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 بینی بازارها به واکسن دوم خوش/  هفتهیمت طال طی یک ضربه دیگر به ق

اقتصاد می به  : دنیای  بهنظر  روزها فضای خوشرسد  این  کلی  جهانی حکمفرما بینانهطور  بازارهای سهام  بر  ای 

تا سهام  گرفته  آسیایی  بازارهای  از  غرب،  تا  از شرق  بازارها  تمام  است.  و شاخصشده  اروپایی  آتی های  های 

ابتدای هفته جاری یک استروال  در  امیدوارکیت  از طرفی خبرهای  و  دست سبزپوش شدند.  ژاپن  از  اقتصادی  ننده 

خبر  پشتوانه  با  سراسری  قرنطینه  با  بایدن  جو  آینده  دولت  مخالفت  سیگنال  مخابره  دیگر  ازسوی  و  چین 

آزمایش موفقیت واکسن در هفته گذشته دست به دست هم داده  تا چشمامیدوارکننده  انداز اقتصادی جهان،  اند 

کند روند صعودی  وارد  را  بازارها    .بازارها  به  نیز  واکسن  به  روز گذشته دومین خبر خوب مربوط  میانه  در  همچنین 

سبب شد تا دومین ضربه  مخابره شد. خبری که از یکسو سرعت روند صعودی بازارها را افزایش داد و ازسوی دیگر  

پناهگاه    شدید قیمت  به  یک هفته  داهطی  دومین شرکت  مدرنا  وارد شود.  از جمله طال  دارایی  امن  روسازی  ای 

درصدی آزمایشات واکسن کرونا    ۹۴/  ۵از موفقیت   Pfizer آمریکایی است که دقیقا یک هفته بعد از اعالم شرکت

برای  میلیون واکسن    ۶۰جاری میالدی،  اه دسامبر، یعنی پایان سال خبر داده است. تخمین زده می شود تا پایان م

که طال تا اواسط روز دوشنبه قیمت خود را در نزدیکی مرز  ضطراری در آمریکا آماده استفاده باشد. با این استفاده ا

قیمت    ۱۹۰۰ تا  مدرنا،  واکسن  انتشار خبر  با  بود  ادا  ۱۸۶۴دالری حفظ کرده  در  کرد.  نیز سقوط  تا  دالری  و  روز  مه 

شد خبر واکسن دوم  ه میبا اینکه گفت    ست رفته خود را بازیابد.بعدازظهر طال توانست کمی از ارزش از د  ۴ساعت  

خصوص بازار طال محدودتر بود. مدرنا تایید کرده است  ولی اثر آن بر بازارها و به تر از واکسن اول است،  کرونا مهم

ب یخچال  دمای  در  واکسنش  ماندگاری  مدت  که  به  مدرنا  واکسن  پایدا  ۳۰یشتر است.  یخچال  دمای  در  باقی  روز  ر 

خبر ماندگاری از  نحوه حمل و نقل آن بوده است،  های مهم برای واکسن کرونا، که یکی از چالش ماند. از آنجا  می

اخذ  FDA ز های آتی مجوز استفاده اضطراری را امدرنا اعالم کرده است که طی هفته  .اهمیت زیادی برخوردار بود

نگرانی کرد.  جانبیخواهد  اثرات  مورد  در  هم  ،    هایی  دارد  وجود  ک واکسن  است  کرده  اعالم  شرکت  این  ه  ولی 

 .استفاده از این واکسن عوارض خاصی به دنبال نداشته است

سراسری قرنطینه  با  بایدن  خوشعالوه//    مخالفت  فضای  خبر  بینانهبر  دومین  انتشار  با  بازارها  در  که  ای 

بازاره امید از  کدام  هر  دوشنبه  روز  شد،  مسلط  واکسن  ارزش  وارکننده  در  افزایش  برای  را  خود  خاص  دالیل  ا 

درصد افزایش ارزش    ۹/  ۵در حالی که در دو هفته اخیر بیش از   S&P ۵۰۰ داشتند. شاخص آتیهای خود  شاخص

افزایش در ارزش را رقم زد. در   داشته است، روز گذشته نیز به مسیر صعودی خود ادامه داد و نزدیک به یک درصد

آمیز واکسن به کار  وفقیتاستریت اکنون با پشتوانه خبری آزمایش م های والر شاخصحالی که این شاخص و دیگ

ادامه می  نگرانی خود  بیشترین  از  دهند،  ترس  و  آمریکا  در  کرونایی  بیماران  تعداد  افزایش مجدد  با  ارتباط  در  شان 

ز اعالم نظر یکی از مشاوران  ترین اقتصاد جهان بود. اما این نگرانی هم پس ادر بزرگ ای سراسری  اعمال قرنطینه 

مخال  درباره  بایدن  جو  تحلیلگران  ارشد  شد.  مرتفع  زیادی  حد  تا  آمریکا  در  سراسری  قرنطینه  با  او  احتمالی  فت 

می پیش محدودیت بینی  احتماال  بایدن  جو  رهبری  به  آمریکا  آینده  دولت  هدفمنکنند  ایالت های  در  را  که  دی  هایی 

 .م است مورد اجرا قرار دهد وضعیت ویروس کرونا در آنها وخی

اقتصادیبهبود چشم کرونا  //    انداز  واکسن  تولید  و  توزیع  نحوه  درباره  زیادی  ابهامات  هنوز  اینکه  با  دیگر  ازسوی 

شتری دارند از روز  های سهامی که نسبت به وضعیت اقتصادی حساسیت بیوجود دارد، اما عملکرد تمامی گروه

تفاوت معناداری تاکنون  واکسن  دیگر گروه   کشف  بهبود چشمبا  اقتصادی های سهامی داشته است. همین  انداز 

تا روز گذشته بازارهای سهام اروپایی نیز به روند افزایشی خود ادامه دهند. شاخص نیز   STOXX ۶۰۰ سبب شد 



 
افزایش   با  را  خود  ب  ۰/  ۷هفته  تا  کرد  آغاز  ایدرصدی  بماند.  باقی  خود  صعودی  ریل  در  همچنان  حساب  این  ن  ا 

ف اروپایی است طی دو هفته گذشته و پس از قطعی شاخص که نمایانگر وضعیت صدها سهم در کشورهای مختل

درصد افزایش در ارزش شاخص را تجربه   ۱۲آمیز واکسن، بیش از  شدن پیروزی بایدن و همچنین خبر تست موفقیت 

نتظار ریکاوری نسبتا قدرتمندی از بحران اند که اهای اروپایی مانند دافون اعالم کرده شرکت  کرده است. برخی از

نیم اول سال اقتصادی  دارنده  را  عالوه  .جاری  نیز  آسیایی  گوشهسهام  اینکه  خبرهای خوب بر  به  نسبت  چشمی 

شر توافق  امضای  تاثیر  تحت  داشتند،  جهان  نقاط  دیگر  سیاسی  و  بهداشتی  و  جامع  اقتصادی  اقتصادی  اکت 

مثمنطقه  با محوریت چین عملکرد  که شامل  ای  توافق  این  رساندند.  ثبت  به  را  اقیانوسیه   ۱۵بتی  و  آسیا  کشور 

بزرگمی میشود،  حساب  به  نیز  جهان  آزاد  تجارت  توافق  عالوه ترین  چین،   ۱۰بر  آید.  و  جنوبی  آسیای  کشور 

استرالی جنوبی،  کره  ژاپن،  مانند  مهمی  حالیاقتصادهای  در  دارند.  حضور  توافق  این  در  نیز  نیوزیلند  و  که    ا 

اقتصادی  خبرگزاری بزرگ  کودتای  را  توافق  این  این  میها  که  در مجموع حدود    ۱۵دانند  تولید    ۳۰کشور  از  درصد 

را تشکیل می با  ناخالص داخلی جهان  بازارهایی  این شوند. عالوهمیلیارد نفر جمعیت می  ۲/  ۲دهند، و شامل  بر 

نیز نشان میر دادهخب ژاپن و چین  این دو اقتصاد بزرگ جهانی در ماه دهد ریکهای اقتصادی  های اوری اقتصادی 

دهد، که های اقتصادی ژاپن در روز گذشته نشان میانتشار داده  .گذشته با سرعت خوبی در حال پیشروی است

را به ثبت رسانده است و این در حالی   درصد رشد مثبت  ۵جاری میالدی  اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال

درصدی را رقم بزند. همچنین رشد ساالنه شده فصلی   ۴/  ۴شد اقتصاد این کشور رشد  نی میبیاست که پیش 

درصد توانسته است از رکود نیمه   ۲۱/  ۴دهد، سومین اقتصاد بزرگ جهان با سرعتی معادل با  ژاپن نیز نشان می 

درصد کاهش    ۱/  ۴اکتبر با  ماه منتهی به    ۱۲ش »ایسنا« متوسط نرخ تورم ژاپن در  اول سال فاصله بگیرد. به گزار

های ثبت شده در این کشور طی پنج ماه  رسید که این رقم، یکی از کمترین تورم  ۲/  ۱نسبت به ماه قبل به منفی  

بوده است  بخش  .اخیر  بین  منفی  در  تورم  با  پتروشیمی  مختلف،  تاث  ۱۶/  ۲های  بیشترین  نزولی  درصدی  در  را  یر 

  ۲/  ۸درصدی و فوالد با تورم منفی  ۳/ ۱بخش نیز آب و برق با تورم منفی شدن نرخ تورم داشته است و پس از این 

درصد بوده است و پس از این    ۰/  ۲درصد قرار دارند. ازسوی دیگر نیز بیشترین تورم مربوط به ارتباطات با منفی  

بود نیروی کار در ند. بانک مرکزی ژاپن با توجه به نرخ تورم پایین و کمدرصد قرار دار  ۰/  ۳بخش، آموزش با منفی  

های انبساطی بانک  های پولی خود قرار گرفته است. سیاستسیاست  دوراهی سختی برای تعیین مسیر آینده

بزرگ حاضر  حال  در  ژاپن  میمرکزی  محسوب  جهان  کشورهای  بین  در  محرک  بسته  از ترین  برخی  اکنون  و  شود 

کاقتصا رویه  تغییر  این سیاست خواستار  از  انتقاد  با  کشور شدهددانان  این  که   .اندنونی  تورمی  همچنین هسته 

ماه منتهی به اکتبر با   ۱۲گیرد در  تغییرات قیمت گروه موادغذایی و انرژی را به دلیل نوسانات باالی آنها در نظر نمی 

ترین سطوح ثبت شده در طول  ده که یکی از پایین درصد رسی  ۱/  ۵درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی    ۰/  ۲

زمانی  اخی  ماه  ۱۰ بازه  در  ژاپن  تورم  نرخ  متوسط  بوده است.  که    ۲/  ۸۳معادل    ۲۰۲۰تا    ۱۹۵۸ر  بوده است  درصد 

فوریه   به  مربوط  ثبت شده  تورم  اکتبر    ۲۴/  ۹با    ۱۹۷۴باالترین  به  مربوط  ثبت شده  تورم  کمترین  و  با    ۲۰۰۹درصد 

حاکی از آن است،که دومین قطب اقتصادی  آمارهای اقتصادی چین نیز    در این میان،  .د بوده است درص  ۲/  ۵منفی  

  .ان، در ماه اکتبر روند ریکاوری پایداری را تجربه کرده استجه

 رشد نفت با واکسن مدرنا و آمار چین 

شتاب به  : اقتصاددنیای  از  نشان  که  ژاپن  و  هند  چین،  کشورهای  از  امیدوارکننده  آمار  انتشار  روند  دنبال  گرفتن 

سیاه روز ابتدایی هفته را با رشد آغاز کرد. در ساعات بعد موفقیت شرکت نا است، طالیبازگشت آنها از رکود کرو

بازار داد. این خبر مانند آنچه  تازه درصد موثر بوده جان    ۹۴/  ۵کرونا که  داروسازی مدرنا در آزمایش واکسن   ای به 

تقویت   را  بازارها  بایونتک رخ داد، همه  و  آمریکا دیروز در  قیمت نفت  .کردهفته گذشته در مورد واکسن فایزر  خام 



 
از    ۱۶ساعت   بیش  با  تهران  وقت  معادل    ۱/  ۵به  افزایش  به    ۳/  ۸۴دالر  رسید.   ۴۱/  ۶۷درصد  بشکه  در هر  دالر 

با وجود   سنت بر بشکه معامله شود.  ۲۹دالر و   ۴۴درصد افزایش یافت تا    ۳/  ۵۳دالر معادل   ۱/  ۵۱برنت نیز  شاخص

ار پاالیش نفت چین در مدت باشد، انتشار آمواکسن بر تقاضای نفت ممکن است طوالنی  اینکه اثرگذاری کامل یک

رکورد تاریخی ماه ژوئن بود به بازار کمک   میلیون بشکه در روز رسید و برابر با  ۱۴/  ۱۴رقم روزانه  ماه اکتبر که به 

شرکت چراکه  کرد،  تعطیال شایانی  دلیل  به  تقاضا  افزایش  از  پس  کشور  این  در  ُپر ها  دوباره  پی  در  کردن    ت 

درصد نسبت به یک سال گذشته افزایش یافت که    ۲/  ۷ذخایرشان بودند. همزمان تقاضای نفت هند نیز در این ماه  

از ف بهاولین رشد ساالنه  بلومبرگ سیگنال    آید.حساب می وریه  به گفته  این،  آمریکا  عالوه بر  اینکه  هایی مبنی بر 

به بایدن قرنطینه سراسری اعالم نخواهد کرد و فقط اقدامات محلی برای مبارزه با    پس از انتقال قدرت از ترامپ

کووید قیمت   ۱۹-شیوع  از  نیز  شد  خواهد  بایاعمال  جو  مشاوران  کرد.  حمایت  رئیسها  آمریکا  دن،  منتخب  جمهور 

فشار است. وپا تحت بازار نفت همچنین به دلیل کاهش مصرف سوخت در آمریکا و ار    اند.قرنطینه ملی را رد کرده 

ترین رشد هفتگی از اوایل اکتبر را رقم زد، درصد افزایش در هر دو شاخص مهم بزرگ  ۸این بازار هفته گذشته با  

ت نفت تضعیف شده بود. در هفته گذشته افزایش امیدواری به پیدا شدن یک واکسن  شنبه و جمعه قیم هرچند پنج

بازار، قیمتمینانی موثر برای پیشگیری از کرونا با وجود نااط ها را با جهش مواجه  ها در این مورد و در ابعاد دیگر 

هایی از اروپا به قرنطینه  کرد و بخشمیلیون نفر گذر   ۱۱در آمریکا از    ۱۹-کرد. در همین حال، موارد مبتالیان به کووید

کرونا بر تقاضا مساله کلیدی است  اثر پاندمی   وجود آورده است.انداز تقاضا به هایی درباره چشمبازگشته و نگرانی 

این در حالی است که  شود بر آن تمرکز خواهد کرد.  شنبه برگزار میپالس در جلسه ماهانه خود که سه که اوپک

تر با حضور مجازی وزرای همه کشورهای عضو در ای بزرگامبر( و اول ماه بعد این گروه در جلسه آخر این ماه )نو

تو طبق  تولید  افزایش  هاویمورد  گرفت.  خواهد  تصمیم  فعلی  تولید  سطح  تعمیق  و  تمدید  یا  یک  افق  که  لی 

شرکت در  می OverseaChinese Banking اقتصاددان  بلومبرگ  به  »پچ است  درپچگوید:  اوپک ها  دو  باره  در  پالس 

ر خواهد بود.« این  ترین عامل افزایش قیمت نفت در بقیه نوامبای بلندتر خواهد شد و مهمطور فزایندههفته آینده به

منتشر  ارقام  بنیادی،  نظر  »از  افزود:  نشان میتحلیلگر همچنین  قیمتشده چین  این سطح  دهد چرا  در  باقی ها 

پالس بر اساس این توافق قصد داشت از ژانویه سال آینده حجم کاهش تولید را  اوپک    «تر نرفته(.اند )و پایین مانده 

توان به خبرگزاری رویترز گفت: »نمی SEB شیلدراپ، تحلیلگر ارشد کاالیی در میلیون بشکه در روز کم کند. بارن  ۲

دالر   ۲۰ت که قیمت نفت اکنون  پالس است. این سازمان تنها دلیلی اسنفت کامال در دستان اوپک منکر شد که بازار 

 «.استپالس به همان اندازه بسیار مهم شود. به همین دلیل، نشست بعدی اوپکبر بشکه معامله نمی

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: انتظار معجزه از بایدن نداریم 

که ما انتظار معجزه از بایدن نداریم اما امیدواریم وی بازگشت به    مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت  : ایرنا 

ن که در روز دوشنبه جوسپ بورل در مصاحبه اختصاصی با روزنامه واشنگت  .توافقنامه های چند جانبه را آغاز کند

بازگ خوب  خبر  گفت  شد،  استمنتشر  خود  پیشین  تاریخ  به  واشنگتن  ما  .شت  که  گفت  ادامه  در  رییس    بورل  از 

ببریم را  استفاده  نهایت  جدید  فصل  این  از  که  خواهیم  می  اما  نداریم  معجزه  انجام  انتظار  بایدن  مسئول   .جمهور 

زمان های بین  بایدن می تواند به توافقنامه های چندجانبه و یا سا  سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که دولت

بورل گفت: اروپایی ها برای زنده نگه داشتن توافق هسته ای    .گرددالمللی که ترامپ از آنان خارج شده بود، باز 

رد: با صریح کبورل ت  .انکه دولت ترامپ تهدید به تحریم شرکت های اروپایی کرده بود ایران تالش کرده اند با وجود

اظهار    مسئول سیاست خارجی اروپا با  .همکاری آمریکا، جهان در مقابله با تغییرات آب و هوایی متفاوت خواهد بود

عدم وابستگی به ایالت متحده گفت: ما باید برخی از مشکالت خود بدون اینکه انتظار داشته باشیم آمریکایی ها 

ب خود  دستان  با  کنند  حل  را  آنها  و  کنیمبیایند  با    .رطرف  مطبوعاتی  نشستی  در  گذشته  هفته  در  همچنین  بورل 



 
یدیو کنفرانسی برگزار شد گفت: ما معتقدیم رویکرد دولت  که به صورت و  (LENA) اتحادیه رسانه های اروپایی لِنا

با ایران، کامال صحنه با تغییرات زیست محیطی و توافق هسته ای  بین    جو بایدن فقط در قبال دو موضوع مقابله 

مر  بورل در پاسخ در باره احتمال بازگشت آمریکا به توافق برجام، گفت: مسئله ایران، ا  .المللی را تغییر خواهد داد

کنم رفته است. من فکر میپیچیده و حساستری بوده و ایران همیشه برای آمریکا موضوع دشواری به شمار می 

توافق   تغییر  حتی  که  فهمید  خواهد  آمریکا  تازه  می دولت  تمام  گران  برایش  نیز  چه  برجام  ببینیم  باید  حال  شود. 

