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 مقدمه .1

، قدرت اجرایی، ریيس جمهور، تعداد استان، تقسيم بندی کشوریاز منظر ایران و چين دو کشور در این گزارش 

، انداز سياست خارجی چشم، سياست خارجی، مجلس، المللی های بين عضویت در سازمان، گذاری تسسيستم سيا

اند. همچنين از بعد اجتماعی  از منظر سياسی حقوقی بررسی شده تعداد کادر ارتشای و  ، سالح هستهدیپلماسی

، وضعيت جغرافيایی، کشورهای همسایه، نرخ رشد جمعيتجغرافيایی، موضوعات جمعيت، سياست رشد جمعيت، 

  .اند نيز مورد بررسی قرار گرفته زبان رسمیکنندگان  تعداد مکالمه، وضعيت آب و هوا و مساحت

، ميزان مصرف انرژی، قراردادهای تجارت آزاد، مدل اقتصادیدرحاليکه از نظر اقتصادی و تکنولوژی، موضوعات 

، یناخالص مل ديتول، یارز ریذخا، یکاريب نرخ، یاتيمال یها استيس، یشرکت اتيمال نرخ، VATنرخ ماليات بر ارزش افزوده 

 رتبه، ینيج شاخص، کارمندان یکار ساعات، یخارج ميمستق یگذار هیسرما افتیدر، یاوراق قرضه خارج دیخر، تورم

مورد بررسی قرار  یواردات یاستانهاو  یواردات یکاالها واردات،، یصادرات یها استان، یصادرات یکاالها، صادرات، یاقتصاد

 گرفته اند. 

جغرافيایی، -اجتماعی حقوقی،-از منظر سياسی تالش شده است دو کشور ایران و چيندر این مطالعه 

گذاری و  تجاری مورد بررسی و مقایسه قرار  و تجارت خارجی، با هدف توسعه بهينه روابط سرمایه تکنولوژی-اقتصادی

شود، پيشنهادهایی در برخی  های کشور چين، تالش می یریز های پيشرفت و برنامه با بررسی نمونهگيرند. در این راستا 

همچنين تالش شده راهگشا باشد، ارائه گردد.چين توسعه روابط با تواند در رابطه با  ن که میهای کليدی اقتصاد ایرا بخش

است تا با ذکر منابع اصلی این نوشتار از هرگونه تامين اطالعات بدون پایه جلوگيری شود، وليکن با توجه به تغييرات در 

با توجه به مخاطب این نوشته، تالش شده است تا از شود. همچنين  داده های عموما اقتصادی، رجوع به منابع تشویق می

 نوشتار طوالنی جلوگيری شود تا با رسيدگی به نکات کليدی، مطلب اصلی به خواننده انتقال داده شود.

پيشنهاد هایی که در این مبحث گنجانده شده بعضا انطباق صد در صدی بين نمونه چينی و پيشنهاد ایرانی 

اند و تالش شده تا با ذکر این موارد برداشت  پيشبرد اهداف کشور چين موثر بودهاز شيوه  ندارد، وليکن در یادگيری

 خواننده از کشور چين افزایش یابد. 

دفاتر ، و خطوط ریلی استراتژیکشه نقصنعت خودروسازی، شنهادات این مطالعه در قالب موضوعات پي

، خرید، دیپلماسی قرض و پیشگیری از آن، استیو شرکتهای تر بازرگانی منطقه ای و تقویت سفارت خانه ها

 برنامه ریزی اجرایی، علم، تکنولوژی و فناوری، انرژی های تجدید، دولتی اوراق قرضه، و آموزش نیروی کار

 هدف الگو برداری اقتصادی چين، همت مضاعفی نياز است. در پيشبردرسد  است که البته به نظر می
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 مقایسه وضعیت سیاسی و حقوقی

  اطالعات عمومی سیاسی و حقوقی  چین اطالعات عمومی سیاسی و حقوقی  ایران

تقسيم بندی  استان استان

 کشوری
 تعداد استان 22 31

سيد ابراهيم آقای االسالم والمسلمين جناب  حجت

 ریيسی

 ریيس جمهور شی جين پينگآقای جناب 

 قدرت اجرایی حزب کومونيست ریيس جمهور

ت سسيستم سيا سوسيالستی کمونيستی جمهوری اسالمی

 گذاری

سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی، 

سازمان همکاری اسالمی و اوپک و همچنين از اعضای 

 های شانگهای سازمان همکاری

عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل، سازمان 

پک، سازمان همکاری شانگهای تجارت جهانی، اَ

 20و گروه 

عضویت در 

سازمانهای 

 المللی بين

 مجلس نماینده 2987بزرگترین پارلمان دنيا با  نماینده 270

پذیری، حفظ استقالل  جویی و سلطه نفی سلطه

جانبه و یکپارچگی کشور، دفاع از حقوق تمام  همه

گر و  های سلطه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

آميز با دول غيرمحارب از سياست های  روابط صلح

نه شرقی نه غربی، »خارجی ایران است. شعار 

نيز به عنوان فلسفه سياسی این « جمهوری اسالمی

 1است. کشور، در نظر گرفته شده

 ..نخواهد بود. یبه دنبال هژمون نيچ .1

کشورها دخالت  گرید یدر امور داخل نيچ .2

 ..نخواهد کرد.

معتقد است که با همه کشورها، بزرگ  نيچ .3

 ...رفتار شود  احترام کیبه  دیکوچک، با ای

 یالملل نيدر امور ب یدر هر مورد نيچ .4

قضاوت  خود موضوع یستگیبراساس شا

 ... خواهد کرد

طرفدار آن است که همه کشورها  نيچ .5

روابط خود را بر اساس منشور سازمان ملل 

الملل نيحاکم بر روابط ب یمتحد و هنجارها

 ...اداره کنند

 زياز مذاکره و مشورت مسالمت آم نيچ .6

 تیخود حما یالملل نيحل اختالفات ب یبرا

 ..کند. یم

 گسترشو  سمیبه شدت با ترور نيچ .7

 ..مخالف است. یکشتار جمع های حسال

به تنوع تمدن و کل جهان احترام  نيچ .8

 .گذارد.. یم

 سياست خارجی
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به  2019البته همه این سياست ها از سال 

که نقش وضوح تغيير کرده است. تغييری 

 یدر صحنه جهان نيچ یرا برا یتر فعال

شدن  رياست، از جمله درگ دهيبخش تيمشروع

به منظور  آشکار با غرب کیدئولوژیدر مبارزه ا

ی پلماسید"این دیپلماسی به  .حفظ غرور ملی

 2345شناخته ميشود. "جنگجو گرگ

چشم انداز  قصد اجرای طرح راه ابریشم جدید را دارد  

 سياست خارجی

 دیپلماسی اقتصادی ایدئولوژیک

 سالح هسته ای دارد ندارد

 تعداد کادر ارتش دو ميليون و سيصد هزار نيرو فعال پانصد و سی هزار نيرو فعال

 

 مقایسه وضعیت اجتماعی و جغرافیایی .3

 اجتماعی و جغرافیاییمقایسه وضعیت 

  اطالعات اجتماعی و جغرافیایی چین اطالعات اجتماعی و جغرافیایی ایران

 2020 جمعيت یک ميليارد و چهارصد ميليون نفر ميليون نفر 84

 بر اساس
 World Bank 

، جمعيت ایران در حدود 1398بر اساس آمار سال 

های  است. هرچند که در دهه برابر شده 8یک سده، 

اخير، باروری در این کشور، کاهش داشته و حرکت 

های  جمعيت به سوی سالخوردگی است. ميان سال

طور ميانگين، یک ميليون  ، هر سال به1395تا  1335

 .تن به جمعيت ایران افزوده شد

فرزندی در کاهش رشد جمعيت  سياست تک 

شور را در سال چين مؤثر بود و نرخ رشد ک

ای  رساند اما تبعات ناخواسته ٪0٫46به  2013

هم داشت. ترجيح سنتی برای داشتن فرزند پسر 

موجب شد تا توازن جنسيتی کشور برهم بخورد. 

نسبت جنسی  2010بر اساس سرشماری سال 

دختر  100پسر به ازای  118در هنگام تولد 

به  105 جهانیاست که بسيار باالتر از ميزان 

 89 67. شود محسوب می 100

سياست رشد 

 جمعيت

نرخ رشد  0.30% 1.4%

 جمعيت

کشور از شمال غرب با ارمنستان و  7ایران با  کشور از شمال با روسيه، مغولستان  14چين با  کشورهای 
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آذربایجان، از شمال شرق با ترکمنستان، از شرق با 

