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با توجه به کاهش بارندگی ها در ســال گذشته و 
افزایش مصرف برق، مدیریت مصرف و کنترل پیک 
بار در تابستان ســال ۱۴۰۱ بسیار حائز اهمیت است 
و در اولویت برنامه های شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان قرار دارد. در همین راستا طرح های کاهش 
پیک بار طبق ضوابط توانیر اجرا می شــود. شرکت 
توزیع برق استان اصفهان در ســال ۱۴۰۰ رتبه دوم 
عملکرد برنامه های پاسخ گویی بار شرکت های توزیع 
گروه شــماره ۱ را کســب کرد که در بخش صنعتی 
۳۸۲ مــگاوات، در بخش کشــاورزی ۳۱۰ مگاوات، 

در بخــش اداری ۱۱ مــگاوات و در بخش 
مولدهای خــود تأمین ۱۶ مگاوات کاهش 
بار غیر هم زمان را بــا پرداخت حدود ۲۸ 
میلیارد تومان به همراه داشــته است. در 
طرح های کاهش پیک بار همه مشترکان 
ایستگاه های  اداری، کشــاورزی،  صنعتی، 
CNG مطابق با ســاعات تعیین شــده در 
ضوابط بــا کاهش مصرف بــرق خود در 
برنامه های کاهش پیک مشارکت می کنند. 
صورت گرفته  توافق  طبق  به همین منظور 

بین وزارت نیرو و وزارت صمت، مشــترکان صنعتی 
داخــل و خــارج شــهرک های صنعتــی مطابق با 
برنامه از قبل تعیین شــده هفته ای یک روز به مدت 
۲۴ ســاعت موظف به کاهش بار خود به میزان ۹۰ 
درصد بوده که از طریق سامانه پایش شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان، مصرف این دسته از مشترکان 
پایش شــده و در صورت عدم همکاری محدودیت 
بار برای آنها اعمال می شود. همچنین طبق مصوبه 
هیئت وزیــران مــورخ ۲۴ اردیبهشــت ۱۴۰۱ همه 
دســتگاه های اجرائی موظف اند نســبت به کاهش 

مصرف برق در ســاعات اداری به میزان حداقل ۳۰ 
درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و 
در ســاعات غیراداری به میزان ۶۰ درصد با اولویت 
خاموش کردن روشــنایی غیرضروری و سامانه های 
سرمایشی اقدام کنند. همچنین مشترکان کشاورزی، 
ملزم به قطع برق الکتروپمپ چاه های آب به میزان 
پنج ســاعت روزانه از ســاعت ۱۲ تا ۱۷ هســتند و 
بهای برق این مشــترکان در سایر ساعات شبانه روز 
به صــورت رایگان محاســبه می شــود. همچنین 
مشــترکان اداری با مشارکت در طرح اینترنت اشیا، 
کنترل بار وســایل سرمایشــی خــود را با 
نصــب ســخت افزار مناســب روی مدار 
تغذیــه آنها بــا قابلیت قطــع و وصل از 
راه دور در اختیار شــرکت توزیع برق قرار 
ایستگاه های گاز  می دهند. مشترکان برق 
طبیعی فشرده CNG می توانند با کاهش 
دیماند مصرفی خود در ســاعات اوج بار 
شبکه برق، حداقل به مدت دو ساعت در 
روز در محدوده ساعات ۱۲ تا ۱۶ در طرح 

تشویقی مشارکت کنند. 