وند امضای برجام افزود: ما امیدواریم دولت بایدن این  ساله ر  ۱۲وی همچنین با یادآوری دوران    .اتفاقی خواهد افتاد

روپا در  بورل همچنین در توضیح موضع ا .را درک کند که مسئله کنار گذاشتن یک توافق و ایجاد قراردادی تازه نیست

.  چین در دوره ریاست جمهوری بایدن گفت: رویکرد ما در قبال چین ربطی به دولت بایدن نداردروابط بین آمریکا و  

ایجاد   با پکن  باید روابط متقابل و همکاری بیشتری  ایم که  این مسئله را درک کرده  اقیانوس اطلس  هر دو سوی 

با آن است. ما به جای جن با او هستیم. ترامپ به  کنیم. مشکل نحوه برخورد  گ تجاری با چین، به دنبال همکاری 

 .استاشتباه این نبرد تجاری را آغاز کرد و تا کنون پیروز نشده 

 آزمایش موفق موشکهای »قاتل ناوهای هواپیمابر« توسط چین 

دریای چین جنوب : فارس در  پیشرفته خود  آزمایش دو موشک  از  از پیش  ارتش چین  به اهداف  اصابت  و  تعیین ی 

موفقیت شلیک    ارتش چین اخیرا دو موشک که به آنها لقب »قاتل ناوهای هواپیمابر« داده شده را با   .شده خبر داد

فنگ    .کرد »دانگ  موشک  دو  )شهریور(  آگوست  ماه  در  چین  ارتش  اینسایدر«  »بیزینس  وبگاه  نوشته  و  «  ۲۶به 

با«  ۲۱»دانگ فنگ   تعیین شده که    را از»جزایر پاراسل« در دریای چین جنوبی  از پیش  موفقیت به سمت اهداف 

این نخستین بار است که ارتش چین جزییات پرتابهای    .چند هزار کیلومتر دورتر قرار داشتند، با موفقیت شلیک کرد 

موشکی خود را افشا کرده و حتی این رویداد را ارتش آمریکا نیز تایید کرده است. این آزمایش یک روز بعد از پرواز  

»یوغیرقان پیوست«  ۲-ونی هواپیمای جاسوسی  وقوع  به  دریایی چین  رزمایش  برگزاری  مکان  منطقه  در   .آمریکا 

   ژیانگ سو« مقام ارشد نظامی چین گفت که بعد از این ماجرا یک مقام نظامی آمریکا در ژنو پیغام فرستادوانگ  »

این مقام نظامی اسبق   .ه خواهد داشت ها به ناوهای آمریکا ، پیامدهای ناگواری به همرااصابت این موشک   که

تا ه این کشور می خواهد  از  و  آمریکاست  این هشداری به  انجام  چین گفت که  را  اقدام نظامی خطرناک  یچگونه 

پینگ« از دیگر مقامات ارشد سابق ارتش چین نیز در این زمینه گفت، این ماموریت به وضوح ندهد. »سانگ ژانگ

یک گزارش   .های متوسط یا بزرگ حمله کندبلند به کشتی های برد  دقت و با موشک  تواند بانشان داد که چین می

دف وزارت  نظامی  بخش  آمریکایک  از  که چین  کرد  تایید  نیز  آمریکا  و کشتی سازی    اع  توسعه موشکی  بخش  در 

یا ا  ۴۰۰۰،  ۲۶-موشک دانگ فنگ    .سبقت گرفته است تمی علیه کیلومتر برد دارد و قادر به حمل کالهک متعارف 

یا دریایی است. دانگ فنگ وان اولین موشک کیلومتر دارد و از آن به عن  ۱۸۰۰نیز بردی معادل    ۲۱  -اهداف زمینی 

 .شودبالستیک ضد کشتی جهان یاد می

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایش یافت   ۲۲نرخ رسمی 

ارز   ۲۲ارز کاهش و    ۱۰ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

براساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز   به گزارش ایرنا و  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۵خ  ش یافت. نرافزای

هزار   ۵۵هزار ریال قیمت خورد؛ قیمت هر پوند انگلیس  ۴۲ز گذشته، بدون تغییر نسبت به رو( ۹۹آبان  ۲۷ -)دوشنبه 

نیز    ۵۳۷و   یورو  و    ۴۹ریال و هر  و    ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس    .شدریال اعالم    ۸۱۱هزار  ریال، کرون  ۳۴هزار 

https://www.irna.ir/news/84113122/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
ریال،   ۵۶۵  ریال، روپیه هند   ۶۸۷هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۳۲هزار و    ۴ریال، کرون نروژ     ۸۷۲هزار و    ۴سوئد  

و  ار  هز  ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان     ۳۴۶هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱درهم امارات متحده عربی  

ریال و   ۲۳۳هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۱۷۹هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۵۴۹

کانادا   و    ۳۲دالر  ق  ۱۳۷هزار  نیوزیلند    .یمت خوردریال  نرخ دالر  این گزارش،  آفریقای    ۲۹بر اساس  راند  ریال،  هزار 

ریال،   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۹   ریال، روبل روسیه   ۴۶۰هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۷۴۲ هزار و  ۲جنوبی  

هزار و   ۱۱ریال، ریال سعودی    ۷۶۰هزار    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۲هزار و    ۳یکصد دینار عراق  

هزار و    ۴۹دش  تاکای بنگال  ریال، یکصد  ۲۳۹هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰

ریال تعیین   ۱۱۲هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۶۶و   هزار  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۵۸۳

هزار و   ۶ریال، یوان چین    ۸۹۵هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ن، نرخ یکصد درام ارمنستان  همچنی   .شد

  ۳۷یک هزار وون کره جنوبی    ال،ری   ۲۳۱هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۲۱۳هزار و    ۱۳۹ت تایلند  ریال، یکصد با   ۳۸۶

هزار   ۱۲ریال، الری گرجستان    ۸۰۳هزار و   ۹قزاقستان    ریال، یکصد تنگه  ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۹۶۳هزار و  

هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۴فغانستان  ریال، افغانی ا  ۹۸۷هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۷۴۷و  

منات    ۴۲۱ و    ۲۴آذربایجان  ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۷ریال،  تاجیکستان    ۵۳هزار   ۳ریال، سومونی 

 .گذاری شدریال ارزش هزار ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۱۷و   هزار

 

 فیلم ایرانی "پایین ترین طبقه" برنده تندیس زرین جشنواره چین شد 

المللی -ایرنا-پکن تندیس زرین بخش بین  ترین طبقه« ساخته »امیدرضا خیرخواه«برنده  ایرانی »پایین  فیلم کوتاه 

سفارت    به گزارش ایرنا به نقل از رایزنی فرهنگی  .ین شدجشنواره بین المللی میکروفیلم شهر » لین چانگ « چ

مین جشنواره ی میکرو فیلم »لین چانگ« که از یک هفته قبل آغاز بکار کرد،  هشت جمهوری اسالمی ایران در پکن،

شود  می  محسوب  چین  غرب  جنوب  در   » نن  یون   « استان  در  سینما  و  فیلم  های  فعالیت  مهمترین  این    .از  در 

بخ از چین و دیگر های متعددی  جشنواره فیلم به  با   دبیر خانه جشنواره شکشورهای خارجی  و  ارسال شده بود 

هشت فیلم کوتاه از ایران نیز در   یزنی فرهنگی و مساعدت اداره کل همکاری های فرهنگی وامور ایرانیانرا همت

رضا خیرخواه از سوی داوران  طبقه " ساخته ی امید   بر همین اساس فیلم "پایین ترین  .این جشنواره شرکت کرد

به عنوان به تندیس زرین بخجشنواره  انتخاب شد و  المللی  بین  اثر  را به خود اختصاص داد ترین  المللی   . ش بین 

مسووالن این جشنواره ضمن ستایش فیلم های ایرانی از مشارکت جمهوری اسالمی ایران و ارسال فیلم ها به  

آنکه ضمن  کردند  تقدیر  جشنواره  هایی  در این  فیلم  الملل  بین  ،ا بخش  فرانسه  کشورهای  تاجیکستان  از  یرلند، 

و اختصاص  قزاقستان شرکت کرده   ،روسیه  به خود  را  زرین  تندیس  به صورت مشترک  از کشورها  برخی  بودند و 

در استان »یون نن« واقع است و در منطقه ای بسیار سرسبز وزیبا قراردارد فاصله ی   شهر »لین چانگ«  .دادند

.این شه پرو ونیم است  این شهر چهار ساعت  تا  پکن  گونه های ازی  در  زراعت چای  به  که  از شهرهایی است  ر 

شهرداری این شهر با همراهی برخی از نهادهای فرهنگی از جمله تلوزیون چین از هشت    .مختلف شهرت دارد

حی بسیار مطلوب و قوی برگزار  جشنواره میکرو فیلم کرده اند و جشنواره در سط سال پیش اقدام به برگزاری این

مین سال است که در این جشنواره شرکت می کند . در جریان برگزاری جشنواره که  رهنگی دورایزنی ف  .می شود

بود،  ۱۷از روز   به کار کرده  برگزار شد آبان شروع  با حضور هنرمندان سراسر چین  وحضور  برنامه های گوناگونی 

جش این  در  خارجی  میهمانان  سازپرشمار  المللی  بین  به  چین  اهتمام  بیانگر  نیز  و  نواره  هنری  های  فعالیت  ی 

  .فرهنگی بویژه فیلم است

 توان کرونا را شکست داد زمان جهانی بهداشت: تنها با واکسن نمیسا

https://www.irna.ir/news/84112258/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84112742/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
به-ایرنا  –تهران   جهانی  سازمان  مدیر  آدهانوم"  تنهایی  "تدروس  به  کرونا  واکسن  گفت:  شب  دوشنبه  داشت 

ببردتواننمی از بین  را  ابتدای شیوع ویروس    .د ویروس کرونا  از  توئیتی نوشت:  ایرنا، آدهانوم در رشته  به گزارش 

اما بسیار مهم میدیم که توسعه واکسن می ، فه۱۹-کووید این ویروس باشد،  برای کنترل  تواند یک مسأله حیاتی 

کنیم که واکسن داروهای دیگری که اینک در اختیار داریم را تکمیل خواهد کرد و هرگز جایگزین این   است که تأکید

اهد کرد و ما در هر شرایطی مجبور را متوقف نخو  ۱۹-وی افزود: هیچ واکسنی بیماری کووید   .نخواهد شدداروها  

نه، افراد مبتال به ویروس کرونا را پیگیری ها را انجام بدهیم، قرنطیهستیم که به نظارت و کنترل ادامه دهیم، تست

آدهانوم اضافه    .نیم و از افراد بخواهیم که احتیاط کننداند را نیز جداسازی ککنیم،افرادی که با بیماران تماس داشته

ها کارمندان ردات اولیه واکنس کرونا به صورت محدود صورت خواهد گرفت و به همین خاطر اولویت واکسن کرد: وا

ب گروه بخش  و  افراد سالخورده  کوویدهداشتی،  در معرض خطر  که  افراد است  از  دیگری  دارند  ۱۹-های  وی    .قرار 

د و مراکز بهداشتی بتوانند شرایط را کنترل ادامه داد: امیدواریم که این مسأله شمار جانباختگان کرونا را کاهش ده

ای از کشورها، از جمله روسیه، ایاالت  ده گسترطیف    .کنند، اما ویروس هنوز فضای زیادی برای عمل خواهد داشت

در تالش   متحده، انگلیس، فرانسه، آلمان و چین در یک رقابت جهانی برای تولید واکسن های موثر ویروس کرونا  

و   میلیون  یک  از  بیش  جان  تاکنون  که  ویروسی  است  ۳۰۰هستند،  گرفته  جهان  سراسر  در  را  نفر  شرکت   .هزار 

جدیدترین گزارش خود هفته گذشته از دستیابی به واکسن کرونا خبر داد و اعالم کرد این  ا درمریکداروسازی فایزر آ

در همین ارتباط، "میخائیل موراشکو" وزیر    .درصد در پیشگیری از ابتال به کرونا مفید باشد  ۹۰واکسن می تواند تا  

درصد اعالم شده   ۹۲این واکسن    بخشیاثر  خبر داد. میزان از آغاز تولید انبوه واکسن اسپوتنیک بهداشت روسیه

روسیه  .است بهداشتی  کویید     مقامات  شیوع  از  جلوگیری  برای  موثر  روشی  را  واکسن  دانند  ۱۹  -این    .می 

الکساندر گینتسبورگ مدیر مرکز گامالیا به عنوان سازنده این واکسن، گفت که واکسیناسیون گسترده می تواند 

ن نیز شرکت داروسازی فایزر آمریکا در جدیدترین گزارش خود روز دوشنبه از آپیش  .طی هفته های آینده آغاز شود

با همکاری شرکت بیون تک، شریک آلمانی از دستیابی به واکسن کرونا خبر داده و اعالم کرده بود که این واکسن  

تا   تواند  باشد  ۹۰می  مفید  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری  در  دما  .درصد  گینتسبورگ  گفته  البه  بی  نگهداری  زم  رای 

درجه زیر صفر است در حالی که دمای الزم نگهداری واکسن اسپوتنیک وی منفی   ۸۰تا  ۷۵بین     واکسن پی فایزر

بیماری   .درجه است  ۱۸ کارشناس  دیگر،  ویروس از سوی  و  که  های عفونی  ابراز خوشبینی کرد  آمریکایی  شناس 

های رنا« به اندازه کاندیدای واکسن کرونای شرکت»ُمدرکت  های اولیه نتایج مرحله سوم واکسن کرونای شداده 

 .»فایزر« و »بیون تک« امیدوارکننده خواهد بود

 

 جالس بریکس ساخت واکسن کرونا و مبارزه با تروریسم مهمترین محور ا 

درباره مهمت  -ایرنا    -پکن   در جریان اجالس مجازی  بریکس  و  رین مسائل منطقه رهبران کشورهای عضو گروه  ای 

به گزارش ایرنا    .کنندو راهبرد مبارزه با تروریسم با یکدیگر رایزنی می  ۱۹المللی از جمله ساخت واکسن کووید  بین

که روز    رود پنج اقتصاد نوظهور در این اجالسانتظار می ت« از چین،به نقل از روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پس

با تروریسم   توانند در زمینه مبارزهکند چگونه آنها می مشخص می د از یک راهبرد کهکنسه شنبه آغاز به کار می 

نمایند  حمایت  کنند،  اوضاع   .همکاری  بهبود  ساخ همچنین  عمومی،  بهداشت  زمینه  در  همکاری  و  ت  اقتصادی 

الس رهبران پنج  اج   .ر این اجالس قرار داردواکسن و مهار ویروس کرونا از جمله موضوعاتی است که در دستور کا

»والدیمیر پوتین« رئیس  برزیل ، روسیه ، هند ، چین و آفریقای جنوبی )بریکس( به میزبانی  -اقتصاد بزرگ نوظهور  

می  برگزار  روسیه  امر  .شودجمهور  پکن  در  روسیه  بیانیه سفارت  در  )دوشنبه(  راهبردوز  که  کرد  اعالم  ضد   ای 

کشورها همکاری  چگونگی  اتحادیه  این  فعالیت تروریسم  با  مقابله  و  تروریسم  با  مبارزه  برای  را  عضو  های ی 

هر کشور عضو کارگروهی را برای   اعالم این سفارتخانه، بنا بر   .کندتروریستی از جمله تروریسم مالی تشریح می 
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ان تروریستی خارجی  روسیه مسئول مقابله با شبه نظامی طقه خاص ایجاد کرده است از جمله اینکهاداره یک من 

جدید اولین سند رسمی در زمینه مبارزه با تروریسم   این راهبرد   .تمرکز دارد ت و چین بر افراطیون و رادیکال هااس

این      .دهندآن را تشکیل می  جمعیتدرصد   ۴۳درصد اقتصاد جهان و   ۲۳است که مجموعاً   برای کشورهای بریکس

شود،   برگزار  پترزبورگ  سن  در  ژوئیه  ماه  در  بود  قرار  افتاد. اجالس  تعویق  به  کرونا  ویروس  بحران  دلیل  به  اما 

سفارت    .نشست سایه انداخته است های مرزی طوالنی مدت بین چین و هند در هیمالیا بر اینکشمکش همزمان

