار  چین  با  کشور  این  تقابلی  رویکرد  و  آمریکا  استراتژی  کلیت  اما  شود،  تر 

سخت بود  اول  معاون  که  زمانی  و  اوباما  دوران  در  چین  به  نسبت  بایدن  نگرش  شد.  مسیر نخواهد  در  شد.  تر 

ترین جمهور چین را »اوباش« خواند. او گفته بود که ظهور چین »بزرگ جمهوری هم بایدن رئیس ای ریاست هرقابت

ایاالت برای  استراتژیک«  مبارزات  چالش  جریان  در  همچنین  بایدن  جو  انتخاباتی  کارزار  است.  متحدانش  و  متحده 

»نسل  را  اویغور  مسلمان  اقلیت  با  چین  برخورد  ارزیابیانتخاباتی  دموکرات   کشی«  نامزد  بود.  جریان کرده  در  ها 

رئیس  مورد  در  خود  انتخاباتی  یک  تبلیغات  بدنش  اسکلت  کل  در  که  است  فردی  »او  بود:  گفته  چین  جمهوری 

ندارد.« بایدن سال  از دموکراسی هم وجود  با  افرز نوشت: »ایاالت ای در فارن جاری در مقاله استخوان  باید  متحده 

با کند.«  برخورد  سخت  حوزه چین  در  شرکتیدن  از  فکری  مالکیت  سرقت  مانند  از  هایی  استفاده  آمریکایی،  های 

اش به اقصی های چین برای گسترش دسترسیهای نظارتی آمریکایی برای تسهیل سرکوب مردم و تالشفناوری 

برنامه  بایدن  حال،  این  با  دارد.  زیادی  اشتراکات  ترامپ  با  دنیا  کرنقاط  مطرح  چین  برابر  در  در  هایی  اما  است،  ده 

تایمز معتقد است که هنوز گزارشگر نیویورک   .اش روشن کرد که اولین اولویت او مهار کروناستسخنرانی پیروزی 

پایانی ریاست خود بر کاخ سفید چه برنامهروشن نیست ترامپ در هفته  کار خواهد هایی را در برابر چین بههای 

پنج  روز  ص گرفت.  اجرایی  فرمانی  ترامپ  آمریکاییشنبه  و  کرد  سرمایه ادر  از  را  که  ها  شرکت  چندین  در  گذاری 

پیوندهایی با ارتش چین داشتند منع کرد؛ او با این کار یک گام دیگر برداشت تا اقتصاد و بازارهای آمریکا را از چین 

»شی اگرچه  سازد.  مقام جینجدا  دیگر  و  کردپینگ«  اختیار  سکوت  انتخابات  نتیجه  مورد  در  چینی  اما  های  ند 



 
متحده نداشتند. »گلوبال تایمز«، صدای  پراکنی علیه ایاالت های دولتی این کشور هیچ محدودیتی در سخنرسانه 

خواهند پس از انتخابات آمریکا دچار مشکل شوند.« این »باز«های حزب کمونیست چین، نوشت: »مردم چین نمی

دیوانه  شاید  حاضر  شرایط  »اکنون  افزود:  آمریکایی وارترین  روزنامه  برای  میلحظات  اما  باشد،  این ها  که  دانیم 

کرده  امیدواری  ابراز  مفسران  برخی  هست.«  هم  آنها  لحظه  پذیرترین  حل  آسیب  اختالفات  وجود  با  بایدن  که  اند 

زمینه  برخی  در  دموکراسینشده  و جنبش  تایوان  مانند وضعیت  در هنگها  تنش خواه  از شدت  تا حدودی  کنگ  ها 

اخ این  آشکارتری  بکاهد.  نمود  شنبه  روز  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگویان  از  یکی  خبری  کنفرانس  طی  تالفات 

داشت. او به سخنان مایک پمپئو که روز قبل در مورد تایوان ایراد کرده بود واکنش نشان داد. وزیر خارجه آمریکا روز  

به پنج تایوان،  که  گفت  رادیویی  مصاحبه  یک  در  خشنبه  دموکراسی  یک  نیست.  عنوان  چین  از  بخشی  ودمختار، 

های پکن را برانگیخته است. تعامل آمریکا با این جزیره کوچک و فروش تسلیحات پیچیده نظامی به آن خشم مقام 

های این کشور بر  ها مدتی پیش مانوری نظامی برگزار کرده و جنگندههای آمریکا از تایوان، چینیدنبال حمایت به 

روزه تبریک گفت، اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز   ۱۰اگرچه چین با تاخیری تقریبا    .دندفراز تایوان به پرواز درآم

نگفته تبریک  بایدن  به  برزیل  و  شمالی  کره  روسیه،  ازجمله  کشورها  برخی  دیگر رهبران  از  هم  مکزیک  اند. 

این کشورها می تبریک  معتقدند عدم  برخی  نگفته است.  تبریک  که هنوز  داشته  تواکشورهایی است  دلیل  دو  ند 

به  نتایج  تا  انتظارند  در  آنها  اینکه،  یکی  آنکه می باشد.  دیگر  اعالم شود.  باعث  طور قطعی  آنها  تبریک  مبادا  ترسند 

شود ترامپ در روزهای باقی مانده در کاخ سفید اقدامات سفت و سختی علیه آنها اتخاذ کند. برخی کارشناسان  

نوامبر نوشت، در    ۱۳تایمز در  ون. لی مایرز« هم در گزارش دیگری در نیویورک استی»  .اندگزینه دوم را ترجیح داده 

تفاوتی رهبران چین به نتایج انتخابات آمریکا اما در نهایت رهبران این کشور به این نتیجه رسیدند که بحبوحه بی

هد داشت و بهتر  متحده همچنان موضعی مخالف در برابر ظهور چین خوامهم نیست چه کسی برنده است. ایاالت

این است که تبریک زودتر روانه کاخ سفید شود. با این حال، به نوشته این گزارشگر، رهبر چین درایت به خرج داده 