خبر ویژه

کسب رتبه دوم عملکرد پاسخگویي شرکت توزیع برق استان اصفهان در سال ۱۴۰۰

تیک تک

آزیتــا تقوایــی: اکثر منابــع موجــود در حوزه روابـــط بین الملل، متـــأثر از رویکردهـــای اصـــلی رشـــته 
روابـــط بـین الملـــل، رئالیســـم، ایـدئالیســـم، نئورئالیســـم و نئولیبرالیسم، تحوالت بین المللی را بیشـــتر 
از منظـــر امنیتـــی، سیاســـی و اقتصـــادی مطالعـــه کرده انــد و موضوعــات کمتــر از زوایــای فرهنگــی 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفته اند. این در حالی اســت که به منظور شــناخت بهتــر امور بین المللی الزم اســت 
بــه جنبه هــای فرهنگــی آن نیز توجه داشــت، زیــرا در بســیاری از مـــوارد ارزیـــابی مســـائل بین المللی 
از بعــد فرهنگــی، درك و فهــم امــور جهانــی را ســاده تر و ملموس تــر می کنــد. تئــوری ســازه انگاری 
(Constructivist Theory) که با عناوین دیگری همچون سازنده گرایـــی یـــا تکـوین گرایـــی در زبـان فارسی 
ترجمه و رایج شــده است، رویکرد جدیدی بود که در دهـــه پایـــانی قـــرن بیســـتم توســط الکساندر ونت 
(Alexander Wendt) و همکارانــش در حــوزه علــوم سیاســی و روابط بین الملل مطرح شــد. حرف اصلی 
سازه انگاری این است که هرج ومرج بر روابط بین الملل ناشی از تنوع و تکثـر هنجارها، ارزش ها و باورها است.
ایـــن نظریـه در اساس به نقش ابعاد آگاهانه و تعاملی رفتار انسانی یعنی: «قابلیت و عالقه انسـان هـا بـه 
داشـتن نگرشی سنجیده درباره جهان و بااهمیت تلقی کردن آن» در حیات بین المللی می پـردازد. ایـن توانایی، 
واقعیت های اجتماعی را برمی سازد که وجودشان مبتنی بر توافـق انسـان هـا بـر وجـود آنها و بقایشان نیازمند 
تشکیل نهادهای انسانی اسـت (مثـل: پـول، حـق مالکیـت، حاکمیـت، ازدواج و اعیاد). سازه انگاران معتقدند 
که بازیگران، دارای هویت ها و منافعی هستند کـــه مبتنـــی بر ساختی اجتماعی است. در تئوری سازه انگاری، 

هویت، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی در سیاست هـــای جهـــانی ایفـــا می کنند. هویت ها و منافع دولت ها 
توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ ها ایجـاد مـی شـود و ایـن فرایند است که موضوع تعامل دولت ها را تعیـین 
مـی کند. براسـاس ایـــن دیدگاه سرچشمه های تغییر در روابط بین الملل نیز تغییر باورها و هویت هاست. یکی 
از مصداق های بارز و مهم برقراری تعامالت بین فرهنگ های مختلف، «گردشگری» است. گردشگری تعامالتی 
بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن بروز تغییر و تحول در کیفیت و ســطح زندگی، 
کار، الگوهای فرهنگی- رفتاری و نظام ارزشــی، زبان، روابط خانوادگی، نگرش ها، آداب و سنن، ساختار جامعه 
و به طور کلی تأثیر بر فرهنگ ســاکنان محلی  یا گردشگران است و این درست همان سازه و ساختاری است که 
بر اســاس مبانی مشترک و گرایش های مشترک بین فرهنگ های مختلف شــکل می گیرد و به دنبال آن فضای 

مناسب برای تسهیل سایر روابط سیاسی و اقتصادی مهیا می شود.
در بخشــی از گزارش ۱۴۰۰ علی بابا که به آمارهای مرتبط با میزان گردشــگری داخلی و خارجی طی ســال 
۱۴۰۰ پرداخته اســت، شــاهد آن هســتیم که پرطرفدارترین پروازهای خارجی از ایران به مقصد ترکیه و سپس 

دوبی بوده است.
در واقع ســفر به ترکیه و دوبی در مقایسه با سایر کشــورهای خارجی، بیشتر مورد تقاضای کاربران علی بابا 
در ســال ۱۴۰۰ بوده اســت. جاذبه های گردشــگری، نزدیکی این مقاصد به ایران، نزدیکی فرهنگی، هزینه های 
معقول تر ســفر به این ترکیه و دوبی در مقایسه با سایر کشورهای خارجی  و خیلی از موارد دیگر می تواند دلیل 

