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پولهایزیرتشکایرانیهاوجهانیشدنچاینبات!




رمسوحشیانه
دلفینکیش
بهجزدانمارکدرکدامکشورهامراسم
قتلعامحیواناتوجوددارد؟

2.8 M views

2.1 M views

زیرتشک»دارند؟
ایرانیهاچقدر ِ
«پول ِ

ماجرایدرگذشتسرهنگخلباناسکندری

ظاهر ماجرا این است که وضعیت پسانداز در ایران
مدتهاست که خط قرمز را رد کرده و شرایط بحرانی
شده است .با این همه ،برخی معتقدند این تنها ظاهر
ماجراست و شاید کاسهای زیر نیم کاسه باشد .به عبارت
ساده ،ظاهرا ایرانیها پساندازهایی دارند که «رو
نکردهاند ».به گزارش تجارت نیوز« ،محمد کشتیآرای»
عضو هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ،حدود
سه سال پیش گفته بود «بر اساس برآوردهای این
اتحادیه» مردم ایران حدود  ۲۰۰تن ذخایر خانگی طال
دارند .به قیمت روز ،این حجم از طال حدود  ۹٫۴میلیارد
دالر (معادل حدود  ۲۵۰هزار میلیارد تومان) ارزش
دارد .ظاهرا برخالف آن چه که گفته می شود در ایران
به اندازه کافی پول هست اما بیثباتی اقتصادی کشور
در دهه  ،۱۳۹۰موجب شده سرمایههای پنهان مردم
دسترس تولید خارج شود.
هر چه بیشتر و بیشتر از
ِ

در روزهای گذشته تصویری از سرهنگ خلبان محمود
اسکندری در شبکه های اجتماعی دست به دست شد
که بسیار مــورد توجه قــرار گرفت .سرهنگ محمود
اسکندری به این دلیل معروف است که در دوران
هشت سال جنگ تحمیلی در سه عملیات مهم شرکت
داشت .عملیات های آزاد سازی خرمشهر ،اچ  3و عملیات
بغداد  .او در عملیات بغداد موفق شد هواپیمای آسیب
دیده خود را سالم به پایگاه برگرداند اما او با همه
این رشادت ها در آسمان در سال  1380در تصادف
رانندگی با پراید جان خود را از دست داد و در امامزاده
حیدر کالک به خاک سپرده شد .کاربری نوشت« :کشته
هایی که پراید با اومدنش در جاده ها داشته هیچ جنگی
تا حاال نداشته ».کاربر دیگری نوشت« :روح سرهنگ
اسکندری شاد ولی همین موضوع نشون می ده رانندگی
در جاده های ایران سخت تر از خلبانی است».





کشتار بی رحمانه  1428دلفین سفید در جزایر فارو
در دانمارک مجدد جنجالبرانگیز شد .صحنه های
اینقتلعامبهشدتدردناکومشمئزکنندهدرحالی
دستبهدستمیشودکهبینشکارچیانوتماشاگران
اینشکاروحشیانههمهگروههایسنیوحتیکودکان
نیز دیده می شوند .در حالی که فارونی ها ادعا می
کنند که این عمل قانونی است اما گروه های طرفدار
حقوق حیوانات معتقدند این یک توحش نابخشودنی
محسوب می شود .اهالی این جزیره دست به کشتار
این جانوران به منظور استفاده از گوشت و چربی آنها
میزنند .برخی کاربران برای این کشتار دلفین ها با
کنایه نوشته اند« :چون اروپاییها بور و سفید هستند،
اســم ایــن کــار بربریت و وحشیگری نیست و تامین
گوشتاست!»درادامهبهآیینبرخیکشورهاکهدر آن
حیواناتراقتلعاممیکنند،پرداختهایم.
▪ذبحنامتعارفدرنپال