افغانستان و پاکستان، در غرب با عراق و ترکيه مرز 

 .خاکی دارد

و قزاقستان، از شرق با کره شمالی، از غرب با 

قرقيزستان، تاجيکستان، افغانستان و پاکستان و 

از جنوب با هند، نپال، بوتان، ميانمار، الئوس و 

 .ویتنام؛ مرز خاکی دارد

 همسایه

ها، ایران کشوری کوهستانی با  از دیدگاه ناهمواری

هایی در ميانه است. بلندترین نقطه  ان و دشتبياب

ترین  متر بلندی و کم 5٫625کشور، کوه دماوند با 

متر ثبت  28بلندی کشور نيز در دریای خزر در منفی 

ای،  سالی دوره ممکن است با خشکران است. ای شده

لرزه تهدید  های غبار یا شنی و زمين سيل، طوفان

ق شهری، عدم شود. آلودگی هوا به ویژه در مناط

زدایی،  مدیریت درست پساب صنعتی، جنگل

زایی، آلودگی نفتی در خليج فارس، تلفات در  بيابان

سالی، فرسایش خاک و آلودگی  ها بر اثر خشک تاالب

محيطی در ایران  ترین مسائل زیست آب، از مهم

 .هستند

استپهای جنگلی و بيابانهایی چون گبی و 

مالی نزدیک به مکان در ناحيه خشک ش تکله

های  روسيه گرفته تا جنگل مغولستان و سيبری 

های مرطوب جنوبی  زیرگرمسيری در سرزمين

نزدیک به ویتنام، الئوس و ميانمار. مناطق غربی 

های هيماليا و  کوه کشور ناهموار است و رشته

تيان شان مرز طبيعی آن را با هند و آسيای 

شرقی  کنند. در مقابل، نواحی ميانه ترسيم می

ارتفاع است و با ساحلی به طول  این کشور کم

کيلومتر در جنوب شرقی با دریای  14٫500

جنوبی چين و در شرق با دریای چين شرقی 

است که در سوی دیگرش تایوان، شبه  همسایه

 .اند جزیره کره، ژاپن و اقيانوس آرام قرار گرفته

وضعيت 

 جغرافيایی

ميليون کيلومتر مربع است و پس از  9٫6حدود  .ستکيلومترمربع اميليون   1٬6بيش از 

روسيه دومين کشور بزرگ دنيا از نظر وسعت 

 .های داخلی( است خاکی )بدون احتساب آب

 مساحت

گرمسيری تا  اقليم ایران بسيار متنوع است و از نيمه

شود. بلندی، عرض  زیرشمالگانی را شامل می

نزدیکی  جغرافيایی، تأثيرات دریایی، بادهای فصلی و

ها، نقش مهمی در  های کوهستانی یا بيابان به دامنه

نوسانات دمای روزانه و فصلی در این کشور ایفا 

 .کند می

های مرطوب همراه با  های خشک و فصل فصل

وهوایی غالب در بيشتر  باران موسمی شرایط آب

نقاط چين است که اختالف دمای قابل توجه 

ارد. در بين تابستان و زمستان را در پی د

وزد و  زمستان بادهای شمالی سرد و خشک می

بادهای جنوبی از سواحل دریا در نقاط جنوبی تر 

های موسمی )در  گرم و مرطوب است. طوفان

مورد در سال( در امتداد سواحل جنوبی  5حدود 

و شرقی، سيلهای مخرب، سونامی، زلزله، رانش 

زمين و خشکسالی از بالیای طبيعی منطقه چين 

ها به ویژه بيابان گبی  د. گسترش بيابانهستن

 .محيطی مهم در چين است یک معضل زیست

وضعيت آب و 

 هوا

تعداد مکالمه   نفر در جهان 1،311،000،000تقریبا  نفر در جهان 110،000،000تقریبا 

زبان کنندگان 

 بر اساس رسمی
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statista10 

 

 مقایسه وضعیت اقتصادی و تکنولوژی .4

 اقتصادی و تکنولوژیمقایسه وضعیت 

  اطالعات اقتصادی و تکنولوژیک چین اطالعات اقتصادی و تکنولوژیک ایران

اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نا کارآمد شناخته 

شود و بر فروش نفت و گاز متکی است. با این  می

های  حال، ایران زیرساخت قابل توجهی در بخش

خدماتی، صنعتی و کشاورزی دارد که اقتصاد این 

 سازد.  کشور را توانمند می

اقتصاد چين امروزی یک اقتصاد بازار بر مبنای 

های  صی است. دولت هنوز بر بخشمالکيت خصو

استراتژیک زیربنایی اقتصاد همچون توليد انرژی 

گذاری  و صنایع سنگين مسلط است اما سرمایه

 خصوصی به سرعت در حال افزایش است.

 مدل اقتصادی

کشور  17که در مجموع  ASEANبا کشورهای  

 کشور دیگر 8ميشوند و در تالش برای امضا با 

قراردادهای 

 آزادتجارت 

ميزان مصرف  12وات برای هر نفر 671 11وات برای هر نفر 350

 انرژی

متوسط مصرف )

وات  305سرانه 

برای هر نفر 

 (است

درصد  3درصد به عالوه  6ماليات ارزش افزوده حدود 

 عوارض

 %9در مجموع 

نرخ ماليات بر  13%13

ارزش افزوده 
VAT 

نرخ ماليات  25%14 25%

 شرکتی

روستایی کاهش یافته یا لغو شده ماليات مناطق  

 15است

ت های سسيا

 مالياتی

 نرخ بيکاری 5.1%17 9.6%16

ذخایر ارزی  19تریليون دالر 3.25 18ميليارد دالر 122

2021 

توليد ناخالص  تریليون دالر 14.71 ميليارد دالر 191.7

 2020ملی 
20 
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 اقتصادی و تکنولوژیمقایسه وضعیت 

  اطالعات اقتصادی و تکنولوژیک چین اطالعات اقتصادی و تکنولوژیک ایران

 2021تورم سال  1.5%22 36%21

تریليون دالر اوراق قرضه دولتی  1٫16بيش از  

دارنده خارجی  دومينآمریکا را خریداری کرده و 

 23شود. دیون دولتی آمریکا محسوب می

خرید اوراق 

 قرضه خارجی

% افزایش 6با  2020در سال  ميليارد دالر 149 201824ميليون دالر در سال  428

 25 2019نسبت به سال 

 جذب

گذاری  سرمایه

مستقيم خارجی 

2021 

روز هفته )مدل کاری  6شب و  9صبح تا  9از  روز هفته 5ساعت در روز و  9کمتر از 

996)2627 

ساعات کاری 

 کارمندان

شاخص جينی  0.48229 0.399228

2019 

 تعداد ميلياردرها نفر 698 

 Forbesاز  

 69 رتبه در مجموع صادرات 2019در سال  رانیا

 .استبوده جهان   63 رتبهو در کل واردات  جهان

 رتبهدر مجموع صادرات،  ني، چ2019در سال 

 .بودجهان   2و در کل واردات، رتبه جهان   1

بررسی اجمالی  

در  رتبه اقتصادی

 2019سال 

OEC3031 

 ترليون دالر 2.57 ميليارد دالر 25

 ميليارد دالر صادرات به ایران 10کمتر از 

صادرات  در سال 

2019 

OEC 

 2.63دالر(، پليمرهای اتيلن )ميليارد  12.3نفت خام )

ميليارد  1.09ميليارد دالر(، الکل هاو مشتقات آن )

ميليارد دالر( و سایر آجيل  1.06دالر(، سنگ آهن )

 ميليون دالر( 630ها )

ميليارد دالر(،  208تجهيزات انتقال اطالعات )

ميليارد دالر(، مدارهای مجتمع  141رایانه )

شين های اداری ميليارد دالر(، قطعات ما 108)

ميليارد دالر(  54.8ميليارد دالر(، تلفن ) 82.7)

ميليارد دالر( و وسایل  5.22) عروسکها و  مدل

 ميليارد دالر( 4.42روشنایی )

بيشترین 

 2021صادرات

OEC 

ميليارد دالر(،  3.03ميليارد دالر(، هند ) 12.1چين )

ميليارد  1.5ميليارد دالر(، ترکيه ) 1.89کره جنوبی )

 ميليارد دالر( 1.14دالر( و امارات متحده عربی )

ميليارد دالر( ، هنگ کنگ  429ایاالت متحده )

ميليارد دالر(،  152ميليارد دالر(، ژاپن ) 268)

 96.9ميليارد دالر( و آلمان ) 108کره جنوبی )

 ميليارد دالر(

بازارهای عمده 

  2021 صادراتی
OEC 

 استان ،(دالر ميليارد 47) گوانگدونگ ستان 

 ژجيانگ استان ،(دالر ميليارد 46.3) سو جيانگ

 27) شاندونگ استان ،(دالر ميليارد 42.1)

 ميليارد 22.9) شانگهای استان و( دالر ميليارد

استانهایی که 

بيشترین 

صادرات را 

 داشتند
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 اقتصادی و تکنولوژیمقایسه وضعیت 

  اطالعات اقتصادی و تکنولوژیک چین اطالعات اقتصادی و تکنولوژیک ایران

 OEC (دالر

واردات در سال  ترليون دالر 1.58 ميليارد دالر 34.9

2019 
OEC 

ميليارد دالر(،  1.42ميليارد دالر(، ذرت ) 1.47برنج )

 853ميليارد دالر(، کنجاله سویا ) 1.38تجهيزات پخش )

 ميليون دالر( 788ميليون دالر( و دانه سویا )

 ایران اولين وارد کننده برنج دنيا بوده است. 2019در سال 

ميليارد دالر(، مدارهای مجتمع  204نفت خام )

ميليارد  83.1ن )ميليارد دالر(، سنگ آه 123)

ميليارد دالر( ، خودرو  47.8دالر(، گاز نفت )

ميليارد دالر(  32.1ميليارد دالر( ، سویا ) 43.1)

ميليارد دالر( و طال  31.3، سنگ معدن مس )

 ميليارد دالر( 7.01)

بيشترین 

 2021واردات
OEC 

 7.08ميليارد دالر(، امارات متحده عربی ) 9.61چين )

 2.6ميليارد دالر(، ترکيه ) 3.86هند )ميليارد دالر(، 

 ميليارد دالر( 2.19ميليارد دالر( و برزیل )

 128ميليارد دالر(، ژاپن ) 136کره جنوبی )

ميليارد دالر(،  111ميليارد دالر(، استراليا )

 103ميليارد دالر( و ایاالت متحده ) 107آلمان )

 ميليارد دالر(

مبادی عمده 

 2021وارداتی 

 )رسمی(
OEC 

 

 استان ،(دالر ميليارد 39) گوانگدونگ استان

 29.9) پکن ،(دالر ميليارد 32.2) شانگهای

 ميليارد 25.3) سو جيانگ استان ،(دالر ميليارد

 (دالر ميليارد 14.2) شاندونگ استان و( دالر

استانهایی که 

بيشترین واردات 

 را داشتند
OEC 

 

 ایران ،(دالر ميليارد 9.27) سعودی عربستان

 (دالر ميليارد 1.34) گابن و( دالر ميليارد 6.29)

سریع ترین رشد 

بازارهای واردات 

نفت خام برای 

چين بين سال 

و  2018های 

2019 
OEC 
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 پیشنهادات .5

، و توسعه روابط تجاری تکنولوژی–اقتصادی ،جغرافيایی-حقوقی، اجتماعی-از منظر سياسیذیل پيشنهاداتی که  بخشدر 

 اقدامات کشور چين و تحقيقات صورت گرفته از تاثير استراتژیک چين، نيازهای استراتژیک ایران در دهه آیندهنيازهای 

 بررسی شده است. بر سایر شرکای این کشور

  

 خودروسازی .5-1
درصد از سهام پروتوون را   49.9اعالم کرد که  2019در سال  DRB-HICOM مالزی شرکت پروتون هلدینگ مالحظات:

فروخته است. پس از ورود جيلی چين به عنوان سهامدار پروتون، هلودینگ   چين خودروسازی ژجيانگ جيلیبه هلدینگ 

پروتون مالکيت معنوی را برای طراحی، توسعه، ساخت، فروش، بازاریابی و توزیع جيلی بویو، جيلی بينيو و جيلی جيواجی  

پروتون از راه اندازی اولين وسويله نقليوه کواربردی اسوپرت     . به دست آورد برای برونئی، اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند

پروتون خبر داد که بر اساس جيلی بویو ساخته شده است و عناصر طراحی محلی برای بازار موالزی معرفوی شوده اسوت.     