با وجود  را  پیش روی ظهور چین  امکان موانع  تا حد  و  آمریکا دور سازد  با  نزاع  از مخمصه  را  و کوشیده کشورش 

دولتی مواجه است که وعده داده به اندازه ترامپ سختگیر باشد. اگرچه  های ترامپ بردارد. چین اکنون با  مخالفت 

کنند، اما این  بسیاری از تغییر در لحن آمریکا در دوره بایدن و عدول از رویکرد بعضا نژادپرستانه ترامپ استقبال می 

دوران بایدن تغییر   های تقابلی آمریکا درهای چینی وجود دارد که بعید است به سرعت سیاستباور در میان مقام 

های بنیادین میان دو  تنش  -که ظاهرا بعید است  -کند. به نوشته مایرز، بدون امتیازات چشمگیر از سوی دولت چین

ها مانند تجارت، فناوری، تایوان  ها در برخی حوزه ها فروکش نخواهد کرد. احتمال دارد این تنش کشور به این زودی 

ا این حال، به گفته »کارل مینزنر« استاد حقوق و سیاست چین در دانشگاه  ب  .و حقوق بشر حتی بدتر هم بشود

های محوری آمریکا در قبال چین فوردهام در نیویورک، »پیروزی بایدن لزوما به معنای تغییرات بنیادین در سیاست

پینگ است و جیننفره شینخواهد بود«. به گفته این استاد دانشگاه »چین در مسیر حرکت به سوی حاکمیت تک

وی تمایل زیادی دارد تا قدرت حزب را بر امورات و مقدرات جامعه افزایش دهد«. به گفته او، این ممکن است یکی 

به باشد.  دو کشور  میان  تنش  از محورهای  مقامنظر میدیگر  رئیس رسد  ازجمله  و  های چینی  این کشور  جمهور 

مقام  ارسا دیگر  از  این وضعیت،  به  علم  با  ارشد  از  های  یکی  زبان  از  تبریک  پیام  و  کرده  پیام مستقیم خودداری  ل 

چینی اگرچه  باشد.  شده  بیان  خارجه  وزارت  در  سخنگویان  مذاکرات  احیای  و  آمریکا  با  تنش  کاهش  خواستار  ها 

منتظر چالش ها شدهبرخی حوزه دیگر  برخی  اما  بزرگ اند،  به های  فناوری.  تر هستند  و  بشر  در حوزه حقوق  ویژه 

ها موانعی پیش روی قدرت نظامی و اقتصادی چین ترسند بایدن در هماهنگی و همراهی با اروپاییها میچینی

 .بیفکند

 چین و آمریکا؛ ناجی خودروسازی ژاپن 



 
جدی به صنعت خودرو ژاپن که یکی از ارکان صنعت این کشور است،   شیوع ویروس کرونا آسیبی : اقتصاددنیای 

رو بودند، حاال شاهد بهبود وارد کرد. خودروسازان ژاپنی که در بازه زمانی آوریل تا ژوئن با بدترین آمارهای خود روبه 

زارش تایمز ژاپن،  دهد. به گبیش از انتظار اوضاع هستند، روزنه امیدی که از بازگشت آنها به مسیر احیا خبر می

های تقاضا در بازارهای حیاتی این صنعت از جمله بازار خودروی چین و آمریکا افزایش یافته و به همین دلیل غول 

شان از زیان خود را کاهش دادند.  بینیشان را بهبود بخشیدند یا پیش های خود از سود ساالنه بینیخودروساز پیش 

د نیمه نخست سال آنها منتشر شد و حکایت از آن داشت که این کسب و  همزمان طی هفته گذشته نتایج عملکر

باشند.  هوشیار  است،  کرده  ظهور  دوم  موج  قالب  در  کشورها  برخی  در  که  سالمت  بحران  به  نسبت  باید  کارها 

را   اشبینی خود از سود ساالنهترین خودروساز ژاپن پیشاحیای تقاضای آمریکا و چین باعث شد تویوتاموتور، بزرگ 

 .تریلیون ین افزایش دهد۱/ ۳میلیارد ین به  ۵۰۰از 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز ثابت ماند  ۴۷نرخ رسمی  تهران 

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

به گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک مرکزی،    .جهانی، نرخ همه ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت ماند

هزار ریال قیمت خورد. هر   ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹آبان    ۲۵  -ا برای امروز )یکشنبه  هر دالر آمریک 

به قیمت   انگلیس بدون تغییر  و    ۵۵پوند  تغییر،    ۳۹۹هزار  نیز بدون  یورو  و    ۴۹ریال و هر   .ریال اعالم شد  ۷۰۰هزار 

و  ریال، کرون سوئد چهار هزا  ۲۲هزار و    ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس   و    ۸۳۳ر  نروژ چهار هزار    ۵۸۱ریال، کرون 

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۴ریال، روپیه هند    ۶۷۲هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک  

و    ۱۳۷کویت   و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۳۶۲هزار  ژاپن    ۵۱۴هزار  و    ۴۰ریال، یکصد ین  ریال، دالر    ۱۳۲هزار 

بر      .ریال قیمت خورد  ۹۷۳هزار و    ۳۱ریال و دالر کانادا    ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۷گ پنج هزار و  کنهنگ

ریال، لیر ترکیه پنج    ۷۰۹   هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۷۴۳هزار و    ۲۸اساس این گزارش، نرخ دالر نیوزیلند  

ریال، لیر    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۴ریال، روبل روسیه    ۴۸۱هزار و  

  ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵۳۳هزار    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲سوریه  

و     هزار  ۲ا  روپیه سریالنک  ۱۰ریال،    ۵۲۸هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۱۶۰هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور  

میانمار    ۲۷۴ کیات  نپال    ۳۳ریال،  روپیه  یکصد  و  و    ۳۵ریال  شد  ۵۱هزار  تعیین  درام    .ریال  یکصد  نرخ  همچنین، 

ریال، یکصد بات تایلند    ۳۵۸هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۶۳هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۴۷۲ارمنستان هشت هزار و  

