ﻓﻘـﺮ زداﯾـﯽ در ﭼﯿـﻦ ،ﻣﻌﺠـﺰه ٔ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ
“اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ زﯾﺴﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺮدم را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیﺷﺎن ﻗﺮار داده و درراﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ”.
اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن “ﭼﯽ.ﺟﯽ.ﮔﺎﻧﮓ ،ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در روز  ۱۷ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۸ /۹۹اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮ ،در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﻓﻘﺮزداﯾﯽ
ﺑﻮد .ﮔﺎﻧﮓ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻘﺮزداﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار داد.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻘﺮزداﯾﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﻪاﺟﺮا در آﻣﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﻢ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ،ﮐﺎر
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﺴﻬﯿﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺮاﺑﺮی در ﻧﻘﺎط ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده -ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و
ﺣﺘﯽ ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر -ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻘﺮ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۲۰۲۰از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎل
 ،۱۳۹۱ /۲۰۱۲ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۲۰۲۰را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﯽ ﺟﯿﻦﭘﯿﻨﮓ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ،
ـﻪ در روز ۱۲
ـﺮ ﮐـ
ـﯽ ﻓﻘـ
ـﯽ رﯾﺸﻪﮐﻨـ
ـﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ
ـﻪ ﺳـ
ـﺎﻣﺶ ﺑـ
در ﭘﯿـ
اﮐﺘﺒﺮ ۲۱ /۲۰۲۰ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۹۹در ﻓﻮژو )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻓﻮﺟﯿﺎن ﭼﯿﻦ( و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از  ۱۰۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻋﺰم راﺳﺦ ﭼﯿﻦ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن آن و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻦ
ﺑﺎ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪاﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۰ده ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
“ﻫﻤﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و دوﻟﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﻘﺮ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ … .ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻼش ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﻓﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺌﻮن و ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ
اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞﻫﺎ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ -
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺰم ﺧﻮد را در ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ) (۲۰۲۰ﺟﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ”.
در ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﻠﺦ .رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز
 ۱٫۹۰دﻻر ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ درآﻣﺪ دارﻧﺪ( از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۱۳۶۹ /۱۹۹۰ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪوﺳﯽوﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۴ /۲۰۱۵ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه ٔ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ
ﺷﺸﺼﺪودو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰارﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۴درﺻﺪی ﻓﻘﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺼﺪوﭘﻨﺠﺎهوﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را از
ﻓﻘﺮ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ )ﺟﻤﻌﯿﺖ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ وﻫﻔﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ(.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ
درآﻣﺪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﺎ ) ۲۰۱۹از
 ۱۳۹۲ﺗﺎ  ،(۱۳۹۸در آﻣﺪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ از  ۶۰۷۹ﯾﻮان ﺑﻪ
۱۱۵۶۷ﯾﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۹٫۷درﺻﺪی و
 ۲٫۲درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮان )ﺣﺪود ۱۹٫۷
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری “ﺷﯿﻦ ﻫﻮا” ۶ ،اﮐﺘﺒﺮ
۱۵ /۲۰۲۰ﻣﻬﺮﻣﺎه  ،۹۹ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭼﯿﻦ از ﺳﺎل
 ۲۰۱۵ﺗﺎ  ۱۳۹۴) ۲۰۱۹ﺗﺎ  (۱۳۹۸ازﭘﻨﺠﺎهوﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﻨﺠﺎهوﯾﮏ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﺶ دﻫﻢ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش،
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺮ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ “ﻣﻌﺠﺰهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد”.

ﭼﯿﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺑﺎ ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اراﺋﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺑﻪ اﺟﻼس ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه از ﺳﻮی
آن ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ“ .آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﻮﺗﺮش” ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
ﭼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﻧﺎﻣﻪای
ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ / ۲۰۱۷ﻧﻮﺷﺖ:
“اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد در
دوراﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ
دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۹ /۲۰۳۰
اﺳﺖ … .ﭼﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را از ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درسﻫﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ”.
ﭼﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ در ﺧﺎﻧﻪاش ،در راه ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺎﺑﻮدی
ﻓﻘﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪرﺷﺪ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ /۲۰۱۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮان
)ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶۶ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪوﺷﺼﺖوﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر
درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ  ۶۹ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺰام
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻢ “ﯾﮏ ﺟﺎده ،ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ”
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯽ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو
ﺑﻪرﺷﺪ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣۀ ﻣﺮدم« ،ﺷﻤﺎرۀ  ۵ ، ۱۱۱۵آﺑﺎن ﻣﺎه