 Tanjongسازی بوا توسوعه کارخانوه     های بومی با نام محلی از چين وارد خواهد شد و برنامه X70اولين دسته از پروتون 

Malim  پروتوون نقشوه راه   2022های معافيت مالياتی برای خودروهای برقی تا سوال   برنامه ایجاددر دست اجراست. با ،

در حالی که هيچ مدل الکتریکی خاصی ذکر نشوده اسوت،    را برای آینده اعالم کرد. BEVو  PHEVمحصوالت هيبریدی، 

توسوط برنود پيشورانه جدیود جيلوی،      جدید بکارگرفته شوده توسوط جيلوی و پروتوون     این احتمال وجود دارد که فناوری 

Leishen Hi-X .3233هدایت شود 

ها داخلی، شاید تنهوا  های مرتبط در تعامل با خودروساز چالشی خودرو ایران و سردرگمی وزارتباتوجه به بازار  پیشنهاد:

بایسوت   ر صنعت خودروسازی باشد. قبل از هرچيزی میمشکالت حال حاضر، استفاده از تکنولوژی های جدید د حلمدل 

استراتژی مناسبی برای خودروسازی ایران نيست و اداموه ایون رونود باعوث     بنزینی  موتورهای توليداین را قبول کنيم که 

 99خودروهای اکتریکی با توجه پوشش و دسترسوی   توليدشود، در حاليکه  در صنعت خودرو می چالشتمدید حضور این 

 شود.   درصدی مناطق روستایی و شهری ایران به برق، ورود به این مدل خودروسازی باعث جهش خودروسازی ایران می

ها نيوز توانوایی خووبی     کتریکی جدیدتر که چينیلپيشرانه ا های ميتوانند با دریافت فناوری ایرانی وسازیهای خودر شرکت

تواند بوا خریود سوهام بوا مودل سورمایه        امين آن دارند، جهشی به این بازار داشته باشند. این نوع حضور چينی ها میدر ت

گوذاری   هتکنولوژی جدید، آموزش نيروی کار، دریافوت سورمای   خلقگذاری در  خطوط توليد جدید تسهيل شود که باعث 

 .  خواهد شدویه داخلی و منافع زیست محيطی جویی در مصرف بنزین بی ر هدفمند نسل بعدی پيشرانه، صرفه

 و خطوط ریلی استراتژیکشه نق .5-2
کشور جهان و توسوعه دو مسوير تجواری     60گذاری در زیربناهای اقتصادی بيش از  راه طرح سرمایهو کمربند  مالحظات:

اقتصواد چوين و تووان    اسوت. پشوتوانه ایون طورح قودرت صونعتی       « راه ابریشم دریایی»و « کمربند اقتصادی راه ابریشم»
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نجامد و اتواند به همراه قدرت نظامی چين، به هژمونی این کشور در آسيای شرقی بي گذاری آن است. این طرح می سرمایه

 در نهایت با تفوق بر مسيرهای تجاری خشکی و آبی اوراسيا، چين را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کنود. 

رونموایی   کشورهای مشمول ظرح کمربنود و راه های  گذاری در زیرساخت الری برای سرمایهميليارد د 900چين از طرحی 

است. در حوزه ریلی، بور    گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده ترین طرح سرمایه است. این طرح بزرگ  کرده

یران، آذربایجان، گرجسوتان و از آنجوا بوه    آهن از چين تا آسيای ميانه، ا اساس طرح اوليه جاده ابریشم، قرار بود مسير خط

، نخستين محموله باری قطار ترکيه در مسير اروپوا بوه   2020سمت روسيه یا ترکيه و در نهایت اروپا باشد. اما در دسامبر 

آن چوين   آسيا، بدون گذشتن از ایران و با عبور از گرجستان، آذربایجان، دریای خزر )با کشتی( و قزاقستان بوه شوهر شوی   

 343536 يد.رس

آهون پرسورعت جهوان و     شوبکه راه  نیتور  یطووالن  2021سوال  در  (HSR) نيآهون پرسورعت  چو    راهاین در حاليست که 

شامل خطوط راه آهن تازه ساخته شوده بوا    HSRشبکه است.   لومترکي 40000 کل طول باآهن  شبکه راه ترین استفاده پر

نقشه استراتژیک راه فقط یک ایدئولوژی ساده نيست. چين بورای   37 در ساعت است. لومتريک 350تا  200 یسرعت طراح

شورکتهای  بهره گيری از زیرساخت شبکه راه آهن سریع السير خوود نيوز در پوی ارتقوای ایون نقشوه اسوتراتژیک اسوت.         

ونوزوئال،   ،)آنکوارا توا اسوتانبول(    هيو در ترک HSRسواخت   یرا بورا  ییو سازندگان راه آهن توافقنامه هوا  ینيچسازی  واگن

 یعربسوتان سوعود   ه،يمتحده، روسو  االتیدر ا HSR یپروژه ها یامضا کرده اند و در حال مناقصه برا یو اندونز نيآرژانت

 3839. اند مناقصه گذاشته انماري( و مرويودوژانی)سائوپائولو تا ر لیبرز ،)مکه تا مدینه(

هوا را   ، دریای خوزر را بوه خلويج فوارس متصول و بسوياری از مراکوز اسوتان        ایران راه آهن سراسریخط اصلی  پیشنهاد:

آهن اروپا متصل شد؛ ایون پيونود مهوم، بازرگوانی و      آهن ایران از طریق ترکيه، به راه ، راه1350کند. در سال  پشتيبانی می

آهون ایوران    بورد. راه  ن موی کند و نياز بوه راه آبوی و هووایی را در مسوير از بوي      گيری تقویت می گردشگری را به طرز چشم

 هزینه برای کشورهای منطقه تبودیل شوده   گسترش و موقعيت قابل توجهی دارد و این کشور به یک مسير عبور کارا و کم

 است.  

رقابوت   طورح کمربنود و راه چوين   جالب توجه است که دولت آمریکا در زمان اوباما با طرح ترنس پسيفيک تالش کرد بوا  

با ارائه طرح یکا یا هند با این طرح کامال مشخص است، افزایش هژمونی چين، وليکن دولت آمریکا کند، دليل مخالفت آمر

 40مخالفت کرد و هم رقابت. چينی هم با این طرح، ترنس پسيفيک

راسوتا شودن بوا     راستا بودن منافع ایران با دولت چين مناسب تر است تا با هم با توجه به موقعيت استراتژیک ایران و هم

بوجوود آورد توا نوه فقوط دیگور نيوازی بوه         طورح این طرح چينی، با ایجاد طرح های موازی، ارزش افزوده ای بورای ایون   

مسيرهای آبی جایگزین نباشد، بلکه با تقویت خط ارتباطی ایران بسياری از نيازهای کشورهای همسوایه یوا منطقوه ای را    

 نيز پاسخ داد.

تواند به عنوان خط ارتباطی کشورهای قفقاز و اوراسيا و حتی ترکيوه و کردسوتان عوراق بوا خلويج فوارس و        طرح قيف می

دریای عمان مورد استقبال قرار گيرد به شکلی که به منظور دسترسی به کشورهای جنوبی خليج فارس و دریای عموان از  

يشوبرد ایون خوط ریلوی و جواده ای از سورمایه گوذاری        . همچنين به منظور پبردراه ارتباطی ریلی و جاده ای ایران بهره 

 مستقيم خارجی که توسط چينی ها به منظور ارتقای توانمندی جاده ای ریلی و بنادر ایران بهره گرفت.
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در زمينه قطارهای سریع السير نيز با توجه به تقویت زیرساخت و همت کافی جهت اتصال اقصا نقاط کشور به این شوبکه  

د طورح  گذاری چينی و همچنين انتقال تکنولوژی چينی برای پيشبرد طرح قيف یا در امتدا ان از سرمایهتو زیرساختی، می

 ها استفاده کرد.     چينی و راه  کمربند

 

های  و شرکت ها ای و تقویت سفارتخانه دفاتر بازرگانی منطقه .5-3

 تراستی
کشوور   نیو ا یتوسعه اقتصاد یها یژگیو نیاز برجسته تر یکی یالملل نيدر تجارت ب نيگسترش مشارکت چ مالحظات:

 یسال ها نبي و درصد 12.4 ميانگين 1990 دهه در درصد، 5.7به طور متوسط  1980 دهه در نيبوده است. صادرات چ

از نورخ رشود    شوتر يب ابور هفت بر ني، نرخ رشد صادرات چ2003. تا سال افتی شیافزا درصد 20.3حدود  2003و  2000

رسد تجارت و صنعت در هور   یکه به نظر م ییجا ن،يچ یساحل یدر شهرها توسعه .صادرات ثبت شده در کل جهان بود

 خورد.   ، به خوبی به چشم میمرحله در حال رونق است

در توسوعه و حفوظ    یديکل نقش کيپلماتید ئتيه یاعضا ریو سا یسفرا، وابستگان بازرگان این مورد اثبات شده است که

هور دو   کیو و بلژ لیو ، برز2003سوال   در به عنوان نمونه ای از اهميت موضوع قابل ذکر است که د.ندار یصادرات یبازارها

اسوت.   لیو دو برابور برز  کیو کوه اقتصواد بلژ   تيواقع نیا نکهیا رغميمتحده صادر کردند، عل االتیا دالر کاال به ارديليم 17

 کیو  )و یچهوار کنسوولگر   یتنهوا دارا  کیکه بلژ ی، در حالدارد متحده االتیسفارت( در ا کی)و  یکنسولگرهفت  لیبرز

تحقيقی به صورت علمی در این زمينه صورت گرفته است که نشان دهنده این است که تعودد   اینکهجالب توجه  سفارت(.