گردشگری با شرکاء

گزارش کامل 
را اینجا بخوانید

شرق: ایران مجبور شد دوباره به نفت تحریمی خود چوب حراج بزند و با تخفیف 
بیشــتر، مانع ازدست رفتن بازار کوچک خود شــود. پس از جنگ روسیه و اوکراین، 
نفت ارزان روسیه رقیب مهم نفت ایران در بازار چین شد و حاال بلومبرگ گزارش 
داده کــه ایران، تخفیــف نفتی خود را دوبرابر کرده و از پنج دالر در هر بشــکه به 
۱۰ دالر رسانده اســت. از آن سو نه تنها کشورهای عربی در فرصت تازه بازار انرژی 
جوالن می دهند و نفت خود را گران تر کرده اند که ونزوئال هم توانســته اســت با 
تغییر تاکتیک های سیاســت خارجی صادرات نفت خود را رشد داده و نرخ تورم را 
به طور چشــمگیری کاهش دهد. دیگر بازیکنان این بازار یعنی روسیه هم با وجود 
تحریم توانســته ارزش روبل خود را با پشــتوانه گاز، تقویــت کند و صادرات نفت 
را افزایش دهد و چین توانســته با نفت و گاز ارزان کشــورهای تحریم شــده رشد 
اقتصادی خود را سرعت ببخشد. ایران اما به گفته محمود خاقانی، تحلیلگر بازار 
انرژی چه در زمان درآمدهای تاریخی نفت در دولت محمود احمدی نژاد، چه در 
زمان امضای برجام و چه در زمان فعلی اســتراتژی درستی نداشته و نتوانسته از 

شرایط به نفع اقتصاد خود بهره برداری کند.
تخفیف نفت ایران دوبرابر شد

ایران ســرانجام مجبور شد قیمت نفت تحریمی خود را باز هم پایین تر بیاورد تا 
روسیه بیش از این در معدود بازارهای نفت ایران پیشروی نکند.

روســیه که حاال به دلیل جنگ با اوکراین و اعمال تحریم های اروپا ناچار است 
نفت خود را با تخفیف بفروشد با قیمت شکنی نفت ایران، توانسته است بزرگ ترین 

مشتری نفت خام جهان یعنی چین را به سمت خود جلب کند.
رویتــرز گزارش داده اســت که واردات نفــت خام چین از روســیه در ماه می 
 ۵۵ درصد نســبت  به سال گذشته افزایش داشته اســت و حاال روسیه توانسته با 

پشت ســر گذاشتن عربســتان به بزرگ ترین صادرکننده نفت در بازار چین 
تبدیل شــود. روس ها در حال حاضر روزانه ۱٫۹۸ میلیون بشــکه نفت به 

چین صادر می کنند.
نفت ارزان تر روســیه باعث شــد که چین از بازار نفت ایران رویگردان 
شــود و چندی پیش مؤسســه کپلر اعالم کرد که حدود ۴۰ میلیون بشکه 
نفت ایران از بهمن و اسفند سال گذشته روی آب معطل و بدون مشتری 
مانده اند. حاال اما ایران ناچار شــده اســت تخفیف بیشــتری برای نفت 
خود قائل شــود تا مشــتریان چینی خود را در رقابت با روس ها از دست 
ندهد. بلومبرگ نوشــته اســت که نفت ایران حدود ۱۰ دالر در هر بشکه 
پایین تر از قیمت نفت برنت، قیمت گذاری شــده است. این در حالی است 
کــه پیش از جنگ در اوکراین، نفت ایران با چهــار تا پنج دالر تخفیف در 
هر بشکه عرضه می شد. بر اســاس این گزارش پاالیشگاه های خصوصی 
چیــن، خریداران بزرگ نفت روســیه و ایران هســتند و عرضه ارزان مهم 
اســت. بلومبرگ تأکید کرده اســت که تمایل چین برای خرید نفت ارزان 

بدون توجه به مبدأ آن، عرضه از ســوی صادرکنندگان دیگر را محدود کرده است. 
طبق گزارش کپلــر، نفت غرب آفریقا به خصوص نفت آنگــوال، گابن و جمهوری 

دموکراتیک کنگو شدیدترین آسیب را از این موضوع دیده است.
نفت عربی گران شد

تخفیف بیشــتر بــرای نفت ایران در حالــی رخ می دهد که عربســتان درصدد 
افزایش قیمت نفت خود برای مشــتریان آســیایی اســت. رویترز گزارش داده که 
آرامکو عربســتان احتمال دارد قیمت های نفت خام خــود را به منظور عرضه به 
مشتریان آسیایی در ماه آگوســت و برای دومین ماه پیاپی افزایش دهد. بنا به این 

گزارش به  دلیل ســود حاشیه بی سابقه فراورده های تقطیری و رشد قیمت عرضه 
تک محموله نفت  خام خاورمیانه در ماه جاری، عربســتان، بزرگ ترین صادرکننده 

نفت، ممکن اســت قیمت های نفت  خام سبک خود را برای عرضه به آسیا در ماه 
آگوست برای دومین ماه پیاپی افزایش دهد.