ریال، دینار اردن    ۸۹۷هزار و    ۳۷جنوبی  هزار وون کره ریال، یک  ۱۸۶ر و  هزا  ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۲۲۳هزار و    ۱۳۹

ریال، یک هزار روپیه    ۷۶۱هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۷۶۲هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹

  ۲۴یال، منات آذربایجان  ر  ۳۷۴هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۶۵هزار و   ۲اندونزی  

ریال، بولیوار جدید     ۷۱۷و     هزار  ۳ریال، سومونی تاجیکستان    ۱۷۱هزار و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۱۸هزار و  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶ونزوئال چهار هزار و 

 واکسن ایرانی کرونا آغاز شد  ۲آزمایش انسانی   :سخنگوی سازمان غذا و دارو

به    .سخنگوی سازمان غذا و دارو از شروع آزمایش انسانی حداقل دو واکسن ایرانی کرونا خبر داد  -ایرنا    -تهران  

واکسن  دو  حداقل  بالینی(  انسانی)مطالعه  آزمایش  نوشت:  توییتر  در  عصر شنبه  جهانپور  کیانوش  ایرنا،  گزارش 

https://www.irna.ir/news/84110429/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84110200/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84110200/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84110200/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84110200/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
وی پیش از این    .ادامه دارد  ۱۹ستیابی به واکسن کوویدایرانی کرونا کلید خورد و گام های بلند فناوران ایرانی در د 

واکسن ایرانی کرونا در فهرست کاندیداهای واکسن سازمان جهانی    ۸ نیز از در همین شبکه ارتباطی نوشته بود:

البته   و  گرفته  قرار  تمام    ۸بهداشت  تقریبا  دارد.  قرار  فهرست  این  به  ورود  آستانه  در  دیگر  ایرانی  واکسن 

تولید   .در ایران از مرحله تولید آزمایشگاهی عبور کرده است  ۱۹های احتمالی دستیابی به واکسن کوویداستراتژی

در کشورهای مختلف جهان دنبال می شود و اخیر شرکت فایزر آمریکا با همکاری شرکت بایو ان    ۱۹واکسن کووید

درصد خبر دادند. شرکت های دیگری نیز در آمریکا، انگلستان،    ۹۰تک آلمان از تولید این واکسن با موفقیت حدود  

این ر از  کدام  هر  ورود  برای  اما  کنند  می  دنبال  کرونا  واکسن  تولید  برای  را  خود  پروژه های  نیز   ... و  چین  وسیه، 

تولید واکسن یک فرآیند    .واکسن ها تاییدیه های سازمان معتبر جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی الزم است 

شرکت های تولید    ۱۹گسترش و مرگ بیماری کووید  طوالنی است که گاه سالها طول می کشد اما با توجه به خطر

فازهای مطالعاتی سرعت تولید این واکسن را بیشتر کردند اما هنوز  کننده واکسن با ادغام مراحل یک، دو یا سه

اند نگرفته  تاییدیه  کووید  .هیچکدام  سال    ۱۹بیماری  اواخر  هنوز  ۲۰۱۹که  یافته  گسترش  جهان  و     در  دارو  هیچ 

در    ۲۰۱۹از اواخر سال    ۱۹ویروس کرونا عامل بیماری کووید     .ه و مورد استفاده ای در دنیا نداردواکسن تایید شد

شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد به طوری که سازمان بهداشت جهانی در 

بر اساس آمار    ۱۹بیماری کووید    .دبروز پاندمی )همه گیری جهانی( این بیماری را تایید کر   (۲۰۲۰فوریه  )  ۹۸ اسفند

بر اثر    هزار نفر نیز  ۳۰۰میلیون نفر را در دنیا مبتال کرده و بیش از یک میلیون و    ۵۳رسمی کشورها تاکنون بیش از  

این بیماری جان خود را از داده اند. ایران از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیت نهمین کشور 

تع بوده  دنیاست.  ایران  از  بیش  اسپانیا  و  فرانسه  ایتالیا،  انگلیس،  مکزیک،  هند،  برزیل،  آمریکا،  در  کرونا  فوت  داد 

ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه از طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی   .است

است.   ۱۹از جمله عالیم بیماری کووید  نفس، خستگی و بدن درد، اختالل در بویایی و چشایی و مشکالت گوارشی

 .درصد مبتالیان به ویروس دچار بیماری خفیف می شوند ۸۰بیش از 

 یر چین و روسیه در تبریک به بایدن از نگاه نیوزویک چرایی تاخ

نشریه آمریکایی نیوزویک در مطلبی با اشاره به تاخیر و تامل چین و روسیه در تبریک پیروزی بایدن،    -ایرنا  -تهران

دانست کشور  دو  این  ژئوپلیتیکی  مالحظات  برخی  در  را  امر  این  این .    دلیل  از  نقل  به  ایرنا  روز شنبه  گزارش  به 

ی تعجب نیست که پکن مدت زیادی منتظر ماند تا به »جو بایدن« رئیس جمهوری منتخب برای نشریه آمریکایی، جا

آن  اگرچه  است.  نداده  نشان  پیروزی  این  به  واکنشی  هنوز  مسکو  اینکه  یا  بگوید  تبریک  انتخابات  در  از  پیروزی  ها 

ب تمایالت این دو کشور بوده و ریشه  رسد این امر بازتا اند، اما به نظر میتوضیح در خصوص این تاخیر امتناع ورزیده 

دولت ترامپ به دلیل رویکرد یک جانبه گرایانه و تغییر راهبرد آمریکا به سوی رقابت      .ژئوپلیتیکی دارد در مالحظات

قدرت  میبا  شناخته  جهانی  بزرگ  میهای  روسیه  و  چین  رهبران  اما  رویکرد  شود،  یک  بایدن  دولت  که  دانند 

ها مندتر در مقایسه با راهبرد رقابتی ترامپ دارد که به جای تضعیف یا تحقیر متحدانش از آن چندجانبه و کامال هدف