3.1 M views

3.9 M views

واکسیناسیوندرباالیکوه
تصویری از واکسیناسیون در مناطق صعب العبور در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بازتاب زیادی
در شبکه های اجتماعی داشت .هر چند آمار دقیقی از
جمعیت روستاهای دورافتاده یا سیار در دست نیست،
اما بنا بر اعالم سیاوش احمدی میرقائد ،مدیرکل دفتر
ساما ندهی و هماهنگی سازمان امور عشایر ایران،
عشایر کشور  ۱/۲میلیون نفر جمعیت و  ۲۵۴هزار
خانوار را تشکیل میدهند که در بیشتر استا نها
پراکند هاند و بهدلیل همین پراکندگی و حضور در
مناطق دورافتاده و صعبالعبور اغلب دسترسی کافی
به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند .کاربران به این
تالش خیرخواهانه بــرای واکسینه کــردن هموطنان
عشایر در مناطق صعب العبور واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :ماشاءا ...به وجودتون که کولههاتونو
برداشتین و رفتین به ارتفاعات صعبالعبور رشته کوه
های زاگرس برای تزریق واکسن هموطنان عزیزمون».

چاینباتجهانیشد!
بعضی از کاربرهای ژاپنی که تجربه زندگی در ایران
را دارند ،با هشتگ «بگو چه چیزی در تو ایرانی شده»
عادتهایی را که از زندگی در ایران کسب کردهاند،
بازگو میکنند که در میان آن ها عادت های جالبی هم
دیده می شود .برخی با انتشار تصویر غذا نوشته اند:
«آخر هفته در تهران و تجربه خوردن ته چین و جوجه
کباب ».کاربر دیگری نوشته است« :پسرم  ،متولد ایرانه
 ،هنوز نمیتواند چای همراه با نبات را به عنوان دارو ترک
کند وقتی معده اش درد می کند ».کاربری هم نوشته
است« :اسپند دود کردن رو به خاطر بوی خوبی که داره
هنوز دنبال می کنم ».کاربر دیگری هم نوشت« :این که
خیلی وسواس توی خرید خوراکی به خرج می دم (احتماال
لیبل هر چیزی رو می خونم) ».کاربر دیگری هم نوشته
که« :فکر کنم چای نبات رو تونستیم جهانیش کنیم».





جشنواره «گادهیمای» یکی دیگر از مراسمی است که
هزارانگاووگوسفنددرآنقربانیمیشوند.اینمراسم
هر پنج سال طی دو روز در نپال برگزار میشود و از آیین
مذهبی هندو در روستای «باریاپور» گرفته شده که
یکردنبرایالههگادهیمای،شیطان
معتقداستقربان 
رااسیروبهآنهاسعادتوخوشبختیارزانیمیکند.آن
چهدراینجشنوارهبااعتراضمدافعانحقوقحیوانات
ی کردن است .در این
مواجه شده شکل نامتعارف قربان 
جشنواره گاوها را در محوطهای جمع می کنند و آنها
را از پشت گردن میزنند .مدافعان حقوق حیوانات
به دلیل خشونت قابل توجه این آیین از آن با عنوان
بزرگترینکشتارگاهحیواناتدرجهانناممیبرند.
▪کشتنگاوهابعدازمراسمگاوبازیدراسپانیا

3.4 M views
2.4 M views

رویدیگرپویش«نهبهوانت»!
ویدئویی از حرکت خطرناک خودروی پرایدی در شبکه
های اجتماعی منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های
اجتماعی داشت .در این ویدئو می بینیم که یک خودروی
پراید به جای گرفتن وانت در حال حمل چند ورق ام دی اف
است که یک طرف آن را راننده گرفته و سمت دیگر آن
توسط فردی که روی در نشسته است نگه داشته شده
که واکنش های زیادی را در پی داشت .کاربری نوشت:
«این چه رسمیه که حاضریم جونمون رو به خطر بندازیم
اما پول به وانت ندیم ».کاربر دیگری نوشت« :حاجی من
پول وانت رو می دم به زن و بچه ات رحم کن ،االن از وسط
قاچ می خوری!» کاربری هم نوشت« :انداختن وزن این آقا
روی در ،حتما در ماشین رو خراب می کنه و هزینه تعمیر در
پراید به مراتب از هزینه وانت گرفتن بیشتره».