بر اساس بررســی رویترز از ۹ منبع پاالیشگاهی در روز ۲۸ و ۲۹ ژوئن (هفتم و 
هشتم تیر ماه)، قیمت رســمی فروش نفت  خام نوع سبک عربی عربستان ممکن 

است حدود دو دالر و ۴۰ سنت به ازای هر بشکه نسبت به ماه قبل افزایش یابد.
این افزایش قیمت می تواند قیمت رســمی فروش نفت را در ماه آگوســت به 
باالترین سطح نزدیک کند. به گفته یکی از منابع، حاشیه سود فرآورده های پاالیشی 

بسیار باالست و پیش بینی می شود تقاضا نیز در کوتاه مدت همچنان زیاد باشد.
به  دلیل بهبود تقاضا برای ســوخت به  دلیل افزایش سفرها هم زمان با کاهش 
محدودیت های مربوط به ویروس کرونا، حاشــیه  ســود بنزین، گازوئیل و سوخت 

جت در آسیا در ماه ژوئن به باالترین سطح رسید.
قیمت هــای عرضه تک محموله نفت  خام ترش متوســط عمان و دوبی نیز   به 
باالترین ســطح خود از اواسط ماه مارس تاکنون رسید، این در حالی است که نفت  

خام سبک ترش موربان هفته گذشته به طور بی سابقه ای افزایش قیمت داشت.
تغییــر ماهانه در اختالف قیمت نفت  خام شــاخص خاورمیانــه دوبی در ماه 
نخســت و ســوم به طور معمول حاکی از مقدار افزایش یا کاهش قیمت رسمی 

فروش نفت  خام سبک عربی است.
جوالن اعراب در بازار انرژی

عربســتان کــه حاال بــه همراه کشــورهای نفتی حــوزه خلیج فــارس نقش 
تعیین کننده ای در بازار نفت و گاز جهان دارند، از شــرایط جنگ روسیه و اوکراین و 

رشد قیمت ها در بازار انرژی نهایت بهره را برده است.
حــاال جهش قیمت نفت و تقویت تولید و صادرات نفت عربســتان را به مازاد 
بودجه رساند. این کشور که در سال ۲۰۲۱ درآمد نفتی خیره کننده ای معادل ۲۰۵.۹ 
میلیارد دالر داشته، حاال در سال ۲۰۲۲ با فروش نفت خود توانسته است به مازاد 
بودجه برسد. بر اساس گزارش وبگاه مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی 
وزارت نفت، وزارت دارایی عربســتان اعالم کرده است که میزان مازاد بودجه این 
کشــور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۱۵.۳ میلیارد دالر رسیده که ریشه اصلی آن 
افزایش قیمت نفت و تقویت تولید و صادرات این کشــور بوده اســت و پیش بینی 

می شود عربستان بیشترین رشد اقتصادی خود را در ۱۰ سال گذشته تجربه کند.
طبق گزارش اویل پرایس، عربستان در ماه فوریه ۷.۳۰۷ میلیون بشکه در روز 
نفت خام به بازارهای جهان صادر کرده که باالترین میزان صادرات عربستان از 
آوریل ۲۰۲۰ اســت. پیش از جنگ اوکراین میزان تولید این کشور روزانه حدود ۹ 
تا ۱۰ میلیون بشکه نفت بوده و عربستان حاال تولید نفت خود را روزانه به حدود 
۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه رسانده است. یورونیوز چندی پیش به نقل از وزارت انرژی 
عربســتان اعالم کرد که این کشور قصد دارد تولید نفت خود را تا سال ۲۰۲۶ به 
۱۳.۲ تا ۱۴ میلیون بشــکه نفت در روز برســاند. حاال بلومبرگ گزارش داده که 