می تالش    .گیردکمک  توقف  سبب  تروریسم  با  مبارزه  لزوم  مورد  در  وسواس  ترامپ  دولت  برای  در  آمریکا  های 

خوردن نظم جهانی، درهم  مدیریت و مقابله با چین و مسکو به عنوان دو کشور مقتدر شد و این امر سبب برهم  

شیوه همان  به  جهان  تصویر  تغییر  و  غرب  با  همبستگی  میشکستن  چین  و  روسیه  که  لذا ای  گردید.  خواستند 

بود آن  اجرای  نحوه  ترامپ،  دولت  راهبرد  اساسی  رابطه     .مشکل  حالت  کمترین  در  ترامپ  دولت  مثال  عنوان  به 

دور اوایل  در  داشت.  مسکو  با  ناسازگاری  و  سیاست پیچیده  آمریکا  که  شد  مشخص  ترامپ،  جمهوری  ریاست  ه 

های ای از سیاستهای اجرایی دولت ایاالت متحده مجموعهای در قبال روسیه دارد. به این ترتیب که آژانس دوگانه 

آنکه کاخ سفید رفتاری متضاد نشان می را در قبال کرملین داشتند حال    .دادکامال سازگار، استراتژیک و رقابتی 

https://www.irna.ir/news/84109699/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84109699/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84109699/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9


 
دولت دول از  متفاوت  رفتاری  نیز  خود  اروپایی  متحدان  با  ترامپ  که ت  ترتیب  این  به  گرفت؛  پیش  در  پیشین  های 

را بی  )ناتو(  آتالنتیک شمالی  پیمان کردسازمان پیمان  این  از  به خروج  تهدید  در خصوص     .ارزش خواند و همزمان 

های تر از تمامی دولت تصادی خود را درنده چین، دولت ترامپ از همان روزهای نخست تالش کرد دولت تهاجمی اق

قبلی پیش ببرد. او با وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی از چین جنگ تجاری را با چین کلید زد. ترامپ همزمان اقدامات  

مشابهی با متحدان اروپایی خود در پیش گرفت و با وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی از اروپا، عصری تازه در تجارت  

که   اآمریک کرد  تهدید  است  واشنگتن  دیرینه  متحدان  از  یکی  که  را  جنوبی  کره  حتی  ترامپ  خورد.  رقم  اروپا  با 

هزینه تأمین  برای  سئول  اینکه  مگر  کرد  خواهد  خارج  آن  از  را  خود  حدود  نیروهای  خود  بیشتر    ۴۰۰های  درصد 

های بزرگ حفظ کند، به نظر  قابت با قدرت حال با فرض اینکه دولت بایدن تمرکزش را بر امنیت ملی برای ر   .بپردازد

تری در قبال پکن و مسکو باشد. این امر به ویژه از نظر  رسد رئیس جمهوری منتخب به دنبال رویکرد چندجانبهمی

تواند به نام پیگیری روند رو به افزایش امواجی که  های اقتصادی درست است، جایی که دولت بایدن میسیاست

دوس و  متحدان  اقیانوس تمامی  سوی  دو  تجاری  اختالفات  سرعت  به  است،  کرده  دور  واشنگتن  از  را  آمریکا  تان 

می بایدن  بنابراین  دهد.  افزایش  اروپا  با  را  همبستگی  و  کند  برطرف  را  توافق  اطلس  ایجاد  و  گسترش  بر  تواند 

شود نامه  متمرکز  متحدان  با  موجود  گذاری  سرمایه  و  تجاری  مجد   .های  تحریک  و  تقویت  اقتصاد لذا  د 

با  دموکراسی همکاری  و  غرب  در  چین  گذاری  سرمایه  بر  نظارت  و  سختگیرانه  الزامات  هماهنگی  لیبرال،  های 

تواند است که می  ۲۰۲۱متحدان اصلی برای کاهش وابستگی به نفت و گاز روسیه نخستین اقدامات الزم در سال  

به عمق و وسعت همه گیری و رکود از سوی دیگر   .هایی در پکن و مسکو در پی داشته باشدنگرانی  با توجه   ،

اقتصادی ناشی از آن، نظم بخشیدن به امور اقتصادی باید جبهه نخست تالش دولت بایدن باشد و یک رویکرد چند 

فراتر از قلمرو اقتصادی، پکن و مسکو از نقطه نظر مسائل     .کندجانبه به راحتی موفقیت در این امر را تسهیل می 

امنیت و  رویکرد چندجانبهدفاعی  باید  امر ممکن است ی  این  اروپا هم  در  باشند.  داشته  انتظار  بایدن  دولت  از  تری 

شامل انتظاراتی از جمله بازگشت واشنگتن به تعهداتش در قبال ناتو، قطع فوری طرح کوته بینانه خروج نیروهای  

در زمینه دفاعی   .یبی روسیه علیه غرب باشدتر برای افشا و مقابله با جنگ ترکهای قویآمریکایی از آلمان و تالش 

برند های اقتصادی، شرکای آمریکا از رویکرد چندجانبه دولت آینده واشنگتن سود بیشتری میو امنیتی و سیاست

میان  اختالف  ایجاد  دنبال  به  و مسکو  پکن  که  نیست  تعجب  جای  لذا  بود.  خواهند  گر  نظاره  تنها  چین  و  روسیه  و 

و تضعیف همبستگی آمریکا و اروپا هستند. اما با روی کار آمدن بایدن یک رویکرد چندجانبه    واشنگتن و شرکایش

به تمامی قدرت  از بازی  نه چین نمیهای بزرگ می سهم یکسانی  نه روسیه و  خواهند شاهدش  دهد؛ چیزی که 

  .باشند

 آمریکا همچنان به دنبال تحریم چین 

این    -ایرنا  -تهران نمانده است  باقی  آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد  از عمر دولت  بیشتر  دو ماه  در حالی که 

کشور همچنان به تحریم چین و افراد و شرکت های مرتبط با این کشور ادامه می دهد موضوعی که بیانگر ادامه  