ماهی های معتاد جمهوری چک!
گزارشی درباره ماهی های قزل آالی جمهوری چک که
معتاد شده اند ،بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت
و یورو نیوز در این گزارش نوشته :محققان میگویند
ماهیهای قزلآالی خال سرخ یا قهوهای که زیستگاه
شان در رودخانههای آب شیرین جمهوری چک است بر
اثر مصرف مواد مخدر صنعتی نشت کرده به داخل آبها
معتاد شدهاند .این آبزیان بومی از طریق متآمفتامین،
یا همان ماده مخدر «شیشه» ،که توسط انسانها مصرف
می شود و پس از دفع از طریق فاضالب به رودخانهها
راه پیدا میکند اعتیاد پیدا کردهاند .پژوهشگران با
پیدا کردن میزان باالی مت آمفتامین در بافت مغزی
ماهیها مشاهده کردند که پس از چند روز نرسیدن
ماده مخدر ،فعالیت مغزی ماهیهای معتاد رو به کاهش
گذاشته است .کاربری نوشت« :کار به جایی رسیده که
شیشه بعد از دفع هم میتونه اعتیاد آور باشه!»

قبل از اینترنت چه میکردیم؟

ما به این دلیل منحصر به فردیم که واپسین نمون ه های یک گونه رو ب ه انقراض هستیم
چیزی نمانده تا زمانی که هیچ کس روی زمین یادش
نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بــود .آنهایی که
اواخــر دهه  ۱۹۷۰به دنیا آمدند ،آخرین نسلی هستند
که بدون اینترنت بزرگ شدند .جامعهشناسان به آنها
«واپسین معصومان» یا «مهاجران دیجیتال» میگویند.
«معصومیت» از دست رفته ،اگر اص ً
ِ
ال معصومیتی در
آن
کار بــوده ،چه بود؟ یک نویسنده و گزارشگر کانادایی به
ایامی میاندیشد که ذهنمان اجازه سرگردانی داشت.
لیامککارندرگاردیندربارهدنیایقبلازاینترنتنوشته
کهدرترجمانآمدهو گزیدهایازآنراباهممرورمیکنیم.
بهار ســال گذشته نتایج یــک مطالعه فراگیر
بینالمللی در ژورنال معتبر بینالمللی ورلد
سایکایتری منتشر شد که شــایــد ورق
را بـــه نفع
شـــکـــاکـــان
بــــه فــــنــــاوری
دیــــجــــیــــتــــال
بــــرگــــردانــــد .یک
تــیــم بینالمللی از
پژوهشگران
که با دو

ش شناسی مجزا (تصویربرداری مغز امآرآی و مشاهده
رو 
رفتاری) روی گروههای نمونه وسیعی مطالعه میکردند،
ع کنندهای یافتند که استفاده طوالنی
همگی شواهد قان 
از اینترنت «تغییرات حــاد و پایدار در نواحی خاصی از
سکنندهتغییرات
شناخت»ایجادمیکندکهمیتواندمنعک 
لهای
درازمدتیدرمغزباشدکهبربازهتوجه،حافظهوتعام 
اجتماعیاثرمیگذارد.
ب شناس متولد منچستر و مدیر این
دکتر ژوزف فرث ،عص 
مطالعه ،توضیح داد که« :مشکل اینترنت این است که به
نظر میرسد مغزمان به سرعت میفهمد اینترنت وجود
دارد ،و [کارهای خودش را] برونسپاری میکند» .حتی
تصویر جدیدی که قنون دنهام میخواهد از اینترنت بسازد
نیز نمیتواند آن معصومیت پیش از دیجیتال ما را کام ً
ال
احیا کند .هر قدر هم قانون وضع شود ،آن فقدان پیشین را
بهمابرنمیگرداند.معنایحرفمایننیستکهنمیشودبا
تمریندقیقروزانه،آنمعصومیتیاحداقلنسخهایازآن
ن هایی از قبیل این که اتصال بچههای
را پس گرفت .تمری 
مان به اینترنت را قطع کنیم و آنها را به باغچه بفرستیم تا
بازیکنند.
▪وچنینبودکهدیجیتالشدیم

تحوالت کلیدی که نحوه ارتباطگیری ما را تغییر
دادند؛بهانتخابهیلیمایرز:

حهایمعروف
مراسمگاوبازیدراسپانیاهمیکیازتفری 
در دنیا محسوب میشود .مراسم «سن فرمین» در
اسپانیا هر سال گردشگران زیادی را روانه این کشور
میکند .در پایان این مراسم ،گاوبازها ،حیوانها را
دوره میکنند و با ضربات نیزههای تزیینشده و چاقو
میکشند .به دلیل مخالفتهایی که با این مراسم شد،
برگزاری جشنوار ه های گاوبازی در برخی از شهرهای
اسپانیاازجملهجزایرقناریممنوعشد.
 / ۱۹۷۱ایمیل :ری تاملینسون بود که پست الکترونیک
را ،آن گونه که امــروز میشناسیم ،ابــداع و نشانۀ @ را
برای اتصال نام کاربری با مقصدش انتخاب کرد .امروزه
تخمین میزنند که حدود  3.9میلیارد نفر کاربر ایمیل
هستند.
 / ۱۹۹۲پیامکتلفنی:نیل َپپورث،مهندسبریتانیایی،
اولین پیامک «کریسمس مبارک» را از رایانهاش به موبایل
ریچاردجارویس(یکیازمدیرانشرکت ُودافون)فرستاد.
دستگاههایموبایلدرآنزمانصفح هکلیدنداشتند.برای
همین،جارویسنتوانستجواباورابدهد.
 / ۱۹۹۷چت روم :صحبت با دوستان (و غریبهها) در
چترومهابراواخردهه ۱۹۹۰حکمفرمابود.دردههبعد،
جگیریدیگرفناوریهایاینترنت،محبوبیتاینچت
بااو 
رومهاکاهشیافتوبهموازاتشآنخالصهنویسیفراگیر
یعنی«اصل»یا aslهمازمیانرفت.
 / ۲۰۰۴رســان ـههــای اجــتــمــاعــی :مــایاســپــیــس و
جانشینان آن ،خواه مکانی برای اتصال معنادار باشند
یا یک اتــاق پــژواک نگران کننده یا هر دو ،زمــانـهای را
آفریدند کــه بــهرغــم نگرانیهــای اخیر دربـــاره حریم
خصوصی و تــعــدی بــه دادههـــــا ،همچنان الی ـکهــا،
اینفلوئنسرها و فیلترها بــر آن حکمرانی میکنند.
 / ۲۰۰۵یوتیوب :اولین ویدئوی یوتیوب با عنوان «من
غوحش»توسطبنیانگذارآنکانالیعنیجوادکریم
دربا 
بارگذاریشد.اینویدئوتاکنون ۷۳میلیونبارتماشاشده
گسازبازکردهاست،چیزهاییاز
وراهرابرایاتفاقاتفرهن 
قبیل«چارلیانگشتمراگازگرفت»،بولداگهاییکهسوار
تبوردهستندو ُخب،جاستینبیبر.
اسکی 

اعداد شگفت انگیز سازمان شانگهای
ایران در حالی عضو دایم سازمان شانگهای شد که این سازمان ظرفیت های ویژه ای همچون حدود نیمی از
جمعیت جهان ،بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی  ،یک چهارم مساحت جهان و ...را دارد
رعیتنواز-روزگذشتهدرپایانبیستویکمیننشستسرانسازمانشانگهایکهدردوشنبهپایتختتاجیکستانبرگزارشد،
سرانهشت کشورعضواصلیسازمان،نظرموافقخودراباتبدیلعضویتجمهوریاسالمیایرانازعضوناظربهعضواصلی
اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و ایران نهمین کشور عضو اصلی این سازمان مهم منطقه ای شد .شاید بد نباشد حاال
کهعضواصلیاینسازمانشدهایمیکارزیابیکلیازاینسازمانبینالمللیدرحوزهاقتصادوتجارتجهانیداشتهباشیم.
▪تاریخچه سازمان همکاری شانگهای

سازمان همکاری شانگهای سازمانی میاندولتی است که برای
ی های چند جانبه امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی تشکیل
همکار 
شدهاست .این سازمان در سال  1996با عنوان «شانگهای»5
در شهر شانگهای چین پایهگــذاری شد .در آن جلسه سران
کشورهای روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان گردهم
آمدند تا به منظور اعتمادسازی امنیتی در مرزها با یکدیگر
مذاکره کنند .در پنجمین نشست سران شانگهای  5در شهر
شانگهای که در ژوئن سال ( 2001تقریبا یک ماه پس از واقعه
 ۱۱سپتامبر) برگزار شد پنج کشور چین ،روسیه ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان با امضای بیانیهای تشکیل
«سازمان همکاری شانگهای» را اعالم کردند .چهار سال بعد از
اعالم رسمی تاسیس این سازمان ایران به همراه پاکستان ،هند
و بالروس به عضویت ناظر این سازمان درآمدند .طی سالهای
پس از آن دو کشور هند و پاکستان توانستند به عضویت دایم ارتقا
یابند و ایران و بالروس همچنان به عنوان عضو ناظر همکاری
خود را با این سازمان ادامه دادند تا این که در بیست و یکمین
نشست این سازمان ایران هم عضو اصلی این سازمان شد .به
گزارش فارس ،در سال  2005آمریکا هم برای عضویت در این
سازمان درخواست داد که از سوی کشورهای عضو آن رد شد.
▪موقعیت جغرافیایی