است کرده  تصریح  همچنین  راهبرد روسیه  بریکس  اعضای  اقتصا که  تا سال  مشارکت  اعالم   ۲۰۲۵دی  را  میالدی 

اولویت می که  آکنند  زمینههای  در  همکاری  توسعه  شامل  اقتصاد  ن   ، مالی  امور   ، گذاری  سرمایه   ، تجارت  های 

 .دیجیتال و نوآوری است

 

 همکاری عراق با چین؛ حمایت مردم و مخالفت آمریکا 

نظران و حتی افکار عمومی های سیاسی، صاحبها مطالبات نمایندگان پارلمان، جریانبعد از ماه   –ایرنا    –بغداد  

، سفیر این کشور در بغداد، در روزهای اخیر و بعد از یک وقفه عراق برای اجرایی کردن توافقنامه همکاری با چین

به گزارش ایرنا،   .ات خود را به نحو محسوسی آغاز کرده استیک ساله برای به جریان انداختن این توافقنامه تحرک

توافقنامه   با  دولتمردان عراقی همزمان شده است  و  با رهبران سیاسی  دیدار  در  تاو«  دیپلماتیک »شان  تحرکات 

اقیانوسیه ای    –کشور آسیایی    ۱۴بزرگی که چین به رغم تالش های آمریکا برای محدود کردن پکن ، روز یکشنبه با  

مه ای که در راستای طرح بزرگ اقتصادی »راه ابریشم« روز یکشنبه  از توافقنا  .ر چارچوب »آ.سه.آن« امضا کردد

امضا شد، به عنوان بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان یاد شده که یک سوم تولید ناخالص ملی کل جهان را شامل 

وره  ریشم چین و توافقنامه ای که دو کشور در د به دلیل موقعیت راهبردی عراق در طرح اقتصادی راه اب  .می شود

)مهرماه   نیمه سال گذشته  در  عبدالمهدی«  در همین  (  ۹۸دولت سابق »عادل  بغداد  در  کردند، سفیر چین  امضا 

است کرده  آغاز  را  مزبور  توافقنامه  کردن  اجرایی  جهت  خود  دیپلماتیک  تحرکات  نمایندگان    .راستا،  از  بسیاری 

افکار  پارلمان، جریان های س عمومی عراق در شبکه های اجتماعی در  یاسی، صاحب نظران، رسانه ها و حتی 

طول ماه های گذشته که عراق رویکرد توافق با برخی از کشورهای عربی را در پیش گرفته و نسبت به توافقنامه  

شاو تاو«  » .ردندامضا شده با چین، سردی نشان داد، بر ضرورت اجرایی کردن توافقنامه همکاری با چین تاکید ک

وز قبل در اظهاراتی در اقلیم کردستان عراق گفت که برخی ها نمی خواهند توافقنامه سفیر چین در بغداد چند ر

دولت عراق به دنبال این اظهار نظر و فشارهای داخلی برای اجرایی کردن   .همکاری بین چین و عراق به اجرا در آید

ر های  بیانیه  و  اظهارات  در  مزبورتوافقنامه،  توافقنامه  به  بغداد  پایبندی  بر  کرد  سمی  طالل«  » .تاکید  مالل  احمد 

گفت که توافقنامه با چین به قوت خود (  ۹۹آبان ماه    ۲۰سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق در دهم نوامبر گذشته )

باقی است و دولت متعهد به اجرای آن است اما توافقنامه های اخیر با مصر و عربستان سعودی، هم در دستور 

« نخست وزیر عراق نیز در اظهاراتی در واکنش به نگرانی های داخلی مبنی بر مصطفی الکاظمی» .کار قرار دارند

همکا کردن  جایگزین  برای احتمال  جایگزینی  هیچ  که  کرد  تاکید  چین  جای  به  سعودی  عربستان  و  مصر  با  ری 

امور خارجه   با وجود همه اینها، بسیاری از اینکه تاکنون نخست وزیر و یا حتی وزیر  .توافقنامه با چین وجود ندارد

پکن   به  برای سفر  دعوتنامه های رسمی چین  به  اواسط سال    -عراق  از  بغداد  در  میالدی  که سفیر چین  جاری 

پاسخ نداده اند، خرده می گیرند و مدعی هستند که دولت، تحت فشار    -تقدیم این مقامات بلندپایه عراقی کرده  

این درحالی است که سفیر چین در بغداد روز یکشنبه در   .آمریکا از اجرایی کردن توافقنامه با چین طفره می رود

تاکید با رییس مجلس اعالی اسالمی عراق  را   دیدار  توافقنامه  این  برای اجرایی کردن  کرد که پکن آمادگی کامل 

ب  .دارد؛ به شرط اینکه بغداد، تکلیف خود را در اجرای پاره ای تعهداتی که برعهده دارد، روشن کند با اشاره  ه  تاو 

با اینکه توافقنامه مزبور با عراق تجربه ای منحصر به فرد است که چین می تواند در راستای بازسازی و   عمران 
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بسیاری از کشورها منعقد کند، افزود که نخستین گام اجرای این طرح، احداث یک هزار باب مدرسه توسط شرکت 

برای   و مکان  اختیار جا  اعطای حق  با  در عراق  بزرگ چینی  رییس  » .عراقی ها استهای  شیخ همام حمودی« 

اجرایی شد که  کرد  تاکید  دیدار  این  در  عراق  اسالمی  اعالی  در  مجلس  مردمی  یک خواست  چین  با  توافقنامه  ن 

وی اضافه کرد که عراق و چین فرصت بزرگی دارند تا یادداشت های تفاهم اقتصادی و توافقنامه های   .عراق است

بین دو کشور  اولیه را که در دولت دوره س  تبدیل به شراکت حقیقی  اند،  به امضا رسیده  ابق )عادل عبدالمهدی( 

چین تنها کشور جهان است که در طول سال های اخیر میانگین رشد اقتصادی آن، روند    وی اضافه کرد که .کنند

ور اتخاذ  حمودی از دولت عراق خواست که تصمیم نهایی خود را در خصوص توافقنامه مزب .تصاعدی داشته است

بگذارد اجرا  به  آن  کردن  اجرایی  برای  را  الزم  تدابیر  و  صدر«   .کرده  »مقتدا  نیز  این  از  از  پیش  یکی  ای،  بیانیه  در 

 .راهکارها برای خروج از بحران اقتصادی و بهبود وضعیت کشور را اجرایی کردن توافقنامه با چین عنوان کرده بود

صورت عموم خواهان اجرایی شدن توافقنامه با چین هستند اما    جریان های سیاسی شیعه، کرد و اهل سنت به

تصادیش با چین، از اجرایی شدن این توافقنامه و هرگونه نزدیکی بین  گفته می شود که آمریکا در چارچوب جنگ اق

پاره ای تحلیل ها در عراق حاکی است که عالقه مندی مفرط اخیر برخی   .بغداد و پکن جلوگیری به عمل می آورد

یکا به  طبق این باور، آمر .کشورهای عربی به برقراری رابطه با عراق، در نتیجه فشار واشنگتن صورت گرفته است

منظور حفظ قدرت، نفوذ و سلطه خود در منطقه، همچنان همپیمانان خود را در راستای طرح »معامله قرن« تحت 

سیاسی و امنیتی   –ا ایجاد یک اتحاد اقتصادی آمریکا ب .فشار می گذارد تا از چرخش به سمت شرق خودداری کنند 

ا بین  مسیرهای  حتی  کوشد،  می  منطقه  در  خود  همپیمانان  رژیم  از  نفع  به  را  جهانی  تجارت  و  انرژی  لمللی 

تا در این راستا طرح اقتصادی راه ابریشم چین با شکست مواجه شود در همین راستا،   .صهیونیستی تغییر داده 

عتراضات سال گذشته در عراق که منجر به براندازی دولت عبدالمهدی شد را مرتبط با  یکی از عوامل شکل گیری ا

آمریکا به عنوان یکی از مهمترین کشورهای   .چین و چرخش عراق به سمت شرق می دانند  امضای توافقنامه با

ریان این محرک اعتراضات اجتماعی یکسال گذشته در عراق شناخته شده که متهم به سناریو کشته سازی در ج

یر وقت عراق  عادل عبدالمهدی نخست وز  .اعتراضات است که به موجب آن، دولت عبدالمهدی ناچار به استعفا شد

، هشت توافقنامه و یادداشت تفاهم همکاری در بخش ۹۸شهریورماه    ۲۸در جریان سفر پنج روزه خود به چین در  

فرهن ارتباطات،  عمرانی،  امنیتی،  تجاری،  مالی،  مختلف  کردهای  امضا  آموزش  و  کار   .گ  و  ساز  اجرای  توافق 

  –چینا شور« چین و توافق همکاری اقتصادی و فنی  همکاری مالی میان وزارت دارایی عراق و آژانس اعتباری »

یادداشت تفاهم میان وزارت دارایی عراق و   .مهندسی بین دو کشور از مهمترین توافقنامه های امضا شده هستند

باره همکاری درخصوص بازسازی عراق، یادداشت تفاهم میان وزارت ارتباطات عراق و آژانس  وزارت تجارت چین در

ای چین، یادداشت تفاهم امنیتی میان وزارت کشور و سازمان امنیت عمومی چین، یادداشت وارههوانوردی و ماه

های دیپلماتیک دو کشور،  تفاهم میان وزارت امور خارجه عراق و چین در رابطه با اراضی تخصیص یافته برای هیات

دفتر رسانه  و  آموزش عالی عراق  وزارت  میان  تفاهم  کتابخانه    ای هیات دولت چینیادداشت  در  برای ساخت  ای 

شده   امضا  تفاهم  های  یادداشت  مهمترین  فرهنگی  همکاری  اجرای  برنامه  تفاهم  یادداشت  و  بغداد  دانشگاه 

چین با وجود فشارهای آمریکا، همچنان یکی از مهمترین شرکای تجاری و اقتصادی عراق به شمار می  .هستند

میلیارد    ۳۰سال جاری میالدی حجم تبادالت تجاری بین دو کشور را    رود؛ به نحوی که سفیر چین در بغداد در اوائل

 .دالر در سال عنوان کرده بود

 

 العاده ولید المعلم، دیپلماتی با مدیریت بحران فوق

المعلم« دولت    -ایرنا  -تهران با درگذشت »ولید  نوشت:  یادداشتی  در  ایران  باتجربه روزنامه  از  یکی  ترین و سوریه 

دیپلمات باسابقه  دادترین  از دست  را  کارگشای خود  ایران سه شنبه    .های  قلم    ۲۷روزنامه  به  یادداشتی  در  آبان 
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نعیمی است مصیب  آورده  خاورمیانه،  المعل» :کارشناس  حدود  ولید  که  از    ۸۰م«  بیش  داشت،  از    ۵۷سال  سال 

های سوریه  های مختلف سفارتخانه سال در پست   ۳۵سپری کرد. او حدود  زندگی خود را در وزارت خارجه سوریه  

در کشورهای عربی، اروپایی و حتی امریکا به مدت طوالنی فعالیت داشت که همین امر سبب شد او پیش از احراز 

خارجه سوریه وزیر  کندپست  تألیف  زمینه  این  در  کتاب  چندین  می   .،  او  آثار  استعماز جمله  »دوره  به  ارگری  توان 

فرانسه در سوریه«، »بحران فلسطین« و کتاب مهم اخیرش »نگاه امریکا به جهان و خاورمیانه« اشاره کرد که از  

زیر و وزیر امور خارجه  های معاونت وکه در پست   ۲۰۰۰شود. او از سال  آثار معروف و مستند عربی محسوب می 

از س بحرانی که کشورش  به  توجه  با  داشت،  ایفای نقش  و خنثی   ۲۰۱۱ال  سوریه  کاهش  در  مواجه شد،  آن  با 

های مرتجع عرب و غرب  های خارجی بسیار مؤثر عمل کرد و زمانی که همبستگی و همدستی رژیمسازی توطئه 

رآمدند، »ولید المعلم« با آرامش و با یک نگاه استراتژیک نه  درصدد منزوی کردن سوریه و خروج آن از اتحادیه عرب ب

را سوریه  وجهه  صحنه  تنها  بلکه در  کرد،  حفظ  عربی  فاقد     های  را  آن  و  کشانده  چالش  به  نیز  را  عرب  اتحادیه 

دانست می  .مشروعیت  امروز  ما  که  نقش    بینیمطوری  و  سوریه  دیپلماسی  ندارد.  وجود  عرب  اتحادیه  آن  دیگر 

در همین برهه تاریخی و توان یکی از عوامل افول اتحادیه عرب دانست.  آقای »ولید المعلم« را می   کارسازبسیار  

حساس در سوریه، »ولید المعلم«، در روابط با همپیمانان نیز بدون جنجال تبلیغاتی ظاهر شد و به بازسازی روابط  

در کنار کشورهای همپیمان و مهم پرداخت و تا حد  رو و ایجاد یک مجموعه متحد در برابر غرب  با کشورهای میانه 

علم« با نگاه استراتژیکی که به روابط دوستانه با کشورهای همسو داشت، نقش »ولید الم   زیادی هم موفق بود.  

دانست و همواره بر این جمهوری اسالمی ایران و روابطش با سوریه را هم استراتژیک و هم سرنوشت ساز می

ین سوریه و در ایجاد رابطه مستحکم ب  .کردترین نقطه کلیدی خروج سوریه از بحران تأکید میینقش به عنوان اصل

ها و نیز آقای »ولید المعلم« نقش اساسی داشت. حرکات دیپلماتیک هوشمندانه او در کنفرانس    روسیه و چین

ات جهانی، بر تمامیت ارضی و  سمینارهای مختلف بین المللی درباره سوریه دیده شد و دمشق از تریبون این حرک

اران او مانند بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل کرد که در این جا نقش کلیدی یاستقالل خود تأکید می 

نادیده گرفت نباید  رو     .را  این  را می   از  المعلم«  پایه»ولید  گذار دیپلماسی بحران در سوریه دانست. همان  توان 

لف  های قدرتمند و شجاعی را به کشورهای مختسوریه در این دوره حساس سفرا و دیپلمات   طور که شاهد بودیم،

های  از سایر ویژگی  .کردندهای غرب اداره می جهان اعزام کرد که هر کدام از آنها یک جبهه را در رویارویی با توطئه 

ز اینکه در جایگاه وزیر خارجه کشورش  اللهجه بودن او اشاره کرد. وی ابایی نداشت ا »ولید المعلم« باید به صریح

لید المعلم دار فانی را وداع گفته و عرصه سیاسی سوریه را ترک  بدون مالحظه صحبت کند. اکنون اگر چه آقای و

با توجه به شناخت و تجربه  اما  از دستگاه دیپلماسی سوریه هست، قطعاً شخصیتکرده،  های مناسب و ای که 

 .است. هرچند که خأل شخصیت وی از این پس در سوریه احساس خواهد شد همتراز خود را به جا گذاشته

 

 چین در ازبکستان اجرا می شود  فاز نهایی آزمایش بالینی واکسن ضد کرونا 

کستان اجرایی بالینی یک واکسن ضد کرونای تولید چین بزودی در ازب  فاز سوم و نهایی آزمایش های  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا، خبرگزاری شینهوا روز دوشنبه گزارش کرد بر این اساس ازبکستان به عنوان پنجمین    .خواهد شد

های   آزمایش  به  مربوط  مراحل  آخرین  وارد  چین،  تولیدی  کرونای  های  واکسن  بررسی  برای  شده  نامزد  کشور 

سال در فاز    ۵۹تا    ۱۸داوطلب ازبک با رده های سنی    هزار  ۵بر اساس این خبر،    .سانی این واکسن ها می شودان

آزمایشی یک سال طول   روند  این  واکسن های ضد کرونای چین شرکت خواهند کرد؛  بالینی  آزمایش های  سوم 

داروسازی  .خواهد کشید توسط شرکت  تولید شده  آزمایشی  واکسن های  کنار   «Anhui Zhifei Longcom » در 

ماموریت نظارت بر شرکت کنندگان آزمایش های بالینی و آموزش پزشکان ازبکی    چین، چندین کارشناس چینی که

نفر    ۵۹۴نفر به کرونا مبتال شده و   ۸۳۰هزار و    ۶۹تا کنون در ازبکستان    .را بر عهده دارند، به ازبکستان سفر کرده اند
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واکسن های ضد کرونا    .یدا کرده اندبیمار مبتال به کرونا نیز بهبود پ  ۹۲هزار و    ۶۷شور  هم جان باخته اند، در این ک 

نهایی هستند و  فاز سوم  آزمایش  در حال  دیگر  در چند کشور  از   .ساخت چین  المللی چین  بین  رادیو  پکن  در  اما 

بازسازی   و  امکانات  ارتقاء  برای  پکن  ماه جار  ۱۷تصمیم  پایان  از  قبل  تا  تب  و  کلینیک  داده  )نوامبر( خبر  ی میالدی 

-ا هدف تالش برای تقویت ظرفیت های شهر پکن در مسیر جلوگیری و کنترل بیماری کوویدنوشته است این روند ب

کلینیک در مراحل    ۱۷بر این اساس، روند بازسازی این    .در فصل های زمستان و بهار پیش رو اجرایی می شود  ۱۹

رونا در این کلینیک ها  ن انجام آزمایش های سریع اسید نوکلئیک برای تشخیص کاست و به این ترتیب، امکا پایانی

کلینیک های ارتقاء یافته و به روز شده تب در شهر پکن پایتخت    .و بدنبال آن کاهش خطر عفونت ها فراهم است