ترامپ    .تنش ها میان دو کشور است تحریم های  ایرنا  در چهار سال گذشته به گزارش  و  ندارد  تازگی  علیه چین 

واشنگتن به بهانه های مختلف مانند عدم رعایت حق نواوری، مساله هنگ کنگ، سین کیانگ و حتی این اواخر به  

است کرده  وضع  پکن  علیه  متعددی  های  تحریم  و  تهدیدها  چین  در  کرونا  ویروس  شیوع  نخستین   .بهانه  هواوی 

دیپلماتیک میان چین و آمریکا بود که همزمان با جنگ تجاری دو کشور روی داد، سال    قربانی تنش های اقتصادی و 

گذشته وزارت بازرگانی آمریکا تدابیری اتخاذ کرده است که شرکت های این کشور و حتی کشورهای دیگر را برای  

کرد محدود  بسیار  فنی  های  زمینه  در  چین  هواوی  مخابراتی  و  فناوری  شرکت  با  این بر    .معامله  اعالم  اساس 

وزارتخانه، هر شرکتی در هر نقطه ای اگر بخواهد فناوری های آمریکا را در اختیار شرکت چینی هواوی قرار دهد 
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که حق  در همین حال آمریکا کشورهای دیگر را نیز تحت فشار قرار داد  .باید مجوز این کار را در اختیار داشته باشد

شبکه   فناوری  توسعه  زمینه  در  چنین  ندارند  در  کنند  همکاری  چینی  شرکت  این  با  پنجم  نسل  پرسرعت  اینترنت 

صورتی هواوی برای دستیابی به چیپ هایی که تحت فناوری آمریکا تولید می شود راهی دشوار در پیش خواهد  

 های الکترونیکی اس ام آی سیآمریکا به تحریم هواوی بسنده نکرد و بزرگترین شرکت سازنده تراشه اما  .داشت

(SMIC) برای خطری  که  بهانه  این  به  را  بخش  چین  در  نهایی  می استفاده  ایجاد  نظامی  و های  تحریم  هم  کند 

را محدود کرد به این شرکت  برای صادارت به شرکت چینی اس ام آی شرکت  .صادرات  اکنون  آمریکایی هم  های 

که است  حالی  در  این شرکت  تحریم  دولت هستند  مجوز  نیازمند  سی سی  آی  ام  هیچ  (SMIC) اس  دارد  تاکید 

های دولت ترامپ در ماه   .کندهای نظامی تولید نمیارتباطی با ارتش چین ندارد و برای هیچ یک از مصرف و کاربری

های فناوری چین را مورد تحریم قرار داده و به  اخیر به بهانه حفظ امنیت سایبری داخلی طیف وسیعی از شرکت

ترامپ مالک تیک    .تازگی نیز تهدید به قطع دسترسی مردم آمریکا به شبکه اجتماعی تیک تاک و ویچت کرده است

آمریکایی بفروشدتاک را تحت فشار قرار داده بود تا عملیات این شبکه در ایاالت   تحریم    .متحده را به یک شرکت 

های امریکا علیه چین به حوزه های اقتصادی خالصه نشد واشنگتن عالوه بر شرکت ها و افرادی که با چین تجارت  

به طوری که واشنگتن   بهانه نقض حقوق بشر در سین کیانگ تحریم کرد  به  را هم  این کشور  می کردند مقامات 

دونالد    .کوانگو«، عضو پرنفوذ دفتر سیاسی چین و سه مقام ارشد دیگر این حزب را تحریم کرد»چن     تیرماه امسال

مورد ترین  تازه  در  سرمایه  ترامپ  منع  برای  را  شرکت فرمانی  در  آن  گذاری  اساس  بر  که  کرد  امضا  چینی  های 

بر این اساس، این    .چین شد  گذاری در چندین شرکت چینی به بهانه مرتبط بودن آنها با ارتشواشنگتن منع سرمایه 

امنیت آمریکا را تهدید    ۳۱روی   دستور شرکت چینی که امکان توسعه و نوسازی ارتش چین را فراهم و مستقیماً 

شدمی خواهد  اعمال  تلفن  .کنند،  اند شرکت سازنده  کرده  گزارش  ها  رسانه  که  و  آنگونه  هواوی  های هوشمند 

کنندگان تجهیزات ارتباطی در جهان است نیز، در لیست سیاه قرار  ن و تأمین ترین تولیدکنندگاهایک ویژن که از بزرگ 

شرکت  .دارند از  دیگر  برخی  نیویورک  همچنین،  بهادار  اوراق  بورس  در  که  موبایل  چاینا  و  تلکام  چاینا  جمله  از  ها 

می  شد تجارت  خواهند  مواجه  اجرایی  فرمان  این  محدودیت  با  هم  سرمای  .کنند  ترامپ  اخیر  گذاری  هدستور 

با صندوق آمریکایی تجارت  یا داشتن هرگونه  بهادار  اوراق  برای خرید  را  نیز منع کرده است. ها  بازنشستگی  های 

پیش  که  سرمایه افرادی  به  اقدام  کرده تر  نوامبر  گذاری  تا  کنند  ۲۰۲۱اند  واگذار  را  آن  تا  دارند  فرمان    .فرصت  این 

از   بایدن تحویل دهد  شود در حالیژانویه اجرایی می  ۱۱اجرایی  به جو  را  باید دولت  بعد  ترامپ تنها چند روز    .که 

چین از معدود کشورهایی بود که تا روز گذشته پیروزی بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک نگفته 

ای با  ماند  می  آمریکا  انتخابات  نهایی  نتیجه  و  رسمی  اعالم  منتظر  که  بود  گفته  پیشتر  کشور  این  روز  بود  حال  ن 

گذشته وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن تبریک پیروزی این انتخابات به بایدن و هریس اعالم کرد که  

به نظر مردم آمریکا احترام می گذارد به نظر می رسد که چین   .چین  امریکا علیه پکن  ادامه تحریم های  علیرغم 

ت به همین دلیل تا کنون به این تحریم ها واکنشی نشان نداده  منتظر پایان دولت ترامپ و روی کار آمدن بایدن اس

 .است

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 امپراتوری حدادی در چین /   با حضور ستاره ایرانی تفاوت معنادار آمار  

رقیب لیگ بسکتبال چین تبدیل شده است و گویا زیر سبد هیچ  حامد حدادی این روزها به ستاره بی  : سهورزش 

به  آسیا حامد حدادی  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  نیست.  او  بیبازیکنی جلودار  یک ستاره  نظیر شناخته شده عنوان 

سالگی بار دیگر به    ۳۵متری ایران در  سانتی  ۲۱۸سنتر    .شدنی نیستها تماماست؛ بازیکنی که گویا به این زودی 



 
در سیچوان  ترکیب  در  حسابی  روزها  این  و  رسیده  ارزش می CBA اوج  به  اینکه  برای  است  کافی  های درخشد. 

