
 نقش انجمن دوستی ایران و چین در رشد اقتصادی کشور

موجود   بنابر شرایط  و    اندیشمندانی این روزها  دلسوز رشد  مختلف  که در سطوح 

به نحوی در این مورد اظهار نظر می کند ولی محدودیت ها و    هستندتوسعه ملی  

مشکالت سر راه موجب عدم توجه به حرکت به سوی توسعه خواهد شد ولی نقش  

نهادهای مردمی که پیوسته موظفند با توده مردم مرتبط باشند مهمتر و اثربخش تر  

است،   پیشرفت  جهت  کشور  یک  های  زیرساخت  از  صحبت  وقتی  بود.  خواهد 

امروز ملت ما باید از نحوه پیشرفت کشورها و  آن ملت است  همترین آن آمادگی  م

 مدت و کوتاه مدت مطلع باشند   رسیدن به اهداف بلند 

چین   و  ایران  دوستی  بایست  انجمن  کسب    می  و  مطالعه  به  تا  کند  آماده  را  خود 

ر  اطالعات از فرآیند رشد اقتصادی کشور چین و نحوه آماده سازی مردم آن کشو

در جلسات و ارتباطات موضوع را عرضه نماید و نمونه هایی را نیز عملی نماید.  

استراحت    ساعت  سرپایان فقط  چگونه یک کارگر چینی در کارخانه از اول کار تا  

 و بقیه اوقات با تمام وجود کار می کند.    از کار دست می کشد

ه کار کردن آنها  من در کارخانجات صنعتی مرتبط، با تخصص خودم در اروپا نحو

  90و    80را با دست زیرنظر داشتم و در کارخانه های صنعتی چین نیز در دهه  

نیز در بازدید ها کارگران چینی را ارزیابی می کردم که به همان سبک و سیاق  

چنین در حال قدرت نمایی اقتصادی است. آیا این    ایناروپایی ها کار می کردند.  

ر خانواده و سپس در محله و در شهر و در کشور و  تجربه ها را چگونه می توان د

اقتصادی   رشد  به  رسیدن  جهت  تواند  می  و...  کشاورزی  تجارت،  صنعت،  در 

موفقیت ایجاد کرد، یعنی در اول خود مردم به توانایی خود باید مطلع شوند. همه  

مردم و خانواده ها عالقه مند هستند روش و راهی را بروند که درآمد خوبی داشته  

 باشند و انجمن دوستی می تواند در این زمینه کمک کند.  
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