انج مسئول  های  آزمایشگاه  و  قرنطینه  های  بخش  اسکن،  تی  سی  انجام  برای  مستقل  های  اتاق  به  ام  چین 

ران در عرض چند ساعت امکان دسترسی به خدمات اسکن و آزمایش های اسید نوکلئیک مجهز خواهند شد تا بیما

در این بیمارستان ها بخش های امن، بخش های آلوده و نیمه آلوده از یکدیگر  نتایج حاصل از آن را داشته باشند

انتقال عفو از  با هدف جلوگیری  نیز  روند  این  که  اند  اجرایی جدا شده  بیمارستان  داخل فضای  ویروسی  نت های 

عالوه براین، عناصر هوشمند از جمله توزیع اتوماتیک دارو و امکان مشاوره از راه دور بین پزشکان نیز    .شده است

بر اساس این خبر، کلینیک های به    .در این کلینیک ها راه اندازی خواهد شد تا به روند تشخیص بیماری کمک شود

اول دفاعی این شهر در برابر همه گیری   روز شده تب در شهر پکن به عنوان پاسگاه های مرزی جهت تقویت خط

کووید از  ناشی  ترکیبی  با خطرهای  پکن  که  در شرایطی  آن هم  کرد  خواهند  فعالیت  و همچنین سایر    ۱۹-کرونا 

 .بیماریهای ناشی از عفونت های تنفسی در فصل های زمستان و بهار روبرو است

 

 آسیای شرقی؛ فرصتی برای بهبود اقتصاد آشفته جهان در بحبوحه کرونا 

خبرگزاری شینهوا در گزارشی با اشاره به امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای موسوم   -ایرنا  -تهران

لن «RCEP» به به  شرقی  آسیای   " که  شدنوشت  خواهد  تبدیل  جهان  آشفته  اقتصاد  ثبات  ایرنا،    ."گر  گزارش  به 

روز دوش اولین  شینهوا  بینی ها  پیش  بر اساس  که  رود آسیای شرقی  انتظار می  افزود:  این مطلب  اعالم  با  نبه 

های   شبکه  کانون  و  است  کرونا  گیری  همه  و  پاندمی  وقوع  از  بعد  اقتصاد  احیای  شاهد  که  است  جهان  منطقه 

توزیع کاال در جهان محسوب میمتراکم   تامین و  به زنجیره های  برای    شود، اطمینان موردمربوط  را  نیاز بیشتری 

ای از نشست های مجازی اخیر بین سران انجمن ملل  همزمان با آغاز برگزاری مجموعه  .جهانیان به ارمغان بیاورد

رود همکاری های این کشورها انتظار میآسیای جنوب شرقی موسوم به »آ سه آن« با چین، ژاپن و کره جنوبی؛  

دور مذاکرات رسمی،   ۲۸سال و برگزاری    ۸با گذشت    .شتری باشددر زمینه های مختلف شاهد پیشرفت های بی

منطقه  جامع  اقتصادی  مشارکت  پیمان  امضای  بهمراسم  موسوم  یک  «RCEP» ای  در  /یکشنبه/  گذشته  روز 

کشور آ سه    ۱۰شست ویدئویی و امضای این توافق با حضور رهبران  نشست ویدئویی با موفقیت برگزار شد. این ن

)اتحادیه کشو اجرایی شدآن  نیوزیلند  و  استرالیا  ژاپن،  کره جنوبی،  آسیای جنوب شرقی(، چین،  مدیریت   .رهای 

شرایط همه گیری کرونا تا حد زیادی در آسیای شرقی به ثبات رسیده و در مسیر بهتری قرار گرفته است؛ همکاری 

اقتصاد   و  تجارت  بهداشت همگانی،  مانند  در حوزه هایی  آسیای شرقی  با  نزدیک  تاثیرات  دیجیتال میهای  تواند 

از زمان شیوع همه گیری ویروس کرونا    .را جبران کند و جان تازه ای به اقتصاد ببخشد  ۱۹-ناشی از بیماری کووید

با یکدیگر را حفظ کرده اند؛ برگزاری نشست های   تاکنون، چین و سایر کشورهای منطقه ارتباط نزدیک و سطح باال

تامین تعهد آنها در زمینه تالش های بیشتر در مسیر هماهنگی واکنش ها علیه   مجازی بین سران این کشورها با

روابط تجاری چین با »آ سه آن« از نظر اقتصادی در طول سه ماهه اول سال    .همه گیری کرونا همراه بوده است

به میالدی  معادل    جاری  انجمن    ۴۸۱.۸رقمی  عنوان  به  آن  سه  آ  همزمان  و  رسیده  دالر  ملل  ع  ۱۰میلیارد  ضوی 

آسیای جنوب شرقی با ارتقاء پروتکل های مربوط به منطقه تجارت آزاد و همکاری در زنجیره تامین، به بزرگ ترین 

https://www.irna.ir/news/84112064/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
است شده  تبدیل  چین  تجاری  ذینفعان    .شریک  تمام  نفع  به  بیشتر  اقتصادی  برای  یکپارچگی  قلبی  قوت  و  است 

ای عث ثبات در تولیدات و زنجیره های تامین منطقه شود؛ تمامی این اقدامات بااقتصاد پژمرده جهان محسوب می 

تری را به روند  شود و الگوهای جدید رشد و الگوهای تجاری را به وجود می آورد. بنابراین، نیروی محرکه قویمی

نهایتا کل جها و  اقتصادی منطقه  تزریق خواهد کردرشد  زمینه همکاری  .ن  در  ای همواره های منطقه موضع چین 

اس و  تالشصریح  از  چین  است؛  بوده  زمینه توار  در  آن  محوری  نقش  تقویت  مسیر  در  آن«  سه  »آ  انجمن  های 

ای  های منطقه همکاری فراگیر منطقه  و  آزاد  زمینه ساخت یک ساختار  در  انجمن  این  بیشتر  نقش  و همچنین  ای 

میحمای می   .کندت  منطقه  کشورهای  و  آینده چین  یکدیگر  کنار  در  مراتب  توانند  به  همکاری  ای  برای  تر  روشن 

هایشان رقم بزنند و کمک و مشارکت بیشتری در مسیر احیا و برون رفت جهان از تاثیرات ناشی از پاندمی کرونا  

 .ایفا کنند

 

هوآوی در سودای بازگشت به پروژه اینترنت   با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛

 پرسرعت انگلیس 

ادامه    –ایرنا    –لندن   از  واشنگتن  فشارهای  دلیل  به  که  هوآوی  چینی  فناوری  راه غول  طرح  در  اندازی  مشارکت 

اینترنت نسل پنجم انگلیس بازماند، با شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امیدوار است که دوباره  

وگو با  ایرنا، »ویکتور ژنگ« معاون رئیس هوآوی دوشنبه در گفت به گزارش  .وت شودبه همکاری در این پروژه دع

لندن خو از دولت  از کاخ سفیدروزنامه گاردین  ترامپ  با خروج  با است که  تجدید  این شرکت درباره توقف همکاری 

ین باره، منافع  نظر کند. وی با اشاره به کیفیت تجهیزات مخابراتی هوآوی، خاطر نشان کرد که تجدیدنظر لندن در ا

رغم فشارهای کاخ  دولت انگلیس بهمن ماه گذشته به     .ای را برای دو طرف در پی خواهد داشتگسترده  اقتصادی

اندازی اینترنت پرسرعت نسل پنجم در این کشور موافقت کرده بود. براساس سفید با مشارکت هوآوی در طرح راه 

با این   .اندازی اینترنت پرسرعت انگلیس مشارکت داده شدح راهاین تصمیم قرار بود هوآوی به صورت محدود در طر

»اولیور   لیه تصمیم دولت انگلیس آغاز کرد تا در این رابطه تجدیدنظر کند.ای را عحال دولت آمریکا فشارهای فزاینده

نظر دولت داودن« وزیر فرهنگ، رسانه و امور دیجیتال انگلیس تیرماه گذشته در یک عقب نشینی آشکار از تجدید

تحریم پی  در  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  هوآوی  با  همکاری  ادامه  مشارکبرای  از  هوآوی  آمریکا،  طرح های  در  ت 

وی افزود که از پایان امسال تمام خریدهای فنی از هواوی ممنوع        .اندازی اینترنت نسل پنجم منع خواهد شد راه 

چندی پیش    .های شبکه مخابراتی انگلیس حذف شودزیرساختمیالدی از  ۲۰۲۷و تجهیزات این شرکت باید تا سال  

وگوهای پشت پرده با مقامات هوآوی اعتراف کردند  یس در گفتنامه آبزرور گزارش داد که مقامات دولت انگلهفته

راه طرح  در  این شرکت  مشارکت  ممنوعیت  برای  لندن  تصمیم  از  بخشی  از  که  ناشی  پنجم  نسل  اینترنت  اندازی 

براساس این گزارش، انگلیس به مدیران ارشد    .ترده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده استفشارهای گس

که مسائل ژئوپلیتیک در تصمیم لندن دخیل بوده و این احتمال وجود دارد نظر دولت در آینده تغییر کند.   هوآوی گفته

واضع ضد چینی واشنگتن، لندن همچنان به این معنا که با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و تعدیل م

قع، تصمیم انگلیس را مورد تحسین قرار داد و  ترامپ همان مو    .تمایل دارد که دوباره به توافق با هوآوی بازگردد

کنم چرا و بیشتر این کار را خود من انجام دادم؛ از هوآوی استفاده نمی  -گفت: ما کشورهای بسیاری را قانع کردیم

ناایمن استکنکه فکر می امنیتی  را دلسرد کننده و    .م یک ریسک  انگلیس  لندن تصمیم  بااین حال سفیر چین در 

توصی استاشتباه  زده  جدی  لطمه  کشور  دو  اعتماد  به  اقدام  این  که  کرد  تصریح  و  ایراد  »  .ف  با  ژیاومنیگ«  لیو 

هوری آمریکا خواند که تسلیم  تر رئیس جمسخنانی در مرکز اصالحات اروپایی، نخست وزیر انگلیس را شریک کوچک

ه چین را یک رقیب یا دشمن فرض  وی گفت: آنهایی ک  .پندارند فشارهای او و آنهایی شد که چین را دشمن خود می

تصمیم دولت انگلیس   .کنندو مسیر اشتباهی را طی می  کنند در اشتباه هستند؛ هدف غلطی را انتخاب کرده می

https://www.irna.ir/news/84112898/%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84112898/%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84112898/%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3


 
زیر   رانش در انگلیس شد اما وعده انتخاباتی بوریس جانسون برای ارتقایاگر چه باعث خرسندی ترامپ و طرفدا

د. نخست وزیر انگلیس در مقابل وعده انتخاباتی جرمی کوربین، رهبر سابق ساخت اینترنت کشور را به محاق بر

خان تمام  دیگر  سال  پنج  تا  کار  محافظه  حزب  دولت  که  بود  گفته  رایگان  اینترنت  ارائه  برای  کارگر  و  ه حزب  ها 

با اشاره به تعه  .های تجاری را به اینترنت پرسرعت مجهز خواهد کردساختمان د دولت  معاون شرکت هوآوی هم 

میالدی، بیان داشت که این مساله با تصمیم   ۲۰۲۵جانسون برای راه اندازی اینترنت پرسرعت نسل پنجم تا سال  

دولت لندن خواست تا درباره توقف همکاری با هوآوی دولت برای تاخیر در اجرای این طرح سازگار نیست. ژنگ از  

های رو به  مدهای اقتصادی این تاخیر را بازنگری کرد درباره راه تجدید نظر کنند و افزود: امیدوارم زمانی که دولت پیا

کند گیری  تصمیم  باز  دید  با  از    .جلو،  ناشی  هوآوی  با  درباره قطع همکاری  لندن  دولت  تصمیم  که  یادآور شد  وی 

فشارهای آمریکا و برخالف میل باطنی انگلیس صورت گرفت. به گفته معاون شرکت هوآوی، این تصمیم در میانه  

روابط پکن و لندن بر اثر فشارهای ترامپ    .جنگ تجاری آمریکا با چین اتخاذ شد و ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد

انگلیسی  بیشتر  که  گرفت  قرار  نزولی  شیب  در  حالی  تصوردر  در  می  ها  چین  از    ۵۰کنند،  قدرتمندتر  آینده  سال 

 .آمریکا خواهد بود

 

 تگیرانه علیه چین خیز ترامپ برای اقدامات سخ

روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« روز دوشنبه نوشت: دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به دنبال  -ایرنا-پکن

حفاظت از   به گزارش ایرنا به نقل از این روزنامه از جمله این اقدامات  .اقدامات جدید سختگیرانه علیه چین است

مقابله با ماهیگیری در آبهای منطقه   ارتش چین و یا های  برابر بهره برداری  ایاالت متحده در فناوری های پیشرفته

از جمله دریای جنوبی و دریای شرقی چین و یا تحریم های بیشتر چین درارتباط با مناطق هنگ کنگ و سین کیانگ 

غیر این صورت   این در شرایطی است که پکن تاکید دارد تنها راه درست برای پیشرفت ، همکاری است و در   .است

ترامپ و بدون ذکر نام   روزنامه از قول منابع آگاه از دولت   .مات یکجانبه آمریکا هر دو طرف را متضرر می سازداقدا

ترامپ  آورده است:  باقی  این منابع  از دوره ریاست جمهوری ، چندین حرکت سختگیرانه علیه  ماندهدر هفته های 

ب »جو بایدن« را نیز در قبال چین بسته نگه خواهد ان رئیس جمهور منتخچین در نظر گرفته است که احتماالً دست

اقدامات تحت بررسی شامل حفاظت از فناوری آمریکا در برابر بهره برداری توسط  این مقامات گفته اند که   .داشت

یه چینی نشر  .ارتش چین ، مقابله با صید غیرقانونی و تحریم های بیشتر علیه مقامات حزب کمونیست چین است 

اولیوت«»جا از قول آمریکا می نویسد: یک ن  امنیت ملی  تغییر  سخنگوی شورای  را  پکن مسیر خود  زمانی که  تا 

نخواهند  هم  متحده  ایاالت  آینده  جمهور  روسای   ، نشود  تبدیل  جهانی  صحنه  در  مسئول  بازیگر  یک  به  و  ندهد 

ترامپ ممکن است تحریم ها  ال داده شده است کهاین احتم  .توانست اقدامات ترامپ را دستخوش تغییر قرار دهند

نقض حقوق بشر یا   یا محدودیت های تجاری را علیه شرکت های چینی ، نهادهای دولتی یا مقامات دیگر به بهانه

کند تهدید اعمال  متحده  ایاالت  ملی  جیان«  .امنیت  لی  »جایو  اما  پکن  روز   در  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

وی تصریح کرد: همکاری تامین کننده     ."نها راه درست برای پیشرفت است"همکاری ت گفت: راندوشنبه به خبرنگا

آنها به معنای باخت است و در مسیر رشد  برای  منافع اساسی دو کشور و دو ملت است درحالی که رویارویی 

ای حزب  ز ارگان های رسانه  در همین حال امروز نشریه گلوبال تایمز ا   .سالم و با ثبات روابط چین و آمریکا نیست

برای  پکن  نوشت:  چین  وی حاکم  های  پریشانی  روان  و  ترامپ  دولت  آمیز"  جنون  نهایی  موضوعات   "اقدامات  در 

مرتبط با چین آماده شده است ، زیرا به احتمال زیاد رئیس جمهور فعلی ایاالت متحده اقدامات بسیار شدیدتری را 

دریای جنوبی مانند  مورد موضوعاتی  تایوا  در  ، جزیره  نظر گرفته است. چین  در  پیشرفته چین  فناوری  بخش  و  ن 

آینده است تحرکاتی که بنوعی برای رییس جمهور منتخب در  توانیم   ."ایجاد موانع"  نشریه افزوده است: ما نمی 

تواند باشد؟ چین ک این طور نمی  لغو کند.  را  ترامپ  بایدن همه سیاست های دولت  امالً  انتظار داشته باشیم که 
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https://www.irna.ir/news/84112632/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84112632/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
منافع   ترامپ را در راستای های بیشتر با دولت جدید آمریکا است. دولت بایدن تنها سیاست های بد  آماده درگیری

 .آمریکا اصالح خواهد کرد. لذا آماده بودن برای یک مبارزه طوالنی همیشه انتخاب عاقالنه ای برای چین است

 

 چین : هر اقدام علیه پکن با واکنش شدید مواجه خواهد شد  ش چین به سخنان سفیر کانادا و پمپئو،واکن

سفیر کانادا در سازمان ملل با بیان این   عالوه بر واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین  -یرناا  -تهران

بهتر ا اتاوا  آمریکا هشدار داد که هرگونه  که  به  تامایه خنده دیگران نشود،  بنویسد  را درست  تکالیف خودش  ست 

گزارش ایرنا، »جائو لی جیان« روز دوشنبه   به  .اقدام علیه منافع اساسی پکن با واکنش شدید مواجه خواهدشد

شی" در استان سین کیانگ  که پکن را به "نسل ک  در نشست خبری روزانه خود در پکن خطاب به سفیر کانادا که

پیشنهاد کرد پیش از هر چیز ابتدا تکالیف شب خود را آماده کند تا مایه   متهم کرده بود ضمن رد این موضوع به او  

نشو دیگران  دنبال   وی  .دخنده  به  واقعا  اگر  اویغورها   افزود:  این  بدانید  هستید  کشی"  "نسل  از  مناسب  تعریف 

وی گفت: جمعیت اویغورها در سینکیانگ از    .ار می گیرند، بلکه مردم کانادا هستندنیستند که مورد آزار و اذیت قر