حدادی در لیگ باکیفیتی مثل چین پی ببریم، به آمار بردها و باخت تیم سیچوان قبل و بعد از اضافه شدن حامد به  

ا کنیم.  دقت  تیم  این  به  ترکیب  پنجم  دور  از  است،  آورده  وجود  به  کرونا  که  مشکالتی  خاطر  به  ایرانی  ستاره  ین 

سیچوان اضافه شد. قبل از ورود او تیمش سه باخت و فقط یک برد را کسب کرده بود؛ اما با ورود این بازیکن همه 

ری پیدا کرده و به رده  چیز متفاوت شد. در پایان راند یازدهم سوپرلیگ بسکتبال چین، سیچوان وضعیت بسیار بهت

برد هم به دست    ۴باخت را متحمل شده که    ۳دهم صعود کرده است. این تیم بعد از اضافه شدن حدادی درحالی  

 .آورده است

 سومین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای 

بین    بین المللی واردات شانگ  پکن از خبرگزاری صدا و سیما الملل  به گزارش سرویس  های ، سومین نمایشگاه 

این رقم نشان    که با شرکت ایران برگزار شد، با گردش مالی بیش از هفتاد و دو میلیارد دالر به کار خود پایان داد.

مبادالت در جریان برگزاری نمایشگاه امسال، دستکم یک و دو دهم نسبت به سال قبل افزایش    دهد که ارزشمی

 داشته است. 

 کشف ویروس کرونا در میگوی وارداتی از عربستان به چین /  ای در شهر النژوی چین در سردخانه

کمیسیون بهداشتی در چین اعالم کرد در یک بسته میگوی فریز شده وارداتی از عربستان سعودی یک نمونه مثبت 

بود کرده  عبور  جین«  »تیان  ساحلی  شهر  گمرک  از  که  شده  دیده  کرونا  ویروس  گزارش  .از  بین   به  سرویس 

مقامات شهر النژو در غرب چین روز شنبه اعالم کردند یک   به نقل از خبرگزاری رویترز؛ اخبرگزاری صداوسیم الملل

بر اساس    .مورد جدید از ویروس کرونا را در یک بسته حاوی میگوی وارداتی از عربستان سعودی شناسایی کردند

با  این گزارش، چین در حال تشدید فرایند آزمایش غذا های یخ زدِه وارداتی است. کمیسیون بهداشتی شهر النژو 

ای در پایگاه اینترنتی خود اعالم کرد روز جمعه در بخش داخلی یک بسته میگوی فریز شده وارداتی از  یانیه صدور ب

عربستان سعودی یک نمونه مثبت از ویروس کرونا را پیدا کرده است که از گمرک شهر ساحلی »تیان جین« عبور  

که این مورد کشف  -ای در شهر النژو  سردخانه  در این بیانیه آمده است محل نگهداری مواد فریز شده در  کرده بود.

به طور موقت بسته شده است و از همه کارمندان این محل آزماش گرفته شده است و    -شده در آن وجود داشت

 همه مواد غذایی موجود در آن پلمپ شده اند و محل همه مواد غذایی فروخته شده از این محل پیدا شده است.

ماه اکتبر    ۲۱ین میگو توسط شرکت »محصوالت آبزی ژانجیانگ گولیان« خریداری و در روز  این کمیسیون اعالم کرد ا

شد. النژو  وارد  نوامبر  ماه  هشتم  روز  در  و  چین  این   وارد  شناسایی  از  پیش  در  النژو  در  مثبت  نمونه  این  کشف 

های  تینی در استانهای گوشت آژانویروس در یک بسته گوشت برزیلی در روز جمعه در ووهان و همچنین نمونه

از مواد    ۱۹سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد خطر ابتال به کووید    شاندونگ و جیانگسو در این هفته، صورت گرفت.

بار  اما چین  پایین است،  این ویروس در مواد غذایی وارداتی هشدار داد و  غذایی فریز شده  ها در پی شناسایی 

 یی را در ارتباط با واردات وضع کند.هاهمین موضوع سبب شد این کشور ممنوعیت

 : عصرزاگرس -

 احیای مجدد گروه کواد و تقابل با چین 

عصرزاگرس/خدیجه ثنائیان زاده دکترای روابط بین الملل؛ جهان با افزایش رقابت ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی کند و 

تهدیدهای بهداشتی از کرونا ویروس همراه است. تاریخ حاکی از آن است که ترس آمریکا از ظهور ابرقدرت چین 
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گستر و  نظامی  اقتصادی،  فزاینده  نفوذ  بنابراین  دارد،  هندوجود  منطقه  در  چین  دیپلماتیک  پای  رد  پاسفیک -ش 

جهان با افزایش  عصرزاگرس/خدیجه ثنائیان زاده دکترای روابط بین الملل؛  /6۰۷۷5کد خبر :    نگرانی آمریکا و گروه

رقابت ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی کند و تهدیدهای بهداشتی از کرونا ویروس همراه است. تاریخ حاکی از آن است  

پای   رد  گسترش  و  نظامی  اقتصادی،  فزاینده  نفوذ  بنابراین  دارد،  وجود  چین  ابرقدرت  ظهور  از  آمریکا  ترس  که 