درصودی   10توا   6ب صوعود  دفاتر تجاری یا کنسولگری های فعال در یک کشور با هدف کمک به افزایش صوادرات، موجو  

شود. البته فاکتورهایی همچون جمعيت، دوستی های سياسوی، قرابوت هوای جمعيتوی، زبوان       صادرات به کشور مقصد می

سوفارتخانه،   276چوين بوا داشوتن     برای مثال 41مشترک، قراردادهای تجارتی و فاصله از کشور مبدا نيز تاثيرگذار است.  

دفاتر خارجی در دنيوا   از آن به بعد بيشترینربود و  2019بقت را از امریکا در سال کنسولگری و دفتر دیپلماتيک گوی س

   42دارند.  قرار در جایگاه بعدی 247و ژاپن با  267، فرانسه با 273بعد از چين امریکا با . را دارد

فرهنگ فروش درب کارخانه ای، عمده سود یا معادل سود صوادرکننده   گسترشمتاسفانه در سالهای گذشته با  پیشنهاد:

حمل و فوروش محصووالت خوود را بوه      توانگردد، تنها به این دليل که شرکت های ایرانی  کننده میردالل یا صاد نصيب

ایی چينی را کشور مقصد ندارند. ایجاد ساز و کاری که باعث اطمينان صادرکننده در صادرات مستقيم به مصرف کننده نه

های ایران از دولت چين باشد. این مهم البته راه حلی در کشورهای خوار  از   در صدر درخواستبایست  سازد می فراهم می

سوازد و آن   تحریم دارد که راه حل مناسبی برای اطمينان از پرداخت در لحظه تحویل به مصرف کننده نهایی را فراهم می

 نيست. LCچيزی غير از اعتبار اسنادی یا 

از دالیل اصلی و زیر ساختی عقب افتادگی صادرات و توليدات ایرانی هزینه باال و ریسک زیاد صادرات است کوه بوه دليول    

کوه در چنود سوال گذشوته شورکتهای       تحریم های آمریکا راه حلی برای آن جز ایجاد شرکتهای تراستی نيسوت، درحوالی  

ده اند و فقط بخشوی از مشوکل را حول کورده انود ولوی مشوکل عموده         تراستی به عنوان مدیریت کننده وجوه فعاليت کر
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یوا شورکتهای    موالی  مشوترک ، دفاتر بازرگانی خصوصوی، موسسوات   بایست به دست ست. مشکل عمده میا همچنان باقی

کوه بوه معنوی هدفمندسوازی شورکتهای       حل شود. البته این به معنی حذف شرکتهای تراستی نيست درحوالی مشابه آنها 

در  و دفواتر بازرگوانی   ر خار  از کشور است. به این روش شرکتهای تراستی ایرانی با ایجواد موسسوات اعتبواری   تراستی د

کشور چين به جای توليد کننده ایرانی به صورت اعتبار اسنادی داخلی امکان فروش مستقيم به مصورف کننوده نهوایی را    

کنند. پر واضح است که بوا ایون مودل سوود فوروش نيوز        فراهم نموده و همچنين از بازگشت مبلغ نيز اطمينان حاصل می

شود که البته با تجربه ساليان گذشته، این سود تقریبا معادل سود توليد است، بوه ایون معنوی کوه      يب توليد کننده میصن

 شود. سود توليدکننده تقریبا دو برابر می

 دیپلماسی قرض و پیشگیری از آن .5-4
اندازی کرد. این کشور در راستای ایون طورح در فاصوله     چين پروژه یک کمربند یک راه را راه 2013در اواخر  مالحظات:

ميليارد دالر وام داد. بور اسواس    120هایشان در مجموع  به کشورهای خواهان توسعه زیرساخت 2017تا  2014های  سال

شووند. بيشوتر    های چينی ساخته می ه وسيله خود شرکتها ب هایی از قراردادهای چين با این کشورها این زیرساخت بخش

هوای   های کاری فراوانی برای شورکت  ها موقعيت این کشورها پيش از این رابطه اقتصادی خاصی با چين نداشتند و این وام

ضوایتی  ای است که نار ها به گونه ها مبهم و نامشخص هستند و نحوه بازپرداخت آن شرایط این وام بعضاچينی فراهم کرد. 

 آورد. گيرنده تنها بدهی به همراه می کشور وام گيرنده را به همراه دارد و در دراز مدت برای کشور وام

ميليوارد دالر شوامل سواخت     62ين بوه ارزش  چو –در پاکستان بوه عنووان داالن اقتصوادی پاکسوتان    گذاری چين  سرمایه

ق ویوژه اقتصوادی اسوت. اموا هزینوه بواالی بورق بورای         های انرژی و ایجاد منواط  های ترابری مدرن، ساخت نيروگاه شبکه

های ایون   ای را شکل دهد تا دالیل این امر را بررسی کند. با بررسی شهروندان پاکستانی باعث شد تا دولت پاکستان کميته

طوور سواختگی افوزایش     هوای توليود را بوه    های برق هزینه های چينی درگير در ساخت نيروگاه کميته مشخص شد شرکت

هوای چينوی شود و     دولت پاکستان خواستار مذاکره مجدد در موورد شورایط بازپرداخوت وام    2020ژوئن  26در  دهند. می

 4344454647ها کرد. های طرح های چينی را متهم به ایجاد ساختگی تورم در هزینه شرکت

امضوا کردنود.    2018يليوارد دالر در  م 3٫6های بونگالدش بوه ارزش    بنگالدش و چين قراردادهایی برای توسعه زیرساخت

هوای بورق را بوه دالیلوی همچوون فسواد        هایی از این قراردادها همچون قرارداد ساخت نيروگواه  بنگالدش مدتی بعد بخش

 4849 های محيط زیستی لغو کرد. های باالی ساخت و نگرانی های چينی، هزینه شرکت

ميليوون   361پورا ماهيندا راجاپاکسا وام با ارزش زیم چين به دولت سریالنکا برای ساخت بندر ماگامگدر سریالنکا، بانک ا

های دولتی چينی سينوهایدرو و شرکت مهندسی بنودر چوين بوه وسويله      اعطا کرد. شرکت ٪6٫3دالر با نرخ سود ساليانه 

بوه   دولت سریالنکا به کار گرفته شدند تا بندر ماگامپورا را بسازند. دولت سوریالنکا در بازپرداخوت ایون وام نواموفق بوود و     

 505152ساله این بندر به شرکت دولتی چينی چاینا مرچنس واگذار شد. 99همين دليل طی یک قرارداد اجاره 

بنودهای ایون     بگانی کریک در باگامویو بست. از جمله ميليارد دالری با چين به منظور ساخت بندر ام 10تانزانيا قراردادی 

ها  های جاری معاف بودند. بر اساس شرایط این وام چينی ت و هزینههای چينی از پرداخت ماليا قرارداد این بود که شرکت
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و دولوت تانزانيوا حوق پرسوش در موورد       گرفتند سال این بندر را در اختيار خود می 30به عنوان گارانتی وام باید به مدت 

 53لغو شد. 2020ها از این بندر در این مدت را نداشت. این قرارداد در سال  نحوه استفاده چينی

نخستين پایگاه نظامی چوين در خوار     2017 سال جيبوتی از چين وام گرفت تا بنادر استراتژیک خود را توسعه دهد. در

ی خارجی این کشور بده کل از ٪77های جيبوتی به چين در مجموع  از مرزهای این کشور در جيبوتی به راه افتاد. بدهی

 54لص داخلی جيبوتی است.درصد توليد ناخا 80شود، که خود معادل  را شامل می

بودجوه   2020يليوارد دالر وام گرفوت. چوين توا     م 9٫8از چوين در مجمووع    2017توا   2006 سوال هوای   کنيا در فاصله

یروبی را تکميل کنود. در دسوامبر   نا–يليارد دالر در اختيار کنيا گذاشت تا ریل استاندارد مومباسام 6٫5ای معادل  گسترده

های چين برای ساخت بندر مومباسوا پويش رفوت. ایون      الم ناتوانی در بازپرداخت اقساط وامدولت کنيا تا آستانه اع 2018

هوای کنيوایی ایون     توانست باعث شود تا کنيا کنترل این بندر را به چين واگذار کند. به دنبال این اتفاق در رسانه عمل می

را دارد و  آن ارزش ن خوود ی کنيا بر سرزميسؤال مطرح شد که آیا وام گرفتن از چين در ازای از دست رفتن حاکميت مل

 5556575859شود یا نه؟ آیا کنيا به موردی دیگر همچون سریالنکا تبدیل می

ين است که با در نظر گرفتن اقتصاد کوچوک  چ به آن دالر 7٫4يليون دالر بدهی خارجی زامبيا م 8٫7در زامبيا از مجموع 

گوذاران زامبيوایی مطورح شود      بحثی در ميان قانون 2018 سال ست. در ا این کشور آفریقایی این بدهی مبلغ بسيار باالیی

انودازد و در   مالحظه حاکميت ملی این کشور را به خطر می های چينی با شرایط بازپرداخت سخت و بی که وام مبنی بر این

دولتی زامبيا، را تماموا   سپتامبر همان سال مذاکراتی بين چين و زامبيا انجام شد تا دولت زامبيا کنترل زسکو، شرکت برق 

 60به چين واگذار کند.