عربســتان صادرات نفت خود را به چین کاهش داده و قیمت هر بشــکه نفت 
خود را ۲.۱ دالر برای مشتریان آسیایی گران تر کرده است تا جای روسیه در بازار 
اروپا را بگیرد و در واقع بازارهای آسیایی خود را به روسیه واگذار 
کرده و وارد بازار اروپا شود و به این ترتیب اهرم قدرتی برای خود 

در بازار اروپا به دست آورد.
به جز عربستان، امارات هم در حال حاضر توانسته درآمد سرشار 
نفت خود را در صندوق های ثروت ســرمایه گذاری کند. این کشور 
با ذخیره حدود ۷۰ درصد درآمدهای نفتی خود در این صندوق ها 
به دنبال توســعه زیرساخت های اقتصادی کشور خود با پول نفت 

است.
عراق هم رکورد فروش ماهانه ۱۱ میلیارد دالر نفت را شکسته 
و موج سرمایه گذاری خارجی را به سمت صنعت نفت و گاز خود 

جلب کرده است.
نجات ونزوئال از اقتصاد ونزوئالیی

در این میان شــاید جالب باشــد که بدانید ونزوئال، کشوری 
که اقتصاد آن مایه عبرت جهان شده بود، هم توانسته است با 
انعطاف پذیری از فرصت پیش آمده در بازار انرژی به نفع خود 
استفاده کند و وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهد. آمارهای 
اقتصادی ونزوئال حاکی از آن است که این کشور در حال خروج 
از «اقتصاد ونزوئالیی» اســت. در حالی که در دسامبر سال۲۰۲۰ 
تــورم ماهانه ونزوئــال بیش از ۷۷ درصد بــود، این رقم در ماه 
مارس ۲۰۲۲ به ۱.۴ درصد کاهش داشــته و تورم نقطه به نقطه 
ونزوئال هم در یک ســال اخیر بیــش از ۲۳۰۰ واحد درصد افت را تجربه کرده 
است. کارشناســان می گویند بهبود اخیر اقتصاد این کشور تحت تأثیر تحوالت 
سیاســت خارجی آن اســت. به دنبال افزایش جهانی قیمت انرژی، واشنگتن 
تخفیفاتی را برای شرکت های آمریکایی فعال در صنعت نفت ونزوئال در نظر 

گرفته و صادرات نفت این کشور رشد قابل توجهی داشته است.
و در نهایت اینکه حتی روســیه تحریم زده بازنده بازار نفت نشــده و گزارش ها 

حاکی از آن است که صادرات نفت روسیه افزایش داشته است!
ایرنا به نقل از راشــاتودی گزارش داده که بر اســاس داده های شرکت تحلیل 
انرژی وورتکســا، صادرات نفت خام اورال روسیه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده 
اســت. بر اساس این گزارش، حجم صادرات نفت روســیه سه برابر بیشتر از نفت 

صادراتی این کشور پیش از جنگ با اوکراین در ۲۴ فوریه است.
این شــرکت افزود، اکثر محموله های نفتی روسیه به سمت آسیا و به مقاصد 
هند و چین در حال حرکت هســتند، درحالی که صادرات نفت روسیه به اروپا نیز 
افزایش یافته اســت. پیش از این، گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی نشان 
داد بــا وجود تحریم های غرب علیه روســیه، درآمدهای نفتی مســکو از ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و مسکو در سال جاری هر ماه حدود 
۲۰ میلیــارد دالر از فــروش نفت خام و محصوالت مرتبط با نفت درآمد کســب 
کرده اســت. هرچند این گزارش ها از مشکالت بیشــتر روسیه برای فروش نفت 
حکایت دارد اما محمد خاقانی، تحلیلگر انرژی به «شــرق» می گوید که روسیه 
گاز را پشــتوانه پول خود یعنی روبل قرار داد و توانست برخالف انتظارها ارزش 
پــول خود را در تحریم تقویــت کند. او ادامه می دهد: ایــران برای اقتصاد خود 
و بــه تبع آن بازار انرژی اســتراتژی خاصی ندارد و بــه همین دلیل می بینیم که 
نه تنها در زمان فعلی نتوانســته با استراتژی درســت مانع از نابسامانی اقتصاد 
خود شــود که در زمان دولت احمدی نژاد و با وجــود برخورداری از درآمدهای 
تاریخی نفت و پس از امضای برجام، نتوانســت از آن برای رشــد اقتصاد خود و 