افزایش یافته است که بیانگر    ۲۰۱۸سال  هزار نفر در    ۷۲۰میلیون و    ۱۲به    ۲۰۱۰نفر در سال   هزار  ۱۷۰میلیون و   ۱۰

بودن  ۲۵افزایش   بیهوده  و  اویغورها  جمعیت  است درصدی  کانادا  سفیر  وزار  .سخن  چین سخنگوی  خارجه  ت 

افزایش کل   ، افزایش جمعیت اویغورها در شین جیانگ دو برابر میزان۲۰۱۸تا    ۲۰۱۰همچنین اشاره کرد که از سال  

جائو گفت: درصد     .طور قابل توجهی باالتر از افزایش جمعیت ملیت هان استبه   جمعیت شین جیانگ بوده و نیز

در سال   افزایش کانادا  را  ۱.۴۲ میالدی  ۲۰۱۹جمعیت  آن  بیشتر  که  بود  اما درصد  درصد   مهاجران تشکیل می دهد 

 .برابر افزایش جمعیت کانادایی ها است ۱۸افزایش جمعیت اویغورها 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر به آمریکا هشدار داد هر اقدامی که به منافع  //    هشدار چین به آمریکا

داخلی این کشور محسوب شود با واکنش قطعی چین روبرو خواهد   اصلی پکن آسیب برساند و یا دخالت در امور

گفته بود »تایوان بخشی  وزیر امور خارجه آمریکا که پیش تر جائو در ادامه در واکنش به اظهارات مایک پمپئو  .شد

"روابط اصطالح  به  قانون  افزود:  نیست«  چین  کرد   از  تنظیم  را  آن  جانبه  یک  طور  به  آمریکا  که  تایوان"  وبا  به  ه 

برای تضمین"  "شش  جدی تایوان اصطالح  طور  به  و  آورده،  چین  مشترک  اطالعیه  سه  مفاد  و  واحد  چین  اصل 

او گفت: این قانون کامال اشتباه، غیرقانونی و    .ر دخالت کرده استبه شدت در امور داخلی کشو را نقض و آمریکا

باید به آن عمل کند   آن چه که آمریکا است خالف بودهدولت چین از همان ابتدا به طور کامل با آن م بی اعتبار است

   .ه باشدو مفاد سه بیانیه مشترک چین و آمریکا است، نه چیزی که به طور یک جانبه منعقد شد اصل چین واحد

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین در واکنش به تحریم های جدید  //     دعوت آمریکا به همکاری به جای تحریم

این کشور به واشنگتن پیشنهاد کرد به جای تحریم و مقابله، همکاری با سود مشترک را مد نظر قرار  آمریکا علیه  

پ  .دهد زیر مقابله به زیان هر دو طرف است پایدار روابط چین و آمریکا با سود جائو افزود:  یشبرد توسعه سالم و 

این مقام چینی از آمریکا خواست   .ستاساسی مردم دو کشور هماهنگ بوده و نیز انتظار مشترک جامعه جهانی ا

با   را  یکدیگر همکاری ها  با  را کنترل کرده و همراه  بر اساس احترام متقابل اختالفات  و  با چین حرکت کند  همسو 

تا توسعه سالم و پایدار روابط میان دو کشور به جلو سوق داده شودسود م ضمن این که  شترک گسترش دهند 

 .اکمیت و توسعه خود دفاع خواهد کردبه طور قطع همچنان از ح پکن

 

 : راه پرداخت   -

 تکی چین / آنت در مقابل تنسنت رقابت بر سر برترین پلتفرم فین
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ها نفر خارج بدیهی است که آنت در گسترش شمول مالی در چین پیشگام است. چین جایی است که در آن میلیون

می خود  مالی  امور  به  رسمی  بانکداری  سیستم  اقدامات  از  دیجیتال  مالی  امور  حوزه  در  تنسنت  پردازند. 

    .های مهمی داشته است یشرفت های الکترونیکی پتوجهی انجام داده است و به خصوص در زمینه پرداختقابل 

سابقه خود توجه جهانیان را به خود جلب کرد، هرچند به طور ناگهانی توسط مقامات  بی  عرضه اولیه با Ant گروه

سرمایه پکن دولتی وجود  این  با  شد؛  تحلیل لغو  و  رقیب گذاران  تنسنت،  عملکرد  ارزیابی  و  بازبینی  حال  در  گران 

انجام این کار تا حدودی پیچیده است،   .اصلی آنت در چین، هستند تا بتوانند این شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند

ازاین  از خصوصیات تنسنت متمرکز شوند و برخالفگرجهت که تحلیلبه ویژه  تعدادی  باید روی  برند  آنت ان  با یک   ،

  .خاص یا ساختار عملیاتی مشخص )حداقل چیزی که برای افراد خارج از این شرکت روشن باشد( سروکار ندارند

فعالیت بااین  به  اگر  فین هایحال،  تنسنتشرکت  گستره  تکی  وسیع در  وی ای  )از  کنیم  نگاه  تا  چتتر  گرفته  پی 

مقایسه با آنت و در بعضی  توجه استراتژیک و بازارهای شخص ثالث( شما با شرکتی قابلهای قابل گذاریسرمایه 

 .رو هستیدتر از آنت روبه از خدمات حتی بزرگ 

مخفیکسب  فین  //  وکارهای  شرکت  هر  یا  تنسنت  با  خود  مقایسه  میآنت  مضحک  را  دیگر  ماه  تکی  در  داند. 

این غول فین اوراق بهادار چین تکی تحت کنترل »جک ما« و تحت حمایت علیسپتامبر،  بابا در پاسخ به رگوالتور 

آنت که  کرد  وی  «مقایسهقابل» اعالم  وی چتبا  واقع  در  نیست.  فینچتپی  ابزار  یک  اپلیکیشن  پی  درون  تکی 

پیام وی استچت،  تنسنت  برجسته  فضای    .رسان  »در  داشتند  اظهار  مغرورانه  حالتی  با  شرکت  این  مدیران 

بسیپرداخت بازیگران  تجاری،  و خدمات  دیجیتال  از جملههای  جهان  در سراسر  در   پیچتوی اری  تنسنت  شرکت 

های دیجیتال و  شود با عملکرد پرداختها ارائه می حال فعالیت هستند؛ اما خدمات پرداختی که توسط این شرکت

مقایسه نیستند. از نظر امور مالی دیجیتال، رویکرد ما برای همکاری و خدمت و قابل   خدمات تجاری ما تفاوت دارند 

نداردبه مؤسسات مالی و هم بدیهی است که آنت در    «.چنین مدل کسب درآمد ما جدید بوده و نمونه مشابهی 

م بانکداری  ها نفر خارج از سیستگسترش شمول مالی در چین پیشگام است. چین جایی است که در آن میلیون

توجهی انجام داده است و پردازند. تنسنت در حوزه امور مالی دیجیتال اقدامات قابلرسمی به امور مالی خود می

پرداخت زمینه  در  خصوص  پیشرفت به  الکترونیکی  استهای  داشته  مهمی  ارائه    .های  با  ابتدا  شرکت  دو  هر 

فین  حوزه  در  دیجیتال  صورت  به  پرداخت  برای  »علی سرمایه تک  راهکاری  برندهای  هرچند  کردند،  و  گذاری  پی« 

در  .(+) شود را منعکس کنندها ارائه میتوانند گستردگی خدماتی که امروزه توسط این پلتفرمچت پی« نمی»وی 

علی  حاضر  احال  محصوالت  پی،  و  آنت  داخلی  محصوالت  فروش  برای  گسترده  بازار  یک  آنت،  شاخص  پلیکیشن 

از سویی دیگر، تنسنت خدمات مالی خود را در قالب    .های خرد است ها و بیمهشماری چون وام شخص ثالث بی

ویویژگی  پرداختی  )ویهای  پیام چتچت  اپلیکیشن  دیگر  و  کردهپی(  تعبیه  کیوکیو  خود،  محبوب  است؛   رسان 

این به  بردن  پی  فینبنابراین  حوزه  از  قدر  چه  تنسنت  میکه  درآمد  کسب  در تک  تنسنت  است.  دشوار  کند 

کند. این بازتاب رقابت داخلی »تنگاتنگ« تنسنت است که در های سوددهی خود این جزئیات را فاش نمیگزارش

کارگیری  بدین ترتیب، ما با به   .کنندر رقابت می ها اغلب به جای همکاری فعاالنه به شدت با یکدیگها و تیمآن بخش

از گزارش  به برآوردی  ها )نشانهماهه و برخی پژوهشهای سهترکیبی  این موارد(  از  از عدم شفافیت بعضی  ای 

کند. تنست تکی تنسنت دست یافتیم؛ اما این برآوردها سؤاالت جالبی را مطرح میوکارهای فین نسبت به کسب

 .اش در پیش بگیردتکی بابا را در خصوص یکپارچه کردن عملیات فینیقصد دارد روش عل

پای هم پیش می//    تعداد کاربران پا به  این دو شرکت رقیب  اپلیکیشن  رون از نظر میزان کاربران،  د. در ماه ژوئن، 

میلیارد کاربر ساالنه    ۱میلیون مرچنت ماهانه را به ثبت رساند. از بین    ۸۰فعال ماهانه و   میلیون کاربر ۷۱۱ پیعلی

یلیون کاربر برای انجام حداقل یک »سرویس مالی« از طریق این پلتفرم به معامله پرداخته  م  ۷۲۹این اپلیکیشن،  

فرض پی نیز که پردازنده پرداخت پیش بی با یکدیگر دارند، علیپال و ای های پیای که شرکتبودند. مشابه رابطه 
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بازارهای علی قابلبرای  داردباباست، سوددهی  از  ۲۰۱۹سال   از  .توجهی  بیش  و    ۸۰۰،  کاربر  میلیون   ۵۰میلیون 

عمده )بخش  از  مرچنت  پیام   ۱.۲ای  این  فعال  کاربری  پایگاه  پرداختمیلیارد  برای  وی رسان(  از  ماهانه  چت  های 

کرده  فیناستفاده  محصوالت  کاربران  از  تعداد  چه  که  نیست  مشخص  کرده اند.  امتحان  را  تنسنت  دیگر  اند، تکی 

از سرویس مدیریت ثروت این شرکت   ۲۰۰حدود    ۲۰۱۹اگرچه تنسنت اظهار داشته است که در سال   نفر  میلیون 

 .انداستفاده کرده 

میلیارد دالر( درآمد کسب کرده    ۱۷میلیارد یوان )  ۱۲۱آنت گزارش داده است که در سال گذشته مجموعاً  //    درآمد

با درآمد  ۲۰۱۷است که این میزان نسبت به سال   دو برابر شده است و حدوداً  میلیارد دالر    ۱۷.۸که   پالپی تقریباً 

میلیارد یوان    ۱۰۱وکاری خود  تکی و کسب، تنسنت از خدمات فین۲۰۱۹در سال    .گیرداست در یک سطح قرار می

کرانچ اظهار داشتند که این درآمدها عمدتاً حاصل  تحلیلگران صنعتی در مصاحبه با تک  .(+) درآمدزایی کرده است

ت ابری این شرکت که سال گذشته را با درآمد  تکی و خدمات ابری بوده است. با ارزیابی واحد خدمامحصوالت فین

میلیارد یوان    ۸۴تکی تنسنت حدود  توان تخمین زد که در این دوره محصوالت فینمیلیارد دالر به پایان رساند، می  ۱۷

شرکت    ۱۲) یک  برای  اما  است  کمتر  آنت  با  مقایسه  در  درآمد  میزان  این  هرچند  است.  کرده  درآمدزایی  میلیارد( 

تاز نیستنسبتاً  بد  وارد  قابل   .ه  غولگستردگی  این  فینتوجه  آنهای  که  است  شده  موجب  اهداف تکی  ها 

دهد و خود را انداز »مالی« خود را کوچک جلوه میرگوالتوری بسیار جذابی به نظر برسند. آنت بیش از پیش چشم

د آنها را به چالش بکشد. کند تا شرکتی که بخواهبرای مؤسسات سنتی به عنوان یک متحد »فناوری« معرفی می

پی کمتر به فروش محصوالت مالی انحصاری تکیه دارد و به عنوان یک واسطه شخص ثالث، برای این روزها، علی 

بانک به  گران کمک میکسب مشتری  بیمه  و  ثروت  ایالتی، مدیران  از های  آنت  فرآیند،  این  ازای تسهیل  در  و  کند 

 .کندگیرد کارمزدهای اجرایی دریافت میپی صورت میهایی که روی پلتفرم علیطریق تراکنش 

 .های میکرو، مدیریت ثروت و بیمهاندازیم: پرداخت، وام وکاری اصلی این رقبا نگاهی می حاال به چهار حوزه کسب 

دیجیتالپرداخت تراکنش//    های  ژوئن ختم شد، حجم  ماه  به  که  مالی  پردازش در سال  پرداختی  روی های  شده 

تریلیون دالر است. در   ۱۷تریلیون یوان رسید. این میزان معادل حدود    ۱۱۸کننده  پی در چین به رقم خیرهپلتفرم علی

حجم۲۰۱۹سال   پیتراکنش ،  پرداختی  علی ۱۷۲ پالهای  با  مقایسه  در  که  بود  دالر  نظر میلیارد  به  مضحک  پی 

تراکنش  .رسدمی حجم  نمیتنسنت  فاش  را  خود  پرداختی  دادههای  اما  شرکتکند  از  که  تحقیقاتی هایی  های 

دهد. اتفاق نظر در مورد این صنعت بر این است که این  شخص ثالث به دست آمده است همین حدود را نشان می

از   بیش  جمعاً  ا  %۹۰دو شرکت  در  را  چین  دالری  تریلیون  الکترونیکی  پرداخت  آن  بازار  در  که  بازاری  دارند،  ختیار 

استعلی برخوردار  کمی  برتری  از  داده  .پی  بازارپژوهیطبق  شرکت  سهiResearch های  در  سال  ،  اول  ماهه 

،  Analysys  ردازش کرده است، در حالی کههای پرداختی شخص ثالث چین را پاز تراکنش  %۵۵.۴پی  ، علی۲۰۲۰

دوره   این  در  شرکت  این  سهم  که  داشت  اظهار  دیگر  تحقیقاتی  شرکت  بخواهیم    %۴۸.۴۴یک  اگر  است.  بوده 

به زیرساخت(Tenpay) پیمقایسه کنیم، تن برندی است که  یافته است )نامی  های گسترده  ،  تنسنت اختصاص 

پی و کیف پول کمتر مورد توجه کیوکیو هستند.  چتها نیروی محرکه ویدیگر برای گیج کردن افراد!( این زیرساخت

با  و طبق گفته تحلیل  %۳۸.۸با   iResearch هایپی طبق دادهتن در هر    .پی قرار دارددر تعقیب علی  %۳۴گران 

از سنا سرویس  دو  این  وی صورت،  که  واقعیت  این  هستند.  برخوردار  متمایزی  کاربری  یک  ریوهای  درون  پی  چت 

پرداختپیام  برای  ابزاری  به  را  آن  است،  شده  تعبیه  تقسیم رسان  مانند  کوچک(  )اغلب  اجتماعی  های 

پی در ها یا هدیه دادن به کودکان )یک سنت قدیمی در چین( تبدیل کرده است. از سویی دیگر، علیحساب صورت 

است فعال  آنالین  خرید  با    .زمینه  همکاری  ایجاد  با  دارد  سعی  تنسنت  چراکه  است  تغییر  حال  در  موضوع  این 

،  JD.com های تجارت الکترونیکی چونهای خود را گسترش دهد. تنسنت با شرکتهای دیگر دامنه فعالیتشرکت

Pinduoduo و Meituan  های زمانی پرداخت   .طه برقرار کرده استروند راببابا به شمار می که همگی از رقبای علی

https://static.www.tencent.com/uploads/2020/03/18/7fceaf3d1b264debc61342fc1a27dd18.pdf
https://static.www.tencent.com/uploads/2020/03/18/7fceaf3d1b264debc61342fc1a27dd18.pdf
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https://www.paypal.com/stories/us
https://www.paypal.com/stories/us
https://www.paypal.com/stories/us
https://static.www.tencent.com/uploads/2020/04/02/ed18b0a8465d8bb733e338a1abe76b73.pdf
https://investor.pypl.com/news-and-events/news-details/2020/PayPal-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2019-Results/default.aspx
https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3601&isfree=0
https://www.analysys.cn/article/detail/20019827


 
کسب ثالث  فوقشخص  پلتفرموکار  بود.  سودآوری  پیشالعاده  میها  کاربران  تر  حساب  باقیمانده  از  توانستند 

ها با قرار دادن باقیمانده حساب کاربران  در واقع پتلفرم  .(+) توجهی از آن داشتنداستفاده کرده و سودآوری قابل

کردند. این طرح سودآور زمانی متوقف شد که رگوالتورهای چینی از  های بانکی از بهره آن استفاده می در حساب 

که  ارائه  پرداخت غیربانکی خواستند  در   های سپردهصندوق %۱۰۰دهندگان خدمات  به مدت یک سال  را  مشتری 

پس دهند.  قرار  بهره  بدون  متمرکز  حساب  پرداخت یک  خدمات  پردازشگران  درآمدزایی  راه  تنها  اقدام  ازاین 

محدودی  مرچنت  کارمزدهای  از  که  دریافت  بود  عمدهپرداخت   .کردندمیها  بخش  چنان  هم  )ها  از  (  %۴۳ای 