ساله ایران و چين قرار گيرد سرمایه گذاری  25بایست در راستای قرارداد  یکی از مهمترین مسائلی که می پیشنهاد:

مستقيم چين در معادن و صنایع ایران از جمله مس و فوالد و فروآلياژها از معدن تا محصول است. با توجه به امکان 

آهن بسيار قابل توجه  وجود معادن غنی سنگ، فاده از وام های سرمایه گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی ایران استاست

سرمایه گذاران خارجی است. نمونه های بسيار موفقی از سرمایه گذاری شرکتهای چينی در هلدینگ های معتبر ایرانی 

به عنوان مثال شرکت ميدکو با سرمایه گذاری  .د وجود داردکنن که در زمينه های عموما صنعتی و معدنی فعاليت می

های صادراتی مواد فلزی همچون فوالد به کشورهای اروپایی است.  چينی ها آغاز به کار کرد و هم اکنون به یکی از قطب

يدکننده فوالد کشور نخست تول 20بندی است. اگر  الزم به ذکر است اتحادیه اروپا اولين واردکننده فوالد در جدول رتبه

ميليون تن فوالد در رتبه اول و 996.3با توليد  2019کنيم که کشور چين در سال  در جهان را بررسی کنيم مشاهده می

ميليون تن فوالد در رتبه دهم قرار دارد. همچنين با توجه به موقعيت جغرافيایی  25.6ایران در همان سال با توليد 

 61بسياری کشورها برای ایران فراهم است. نسبت بهتری استراتژیک ایران امکان صادرات به

ماشوين آالت و تکنولووژی صونعتی و     یا توليد مشترک کند واردات از مدلهایی که امکان این سرمایه گذاری را تسهيل می

. همچنين نيواز ایوران   شود محسوب میکه از نظر تکنولوژی و محيط زیستی نيز جهش بزرگی  است معدنی و پاالیشگاهی

. نياز قابل توجه است یی که کشور چين به آن دسترسی داردبه تقویت سکوهای حفاری با استفاده از آخرین تکنولوژی ها

این مدل سرمایه گذاری با بازپرداخت نفوت   شود. ميليارد دالر برآورد می 160گذاری در صنعت نفت و گاز  ایران به سرمایه
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کل های حفاری یا پتروپاالیشگاه ها، کامال سود ده و استراتژیک اسوت، بوه   یا مشتقات نفتی حاصل از سرمایه گذاری در د

 62شکلی که در بازی تهاتر، ایران دست باالتر را خواهد داشت.

همچنين به منظور جلوگيری از خسارات به بار آمده و یادگيری از تجربيات کشورهای سرمایه پذیر چينی پيشنهاد 

 بانک در قهيلزوم باز کردن حساب وث، از جمله پنهان بودن مفاد وام ییدهايق ن،يوام چ یاعطا یدر قراردادهاشود  می

به چشم  پرهيز شود. این نوع ترم های قراردادی که در قراردادهای چينی ها و... شرط ثبات ،عدم پرداخت متقابل ،ینيچ

 یبرا دی. آنچه باکنندیم جادیا یتال، مشکهستند نيبا چ یتوقف همکار درصدد دولت مقابل که یبرا یگاه خورند یم

 یهاالکا و یمنابع مال نيدادن به تام تیباشد، در وهله اول اولو داشته تياهم یرساختیز یها در ساخت پروژه رانیا

از  یمال نيتام یشده برا یهدفگذار یها است در خصوص پروژه ی. ضروراست داخل کشور یها تياز ظرف ازيمورد ن

 یدهايها، مبالغ اصل و فرع وامها را در سررس خود پروژه قیباشد تا بتوان از طر ارزآوری ها با پروژه تیاولو زيخار  ن

 به شکلی که بدهی مضاعفی برای کشور به وجود نياورد.  نمود نيمشخص، تام

 خرید نفت .5-5
نقاط  ریاز سا کنترل پاندومی کروناکشور در  نیبازار نفت در جهان است. ا بهترین خریدار نيدر واقع، چ مالحظات:

 شيوع سال به سطوح قبل از انیتا پا دیبا نينفت چ یکل یکارشناسان معتقدند که تقاضا یجهان جلوتر است و برخ

 انینفت تا پا یجهان یرود تقاضا ینمانتظار  ،یانرژ یالملل نيآژانس ب ینيب شيپ نیبرسد. در مقابل، طبق آخر روسیو

به  2021در سال  نيتوسط چ رانیاتخفيف دار نفت خرید ، ها  اساس دادهبر  .ابدیبه طور کامل بهبود  2021سال 

ارسال  نيبشکه در روز( نفت خام به چ 306000 بایتن )تقر ونيليم 17.8 رانی، ا2020در سال . ديحد خود رس نیباالتر

 ییشناسا یامارات متحده عرب ایعمان  ،یبود که از مالز «ميمستق ريغ» یتها واردا محموله نیکرده است. سه چهارم ا

 63.شدند یم نيوارد چ نگيائونيشاندونگ و ل یها بنادر استان قیشده بود و عمدتا  از طر

و  ها تیکنند، محدود تیپکن و تهران وجود دارد تا روابط دو طرفه خود را تقو یبرا یواضح یها زهيکه انگ یدر حال

به  یلیتما نيفارس است، اما همچن جيخود با خل یوندهايبه پ دنيبه دنبال تنوع بخش نيها همچنان وجود دارد. چ چالش

 .دندار یکيتيژئوپل ای یشدن به تعهدات اقتصاد دهيکش

را بوه   نيدرصد از واردات نفت چ 3است و تنها  نيچ یاز منابع برا یاريبس انيمنبع در م کیتنها  رانیحال، نفت ا نیبا ا

چهوار   لیو عوراق و برز  ه،يروس ،یکنندگان برتر قرار ندارد. )عربستان سعود نيتام انيدر م رانیدهد و ا یخود اختصاص م

 نيبه مقصود چو   رانیدو طرفه ممکن است حجم نفت ا مانيپ کیانعقاد  ههستند.( اگرچ نيکننده بزرگ نفت به چ نيتام

حووزه   متعودد   یکه با شرکا یفید که از توازن ظرروابط محتاط خواهد بو گسترشدهد، پکن احتماال  نسبت به  شیرا افزا

ت که با تحت تحریم قرار گرفتن روسيه و سورازیر شودن   اس این در حالی 64نشود. کرده است، منحرف  جادیفارس ا جيخل

 شود.   نفت آن کشور به بازار چين، کار فروش نفت برای ایران سخت تر از گذشته می

گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بور پایوه تجربوه و اعتمواد بوه کارشناسوان        روش کنونی قيمتپیشنهاد: 

الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شيوه فروش، شفافيت در حداقل ممکن قرار دارد. اهميت این  بخش امور بين

ز حالوت رسومی خوار  و تخفيفوات و امتيوازاتی بورای       گوذاری ا  ها، قيموت  شود که با شروع تحریم امر زمانی دوچندان می
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یابد. البتوه بوا فورض     شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می مشتریان در نظر گرفته می

ين گيرد، شرکت نفت ایران اینترترید با ایجاد تراستی در کشور چ اینکه هيچ گونه فسادی در زمينه فروش نفت شکل نمی

نماید که حتی با توجه به افزایش صادارت نفتی ایران بوه رقموی    اقدام به فروش مستقيم نفت به پاالیشگاه های چينی می

 2کوه بويش از    اسوت  هم کمتر از صادرات دوره دولوت نهوم   بشکه در روز رسيده است که بازهزار  800و ميليون 1حدود 

توانایی فروش مستقيم شرکت نيکو و بين الملل وزارت نفت در صوادرات   این ارقام به معنی عدم، ميليون بشکه در روز بود

که عربستان سعودی از همين افت فروش نفت ایران بيشوترین سوود را کورده و مشوتری هوای       باشد. در حالی پيوسته می

هوای چينوی،    هبيشتری در چين فراهم کرده است. در بسياری از موارد با توجه به افزایش درخواست پاالیشوگا  یکاستراتژ

و روسويه  فروشندگان ایرانی توان تامين و صادرات به این شرکتها را نداشته و نواگزیر نفوت ونوزوئال و عربسوتان سوعودی      

 شود. جایگزین می

را برای فورار   APIدر چندین سال گذشته وزارت نفت با ایجاد تمهيداتی، ترکيب محصوالت نفتی با ميعانات گازی و تغيير 

هم کفواف تقاضوای    که باز قراردادهکننده چينی در دستور کار  سازی با درخواست مصرف مریکا و هماهنگاز تحریم های ا

های نجوومی نفتوی    توانایی خوبی در کاستن از تخفيف آن دهد. البته ناگفته نماند شرکتهای نيکو و امثال ها را نمی چينی

همراه داشته، وليکن راه حل فروش نفوت ایوران در چوين،     ایران را داشته اند که ارز آوری چشمگيری از فروش نفت را به

شورکت نفوت    ردیوف شرکتی هم  تشکيلبایست با  رسد وزارت نفت چين نيز می چندان دست ایرانی ها نيست. به نظر می

نوی  های چينی و صوادرکننده ایرا  اینترترید )نيکو( برای خرید نفت ایران در چين شکل دهد که توانایی تسویه با پاالیشگاه

پوذیر نيسوت، تقریبوا از     که برای نفت ایران امکان LCرا دارا باشد، بدین شکل مزیت رقابتی سعودی ها در فروش از طریق 

شود. الزم به ذکر است در این مدل فوروش   رود، همچنين فروش نفت ایران از دست دالل های نفتی هم خار  می بين می

تسویه ارزی حال حاضور شورکتهای صوادرکننده نفتوی اسوتفاده شوود و        باست از تجربيات قبلی درس گرفته و از مدل می

 65هرگز اجازه شکل گيری مدل کونلونی داده نشود.

 و آموزش نیروی کار .5-6
مردم چين، در فرهنگ چينی کار موی کنيود    بينداشتن عمليات  اجرایی در چين به این معنی است که شما  مالحظات:

مدیریت منابع انسانی در چين مسوتلزم شوناخت کوافی از چوين بوه عنووان یوک        و بنابراین به روش چينی کار می کنيد. 