ادعای یک جانبه چین در    .یکا و گروه کواد را در برداشته استپاسفیک نگرانی آمر-دیپلماتیک چین در منطقه هند

در   کشور  از  خارج  در  خود  پایگاه  اولین  ایجاد  و  چین  سریع  جنگی  کشتی  ؛  جنوبی  چین  دریای  در  نهم  خط  مورد 

های کشورهای  های سطحی و زیرسطحی آن در اقیانوس هند فراتر از تنگه ماالکا موجب نگرانیجیبوتی، فعالیت

امنیتی چهار ضلعی، یک چارچوب  منطقه   گفتگوی  افزایش جاه طلبی چین شده است  در مورد  ژاپن  و  مانند هند 

این اتحاد، روند همسویی استراتژیک در هند و   .مشاوره استراتژیک بین ایاالت متحده، استرالیا، ژاپن و هند است

تأیید می  را  آرام  این گروه چهارگانه همکاری اقیانوس  با چالش های استراتکند،  برای مقابله  را  امنیتی و ژیک  های 

منطقه هند کرده   -نظامی  ترسیم  را  که  پاسیفیک  این هستند  نگران  متحده،  ایاالت  آن  اصلی  متحد  و  استرالیا  اند. 

تا ابتکار عمل  چین به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در اقیانوس آرام جنوبی باشد، از این رو این گروه در تالش است 

باشند را کاهش دهند. کواد توسط چین به عنوان نسخه  قه که توسط طرح یک کمربند یک جاده میچین در منط

قرار می  انتقاد  مورد  )ناتو(  آتالنتیک شمالی  پیمان  اقتصاد  به طور کلی می  . گیردآسیایی سازمان  که  گفت  توان 

شده  ادغام  هم  با  شدت  به  استرالیا  ژاپن،   ، چین  چون  تکشورهای  هرگونه  و  این  اند  جداسازی  برای  جدی  الش 

رسد کواد چیزی جز یک فشار روانی و  آورد و در حقیقت به نظر می اقتصادها، بی ثباتی در منطقه را به وجود می 

ژئوپلتیکی بر علیه چین نباشد و پکن نیز از این مطلب آگاه است. کواد و چهار کشوربرای موفقیت باید برای تعمیق 

های آینده  ام بردارند تا هدف مقابله با چین را نشان دهند و از این طریق مانع تالش های نظامی بین خود گهمکاری

همچنین چهار کشور    .ها برای تغییر بیشتر وضع موجود شوند و ظرفیت قابل قبولی برای این کار ایجاد کنندچینی

کات برای پیش بینی نیرو و  باید برای بهبود قابلیت همکاری مشترک، اطالعاتی، نظارتی و شناسایی، اشتراک تدار

ها همچنین باید در زمینه تنظیم استاندارد  دسترسی پیشرفته و توسعه مشترک فناوری دفاعی، همکاری کنند. آن

ها بین خود همکاری کنند و یک طرح تأمین بودجه زیرساختی حیاتی چهار ضلعی هند و اقیانوس آرام را به عنوان 

های و آشفتگی  COVID-19 مربند و جاده چین ایجاد کنند چرا که با وجود شوکجایگزینی مناسب برای ابتکار عمل ک

هایی که ایجاد کرده است، در حالی که هند به دلیل تصورات مختلف از تهدید چین، در میان  داخلی و حواس پرتی 

عمیق همکاری  از  مانع  امر  این  اما  دارد،  قرار  ایالت  استانچهار  تنظیم  زمینه  در  کشور  چهار  رسانی  تر  پیام  دارد، 

هر چند هر چهار کشور   .شوددیپلماتیک، اقدامات عملی اقتصادی و همکاری نظامی برای حفظ قوانین لیبرال نمی

در جلوگیری از استفاده از اقدامات اجباری برای حل اختالفات سیاسی و ارضی در منطقه مشترک هستند. منافع  

پایدار قدر  تعادل  باز،  مشترک هر چهار کشور در حفظ  بر قوانین  آزادی دریاها، نظم اقتصادی مبتنی  ت در منطقه، 

مقابله با دیپلماسی تحت رهبری رئیس جمهور جین پینگ، چین با ادعاهای خود در دریاهای شرق و جنوب چین و  

 .تر و بلند پروازتر شده استخود، قاطع BRI ترویج

 

 : دیجیاتو -

 اندازی کرده است راه 5Gهزار سایت   ۷۰۰گوید تاکنون چین می

قریشی  نوشته فناوری  5Gشبکه    / محمد  مهمترین  یکی  طبق  به  و  شده  تبدیل  میالدی  جاری  سال  های 

 5Gهای  در حالی که شاهد ورود گوشی  .نصب کند 5Gهزار سایت    ۷۰۰، این کشور امسال توانسته  چین ادعای

از بسیاری  هنوز  هستیم،  بازار  به  تقویت    زیادی  به  چین  میان  این  در  ندارند.  دسترسی  فناوری  این  به  کشورها 

https://digiato.com/article/2020/11/14/%db%b7%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-5g-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/author/m-ghoreishi/
https://digiato.com/label/china/


 
که موفق به ساخت نزدیک به  ادعا کرده اخیرا چین  .دهد تا جلوتر از رقبا قرار بگیردهای خود ادامه میزیرساخت

هزار    ۵۰۰در سال جاری میالدی در این کشور شده که بیش از برنامه اصلی مبنی بر نصب   5Gهزار سایت    ۷۰۰

ایستگاه است. »لیو لیهونگ«، معاون وزیر صنعت و فناوری اطالعات چین بدون ذکر منبع، اعالم کرده که تعداد این 

ایستگاه  تمام  برابر  دو  از  بیش  در سایر کشورهای جهان استایستگاه  نصب شده  فناوری    .های  و  وزارت صنعت 

اند و بیش  در این کشور عملیاتی شده 5Gهزار سایت    ۶۹۰اطالعات چین ماه گذشته میالدی اعالم کرد که بیش از  