می تشکیل  را  آنت  در سال  درآمدهای  مجموع  ۲۰۱۹دهند.  در  آنت   ،۵۱   ( یوان  از خدمات    ۷.۶میلیارد  دالر(  میلیارد 

به سال   این میزان نسبت  درآمد کسب کرده است.  پرداخت   %۵۵که    ۲۰۱۷پرداخت  به خدمات  آنت  درآمدهای  از 

 .تکی داردوکارهای متنوع این غول فینا کاهش روبرو بوده است. این موضوع نشان از کسب شد بمربوط می

ها وکارهای کوچک در کشوری است که در آن میلیوندهنده به خریداران و کسبآنت، برترین وام//    دهی میکرووام 

بانک همکاری کرده    ۱۰۰های اعتباری صادره از بانک نیستند. این شرکت که با حدود  نفر واجد شرایط دریافت کارت 

میلیارد یوان    ۴۰۰میلیارد دالر( وام به افراد و    ۲۵۰تریلیون یوان )  ۱.۷است، در سال مالی که به ماه ژوئن ختم شد،  

ارائه داده است. خدمات واممیلیارد دالر( وام به کسب  ۵۸) یا    ۴۱.۹دهی  وکارهای کوچک  یوان  از    %۳۴.۷میلیارد 

دهی تنسنت دشوارتر است. طبق گزارشی  وکار وام ارزیابی اندازه کسب .دهددرآمدهای ساالنه آنت را تشکیل می

دانیم این دهد، آنچه ما می چت ارائه می های مبتنی بر وی وام ، بانک خصوصی مورد حمایت تنسنت که  WeBank از

تا    ۲۰۱۵اش در سال  اندازی شود، از زمان راه چت ارائه می ای که از طریق وی دهیدای، خدمت واماست که ویلی

 .میلیون مشتری واگذار کرده است ۲۸میلیارد دالر( وام به  ۴۵۰تریلیون یوان ) ۳.۷، در مجموع ۲۰۱۹سال 

آنت  //    مدیریت ثروت )  ۴.۱از ماه ژوئن،  یوان  این    میلیارد دالر( دارایی تحت مدیریت داشته  ۶۰۰تریلیون  است که 

بزرگ از  یکی  به  را  آنت  در سال   گذاریهای سرمایه صندوق  ترینموضوع،  است.  کرده  تبدیل  پول  این  ۲۰۱۹بازار   ،

با   با همکاری  یا    ۱۷مدیر دارایی حدود    ۱۷۰بخش  آورده    %۱۴میلیارد یوان  ارمغان  را به  آنت  از مجموع درآمدهای 

میلیارد یوان دارایی تحت    ۶۰۰، بیش از  ۲۰۱۸سال   تنسنت اعالم کرد که پلتفرم مدیریت ثروت این شرکت، در  .است

گذشته روبرو بوده است. با    درصدی نسبت به سال  ۵۰، با رشد  ۲۰۱۹سال   مدیریت داشته است که این میزان در

به حدود    ۲۰۱۹تنسنت در سال   (AUM) های تحت مدیریتاین حساب، دارایی  میلیارد    ۱۳۱میلیارد یوان )  ۹۰۰باید 

 .دالر( رسیده باشد

های اند. عالوه بر ارائه طرحای انجام داده تکی در حوزه بیمه اقدامات گسترده که هر دو غول فیندر آخر این//    بیمه

پی برای اعطای بیمه به مشتریان روش جدیدی معرفی کرده است: کمک متقابل؛ طرح جدیدی شخص ثالث، علی

بیمه به عنوان یک محصول  در چین  رگوله نشده است.است که هنوز  رایگان بوده و هیچ ثبت  ای  این طرح  در  نام 

پیش  یا  بیمه  نمیگونه حق  دریافت  کاربران  از  پرداخت میپرداختی  ناچیزی  کارمزدهای ماهانه  کاربران  کنند. کند. 

بیماری بیمه  پرداخت  منظور  به  کارمزدها  ژوئن ختم   .شودآوری میهای خاص جمعاین  ماه  به  که  مالی  در سال 

میلیارد دالر( رسید. این   ۷.۶میلیارد یوان )  ۵۲گذار طرح کمک متقابل در پلتفرم آنت به  بیمهشد، حق بیمه و سهم  

با   همکاری  با  حدود  بیمه   ۹۰بخش  چین،  در  یا    ۹گذار  یوان  به    %۷.۴میلیارد  را  شرکت  این  ساالنه  درآمدهای  از 

ای پی در حداقل یک برنامه بیمهعلی میلیون کاربر    ۵۷۰ارمغان آورده است. در سال مالی منتهی به ژوئن، بیش از  

داشته  برده    .اندمشارکت  را  بهره  نهایت  خود  شرکای  از  خود  نامشخص  نسبتاً  قلمرو  در  تنسنت  دیگر،  سویی  از 

داخلی پلتفرم  شامل  شرکت  این  بیمه  حوزه  استراتژی  یک   WeSure .است Waterdrop و WeSure است.  مانند 

بیمه  بین  عمواسطه  مشتریان  و  میگذاران  ول  می  Waterdrop کند  فعالیت  تنسنت  نظر  زیر  ارائه که  دهنده کند 

بیمه بیمه برای محصول  رقیبی  و  به شمار میهای سنتی است  آنت،  متقابل«  خدمت  WeSure    .رودای »کمک 

ویبیمه طریق  از  که  تنسنت  اصلی  میای  ارائه  اول سال  چت  نیمه  در  که  کرد  اعالم  مجموعاً  ۲۰۲۰شود،   ،۲۹۰ 
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https://techcrunch.com/2020/08/20/chinas-waterdrop-nabs-230m-for-its-crowdfunded-mutual-aid-insurance-platform/


 
( یوان  اعالم    ۴۲.۴میلیون  را  خود  درآمدهای  یا  بیمه  حق  میزان  بخش  این  است.  کرده  اعطا  بیمه  دالر(  میلیون 

مینمی اما  اعالم کند؛  آمارهای  سایر  طریق  از  سال  توانیم  در  کنیم.  پیدا  سرنخی  رابطه  این  در   ۲۵،  ۲۰۱۹شده 

 ۱۵۱یوان )  ۱.۰۰۰اند. متوسط میزان حق بیمه برای هر کاربر بیش از  استفاده کرده  WeSure میلیون نفر از خدمات

بنابراین،   است؛  بوده  حدود   WeSureدالر(  )  ۲۵تنها  یوان  کرد   ۳.۷۸میلیارد  درآمدزایی  بیمه  از حق  دالر(  ه  میلیارد 

اند افرادی هستند که حق استفاده کرده  WeSure ، تعداد زیادی از کاربرانی از خدمات ۲۰۱۹است چراکه در سال  

تر و  تکی خود را به روشی منسجمدر آینده، مشخص نیست که آیا تنسنت کارکردهای فین   .اندبیمه پرداخت نکرده 

گذاران و رگوالتورها بیش از پیش  و تنسنت، آیا سرمایه یا خیر. با گسترش بیشتر آنت  تر بازسازی خواهد کردتعاملی

آن دیگر شرکتروی  برای  خواهند شد؟  متمرکز  رقابت  ها  قدرتمند  بازیگر  دو  این  تحت سلطه  فضای  در  که  هایی 

یک موضوع حتمی است: تنسنت باید نسبت به مسائل رگوالتوری با احتیاط    هایی وجود دارد؟ کنند، چه فرصتمی

ند. موفقیت آنت یک پیروزی برای کارآفرینانی است که قصد دارند بخش مالی چین را متحول کنند؛  بیشتری عمل ک

متوقف شده است، زنگ خطر   جک ما هایاما عرضه اولیه این شرکت که به دلیل مسائل رگوالتوری و گویا جنجال 

 .قاعده و متغیر باشدتواند بی در چین می گذاریسیاست کهآورد مبنی بر این را برای رقبا به صدا در می

 

 : جهان اقتصاد -

 ارتباط چین با ایران و تنوع بخشیدن به بازار انرژی 

بازا ر انرژی و وصل کردن چین به خاورمیانه و آسیای میانه کشور ایران کلیدی ترین کشور برای تنوع بخشیدن به 

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، از دیرباز تاکنون چین یکی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران بوده   است.

مبرمی    است و همچنین از مشتریان محصوالت پتروشیمی نیز محسوب می شود. این کشور عالقه فراوان و نیاز

دارد. خود  سازی  مرفه  های  برنامه  پیشبرد  و  اقتصادی  سریع  رشد  برای  منابعی  چنین  به  اساس   نیز  بر  چین 

هزار بشکه نفت از ایران خریده و حتی در دوران تحریم    ۶۵۰تا    ۵۵۰آمارهای رسمی در سال های اخیر روزانه بین  

بر   بالغ  خریدها  میزان  است  ۲۵۰نیز  بوده  روز  در  بشکه  انتخابات  هزار  از  پس  تغییر شرایط سیاسی  به  توجه  با   .

ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی می شود در آینده نزدیک بار دیگر این بخش از همکاری های دو کشور جان تازه  

بود.  خواهد  ایران  نفت  بزرگ  خریدار  هم  باز  چین  و  بگیرد   ای 

کشور در قلمروهای مختلف علمی و فنی،    سال هاست که دو //    ایران و چین دو دوست و دو شریک تجاری بزرگ 

ای دارند و جدا از اینکه مناسبات انها  های نزدیک و دوستانه اقتصادی، تجاری، فرهنگی، هنری و ورزشی همکاری 

از   بیش  قدمتی  با  جهان  در  کشور  دو  میان  روابط  ترین  دیرینه  از  مهمترین    ۲یکی  از  همچنان  است،  سال  هزار 

های مختلف در مجالس و همایش هایی رییس جمهوری خلق چین در سخنرانی  د.مناسبات نیز محسوب می شو

المللی راه ابریشم در پکن و یا اجالس سازمان ملل بارها تاکید کرده که چین همیشه در  نظیر همایش همکاری بین 

استار آن بوده است زمینه مسایل مهم با ایران در ارتباط بوده و پیشنهادهایی برای پیشبرد روابط ارایه کرده و خو

او از ایران با عنوان کشوری یاد می کند که در راه ابریشم    که سطح روابط دو کشور مطلوب و رو به رشد باشد.

را به کشورهای   بازار بزرگ خود، چین  تواند در کنار  نوین جایگاه مهمی دارد و یک گذرگاه راهبردی است که می 

برای   این  و  سازد  مرتبط  نیز  منطقه  است.دیگر  اهمیت  با  پکن  برای  ابریشم  ابتکاری  راه   پیشبرد 

چین در هر دوره زمانی حتی در زمان تحریم ها برای ورود به بخش انرژی و نفت و  //    چین خریدار بزرگ نفت ایران

گاز ایران تالش کرده و البته که مشکالتی داشته اما بسیاری از مشکالت در طول دوران مختلف برطرف شده است  

ایران و چنانچ انرژی  بازار  در  این کشور بسرعت  و تجاری رخ دهد،  اقتصادی  در عرصه  بیشتری  تحوالت  آینده  در  ه 

چین و ایران شاید به دلیل تحریم های آمریکا در بخش بانکی و انتقاالت مالی با مشکالتی مواجه    فعال خواهد شد.

https://www.reuters.com/article/uk-ant-group-ipo-suspension-regulators-i/how-billionaire-jack-ma-fell-to-earth-and-took-ants-mega-ipo-with-him-idUKKBN27L1B5
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-04/ant-group-s-suspended-ipo-turns-jack-ma-into-ray-dalio-s-nightmare
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-04/ant-group-s-suspended-ipo-turns-jack-ma-into-ray-dalio-s-nightmare
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-04/ant-group-s-suspended-ipo-turns-jack-ma-into-ray-dalio-s-nightmare


 
یوان واحد پول مل المللی کردن  بین  به دنبال  اما پکن  باشند  بانک  شده  برای  این یک فرصت خوب  و  ی خود است 

های مرکزی دو کشور است که بسیاری از تبادالت را با ارز چین انجام دهند و این موضوعی است که مورد استقبال 

امروزه نه فقط ایران بلکه بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل تحریم های آمریکا و تضعیف   گیرد.پکن هم قرار می 

جایگزین کردن ارزهای دیگر هستند و کشورهای همسایه چین در آسیای جنوب شرقی بسیاری از  دالر به دنبال  

تبادالت ارزی با چین را با یوان انجام میدهند. روسیه نیز توافقاتی با چین برای استفاده از ارزهای دو کشور دارد و  

زیرا می دانند چین بتدریج وزنه مهمی در   همزمان کشورهای اروپایی نیز ذخایر ارز یوانی خود را افزایش داده اند.

اقتصاد دنیا است و می خواهند در زمینه های تجاری با ارز چین نیز معامالتی انجام دهند و فقط محور فعالیت های  

از سوی دیگر ایران امیدوار است که چین سرمایه گذاری در بازار انرژی را افزایش دهد. چین    آنها یورو و دالر نباشد.

های محتاطانه ای در این زمینه برداشته است و طبیعتا به دلیل حجم باالی تجارتی که با کشورهای مختلف از گام  

جمله غرب دارد، باید برای ورود به بازارهای دیگر و سرمایه گذاری با دقت بیشتری عمل کند اما بازار ایران را یک  

گ سرمایه  به  نسبت  بارها  و  داند  می  خود  برای  بزرگ  است.بازار  داده  نشان  عالقه  انرژی  بخش  در   ذاری 

کلیدی ترین کشور برای تنوع بخشیدن به بازار انرژی و وصل  //    ارتباط چین با ایران و تنوع بخشیدن به بازار انرژی

کردن چین به خاورمیانه و آسیای میانه کشور ایران است. اگر چین در بازار ایران سرمایه گذاری کند و بخصوص در 

ورود کند، می تواند از طریق ایران نفوذش را در منطقه خاورمیانه وآسیای مرکزی افزایش دهد. ایران  بخش انرژی  

دو کشور باید برای رسیدن به این هدف البته   کند.نیز از سرمایه گذاری چین در بازار انرژی و نفت و گاز استقبال می

ت مورد استفاده قرار گیرد و هزینه تجهیزات انرژی نیز  هزینه های همکاری را در نظر بگیرند. تجهیزات چینی با کیفی

مورد ارزیابی قرار گیرد. دو کشور دارای قراردادهای انرژی هستند که برخی به دلیل تحریم ها به طور کامل اجرا 

کا  نشده است. اما سرمایه گذاران چینی مشتاق ورود به بازار ایران هستند و مقام های این کشور نیز بارها از آمری

کرده  شود.انتقاد  می  ایران  با  کشورشان  مشروع  تجارت  مانع  که   اند 

ایران از قدیم منبع بزرگ انرژی چین بوده است. از لحاظ سیاسی هم برای چین مهم //    ایران بازار خوب برای چین

باشد.   است و چین با همکاری ایران می تواند وضعیت موفق و با ثبات تری برای اجرای طرح ابریشم نوین داشته

ایران همچنین قادر است نفت را از طریق زمینی نیز به چین انتقال دهد و در راه دریایی ابریشم هم به دلیل حضور 

به هر صورت   در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای خزر می تواند یکی از بهترین ارکان مسیر ابریشم دریایی باشد.

ط با چین نمی گذارد و عکس آن نیز صادق است. هر دو کشور دیدگاه  روابط ایران با کشورهای دیگر تاثیری بر رواب 

به هر  بسیار خوبی در باره یکدیگر دارند و ایران هرگز با ورود شرکت های چینی به بازار انرژی مخالفت نکرده است.

چین  برای  نفت  بخصوص  انرژی  عظیم  منابع  داشتن  دلیل  به  همین  برای  است.  مستقل  کشور  یک  ایران   صورت 

دارد.  زیادی   اهمیت 

ایران و چین در زمینه فنی و راهبردی هم در  //    راهکارهای همکاری گسترده تر دو کشور در بخش انرژی در آینده

بخش انرژی می توانند همکاری کنند. چین اولین فروشنده نفتکش های خود به ایران بوده است . ایران مایل است  

ایجاد    اند کاالهای سرمایه ای و فن آوری های پیشرفته به کشور وارد کند.نفت و گاز به چین صادر کند اما باید بتو

پایانه ها و ترمینال ها برای انتقال نفت و گاز و پهلو گرفتن نفتکش ها و همچنین ساخت مشترک کشتی های حمل 

یه گذاری زیادی نیاز  گاز ال ان جی می تواند از برنامه های دیگر ایران برای همکاری با چین باشد که البته به سرما

ایران یکی از بزرگترین دارندگان گاز در دنیا است. چین باید این مساله را در نظر بگیرد. در این زمینه سرمایه    دارد.

بود. نفع پکن خواهد  به  باور است که دو    گذاری چین  این  بر  ایران  و  »هوا لی مین« کارشناس مسایل خاورمیانه 

وه فراوانی بخصوص در بخش انرژی هستند و با نظرداشت مشکالتی که آمریکا برای  کشور دارای ظرفیت های بالق 

باشد. مناسبات  تازه  راهکارهای  روی  تمرکز  باید  است،  کرده  ایجاد  طرف  ایران   هردو  که  کرد  نشان  خاطر  او 

مهم است و اینکه چین بزرگترین شریک تجاری ایران در سال های اخیر بوده و با توجه   یک شریک تجاری چین برای

https://jahaneghtesad.com/tag/%da%86%db%8c%d9%86/


 
به روابط دوستانه دو کشور، طبیعی است که آینده متعلق به آنها خواهد بود و هر نوع همکاری برای آنها مبتنی بر 

انتر به چین بفروشد. برای همین اگر  ایران می تواند در همکاری درازمدت نفت و گاز را ارز تامین منافع متقابل است.