تقویت آن استفاده کند.
او تأکید می کند که آمریکا نفت را پشــتوانه دالر قرار داده و روســیه گاز و چین 
طال را و هر سه این کشــورها توانسته اند شرایط فعلی بازار جهان را به سود خود 
تمــام کنند. آمریکا با نفت و گاز گران به اولین تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز 
جهان تبدیل شــده و روسیه با وجود تحریم درآمد نفت و گاز خود را افزایش داده 
و ارزش روبل را تقویت کرده و چین که از نفت و گاز ارزان کشــورهای تحریم شده، 
بیشترین استفاده را به ســود اقتصاد خود داشته و در این میان کشورهای عربی و 
حتی ونزوئال هم برای اقتصاد خود اســتراتژی تعریــف کرده اند اما ایران اندر خم 

یک کوچه مانده است.

ایران در صعود و سقوط درآمدهای نفتی، بدون استراتژی اقتصادی پیش رفته است

چشمان بسته نفت
تخفیف نفت ایران برای رقابت با روسیه دوبرابر شد

باالبودن تقاضای کاربران جهت سفر به این دو کشور باشد. اما بررسی روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه و دوبی 
گویای آن اســت که تعامالت تجــاری خوبی نیز بین ایران و ترکیه و امارات متحده برقرار اســت؛ به طوری که بر 
اساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران در ۱۰ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران است 
و افق ســرمایه  گذاری های مشــترک دو کشــور با وجود نیروی کار ارزان و متخصص ایران و با ورود ماشین آالت 
و دانــش  فنی ترکیه بــه مناطق آزاد و اقتصادی ایران و نیز در کشــورهای ثالث، امیدوارکننده اســت. همچنین 
روند تجاری ایران و امارات نیز در ســال های اخیر رو به رشــد بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 
تجارت دو کشــور به ۲۰ میلیارد دالر برســد. همچنین مبنی بر گزارش های سازمان توسعه تجارت ایران در سال 
۱۴۰۰، که به مهم ترین مبادی وارداتی و مهم ترین مقاصد صادراتی بین ایران و ســایر کشــورها پرداخته اســت، 
می توان دریافت که امارات متحده و ترکیه در هر دو بخش جزء مهم ترین کشورها محسوب می شوند. حال سؤال 
اینجاســت که وقتی تعامالت فرهنگی و ارتباطات خوب گردشــگری بین دو کشور وجود دارد و شرایط مطلوب 
و معقولی برای توســعه فرهنگی و ایجاد گرایش های مشــترک بین آنها مهیاست که می تواند زمینه ساز توسعه 
روابط بین الملل از جنبه های مختلف باشــد، موانع سیاســی-اقتصادی مثل «تحریم هــا» تا چه حد می تواند بر 
تخریب این پیوندها و بنیان ها اثرگذار باشــد؟  پاســخ این سؤال شفاف و قابل پیش بینی است؛ آنچه مسلم است 
تحریم ها می توانند کاهش تجارت بین المللی، کاهش ســرمایه گذاری در کشور تحریم شده، عدم انعطاف پذیری 
در ســاختار و ترجیحات مصرف و تولید  و در نتیجه کاهش انعطاف پذیری بازار کار را به همراه داشــته باشــد؛ از 
آنجایی که همبستگی قابل قبولی میان تعامالت اقتصادی_سیاسی و تعامالت فرهنگی و حتی تعداد سفرها بین 
کشورها وجود دارد؛ بنابراین مسئله  تحریم  نه تنها منجر به مخدوش شدن روابط تجاری کشورها می شود  بلکه اثر 
مخرب و بعضا جبران ناپذیری نیز بر جنبه های فرهنگی و سیاحتی بین کشورها خواهد داشت و در نهایت اساس 

و مبانی روابط بین الملل را تضعیف خواهد کرد.
این تحلیل کاری است از رسانه خبری (TickTech) که براساس گزارش ساالنه علي بابا (درباره هزاروچهارصد)

 تدوین شده است.