آن  ۱۶۰از   به  کشور  سراسر  در  نیز  گوشی  شدهمیلیون  وصل  حاها  اتصال  اند.  شاهد  اخیر،  نظر  اظهار  در    ۱۸۰ال 

را در اختیار تمام کاربران در کشور   5Gچین برای اینکه بتواند شبکه    .ها هستیمبه این ایستگاه  5Gمیلیون گوشی  

باید   کند،  پیدا  به پوشش سراسری دست  و  قرار دهد  به سرمایه  5Gمیلیون سایت    ۱۰خود  نیاز  که  کند  ای  نصب 

های دنیای فناوری حکمرانی کند و به همین خواهد در بسیاری از بخشچین می  .د دالر داردمیلیار  ۲۸۰نزدیک به  

آن  از  در بسیاری  مانند شبکه  دلیل  اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی میزان سرمایه 5Gها  افزایش  ،  را  گذاری خود 

ی برخوردارند و چین در این زمینه با کشورهایی مانند ایاالت  ها برای اقتصاد نوین از اهمیت باالیداده. این فناوری 

می رقابت  آمریکا  تحریم   .کندمتحده  که  حالی  شرکتدر  برای  آمریکا  متحده  ایاالت  مانند  های  زیادی  چینی  های 

ین  اند. اخیرا چین اولرسد تاثیر چندانی روی پیشرفت این کشور داشتهاند، به نظر نمیهواوی دردسر ایجاد کرده

ه بر این، چین در دهد. عالوکه آن را جلوتر از کشورهای دیگر قرار می  فضا کرده آزمایشی خود را روانه 6Gماهواره  

 .کنددست پیدا می به فناوری راکت چندبار مصرف نیز ۲۰۲۵سال 

 :باشگاه خبرنگاران جوان -

 شوند ها رد میهایی که از روی آپارتمان بزرگراه

تا برخی بزرگراه  ها رد های این کشور از روی آپارتمان فشردگی تراکم ساخت و سازها در چین باعث شده است 

تراکم ساخباشگاه خبرنگاران جوان گروه فیلم و صوت به گزارش  .شوندمی باعث  ، فشردگی  ت و سازها در چین 

 .شوندها رد می های این کشور از روی آپارتمان شده است تا برخی بزرگراه 

 : میتسن یخبرگزار -

 آن در بخش اقتصاد دیجیتال افزایش همکاری چین و آسه

، چین و انجمن ملل آسیای جنوب شرقی )آسه آن(  COVID-۱۹ با وجود تأثیر شیوع ویروس کرونا و بیماری همه گیر

که  به نقل از شینهوا، نه تنها خریداران چینی بل خبرگزاری تسنیم به گزارش  .یک رشد تجاری قوی را شاهد بوده اند

" یا "روز  ۱۱مصرف کنندگان منطقه جنوب شرق آسیا نیز برای جشنواره ساالنه خرید آنالین چین موسوم به "دابل

داشتند. بسیاری  هیجان  شد،  برگزار  چهارشنبه  که  شرقی   مجردها"  جنوب  الکترونیکی  تجارت  پلتفرم  یک  الزادا، 

تاسیس شده است، با حمایت غول تجارت الکترونیکی چین یعنی شرکت علی بابا، نسخه   ۲۰۱۲آسیا که در سال  

" خرید  جشنواره  از  را  کرد.۱۱.۱۱خود  عرضه  امسال  ا  "  جمله  از  منطقه  کشور  شش  در  مالزی،  الزادا  ندونزی، 

هزار مارک و فروشگاه آنالین،   ۳5۰فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام حضور دارد. داده ها نشان می دهد که بیش از  

بزرگترین فروش یک روزه الزادا   تأثیر شیوع ویروس   شرکت کردند.  ۱۱.۱۱از جمله هزاران مارک جدید، در  با وجود 

بیماری همه گیر   انجمن ملل آسیای جنوب شرقی )آسCOVID-19کرونا و  را  ، چین و  ه آن( یک رشد تجاری قوی 

ماه اول سال جاری میالدی، حجم تجارت دو جانبه چین   ۱۰طبق گزارش اداره کل گمرک چین، طی    شاهد بوده اند.

درصد تجارت خارجی این   ۱4.6میلیارد دالر آمریکا( رسیده است که    5۷۱.64تریلیون یوان )حدود    ۳.۷۹و آسه آن به  

 انتهای پیام/ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. درصد  ۷کشور را تشکیل می دهد و 

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3109512/china-says-it-has-built-700000-5g-base-stations-year-more-rest-world
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https://digiato.com/article/2020/11/09/%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%86%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%86%db%8c%d9%86-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b5/
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 :3۴ هفته یثدح

 ( و کتابدار انیو، کتابخ روز کتابآبان  24)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان »

 :ودرمف  ،دبا شننداو خا او  رب  اخد مال س که امیرالمومنین امام علی

 :    بالکتب لم تفته سلوه  یمن تسل

 گردد.  ی از او سلب نم شیو آسا ی. راحت ابدیهرکس که با کتابها آرامش 

 233غررالحکم ص 

 ( و کتابدار انیو، کتابخروز کتاب)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان»   :دوم یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

 :      العلماء نیالکتب بسات

 . دانشمندان است یکتابها بوستانها

 2۴5غرر الحکم ص

 ( و کتابدار انیو، کتابخروز کتاب)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان» :ومس یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

لال   نیللباق نیاخبار الما ضم دیبها تق  ی..الکتابه التاال نسان من . یمفضل ما انعم اهلل تقد ست اسماوه به عل ای تامل

 رها یالعلوم و االداب و غ یو بها تخلد الکتب ف   نیت

است که   یسندگینعمتها نو نی...از جمله ا شیندیداشته است ب یکه خداوند به انسان ارزان یی مفضل در نعمتها یا

رساند .به سبب آن است که دانشها و آداب و    یم دگاننیاخبار گذشتگان را به باز ماندگان و از بازماندگان به آ

 ماند.  یم دان یجزآنها در کتابها جاو

 725؛ص60بحار االنوار ج   



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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