 کشور، قوانين و مقررات استخدامی محلی و مردم آن است.

تر از دیگر نقواط جهوان اسوت و ایون تنهوا دليول        هنوز بسياری از مردم دنيا بر این باورند که نيروی کار چين بسيار ارزان

اتژی دامپينگ در چين ایون  رکه با توجه به توقف است چند مليتی در چين است، در حالیالمللی و  های بين فعاليت کارخانه

تووجهی نيوروی کوار آمووزش      برعکس بسياری از کشورهای جهان تمرکز و وجود حجم قابل .نيروی کار دیگر ارزان نيست

بودن نيروی کوار مواهر    دسترس و این دليل باعث ارزان بودن و در دیده و دارای مهارت مزیت اصلی نيروی کار چين است

کننود. الزم بوه ذکور اسوت      اندازی موی  های خود را در چين راه المللی کارخانه به همين دليل است که شرکتهای بين .است

آمووزان و   دولت چين نيز در آموزش نيروی ماهر بسيار هوشمندانه فعاليوت کورده اسوت. دولوت چوين بوا تشوویق دانوش        

همچنوين    66های مهندسی، مسبب اصلی این بهبود وضعيت در نيروی انسوانی مواهر اسوت.    جویان به پيگيری رشته دانش
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از سواخت در  »ای را آغاز نماید که در حال حاضور بوه    ها توانست برنامه با تغيير رویکرد دانشگاه 1990ال دولت چين از س

.67شود خطاب می «چين به ابداع شده در چين

است و ایران از کمبوود نيوروی کوار مواهر       ميليون نفر بوده 30٫5ميالدی،  2017 کل نيروی کار ایران در سال پیشنهاد:

تنهوا   68انود.   در بخش خدماتی مشوغول بووده   ٪48٫6در صنعت و  ٪35٫1در کشاورزی،  ٪16٫3برد از این شمار،  رنج می

سويمای  و  و صودا  کارمنود دارد  20،000بوی بوی سوی    کوه   در ایران کوافی اسوت   ذکر یک مثال از ناکارآمدی نيروی کار

 69کارمند.  48،000جمهوری اسالمی ایران 

بایسوت   با توجه به قراردادهای مختلف دولت چين با دولت ایران و شرکتهای چينی با شورکتهای ایرانوی ایون امکوان موی     

ری فراهم شود تا شرکتهای چينی حاضر در ایران باعث تقویت نيروی کار ایرانی شوند و فرهنگ کاری آنهوا و سواعات کوا   

شرکتهای چينی موضوع اصلی آموزشی شرکتهای چينی به نيروی کار ایرانی باشد. اگر نيروی کار ایرانوی مهوارت بهتوری    

 رتواند در کشورهای پر درآمد خاورميانه و بدون نيروی کار ماهر نيوز صوادرات نيوروی کوا     نسبت به گذشته کسب کند می

قات کم درآمد جامعه به صورت مستقيم شوود. بوه طوور مثوال در     داشته باشد که موجب ارز آوری و پخش سرمایه به طب

 گيرند.کشور همسایه عراق، شرکتها و نيروهای ایرانی که توانایی نصب آسانسور دارند بسيار مورد توجه قرار می

 دارد وجودای که بين دانشگاه و صنعت  همچنين در مدل آموزشی کشور در دانشگاه نيز تغييرات اساسی الزم است. فاصله

 سوایر کوه بورخالف    هوای ایوران اسوت، بوه طووری      فایده توسط دانشجویان در دانشگاهباعث پيمودن مسير بيهوده و بدون 

کوردن   بایسوت بوا طوی    التحصويلی نيوروی کوار موی     د از فارغعکشورهای پيشرفته یا در حال پيشرفت یا دارای استراتژی، ب

ث شده که افراد بعد از اتموام تحصويل مودتی را بورای پيودا      عن دليل باد. همينهای آموزشی برای بازار کار آماده شودوره

کوه در بسوياری از    در حوالی  70.% بيکواران، فوارغ التحصويالن دانشوگاهی هسوتند     40به شکلی که  کردن کار نيز بگذرانند

 کنند. را انتخاب میها نيروی کار آموزش دیده  ا با حضور در دانشگاهه ها و کارگاه کارخانه کشورها بعد از اتمام تحصيل

 دولتی اوراق قرضه .5-7
طریوق   نیو کند، در واقوع بوه ا   یفراهم م نيفارکس چ ریذخا برای را مدل نیتر متحده امن االتیا اوراق قرضه مالحظات:

رو،  نیو از ا کند ادامه دهود.  یم ديتول نيکه چ ییکاالها دیمتحده بتواند به خر االتیدهد تا ا یمتحده وام م االتیبه ا نيچ

 یمتحوده اداموه دهود، بوه انباشوت دالر و بوده       االتیبا ا ميعظ یبه اقتصاد صادرات محور با مازاد تجار نيکه چ یتا زمان

متحده را قوادر   االتیمتحده، ا االتیا یبده دیخر قیمتحده، از طر االتیبه ا نيچ یها متحده ادامه خواهد داد. وام االتیا

هر دو کشور است و هر دو بوه طوور متقابول     یبرد برا-برد تيموقع کی نیکند. ا یردایخر ار ینيسازد تا محصوالت چ یم

سوود   ینو يچ یکاالهوا  یاقتصواد  یهوا  متيمتحده از ق االتیمحصوالت خود دارد و ا یبرا یبازار بزرگ نيبرند. چ یسود م

قرار دارند که هور دو   یمتقابل یوابستگ( در حالت هناخواست ای، هر دو کشور )خواسته موجود یاسيبرد. فراتر از رقابت س یم

 71727374.افتیبرند و احتماال  ادامه خواهد  یاز آن سود م

 Governmentشوود،   انجوام موی   )قورض(  debtیوا  )دارایی(  equityسرمایه گذاری عمودتا بوه دو شويوه    پیشنهاد:

Bound   ایون نووع سورمایه     شوود و سررسويد طووالنی دارنود     ای است که توسوط دولوت منتشور موی     اوراق قرضه همان

های عمرانی خاص یوا   . دولت برای تأمين کسری بودجه یا تأمين سرمایه مورد نياز طرحیا مبنای بدهی دارد debtگذاری
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راق، برای کل دوره ثابت است. بسوياری از کشوورها   کند. معموال  نرخ بهره این او عام، اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی می

فروشند. این مهم باعث ایجاد ثبوات و افوزایش    های خارجی نيز می برای جبران کسری بودجه اوراق قرضه خود را به دولت

شود. با توجه به عدم تووان پرداخوت بسوياری از ایون دسوت اوراق قرضوه توسوط دولوت در زموان           می نيز ارزش پول ملی

التفواوت پرداختوی بوه     بوه  گيرد. به عنوان مثوال موا   های جایگزین نيز همچون تهاتر آن با کاال صورت می اخت، شيوهبازپرد

جلووگيری   debtاالمکوان از مودل    بایست حتی های چينی می گذاری در سرمایه گردد. کاالیی با ارزش جهانی پرداخت می

چين و امکان صادرات این مواد و همچنين به منظور محکم کوردن  با توجه به حجم صادرات نفتی و معدنی ایران به شود. 

سوال دیگور    50با این دید که چين تا  روابط با مشتری چينی امکان فروش همين مواد صادراتی بسيار حائز اهميت است.

ر ایون زمينوه   هنوز نياز به واردات سوخت های فسيلی دارد و با توجه به رقابتی که ایوران، عربسوتان، روسويه و ونوزوئال د    

گوذاری در ایوران اسوت، بوه شورطی کوه        تورین روش هوای سورمایه    هوا یکوی از امون    گذاری چينی دارند، این نوع سرمایه

 equityشوود و مودل    گرفته کار بهگذاری مستقيم خارجی در همين زمينه صادرات نفتی و محصوالت پتروشيمی  سرمایه

  شود.  debtجایگزین مدل

 

 ی اطالعاتعلم، تکنولوژی و فناور .5-8
ميليارد دالر برای تحقيق  100  بيش ازبا  2011سال از  چين استارت تغييرات و پيشرفت علمی و آموزشی را مالحظات:

کليد زده، اما نتيجه آن چندین سال بعد و عموما در بعدی خاص که اکثر دنيا با کمبود تراشوه هوا مواجوه    و توسعه علمی 

های صونعتی   آیند و استفاده از ربات شمار می ها در دنيا به ترین ابرکامپيوترهای چينی از پرقدرت شد به ثمر نشست، امروزه

 است.   توجهی داشته رشد قابل

، 2020دالر بود اموا توا سوال     ارديليم 13 و حدود درصد  3.8 تنها ، در جهان  از فروش تراشه ني، سهم چ2015در سال 

درصد از سهم بازار )معوادل   9 نيسال، چ نی. در اديخود را به سرعت بهبود بخش گاهیدرصد رشد ساالنه، جا 30.6 با نيچ

گرفوت و   یشو يپ وانیاز تا یسال متوال نيدوم یبرا ني، چ2020در سال  دالر( را به خود اختصاص داد. ارديليم 40حدود 

درآمود سواالنه    2024نرخ رشد، توا سوال    نيدرصد سهم از بازار( قرار دارد. در صورت حفظ هم 10پس از اروپا و ژاپن )با 

 ب،يو ترت نیدرصد برسد که به ا 18کشور از بازار هم به حدود   نیدالر و سهم ا ارديليم 116به  تواند یحوزه م نیدر ا نيچ

در  2030شود چوين در سوال    بينی می پيش 75عقب خواهد بود. یجنوب و کره کایتنها از آمر یاز نظر سهم بازار جهان نيچ

تری داشوته   ریزی گسترده برنامه نيچ و بالک یمحاسبات کوانتومرقابت هوش مصنوعی از آمریکا پيشی بگيرد، و در زمينه 

 باشد.  

