ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﻮز
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ 15 ،ﺷﮭﺮﯾﻮر 15:22 - 1384
ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان از ﻧﮕﺎه ﺳﻔﯿﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺪون وردیﻧﮋاد ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭼﯿﻦ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

در  7ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،1384ﻓﺮﯾﺪون وردی ﻧﮋاد ،ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﭼﯿﻦ در ﺟﻤﻊ
اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ
ﺳﺌﻮاﻻت ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
 .1داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺗﮭﺮان ،ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﮭﺸﺘﯽ و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿﻮی ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ.
 .2داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ را ﭼﯿﻨﯽھﺎ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﭼﻮن اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻄﺮح در ﺧﺎرج از اﯾﺮان از اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ.
 .3ﭼﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺣﺪود  9000ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  1/4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﻤﻌﯿﺖ 64 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﺤﺎل از اﺑﺘﺪای ﺳﯿﺎﺳﺖ درھﺎی ﺑﺎز در ﭼﯿﻦ  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوز ﭼﯿﻦ در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اروﭘﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ھﺴﺖ.
 .5ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﯿﻦ ﺑﮕﻮﻧﮫ ای ارزان اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ در
ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ ارزان ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻧﯽ ارزان و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.

 .6ﭼﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﮭﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﯿﻨﯽھﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
 .7ﭼﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮاﻧﺪ ﺳﺎزی )ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل( ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را داﯾﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﻞ آﺳﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
 .8ﭼﺎﻟﺶ اول ﭼﯿﻦ ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ در ﭼﯿﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ھﺴﺘﻨﺪ .در
ﺑﺨﺶھﺎی ﺷﺮق و در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶ دوم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶ ﺳﻮم
اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ از  34ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آن را دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻄﺎی آزادی از طﺮف ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 800 .9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آنھﺎ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ.
 65 .10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺣﺰب ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺧﺰب ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ  65ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اداره ﻣﯽﺷﻮد .در ھﻤﮫ ﺑﺨﺶھﺎ در
ﮐﻨﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻗﺪرت آن ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺰﺑﯽ از ھﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 .11ﺷﺮوع ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .12ﭼﮭﺎر ﻧﺴﻞ در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ :ﻧﺴﻞ اول :ﻣﺎﺋﻮ و روش اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻧﺴﻞ دوم دﻧﮓ
ﺷﯿﺎﺋﻮ ﭘﻨﮓ و روش درھﺎی ﺑﺎز ،ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺟﯿﺎﻧﮓ زﻣﯿﻦ و ﻣﺪل ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺴﻞ ﭼﮭﺎرم ﺧﻮﺟﯿﻦ
ﺗﺎﺋﻮ و ﻧﺴﻞ ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتھﺎ
 .13ﭘﺎﯾﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﯿﻦ از دھﮫ  80ﺷﺮوع ﺷﺪ .در  ،1985در ﭼﯿﻦ  600ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان را اﻧﺘﺤﺎب ﮐﺮده و
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ام آی ﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦھﺎ در آن
دوره ﺑﺎﯾﺪ  10ﻧﻔﺮ را آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﻨﯽھﺎ ﻋﻠﻢ را ﺑﮫ داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎه آوردﻧﺪ .ﭘﺲ از آن
ﺗﺴﮭﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﭼﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺎورای ﺑﺤﺎر ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 30 .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﻨﯽھﺎ در ﻣﺤﻠﮫھﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ھﺮ ﺷﮭﺮ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وزارت
ﭼﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺎورای ﺑﺤﺎر ﻧﯿﺰ از ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺲ از دوره اﺻﻼﺣﺎت اﯾﻦ وزارت
ﺧﺎﻧﮫ ﭼﯿﻨﯽھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در داﺧﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮد اطﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ را آوردﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﯿﻠﮫ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻢ را
در ﭼﯿﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﭼﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی
ﭼﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺎورای ﺑﺤﺎر و ﺳﭙﺲ ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ و آﻧﮕﺎه ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ و آﻧﮕﺎه ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽھﺎ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاران ﻏﺮﺑﯽھﺎ آﻣﺪﻧﺪ.
 .14آﻧﮕﺎه طﺮﺣﯽ را ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎم طﺮح ﻣﺸﻌﻞ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎطﻖ

وﯾﮋه ﺗﺠﺎری را درﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ در آﻧﺠﺎ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ.
 .15از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺰان ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﭼﯿﻦ و ﺑﺰﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ارزاﻧﺘﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﺣﺘﯽ ھﻨﺪ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ زﺑﺎن ﺳﺎده اﯾﺴﺖ و در ﯾﮑﺴﺎل ﻣﯽﺗﻮان آن را آﻣﻮﺧﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ  90ھﺰار ﻧﻔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن زﺑﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
 .16ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﯿﻦ ھﻮا ) (Cheng Huaو داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺳﻔﺎرت ﻣﺎ در ﭼﯿﻦ آﻗﺎی ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ﺗﯿﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ در اﯾﻦ
راﺑﻄﮫ در ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد.
 .17از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺮژی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺳﮫ
ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ ،ﻣﺎﻻﮐﺎ و ﺗﺎﯾﻮان ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻤﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ
 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶھﺎی ﺣﻔﺎری ،ﻟﺮزه ﻧﮕﺎری،
اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه اﻧﺪ.
 .18از ﻟﺤﺎظ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﻨﯽھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮدﺑﺎری ،ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ﻗﻨﺎﻋﺖ از ﺻﻔﺎت
ﭼﯿﻨﯽھﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﭼﯿﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
آﯾﺎ ﻏﺬا ﺧﻮرده ای؟ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﻨﯽھﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻮدﻧﺪ 94 .درﺻﺪ از ﭼﯿﻨﯽھﺎ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﺷﺎن رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
 .19از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﻣﻄﯿﻊ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﭙﺮاﺗﻮرھﺎی ﭼﯿﻨﯽ دراز ﻣﺪت ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ
ﺳﻠﺴﻠﮫ  600ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .20آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش دارد ﮐﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ.
 .21ﭼﯿﻨﯽھﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع را
وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﯿﮑﺎری در ﭼﯿﻦ اﻻن  11درﺻﺪ اﺳﺖ.
 .22آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﭼﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
 15ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دارد.
 .23در ھﺮ رﺷﺘﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﯿﻨﯽھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﯿﻨﯽھﺎ دﯾﺮ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 .24در ﻣﻮرد ﭼﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻨﯽ را در اﯾﺮان ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻧﺪارﯾﻢ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را
ﻧﺪارﯾﻢ.

 .25ﭼﯿﻦ  15ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﮫ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﺸﻮرت دھﻨﺪ.
 .26در زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻧﻤﺎدھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی دارد .وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﭼﯿﻦ ھﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