با ایران این   تا نفت خریداری شده از سوی چین گران شود، چین می تواند با همکاری  آمریکا بخواهد باعث شود 

آمریکا همیشه می تواند با منابعی که دارد باعث باال رفتن بهای نفت در دنیا شود و باعث    مشکل را برطرف کند.

گرانتر تمام شود. در این زمینه همکاری چین و ایران می تواند برای پکن سودمند باشد. در  شود نفت برای چین هم  

برای چینی ها وجود  زیادی  زیاد هستند و شانس  لیبی و عراق و قطر سرمایه گذاران خارجی  کشورهایی مانند 

کند. زیرا چین به هر صورت به نفت ندارد لذا چین باید به سمت بازار ایران و دیگر کشورها برود و بازار خود را متنوع  

در خاورمیانه فضاهای خالی در بخش انرژی هست که باید چین به دنبال پر کردن آنها باشد. چین با این   نیاز دارد.

مساله دیگر اینکه در چنین صورتی شرکت های چینی می     کار می تواند تجربه شرکت های انرژی خود را باال ببرد.

رقابتی باالتری در بخش نفت و گاز در برابر کشورهای دیگر داشته باشند. چین می تواند یک    توانند بتدریج قدرت

کل   و  ایران  و  چین  برای  برنامه  این  انسجام  درواقع  باشد.  داشته  انرژی  منابع  تامین  برای  روشن  و  نفتی  برنامه 

نها  ریزی شده  برنامه  و  راهبردی  های  گذاری  و سرمایه  داشت  خواهد  اهمیت  پکن هم سودمند منطقه  برای  یتا 

بود. را    خواهد  آنها  انرژی  بازار  را دریابد.  تواند نیازهای کشورها  ایجاد دفاتر و استقرار مشاوران می  با  دولت چین 

بهتر بشناسد. تمایالت این کشورها را بهتر بداند. توانایی های آنها را بهتر بشناسد. لذا ایران هم امیدوار است که  

ن از بازارهای نفت و گاز ایران دیدن کنند و توافقنامه های بزرگ با حضور مقام های بزرگ دو  مقام های ارشد چی

کشور صورت گیرد. به نظر می رسد کشورهایی مانند ایران، لیبی، یمن و عراق در اینده بهترین بازارها برای چین 

بود.  جی،خواهند  ان  ال  گاز  نفت،  صنعت  در  تواند  می  ایران  دیدگاه  از  محصوالت    چین  و  پتروشیمی  صنعت 

مورد بسیار مهم دیگر اینکه ایران    پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کند و این منابع را پس از تولید به چین صادر کند.

بیشترین منابع خورشیدی و انرژی خورشیدی را در کشور دارد و چین می تواند در منابع انرژی خورشیدی هم در 

کند.   گذاری  سرمایه  همه  ایران  تواند  می  چین  هستند.  ایران  در  بخش  این  به  ورود  حال  در  کم  کم  ها  اروپایی 

نیازهای انرژی خود از نفت و گاز گرفته تا پتروشیمی و مواد خام را از ایران وارد کند و در توسعه منابع جدید انرژی  

 مانند باد و خورشید هم با ایران همکاری کند.

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 صورت عدم احیای روابط وجود دارد هشدار کیسینجر به بایدن: خطر درگیری نظامی با چین در  

های دور آمریکا به »جو بایدن« نامزد دموکرات این کشور هشدار داد، در پی بهبود روابط با چین  وزیر خارجه سال 

)  باشد. انتخاب  تحلیلی  :Entekhab.irپایگاه خبری  به وقت    (  آمریکا دوشنبه شب  وزیر خارجه دهه هفتاد میالدی 

رسانه  گزارش  اساس  بر  که  آمریکا  انتخابات  دموکرات  نامزد  به  اقتصادی  مجمع  یک  افتتاحیه  مراسم  در  ها تهران 

به گزارش فارس، »هنری کیسینجر« وزیر اسبق خارجه آمریکا به »جو بایدن« نامزد    هایی کرد.برنده شده، توصیه 

ها پیروز شده توصیه کرد که باید به سرعت در پی احیای روابط  ات انتخابات آمریکا که بر اساس برآورد رسانه دموکر

درگیری   با چین، خطر  روابط  احیای  در صورت عدم  که  داده  بایدن هشدار  به  پیام خود  در  کیسینجر  باشد.  با چین 

ر صورت عدم وجود برخی اقدامات مشترک، جهان کیسینجر همچنین افزود، د  نظامی بین آمریکا و چین وجود دارد.

اول مواجه خواهد شد.  با جنگ جهانی  قیاس  قابل  فاجعه  نیز    با یک  پیشتر  آمریکایی  این سیاستمدار سرشناس 

های فناوری  ای نگران کرده و پیشرفت گفته بود شکل گیری جنگ سرد جدید میان آمریکا و چین او را به طور فزاینده 

به گفته او آمریکا به »طرز فکری جدید« نیاز    اند با آن مرتبط دانست.انداز ژئوپولیتیک شده چشم   را که موجب تغییر

جانبه از لحاظ راهبردی و اقتصادی  تر از آن است که یک کشور بتواند به برتری یک دارد تا بتواند بفهمد جهان پیچیده

https://www.entekhab.ir/fa/news/585134/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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نکند. تهدید  را  آن  و هیچکس  یابد  روآمریکایی   دست  زمان  از  ایاالت  ها  رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد  آمدن  کار  ی 

اند. آمریکا که وارد جنگ تجاری با چین شده است،  سابقه افزایش دادهمتحده، تقابل و تنش با چین را به طوری بی

ویروس  طلبان هنگاز یک سو جدایی را در شیوع  پکن  دیگر  از سوی  و  داده  قرار  را تحت حمایت  تایوانی  و  کنگی 

 داند.هان مقصر می کرونا در ج

 

 : سینا -

 سرمایه گذاری غول فناوری اروپا در چین   اح مراسم هفته نوآوری؛با افتت 

  : خبر  قالب   ABB شرکت  /۱۰۹5۷۰کد  در  و  دوشنبه  روز  شود،  می  شناخته  سوئیس  فناوری  غول  عنوان  با  که 

در این رویداد    .آن نمایشگاهی ویژه برپا می کند-برگزاری مراسم هفته نوآوری در شهر ژیامن واقع در استان فوجی

بزرگداشت  طی مراسم   یجیتال رونمایی شده و در کنار آن  محصول الکتریکی د   ۲۰دو خودروی الکتریکی و بیش از  

، مجموعه ای از همایش ها و سمینارها در طول هفته .ABB Xiamen Smart Technology Co سالگی شرکت  ۱۰

انرژی   و  الکتریکی  انرژی  هوشمند،  های  ساختمان  پایدار،  نقل  و  حمل  موضوعات  به  آن  در  که  شود  می  برگزار 

در همین رابطه برناردینو رگاتزونی، سفیر سوئیس در چین، اعالم کرد: این همکاری    هوشمند پرداخته می شود.

ریت نوآوری بین سوئیس و چین به طور فزاینده ای شکل خواهد گرفت و من امیدوارم که شرکت استراتژیک با محو

گفته   بتوانند از فرصت های موجود استفاده کرده و به رشد و توسعه این فناوری ها ادامه دهند. های دو کشور  

می شود این غول پیشرو در فناوری های الکتریکی اروپا در نظر دارد به منظور توسعه بازارهای آسیایی خود برای  

کند. استفاده  زیرساخت های چین  و  کار  نیروی  از   ، دیجیتال هوشمندانه  اروپایی  ارائه خدمات  یک   ABB شرکت   ،

شهر در گوشه    ۱۳۰شرکت مستقر در بیش از    ۲۸هزار کارمند است که در    ۱۵ی با  گروه نیرو و اتوماسیون سوئیس

فعالیت های   این شرکت  که  بود  خواهیم  ادامه شاهد  در  ترتیب  این  به  مشغول هستند.  فعالیت  به  جهان  کنار  و 

انجام می دهد. تولید ، فروش و خدمات هستند در چین   ، را که شامل تحقیق و توسعه  رجم:  مت  تجاری مختلفی 

 مریم عالمی

 

 : یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ی روابط عموم -

زمینه های   دردیدار وفایی با رییس بخش بین المللی انتشارات اسناد علوم اجتماعی چین تاکید شد؛ 

 همکاری وعقد قراردادبا ناشران ایرانی 

به   وابسته  اجتماعی  انتشارات اسناد علوم  رئیس بخش  لینگ  لی ین  با خانم  در چین  رایزنی فرهنگی کشورمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات    آکادمی علوم اجتماعی چین بصورت آنالین دیدار وگفتگوکرد.

اسالمی، در این دیدار و گفتگو وفایی رایزن فرهنگی ایران در چین ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گزارشی را در  

عیاسعلی   باره نشر ایران ارایه وابراز امیدواری کرد که همکاری های ناشران ایرانی با ناشران چینی گسترش یابد.

انتشارات اسناد  وفا  و  بویژه دولتی  ایرانی  ناشران  میان  تا  دارد  آمادگی  :رایزنی فرهنگی  بیان داشت  درادامه  یی 

نشر شود. در حوزه ی  قرارداد همکاری  به عقد  منجر  تا  رنماید  برقرا  روابط همکاری  اجتماعی  این   علوم  درادامه 

ارایه را  انتشارات خود  فعالیت های  از  لینگ گزارشی  کتاب های    دیدارخانم  انتشارات فقط  این  وبیان داشت:  کرد 

واجتماعی و اقتصادی و فرهنگ وهنر فعالیت دارد و تاکنون     علمی منتشر می کند و در زمینه ی علوم سیاسی

وی درادامه افزود:لیکن به دلیل نداشتن مترجم   ترجمه و منتشرکند . توانسته است در اغلب زبانها کتاب هایی را  

نتوانسته  مساعدت    توانا  با  امیدواریم  و  کند  چاپ  را  هایی  کتاب  فارسی  زبان  به  این   است  به  فرهنگی  رایزنی 
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کتاب به زبان های خارجی منتشر می کنند ودر   ۱۰۰درادامه بیان داشت: ساالنه قریب   خانم لینگ    خواسته برسیم.

تشارات کل آثار منتشر شده به  اثر منتشر کرده ایم ودر طول فعالیت این ان  ۲۰۰۰سال های اخیر هر سال نزدیک  

وی درادامه افزود: بیش از    .   است  ۲۰۰۰۰تا    ۲۰۰۰اثر می رسد وتیراژ آثار نیز بستگی به موضوع از    4۰۰۰۰بیش از

هستند    4۰۰ کار  به  مشغول  انتشارات  در  ابراز   کارمند  اند.ایشان  فعال  نشر  امر  به  گوناگون  های  تخصص  با  و 

که کرد  قر   امیدواری  امضای  واین مسوولیت با  آغاز شود  ها  از همکاری  جدیدی  اثر فصل  یکصد  ی  ترجمه  داد  ار 

گردد. واگذار  انتشارات  این  به  در سال های    قراراست  که  این  به  اشاره  با  لیودرادامه سخنان خود  تا    ۲۰۱5خانم 

و  ۲۰۱۸ سیاسی  های  دیدگاه  آثارشامل  افزود:این  ایم  کرده  منتشر  ایران  موضوع  در  اثر  یک  سال  فرهنگی   هر 

وفایی    در باره ی ایران است ومااین آثار را در اختیار رایزنی فرهنگی قرار خواهیم داد. واقتصادی استادان چینی  

ضمن قدردانی از ارایه اطالعات سودمند در باره این انتشارات بیان داشت که آمادگی داریم این همکاری ها را با  

در نشر ادامه دهیم و تعدادی از ناشران را به  عقد قرارداد همکاری  معرفی ناشران معتبر ایرانی برای همکاری و  

 انتهای پیام/م همین منظور معرفی خواهیم کرد.

 

 :ایسنا -

 گذاری خارجی در چین افزایش سرمایه

به گزارش ایسنا به نقل از    .میلیارد دالر گذشت  ۱۰۰ماهه امسال از    ۹حجم سرمایه گذاری خارجی در چین طی  

گذاری خارجی مستقیم  دهد که سرمایه های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می شین هوا، داده

در   امسال  ۹در چین  )    ۸۰۱به   ماه نخست  یوان  با مدت    ۱۱۵میلیارد  در مقایسه  رقم  این  که  میلیارد دالر( رسیده 

افزایش نشان می دهد  ۶.۴مشابه سال قبل   بازگشایی    .درصد  و  از کاهش سرعت شیوع کرونا  این حال پس  با 

اکتبر به  کسب و کارها، میزان کل سرمایه  یوان رسیده که   ۸۲گذاری مستقیم خارجی در چین در ماه  این    میلیارد 

در چین تا حد زیادی    ۱۹-هر چند که کووید  .درصد بیشتر شده است  ۱۸.۳رقم در مقایسه به مدت مشابه سال قبل  

با   این کشور  اما  و بازگشت زندگی به شرایط عادی آغاز شده است،  بازگشایی کسب و کارها  مهار شده و روند 

ن کانون های درگیر با این بیماری در سطح جهان تریهزار مبتال، کماکان یکی از اصلی  ۱۰۰کشته و    ۴۶۰۰بیش از  

درصد،    ۶۷.۹گذاری مربوط به خدمات فنی با  در بین بخش های مختلف، بیشترین رشد سرمایه  .محسوب می شود

آ. سه. آن طی   درصد بوده است. کشورهای عضو اتحادیه    ۲.۱درصد و صنایع های تک با    ۴۲.۳تجارت الکترونیک با  

گذا را  این مدت سرمایه  در چین  اروپا  ۱۰.۱ری های خود  اتحادیه  که  در حالی  اند؛  داده  افزایش  درصد    ۲۷.۶درصد 

  ۲۰۱۹تا    ۱۹۹۷متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی      .گذاری کرده استکمتر در این کشور سرمایه 

  ۲۰۱۸میلیارد دالری سال    ۱۳۴.۹۶میلیارد دالر بوده که باالترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری    ۴.۵۲معادل  

گذاری   سرمایه  به  مربوط  نیز  شده  ثبت  رقم  کمترین  سال    ۱.۸۳و  دالری  است  ۲۰۰۰میلیارد  بین   .بوده  صندوق 

تاثیر شیوع  تحت  اقتصادی چین در سال جاری  بینی کرده است که رشد  پیش  در گزارش جدید خود  پول  المللی 

ارت خارجی به زیر دو درصد برسد که در صورت تحقق، این نرخ رشد کرونا، تعطیلی کسب و کارها و اخالل در تج

 انتهای پیام    .ضعیف ترین رشد اقتصادی ثبت شده چهار دهه اخیر دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود

 

 : نیقدس آنال -

سند همکاری راهبردی با چین را به    :جواد منصوری، دیپلمات سابق کشورمان در گفت و گو با قدس

 تحوالت آمریکا گره نزنیم 



 
بر سر  /    مهدی خالدی ایران و چین  میان  اولیه  تفاهم  از  بار اخباری  برای نخستین  بود که رسانه ها  تیرماه  اوایل 

کردندساله همکاری  ۲۵انعقاد سند   منتشر  کشور  دو  راهبردی  مشارکت  آنالین  .های  تیرم  :قدس  که  اوایل  بود  اه 

انعقاد سند   بر سر  و چین  ایران  میان  اولیه  تفاهم  از  اخباری  بار  نخستین  برای  های ساله همکاری  ۲۵رسانه ها 

رایزنی تأیید  ضمن  کشورمان  مسئوالن  مقطع  همان  اگرچه  کردند.  منتشر  کشور  دو  راهبردی  های  مشارکت 

تقویت راهبرد نگاه به شرق جمهوری اسالمی مهم    گرفته میان تهران و پکن بر سر موضوع، این رویداد را درصورت 

های معاند تالش کردند کل مسئله را زیر سؤال  حال برخی در داخل کشور در همصدایی با رسانه دانستند، با این 

بار ایران می    ببرند. خواهد  صادق شهبازی، کارشناس سیاسی در واکنش به این نوع نگاه در توییتی نوشت: هر 

صرفاً به غرب نباشد و سراغ شرق )روسیه، چین و کشورهای منطقه( و جنوب )آمریکای التین، آفریقا(    نگاهش

مریکا و رژیم اسرائیل( دارند؛ آمریکا و  دار )آبیاید که با ما منافع مشترک در سطح راهبردی یا دشمن مشترک اولویت 

پذیرانه مثل برجام حلواحلوا یا سکوت های غلط و سلطه هایی که در زمان تصمیمکنند؛ همانگرایان تخریب می غرب

های مختلف سیاسی، اما با در نظر گرفتن مجموعه سوابق گرفته از سوی طیف با وجود انتقادهای صورت   کنند.می

های مکمل اقتصادی ایران و چین و روندها و تحوالت جهانی، به اذعان بسیاری از  و پکن، ظرفیتروابط بین تهران  

توانست بسیار زودتر از این، اتفاق  ای نه تنها امر عجیبی نیست، بلکه حتی مینامه تحلیلگران، انعقاد چنین موافقت

  ۲۵ایزنی تهران و پکن بر سر توافق راهبردی  بیفتد. بر این اساس و حال پنج ماه پس از انتشار نخستین اخبار از ر

ساله، پای گپ و گفت جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین نشستیم تا کم و کیف مراحل طی شده درباره  

 تنظیم این سند و رخدادهای آتی در این باب را جویا شویم که در ادامه به آن پرداخته می شود. 