 شوتر ياند. ب داده شیافزا ییایردریز یها خود را در کابل یگذار هیسرما نيچ یدولت یمخابرات یها شرکت ر،ياخ یها در سال

در دنيایی که همه چيز الکترونيکوی   متمرکز شده است. نيچ یاصل نياز سرزم خار  یها رساختیبر ز یگذار هیسرما نیا

الخصوص در کف اقيوانوس آرام، در واقوع طورح     های داده فراسرزمينی شاهراه اصلی انتقال اطالعات است، علی لاست، کاب

گوذاری را در   سه شرکت دولتی چين که بيشترین سرمایهگيری است.  کمربند دیجيتال در کف اقيانوس آرام در حال شکل

کابل کجا گذاشته شود، با کدام مناطق جهوان وصول شوود و بوا      کی که نیا یريگ ميتصم این بخش انجام ميدهند اختيار
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 نترنوت یا یکو یزيشکل ظاهر ف رييصاحبان کابل به تغ جه،ي. در نتدارند باند( اتصال برقرار شود ی)سرعت، پهنا یچه سرعت

 کنند. میکمک  یجهان

 کيو و تراف سوت ين رنوده يفرسوتنده و گ  نيبو  ییايجغراف ريمس نیتر انتخاب کوتاه یبه سادگ نترنتیدر ا کيتراف یابیريمس 

 یرهايرا به مسو  تر عیسر یرهايمس کيتراف یابیريمس .شود یممکن ارسال نم رساختیز ريمس نیتر عیلزوما  در سر نترنتیا

بانود بواالتر نسوبت بوه      یبا سرعت و پهنا یکابل) دیکابل جد کیاست که گذاشتن  ليدل نيبه هم دهد، یم حيکندتر ترج

 بيو خواص ترغ  یمرزهوا  قیاز طر یمختلف و حت یرهايرا در مس کيها باشد تا تراف دولت یبرا یراه تواند یم (گانیهمسا

 76.نندک

. سوت ين یرعواد يشرکت هوا غ  یشده اند، برانکه در آن گنجانده  یکشور یبا مرزها ییایردریز یها در کابل یگذار هیسرما

وجوود دارد، از جملوه    یادیو ز یمال یایمزا کنند، یم یگذار هیها سرما کابل ینقاط جهان رو ریکه در سا ییها شرکت یبرا

مات )ماننود  از محصووالت و خود   یبانيپشت یبرا ییربنایز یها رساختیز جادیخار  از کشور، ا یگسترش اتصال به بازارها

 باند کابل. ی(، و سود بردن از صدور مجوز پهنایمراکز داده ابر

سوازند توا    یمو  یداخلو  افيو که ال یی)از آنهادر بر ميگيرد را  یمتعدد یها اغلب شرکت های زیردریایی کابل ساخت و ساز

 یالمللو  نيبو  یهوا  شورکت  جه،يهفته طول بکشد. در نت نیتواند چند یم آن پوشانند( و نصب یرا در فلز م افيکه ال ییآنها

 یا کوه پوروژه   دهند یم ليتشک ییها وميکنسرس ای دهند یانجام م یکابل یها را در پروژه یمشترک یها یگذار هیاغلب سرما

از  یبو ينهواد، متشوکل از ترک   383، 2020از دسوامبر   .کننود  یمو  تیریمختلوف مود   یمالکان مختلوف از کشوورها   نيرا ب

 .هسوتند مسوتقر   یداشتند کوه در سوطح جهوان    اريرا در اخت ییایردریکابل ز 475مجموعا  ،یو دولت یخصوص یها شرکت

 دتریو جد ینترنتو یا یهوا  شورکت  نيدر هند و همچن Airtelمتحده و  االتیدر ا AT&Tمانند  یسنت یمخابرات یها شرکت

 Bharatماننود  یدولتو  یگذار هیو سرما یمخابرات یها شامل شرکت نيهستند. آنها همچن ريو گوگل درگ بوک سيمانند ف

anchar Nigam Ltd  ،)هند(Telecom Egypt  و )مصر(Ethio Telecom ها تنها  این نوع فعاليت 77شوند. ی( میوپي)ات

جهوان   نینوو  یهوا  یدالر فقوط در تکنولووژ   ارديو ليم 6.4عربسوتان  شوود. بورای مثوال     به کشوورهای پيشورو خوتم نموی    

اسوتارت   کی جادیا یدالر برا ارديليم 1جهان به مبلغ  یآرامکو غول نفت یگذار هیکرده است که شامل سرما یگذار هیسرما

دالر در  ارديو ليم 1 زيو شورکت مخوابرات عربسوتان ن    نياسوت. همچنو   نانیاز کارآفر تیحما یکننده در راستا آپ متحول

 ندهینسل آ نترنتیدالر در ا ارديليم 1 زين یلت سعودکرده است. دو یگذار هیو مرکز داده سرما ییایردریکابل ز رساختیز

  78کرده است. یگذار هیو.... سرما نيچ و بالک تاليجید یدالر در محتوا ارديليم 1.4متاورس و 

بایست پول مازاد فروش نفت را بجای نگهداری در حسوابهای ارزی،   چندان دور از تصور نيست که ایران نيز می پیشنهاد:

سال آینده توان ایجاد  30گذاری کند تا در  استراتژیک ادامه دار در صنعت نفت و گاز یا جایگزین آن سرمایههای  در پروژه

ها از نظر امنيتی، انحصار و انزوای ایران  المللی داشته باشد. هر چقدر این پروژه تغييرات مثبت توسط شرکتهای ایرانی بين

کند. همچنين انتقال تکنولووژی   ی و امتيازگيری در امور دیگر را بيشتر میالمللی را بشکند، حجم تاثيرگذار در مجامع بين

های الکترونيکی به عنوان مغز پردازشگر هر نوع کامپيوتری از نظر استراتژیک بسيار پر اهميت اسوت. ایوران    ساخت تراشه

کامل توليد کند. دریافوت ایون   بایست بخشی از این پردازشگرهای مورد نياز را به صورت  حداقل برای نياز داخلی خود می

عربسوتان سوعودی و ژاپون بورای      2022شوود، در ژانویوه    تکنولوژی باعث توليد انواع تجهيزات الکترونيکی در کشور موی 
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تواند ایون تکنولووژی را از چوين دریافوت کنود توا از واردات        ایران نيز می 79اند. دریافت این تکنولوژی قراردادی امضا کرده

 بسياری از کاالها جلوگيری شود. 

 پذیر  های تجدی انرژی .5-9
در آمریکا که  از دو برابر شياست و ب ریدپذیتجد یبرق از منابع انرژ ديکشور جهان در تول نیشروتريپ نيچ مالحظات:

 تيظرف 80.بود گاواتيگ 790 چين  کل کشور توليد تي، ظرف2019سال  انی. تا پاکند دارد، برق توليد می قراررتبه دوم 

 81.ديرس گاواتيگ 282باد به  یروين تيو ظرف گاواتيگ 252به  2020تا سال  نيدر چ یديخورش یشده انرژ نصب

 نيآن در حال رشد است. چ یا هسته یو انرژ یليفس یها سوخت تياز ظرف عتریسر نيچ ریدپذیتجد یها یانرژ بخش

این او   2030و قبل از سال  ی رسيدهکربنهای  بودن در مقابل انرژی خنثیبه  2060متعهد شده است تا قبل از سال 

کاهش انتشار کربن  یو نه تنها برا یانرژ تيرا به عنوان منبع امن ریدپذیتجد یها یانرژ نيچ82.بحران را رد کند

 83داند. یم

هوای فسويلی کوم ضورر      های آبی، انرژی باد، انرژی خورشويدی، سووخت   بخشهای تجدیدپذیر عمدتا به  انرژی :پیشنهاد

 شيدر بو  یروز آفتاب 300است که با وجود  یکشور رانیاشوند.  بندی می )گرمای داخلی زمين( تقسيم ژئوترمال)اتانول( و 

 نوه يباال در زم ليبا پتانس یاز کشورها یکیساعت بر متر مربع در روز  لوواتيک 4.5 – 5،5از دو سوم آن و متوسط تابش 

وارد مودار شوده اسوت و     یهفوت مگواوات   روگواه يچند سال گذشته دو ن یط رانیدر ا شده است. یمعرف یديخورش یانرژ

 یمگواوات بورق از انورژ    7500 ،یالديم 2030تا سال  خواهد یمدت خود اعالم کرده است که م در برنامه بلند رويوزارت ن

 84کند. ديتول یديخورش

انود، پيچيودگی    گيری و رشد استفاده انرژی خورشيدی در ایران بسوياری مووارد دسوت بوه دسوت هوم داده       شکل در عدم

فناوری، نبود نيروی متخصص کافی، ارزان بودن سوخت فسيلی، قيموت تجهيوزات وارداتوی، کواهش ارزش پوول ملوی  و       

هوای تجدیدپوذیر    یاستفاده و بازیابی این نووع انورژ  اند. وليکن ایران راهی به جز  گذار بوده شدن تجهيزات بسيار تاثير گران

د. یو ها در این مسير برنامه جودی را آغواز نما   سازی تجهيزات این نوع انرژی بایست با دریافت تکنولوژی و بومی ندارد و می

يوزات  کننده این امر باشد بوه شورط آنکوه ایون تجه     کننده و تسریع تواند کمک چين به عنوان یکی از کشورهای پيشرو می

 مبنایی ایرانی نيز پيدا کنند تا در آینده تهدیدی ناخواسته برای صنعت انرژی کشور نشود.  