مساحت کشو رهای عضو (اصلی و ناظر) سازمان همکاری
شانگهای روی هم بیش از  ۳۷میلیون کیلومتر مربع یا ۳۵
درصد سطح خشکیهای زمین است .این سازمان از لحاظ
گستره جغرافیایی در مرکز قاره آسیا پراکنده شده است .در
این گروهبندی منطقه ای ،اعضا از نظر جغرافیایی به هم نزدیک
هستند و هزینههای نسبی شیو ه های گوناگون حمل و نقل
(زمینی ،آبی و هوایی) به مراتب پایینتر از سایر کشورهاست.
نزدیکی جغرافیایی اعضا نه تنها میتواند باعث تسهیل مبادالت
تجاری شود ،بلکه ایجاد کننده برخی ویژگیهای اقتصادی
مشترک نیز هست ،از این رو کشورهای عضو از مزیتی طبیعی
برخوردارند و در واقع شرکای تجاری طبیعی یکدیگرند.
▪جمعیت کشورهای عضو

همان طور که پیش از این نوشتیم  9کشور هم اکنون عضو
اصلی این سازمان هستند که روی هم رفته بیش از  3میلیارد و
 275میلیون نفر جمعیت دارند که این یعنی حدود  42درصد
جمعیت جهان در این کشورها ساکن هستند .این در حالی
است که اتحادیه اروپا که متشکل از 27کشور است حدود500
میلیون یعنی  6.4درصد از جمعیت جهان را دارد .این موضوع
خود نشان دهنده عظمت و اهمیت این سازمان در آینده جهان
خواهد بود.
▪میزان ذخایر انرژی کشورهای عضو

در یــک نگاه کلی بــه وضعیت ان ــرژی در ســازمــان همکاری
شانگهای ،برجسته ترین نکته ای که جلب توجه می کند  ،وجود
بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی در کنار بزرگ ترین مصرف
کنندگان انرژی جهان است که این امر جنبه تکمیلی جالبی را
هم پدید می آورد و درصورت تحقق ایده باشگاه انرژی  ،وضعیتی
متفاوت از سازمانی مانند اوپک خواهد داشت .با نگاهی به آمار
میزان ذخایر نفت و گاز کشورهای جهان می بینیم که سهم 9
کشور عضو اوپک از ذخایر نفت جهان حدود 27.5درصد است و
این کشورها بیش از 52.5درصد گاز جهان را هم در خود ذخیره
دارند .اما نکته جالب تر این که سازمان همکاری شانگهای،
تولید کنندگان و مصرف کنندگان را یک جا در خود جای داده
است .بدین ترتیب که کشورهای روسیه  ،ایران  ،قزاقستان و
ازبکستان به عنوان عرضه کنندگان انرژی و کشورهای چین،
تاجیکستان  ،قرقیزستان  ،پاکستان و هند به عنوان مصرف
کنندگان انرژی هستند که می توانند نقش تکمیل کننده ای را
در بخش انرژی برای هم داشته باشند.