  ۲۵های راهبردی  ی درباره مراحل طی شده در انعقاد سند جامع همکاریتوانید کم*به عنوان نخستین پرسش می

دهید؟  توضیح  توافق  این  آتی  انداز  چشم  و  چین  و  ایران  میان  نوع //    ساله  به  توجه  با  که  است  آن  حقیقت 

تأثیرگذاری دو کشور در  همکاری های گذشته میان تهران و پکن که بر مبنای اعتماد متقابل استوار است و میزان 

برنامه ت امروز، طبعاً  با چشم حوالت جهان  مدون  نظر  ریزی  به  امری ضروری  برای گسترش همکاری  بلندمدت  انداز 

با وجود سنگمی دلیل  به همین  و گروه رسد.  افراد  برخی  از بی اندازی  آنها که عمدتاً  توافق  اطالعی  از مفاد  ها 

ان و چین، مربوط به امروز و دیروز نیست و طرحی  نامه همکاری راهبردی ایرگرفت، توافقگرفته نشأت می صورت 

طور  است که چندین سال روی جزئیات آن از سوی هر دو طرف کار شده است. این طرح در یک سال اخیر البته به 

گرفتهجدی قرار  کشور  دو  مقامات  توجه  مورد  بررسی     تر  دارد،  جریان  هم  اکنون  که  مرحله  نخستین  طبیعتاً  و 

شدن باید به مجلس های طرفین است. پس از این روند سند برای قانونیهمکاری در پایتخت  کارشناسانه جزئیات

وگوی کاری و رفع ایرادهای آن تصویب شود. البته مسلماً شرایط کرونایی و عدم امکان گفتبرود و بعد از چکش

. با وجود این، به دلیل تمایل حضوری تا حدی اثرگذار بوده و روند بررسی این مسئله را با تأخیر مواجه کرده است

این سند، می بررسی  برای تسریع در  و حاکمیتی دو کشور  باشیم که هرچه موجود در سطح کالن  امیدوار  توان 

 ها میان تهران و پکن به مرحله اجرا برسد. تر طرح جامع همکاری سریع

دو میان  بلندمدت  همکاری  انعقاد  موضوع  شدن  مطرح  ابتدای  در  منصوری!  جریان  *جناب  برخی  ها کشور، 

اینکه نسبت به این //    ها وارد بوده و رفع شده است؟ انتقادهایی نسبت به این موضوع وارد کردند. آیا آن نگرانی

ها، توافق یا توافقات مشابه انتقادها و ایرادی وارد شود، فی نفسه نکته بدی نیست. گرچه شاید برخی مخالفت

هایی که دارند، شاید در  اما مسلماً در داخل کشور هم افراد بر اساس دیدگاه   یافته و از خارج مدیریت شود،سازمان 

نکات سازنده  موارد  که مسئوالن ذیاین  این است  نهایت  کنند.  و ای مطرح  ملی  منافع  گرفتن  نظر  در  با  باید  ربط 

را پیش ببرند تا منافع ملی ما ضایهای بینهای مختلف روند همکاری همچنین دیدگاه  ع نشود. ضمن اینکه المللی 

ساله با چین هنوز در مراحل اولیه است و در مراحل بعد باید این    ۲۵گونه که گفته شد، روند سند همکاری  همان

شود.  طرح در مجلس به عنوان خانه ملت بررسی شود که در این مرحله قطعاً نقاط ضعف احتمالی آن برطرف می 

http://www.qudsonline.ir/


 
المللی را نادیده بگیریم. چین یکی از متحدان خوب ماست های محیط بینولی با وجود همه انتقادها ما نباید واقعیت

تحریم  در طول شدیدترین  اکنون هم  که  این همراهی  و  کرده  ما حفظ  با  را  های چند سال گذشته همراهی خود 

کاری ضمن اینکه هم  ادامه دارد. پس ما در هرگونه همکاری آینده نباید دوستان دوران سخت خود را از یاد ببریم.

  ۲۰گونه که بحث تمدید قرارداد همکاری  تواند در رابطه با دیگر کشورها هم دیده شود، همانبلندمدت با چین می 

ساله با روسیه در دستور کار قرار گرفته است. اکنون این ظرفیت برای کشورمان وجود دارد که در رابطه با هند، 

های بلند مدت حرکت کند. البته این رویکرد باید با دید  کاریپاکستان و حتی افغانستان و عراق هم به سمت این هم

 بر اما قابل تحقق است. مثبت از سوی هر دو طرف دیده شود و قطعاً رسیدن به این مرحله زمان

ای برجام، دولتمردان ما  نامه هسته * به موضوع توجه به دوستان دوران سخت اشاره کردید. پس از امضای توافق

به   نگاه  موجب سیاست  مسئله  همین  کردند.  آن  جایگزین  را  غرب  به  نزدیکی  و  گذاشته  کنار  نوعی  به  را  شرق 

دلخوری برخی همپیمانان سنتی ما شد. حال با توجه به روی کار آمدن بایدن به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده 

اینکه  //    اثرگذار باشد؟   های مشترک ایران و چینچقدر ممکن است این مسئله بر روند تدوین سند جامع همکاری 

که گفتید دولت پس از برجام نگاه به شرق را تغییر داد، خیلی درست نیست؛ چراکه این دولت از ابتدای روی کار  

آمدنش خط و مشی خود را در نزدیکی با غرب گذاشت. بر این اساس رابطه با اروپا و آمریکا محور کار قرار گرفت، تا  

ل گذشته حتی یک بار هم سفری رسمی به چین و روسیه نداشت. این در  جمهوری در هفت ساجایی که رئیس 

المللی معمول آن است که در پاسخ  حالی است که رؤسای جمهور دو کشور یاد شده به تهران آمدند و در عرف بین

اقدامی مشابه صورت می  این سفر،  برجبه  از  ترامپ  از خروج دولت  برد پس  یاد  از  نباید  دیگر  از سوی  ام،  گرفت. 

هایی که در کردند، در سکوت خبری از توافقآمریکا علیه ایران مخالفت می کشورهای اروپایی که با سیاست دولت 

با وجود فشار تحریمی نشینی کرده دادند، عقببرجام وعده می  بودند که  تنها چین و روسیه  این  این میان  اند. در 

اکنو ما حفظ کردند. پس  با  را  تحوالت  واشنگتن همبستگی خود  تأثیر  این رویکرد تحت  باشد  باید حواسمان  ن هم 

باید نشان دهد که استقالل در  ندارد و دولت  این دو موضوع ربطی به هم  نگیرد. یعنی اصالً  آمریکا قرار  انتخابات 

 توجهی به شرق به امید مذاکره با دولت جدید گرفته پس از برجام در بیگیری دارد و دوباره اشتباه صورت تصمیم

 ایاالت متحده را تکرار نکند.

 

 : کیهان -

هایی دارد؟ )فناوری  اینترنت »نسل ششم« چه ویژگی/   6Gبه بهانه ارسال اولین ماهواره اینترنت 

 اطالعات( 

به    .جهان را به فضا ارسال نماید ۶Gچند روز پیش چین برای اولین بار در جهان موفق شد اولین ماهواره تحقیقاتی  

ای در یکی دو سال اخیر، بیشتر از همیشه مورد توجه جهانیان اره گزارش خبرگزاری علم و فناوری، اینترنت ماهو

مزیت به  توجه  با  که  چرا  است  گرفته  به  قرار  نیاز  عدم  و  اطالعات  ارسال  باالی  سرعت  همچون  بیشماری  های 

گذشته ترین کاربران جهان مورد استفاده قرار بگیرد. در این زمینه روز  تواند برای دورافتاده کشی که دارد می کابل 

ماهواره   اولین  شد  موفق  نماید 6Gچین  ارسال  فضا  به  موفقیت  با  را   .جهان 

کاربران اينترنت با استفاده از امکانات متعددی قادر به اتصال به اينترنت و استفاده  //    ای چیست؟ اینترنت ماهواره

می موجود  منابع  خطوط از  کابلی،  مودم  معمولی،  تلفن  خطوط  از  استفاده  ايDSL باشند.  کابل،  ،  بدون  نترنت 

اين زمینه مینمونه ارتباطی  هایی در  از وسايل  از هیچکدام  اينترنت قادر به استفاده  باشند. در صورتیکه کاربران 

ای وجود خواهد داشت. اينترنت ماهواره  (Satellite Internet) ایفوق نباشند ، امکان استفاده از اينترنت ماهواره 

ها از نمايد. در اين نوع سیستم مبتنی بر کابل برای برقراری ارتباط استفاده نمی های  از خطوط تلفن و يا سیستم 

http://kayhan.ir/fa/news/203473/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://kayhan.ir/fa/news/203473/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://kayhan.ir/fa/news/203473/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://kayhan.ir/fa/news/203473/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


 
ماهواره »بشقاب  می يک  استفاده   ) طرفه  )دو  اطالعات  دريافت  و  ارسال  برای   » نوع  ای  اين  در  معموالً  گردد. 

استسیستم اطالعات  دريافت  سرعت  دهم  يک  معادل  اطالعات  ارسال  سرعت   .ها 

اینترنت ماهواره توانیم  چگونه می استفادهاز  ؟ ای  ماهواره //    نماییم  اینترنت  کار  پبچیده،  روش  بر خالف ظاهر  ای 

است توسط   باشد. نحوه کار بدین صورت است که برای ارتباط پرسرعت اینترنت از طریق ماهواره کافی ساده می

متصل شویم تا برای ارسال اطالعات  و یا حتی بدون سیم به اینترنت   ADSL   ،ISDNیکی از انواع مودم با خط تلفن،  

آن استفاده بگونهاز  را  کامپیوتر  راهنما  از ماهواره  نماییم و سپس طبق  دریافت اطالعات  برای  که  کنیم  تنظیم  ای 

از   ناچیزتر  بسیار  ارسالی  اطالعات  میزان  معمولی  اینترنت  ارتباط  یک  در  شد  گفته  که  همانطور  کند.  استفاده 

می دریافتی  کارت باشاطالعات  یا  و  ضعیف  ارتباط  حتی  هرنوع،  از  ارسال  خط  برای  بنابراین  کم د.  اینترنت  های 

 دارای DVB از یک کارت Send جای استفاده از انواع مودم برایتوان بهتوان بهره برد. همچنین میسرعت نیز می

Sendو Receive بود خواهد  گران  بسیار  خانگی  کاربران  برای  البته  که  کرد،   .استفاده 

روال به این گونه است که کاربران در ازای   ADSL هایدر سرویس//    چیست؟  ADSL ای وتفاوت اینترنت ماهواره 

را می  ، هزینهانتخاب سرویس حجمی محدود، مبلغ خاصی  در صورت تمام شدن حجم بسته خود  و  های پردازند 

 ADSL کاربر ، بایستی قادر به ارائهکنند. ضمن اینکه اداره مخابرات محل  اضافی و به صورت پلکانی پرداخت می

بوده و فاصله کاربر از این مرکز نیز، نباید مسافت طوالنی باشد چرا که در صورت زیاد بودن فاصله، کاربران با افت  

البته شرکت رو خواهند شد.  روبه  اینترنتشدید سرعت  که  ارائه می  ADSl هایی  فیلتر کردن  را  قوانین  باید  دهند 

از سایت  این محدودیت هبعضی  اما  نمایند.  اجرا  قوانین کشورشان  به  توجه  با  را  اینترنت ماهواره ا  در  ای وجود ها 

توانند از یک ارتباط پرسرعت ، نامحدود و بدون پروکسی استفاده کنند  ای ناچیز میندارد و کاربران با پرداخت هزینه

 5Gارسال اولین ماهواره    .بسیار مناسب هستند  های باالای برای دانلود و مصرفهای ماهواره ، در واقع سرویس 

در   (OneWeb)«وبشرکت ارتباطات آمریکایی »وان  ۲۰۱۷برای اولین بار در جهان، در سال    ۲۰۱۷به فضا در سال  

ماهواره از  مجموعه  اولین  تعویق  بار  چند  از  بعد  اینترنت  نهایت  در  5Gهای  را  اینترنت  به  دسترسی  که  را  خود 

وب«  ای »وان فلکی ماهوارهصورت   .قرار داد  کرد با موشک روسی سایوز در مداریا نیز فراهم میکورترین نقاط دن

ماهواره  فلکی  صورت  مجموعه  یک  از  که  بود  پیشنهادی  امکان   ۹۰۰ای  سازی  فراهم  برای  احتمالی  ماهواره 

جهان سطح  تمام  در  اینترنت  به  می  دسترسی   .کرداستفاده 

ماهواره  سریع شدجهان   6Gترین  ارسال  فضا  به  چین  همان  //    توسط  یا  ششم  نسل  جدیدترین 6Gاینترنت   ،

تری را در زندگی های قبلی و قدیمی خود، نقش موثرتر و مهمتکنولوژِی اینترنت همراه است که نسبت به نسل 

به یکدیگر    ها راهای فراوانی که دارد نه تنها انسان ها ایفا خواهد کرد. اینترنت نسل ششم با توجه به مزیتانسان 

اینترنتمتصل می برای پیاده سازی  بلکه دیگر محدودیتی  ارتباطات ماشینIOT اشیاءکند،  ربات ،  ها، حتی در ها و 

شود که دورترین نقاط زمین را نیز از بین خواهد برد. این سطح از کارایی و فناوری، باعث افزایش تجربیات کاربر می 

 6Gدر حال حاضر چندین شرکت در حال کار روی شبکه    .خوبی درک کنند  توانند سطح جدیدی از فناوری را بهمی

ماهواره   اولین  توانسته  چین  حال  این  با  باید   6Gهستند،  طوالنی  مدت  تا  البته  که  کند  زمین  مدار  روانه  را  جهان 

می یدک  را  چینی  دانشگاه  این  نام  که  ماهواره  این  باشیم.  فناوری  این  عرضه  سرمایه منتظر  یک  ذاری  گکشد، 

فضا و  هوا  سازمان  و  کشور  مهم  آموزشی  مراکز  میان   .شودمی  محسوب «National Star» مشترک 

در حال حاضر اخبار خاصی در مورد  //    دارد؟  5Gهایی نسبت به اینترنت  ها و مزیت اینترنت نسل ششم چه ویژگی

محققان اعالم  به  باتوجه  اما  نشده  منتشر  موضوع  »سان ComSenTer این  دانشگاه  نسل  از  اینترنت  باربارا«  تا 

فرکانس   در  محدوده    ششم،  در  سرعت    ۱۰۰باالیی  برای  تراهرتز  یک  تا  عمل  ۱۰۰گیگاهرتز  ثانیه  در   گیگابیتی 

فرکانسی    .کندمی پنجم  نسل  اینترنت  که  است  حالی  در  ششم    ۳۰این  نسل  اینترنت  همچنین  دارد.  گیگاهرتز 

دا خواهد  نیز  را  آب  زیر  فضاهای  پوشش  دنیای  توانایی  در  بزرگی  بسیار  جهش  توجه،  جالب  اتفاق  این  که  شت 



 
شود. اگر تئوری سرعت اینترنت نسل ششم درست باشد، اتفاقی غیرقابل اینترنت و انتقال اطالعات محسوب می

توانند در  کند که طی آن کاربران میسرعت یک ترابایت بر ثانیه شرایطی را فراهم می  .باور را تجربه خواهیم کرد

ث کنندیک  دریافت  را  فایل  و  فیلم  اینترنت  عالوه  .انیه چند  ، نسل ششم  اعالم محققین  به  توجه  با  فوق،  موارد  بر 

با بهره  های نوین همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی دسترسی از راه  گیری از فناوری همراه قادر است 

های برای کاربران به ارمغان بیاورد و توانمندیسیم را بسیار بهتر از نسل پنجم اینترنت  ای، سریع و بیدور، لحظه 

ای از کارهای علمی و صنعتی پیشرفته مورد نیاز کاربران را  سازی کند و مجموعه گسترده مغز انسان را نیز شبیه 

 .منتقل کند 5Gتر از بار سریع  ۱۰انجام دهد. این فناوری قادر است اطالعات را 

 

 :مشرق -

 های تجاری ها از چین با جتجاسوسی آمریکایی

در گزارشی به بحث استفاده آمریکا از   SCSPI کانال تلگرامی ایران چم نوشت: اندیشکده چینی به گزارش مشرق،

هواپیماهای غیرنظامی برای جاسوسی در مناطق نزدیک به چین از جمله دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی  

م زرد  دریای  پردازدو  سیستم  .ی  به  که  تجاری  جت  هواپیماهای  توسط  عمدتا  پروازها  شناسایی، این  ویژه  های 

هواپیماهای ساخت شرکت    .شودهای الکترونیکی مجهز شده است، انجام میآوری سیگنال برداری و جمععکس

ها مورد استفاده  عملیات  ها هستند که در حجم زیادی در اینهای مناسب برای این عملیاتبمباردیر از جمله گزینه 

های خصوصی  های تجاری شرکتکارشناسان این اندیشکده چینی اعتقاد دارند که استفاده از پرنده  .گیرندقرار می

عملیات  نوع  این  می برای  نامیده  خاکستری  که  مناطقی  در  خصوصا  چین های  حساسیت  مورد  نوعی  به  و  شود 

های کمتری را نیز به شناسایی ارتش آمریکا بوده و حساسیت  است، گزینه بهتری نسبت به هواپیماهای رسمی

ها ها به طور کل وظایف این پرنده آوری و شنود مکالمات و سیگنال یابی و جمع گشت دریایی، هدف  .آوردوجود می

 .آیدبه حساب می 
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 :34 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 ،داب شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

 :      العلماء نیالکتب بسات

 . دانشمندان است یکتابها بوستانها

 245غرر 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 التنسان من .اال  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 دگاننیان به آاخبار گذشتگان را به باز ماندگان و از بازماندگ

 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

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 
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