 برنامه ریزی اجرایی .5-10
و سخت  دهيچيپ اريبس یزيروم یباز کیکه  AlphaGo ،یبرنامه هوش مصنوع کیدر  2016در مارس  نيچ مالحظات:

در سراسور   ننوده يب ونيو ليم 280از  شيرا بو  یباز یپنج سر نیرا شکست داد. ا یاستاد بزرگ کره جنوب کی است، ینيچ

کشوور   نیو ا کرد یم ینيب شيرا منتشر کرد که پ یهوش مصنوع یاستراتژ کی نيتماشا کردند. دو ماه بعد، دولت چ نيچ

 یهوا  از بودجوه  یمو ين بوا  یتقر نيسوال، چو   انیو شوود. توا پا   لیتبد یهوش مصنوع ینوآور یبه مرکز جهان 2030تا سال 

ریوزی اجرایوی و استانداردسوازی در     این نوع برنامه 85را به خود اختصاص داد. جهاندر سطح  یهوش مصنوع ریپذ سکیر

 .خورد به چشم میآید  در هر تکنولوژی جدیدی یا هر نيازی که برای کشور چين بوجود میهمه جای چين 



 19 | "ساله اقتصادی ایران وچین، از چین چه بخواهیم؟ 25به دنبال برنامه " اقتصادی گذاری سیاستمعاونت  –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

بنودی   دون نياز شود برخی موضوعات را بوا هوم جموع   که برنامه اجرایی م ها پا را فراتر گذاشته اند و گاهی برای این چينی

در  یاضوطرار  تیریمود  یهوا  ادغوام بخوش  وزارتخانوه اموور اورژانسوی در چوين از      2018کنند، بورای مثوال در سوال     می

تور   پذیر سازی آن و نوشتن برنامه اجرایی مدون امکان شکل گرفته، با تشکيل این وزارتخانه استاندارد مختلف یها وزارتخانه

 86تر است.  بازبينی لقابو 

ود که انودازه و  ش یهر نوع پيشنهادی که مبنایی نباشد، باعث بوجود آمدن کاریکاتوری برای پيشنهاد گيرنده م پیشنهاد:

. نقطه تمایز چين با ایوران شواید دقيقوا در هموين مثوال      استمقياس رشد در برخی موارد بيشتر و در برخی موارد کمتر 

ای، برنامه اجرایوی و   ماه یا حتی در برخی موارد کمتر از یک سال در هر نياز یا ایده ن در فاصله دوآورده شده باشد. در چي

اسوت. در علوم و    گور  کند، جلوه گيرد. این الگو دقيقا در همه مواردی که دولت چين ورود می استاندارد آن سریعا شکل می

تکنولوژی، آموزش، ورزش، فضانوردی، محيط زیست، انرژی، امور خارجه، دفاعی، توسعه و اصالحات ملی، صنعت، امنيتوی  

، فرهنگ، علوم پزشکی و ... هر موردی کوه موردم ایون    مو اطالعاتی، فناوری اطالعات، حمل و نقل، کشاورزی، آب، توریس

هوای ایون    ای اجرایوی و اسوتاندارد دارد. مثوال    شود با آن روبرو بشووند برناموه   بينی می شوند یا پيش کشور با آن روبرو می

گيری کوید، اجرایی شد و تمام جهان بوه   ترین آنها را در دوران همه وليکن یکی از مشهود هستند های اجرایی بسيار برنامه

 خود دیده است. 

گردد در هيات دولوت   شور ایران نيز قابل اجرا است و پيشنهاد میتوليد برنامه مدون برای هر وزارتخانه و پيگيری آن در ک

ماهه از اجرای تک تک این  6انجام گيرد و معاون اول مسئول اجرا و پيگيری آن شود. همچنين در شورای دولتی بازبينی 

 ها شکل گيرد.   برنامه

 ایران و چین  اکمال تجاری .5-11
ط تجاری گسترده داشته است؛ اولوين روابوط ایوران و چوين بوه دوران      ایران از هزاران سال پيش با چين رواب مالحظات:

اند. با این حوال، در دوران پوس    گردد و در طول تاریخ با هم مناسبات اقتصادی، سياسی و فرهنگی داشته اشکانيان باز می

روابوط  و  گسوترش یافوت  عراق، روابط تجاری ایران و چين چندان باال نبود اما به تدریج روابط دو کشوور   از جنگ ایران و

 مهمتورین  به طوری که در حال حاضور چوين   است از رشد مناسبی برخوردار بودههای اخير  تجاری ایران با چين در سال

صوادرات نفوت و    2018به عبارتی دیگر با استناد به اطالعات آماری آنکتاد در سال . شود می محسوب ایران تجاری شریک

 11بوه ميوزان    2018ميليارد دالر و واردات ایران از ایون کشوور در سوال     25ه ميزان محصوالت غيرنفتی ایران به چين ب

ميليارد دالر بوده است که در نتيجه آن چين به عنوان اولين مقصد صادراتی و اولين مبدا وارداتوی بورای ایوران محسووب     

ر بووده اسوت کوه در ایون بوين      ميليوارد دال  9در حودود   2018شود. صادرات محصوالت غيرنفتی ایران به چين در سال 

ميليوارد دالر را بوه خوود اختصواص داده اسوت.       2.8پالستيک و محصوالت مرتبط بيشترین ارزش صوادراتی و در حودود   

 هوای  دیگ ای، هسته راکتورهای مکانيکی، وسایل آالت، نيز ماشين 2018بيشترین محصول وارداتی ایران از چين در سال 

 ميليارد دالر بوده است.  2.4ها به ارزش  آن قطعات بخار و

 در و برخوردارند بيشتری کارایی از آن در که کنند می صادر و توليد را خدماتی و کاال جهان، کشورهای موارد اغلب در

 داخل در توليد توان صورت در یا و نداشته را ها آن توليد امکان اساسا  یا که نمایند می وارد را خدماتی و کاالها مقابل
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نيز  را تجاری-اقتصادی مختلف ابعاد ساله 25برنامه  ی کهآنجای از. باشند می ها آن توليد به قادر کمتری کارایی با کشور،

 اقتصادی توسعه برای ای مالحظه قابل مثبت آثار تواند می چين و ایران بين تجارت توسعه امکان صورت در دارد، بر در

 از یکی عنوان به چين و ایران تجاری توسعه امکان بررسی لذا. باشد داشته بر  در صادرات و توليد رشد منظر از ایران

اقتصادی در این زمينه، شاخص اکمال تجاری  های بررسیبا توجه  .شد خواهد پرداخته آن به نوشتار این در کليدی نکات

ادامه با محاسبه این شاخص کند که در  بين دو کشور بر اساس معيار کسينوس پایداری روابط تجای کشورها را بيان می

 بينی قرار داد.  د پيشهای آتی مور گذاری پایداری آن را برای سال توان از بعد سياست برای دو کشور ایران و چين می

  هوای مختلوف کواالیی     درجه اکمال تجاری ميان گروه اتمحاسب روابط تجاری ایران و چين: معيار کسينوسمحاسبه

ای  کنيم و از ضرب نقطوه  کاالهای تجاری را در قالب بردار تعریف می در صادرات و واردات کشورهای مختلف هستند.

دهد که ترکيب کواالی صوادرات    زاویه کوچک نشان می توان زاویه بين بردار تجاری را بدست آورد. بين بردارهای می

دهود   ( است و زاویه بزرگ نشان میدر اینجا چين)  j( شبيه به ترکيب کاالیی واردات کشور در اینجا ایران)  iکشور 

 ريتفسو  یبورا . غير مشابه است ) یعنی قابليت انطبواق ندارنود(   jو ساختار واردات کشور  iکه ساختار صادرات کشور 

 یا هیو کوه تجوارت دو کشوور زاو    یاهد بود و در صوورت خو یبحران اريدرجه مع 45 هیداشت که زاو انيب توان یم جینتا

 هیو خواهند داشوت و زاو  یتجار داریتوسعه روابط پا یبرا یدرجه داشته باشند، تجارت آنها مشابهت کاف 45کمتر از 

فرموول   را نخواهود داشوت.   یکواف  یداریو کشورها پا نيب یتجار وابطبوده و ر یدرجه فاقد مشابهت کاف 45از  شتريب

 معيار کسينوس به شرح ذیل است:

Cosij =  
ei. mj

[ei][mj] 
  →  Cosij =  

∑ Ei𝑘 . Mjk

√∑ Eik
2 . ∑ Mjk

2

        

     k = 1,2, … , n − 1, n 

 27حودود   2015زاویه بين محصوالت صادراتی ایران و محصوالت وارداتی چين بر حسوب شواخص کسوينوس در سوال     

 .درجه رسيده است 23به  2018در سال  درجه و 28حدود  2017درجه، سال  30حدود  2016درجه، سال 

درجوه   27 زا 2015از سوال   رانیا یمحصوالت صادرات یبردارها نيب هیاست که زاو نیا انگريمحاسابات ب جینتا پیشنهاد:

دهد که ترکيب کاالی صوادرات   محاسبه نشان می نیزاویه نسبتا  کوچک ا است. افتهیکاهش  2018درجه در سال  23به 

 یصوادرات  یهوا  ییاذعان داشت کوه توانوا   توان یم یاست. به عبارت نيشبيه به ترکيب کاالیی واردات کشور چ رانیکشور ا

و بوه نظور    ودهدرجوه رو بوه کواهش بو     نیو گذشوته ا  یها سال یاست و البته ط نيکشور چ یواردات یازهايمشابه ن ران،یا

بنابراین بوه   .خواهد شد تیتقوطی شرایط کنونی  نيبه چ رانیبا توسعه صادرات ا نيماب یف یروابط تجار یداریپا رسد یم

رسد الزم است که مذاکرات هدفمندی با کشور چين در خصوص واردات محصوالت ایرانی صورت گيرد به طووری   نظر می

از که تعرفه واردات محصوالت ایرانی را به حداقل ممکن برساند. به عبارتی با توجه به نيواز بوازار چوين بوه سوهم بواالیی       

پذیری محصوالت ایرانی را  از این فرصت استفاده نمود و قدرت رقابت بایست میرسد  محصوالت صادراتی ایران، به نظر می

تووان پيشونهاد نموود     لذا می ای افزایش داد.  ای و غيرتعرفه در بازار چين از روش های مختلف نظير کم کردن موانع تعرفه

هوا و ابزارهوای الزم    ریوزی  شناسایی و برناموه  به چين ای دارای پتانسيل صادراتیکاالهمصادیق برای توسعه روابط تجاری 

 87ای ذیربط مورد بررسی قرار گيرد.از آنها در شواریعالی صادرات کشور و سایر نهاده  برای حمایت
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