▪قدرتنظامیکشورهایعضو

بسیاری از تحلیل گران سیاسی بر این باورند که یکی از اهداف
سازمان همکاری شانگهای برقراری توازن قوا با ناتو «سازمان
پیمانآتالنتیکشمالی»وایاالتمتحدهاستکهبهنظرمیرسد
با توجه به تعداد نیروهای نظامی کشورهای عضو برگ برنده ای
برای این سازمان باشد .بر اساس تخمینهای انجام شده توسط
 Global Firepowerو جدید ترین لیست ارائه شده در خصوص
ش های جهان در بین هشت کشور برتر پنج کشور
بزرگ ترین ارت 
عضو سازمان شانگهای دیده می شود .طبق این گزارش ،چین با
داشتن  2میلیون و  185هزار نیروی نظامی بزرگ ترین ارتش
جهانبهشمارمیرود.بعدازآنهندبایکمیلیونو 445هزارنیرو
درجایگاهدوماست.روسیهبایکمیلیونو 14هزارنیروینظامی
بعدازآمریکاوکرهشمالیدرمقامپنجمقراردارد.پاکستانبا654
هزارنیروینظامیدرجایگاهششمبزرگترینارتشهایجهانو
ایرانهمبا 525هزارنیرودرجایگاههشتمبعدازکرهجنوبیقرار
دارد .بر این اساس در حالی اعضای اصلی این سازمان 6میلیون
نیروی نظامی دارند که طبق گزارش  Global Firepowerکل
نیروهاینظامیجهانکمتراز 20میلیوننفروسهماعضایاین
سازمانبیشاز 30درصدازنیروهاینظامیجهاناست.
▪سهماینسازماندرتجارتجهانی

جدا از سهم بزرگ سازمان شانگهای از سطح خشکی زمین و
جمعیت باالی آن این گروه رفته رفته سهمش در تجارت جهانی
را هم افزایش داده است .به گــزارش خبرگزاری صدا و سیما،
کشورهایعضوسازمانشانگهایحدودیکسومتولیدناخالص
داخلیدنیارادراختیاردارندوازپنجقدرتاولاقتصادیدنیادو
کشور (چین و هند) عضو این سازمان هستند .از نظر همکاری
اقتصادیوتجاری،کلحجمکنونیاقتصادیسازمانهمکاری
شانگهای نزدیک به  ۲۰تریلیون دالر است که از ابتدای تاسیس
آن بیش از  ۱۳برابر افزایش یافته اســت .مهر هم در گزارشی
حجم کل تجارت خارجی این نهاد را  ۶/۶تریلیون دالر اعالم
کرده که نسبت به  ۲۰سال پیش ۱۰۰ ،برابر شده است .در این
میان بیشترین میزان صادرات ایران به شانگهای در سال مزبور
به ترتیب کشورهای چین ،افغانستان ،هند و پاکستان (حدود
 ۹۵درصد از کل صادرات ایران به سازمان) و بیشترین واردات
ایران از کشورهای چین ،هند و روسیه (حدود  ۹۶درصد از کل
وارداتایرانازسازمان)بودهاست.ایرانبا ۱۱عضواصلیوناظر
پیمان شانگهای شامل چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،ازبکستان ،مغولستان ،پاکستان ،هند ،افغانستان
و بالروس ،دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین
حجم تجارت ایران با چین در سال ۱۳۹۹به ارزش ۱۵میلیارد و
 ۵۱۸میلیونو 8هزارو ۴۹۲دالراست.
▪لزومتقویتروابطبااعضایسازمان

براساس آن چه خواندید مشخص است که سازمان همکاری
شانگهای با توجه به موقعیتی که از لحاظ پهنه خاکی ،تعداد
جمعیت ،میزان ذخایر انرژی جهان و همچنین سهمی که آن
ها در تجارت جهانی دارند میتوان گفت که تجارت ایران با
کشورهای عضو پیمان شانگهای ضمن تأمین نیازهای سیاسی
و امنیتی ،باعث رشد اقتصاد کشور می شود .البته بسیاری از
کارشناسان معتقدند تنها عضویت در این پیمان برای جهش
روابط دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد
فرصتهایبزرگاقتصادیالزماستکهباهریکازکشورهای
عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار کنیم که انعقاد موافقت
نامههای تجارت ترجیحی ،کاهش منطقی نرخهای تعرفهای
به ویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ های تعرفه کاالیی،
شناخت دقیق بازارهای هدف به منظور گسترش صادرات
غیر نفتی ،رفع موانع سرمایهگذاری خارجی کشورهای عضو
شانگهایدرصنایعباالدستیایرانوپیگیریاجرایتفاهمنامه
همکاریهای  ۲۵ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژههای
درون سازمانی شانگهای می تواند از جمله ابزارهای آن باشد.
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