
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

های ایاالت متحده، اقتصاد ایران را  های پس از انقالب بخصوص در یک دهه گذشته تحریم در سال 

های جنایتکارانه این است. همان طور که رهبر انقالب فرمودند هدف آمریکا از این تحریم نشانه گرفته 

ند.  است که   و فروپاشر ببر
ی

فت کشور بشوند و دولت و اقتصاد ایران را به سمت ورشکستگ مانع پیشر

ده وتحریم  غرب به ایران باعث کمرنگ شدن توجه و توان اقتصاد کشور  فشار اقتصادی های گسبر

ایط طبق سیاست ها شده برای توسعه بلند مدت زیرساخت  های  است. ما باید برای خروج از این شر

درون  اقتصاد  رویکرد  با  عمل کنیم.  مقاومتر  برونگرایی  و  ظرفیت  زایی  بر  مبتتی  اقتصادی  و  یعتی  ها 

، دانش، زیرساخت های میل در حوزهقابلیت  وی انسایی ی حال در تعامل با های نبر ها و منابع و در عیر

 .اقتصاد سایر کشورها و یک بده بستان فعاالنه و نه منفعالنه داشته باشیم 

ی به عنوا ی  چیر ی اقتصاد جهان چندی است در راستای موازنه قدرت با ایاالت متحده و تامیر ن دومیر

ی به تحریم  های آمریکا انرژی مورد نیازش به دنبال حضوری پررنگ در خاورمیانه است. کم توجیه چیر

یگ     خامدر زمینه خرید نفت  این کشور را به عنوان شر درکنار صنعت و اقتصادی قدرتمند میتواند 

ایران و   هایساله همکاری  25های اقتصادی ایران قرار دهد. قرارداد  ب برای توسعه زیرساخت مناس 

ی دو کشور اما مسئله اینجاست این راهکار چه   ، راهکاری است برای برقراری ارتبایط بلند مدت بیر ی چیر

 هایی را پیش روی ما و چیتی ها قرار میدهد؟منافع و چالش

ی ما به دنبال برر  های موجود برای  نامه در حوزه صنعت نفت و فرصت ش ابعاد این تفاهمدر این میر

 .ها و خطرات این مسبر هستیم همکاری و البته چالش

را   انرژی خود  تنوع سبد واردات  تا  بلند مدت است  و  ی  انرژی مطمی  ی  تامیر منبع  دنبال یک  به  ی  چیر

اد بشود را کاهش دهد. در چند  هایش ایجافزایش و ریسک احتمایل که شاید بوسیله آمریکا و تحریم 

ی به حدود   درصد تقلیل یافته در حایل که عربستان و   3سال گذشته سهم ایران از واردات نفت چیر

ی هستند. در این قرارداد ایران تعهد م  دهد نفت  روسیه در حال افزایش سهم خود در بازار نفت چیر

ی را به مدت   ی نماید و در ع  25خام مورد نیاز چیر ی متعهد م شود منابع حاصل سال تامیر ی نبر وض چیر

 .های اقتصادی ایران از جمله صنعت نفت مرصف کند از فروش نفت را برای توسعه زیرساخت 

 : در حوزه صنعت نفت حاوی موارد زیر استتفاهم نامه 



کت  • ی برای توسعه میادین نفتر ایران از طریق مشارکت یا  تشویق شر شمایه گذاری  های طرفیر

ک   مشبر

ه  • ی مخازن ذخبر ی و یا  سازی نفت و فراوردهمشارکت در ساخت و تجهبر های نفتر در ایران، چیر

 ها سایر کشور 

کت انعقاد قرارداد همکاری در پروژه • ی دستر صنعت نفت ایران با شر های  های باالدستر و پاییر

ی   توانمند چیر

ی   افزایش صادرات محصوالت • وشییم ایران به چیر  پبر

های مربوط گذاری و مشارکت طرف چیتی در پروژههای مناسب برای شمایه رقراری مشوق ب •

ی ایران   به مناطق نفت و گاز ایران در چارچوب قوانیر

پروژهتسهیل شمایه  • پاالیشگایه و صادرات فراوردهگذاری طرف چیتی در  از  های  نفتر  های 

 جاسک و ساخت بندر جاسک 

برای   • چیتی  شمایه گذاران  پروژه شمایه جذب  در  شهرکگذاری  وشییم های  با   پبر چابهار 

 های ترجییهبرقراری تسهیالت و سیاست 

ی متناسب با خصوصیات نفت ایران  • ک در چیر
 طرایح و ساخت پاالیشگاه مشبر

ق، غرب و جنوب ایران برای  گذاری در زمینه پاالیشگاه شمایه  • های کوچک و متوسط در شر

 های همسایه ر های آن به کشو صادرات فراورده 

از فرصت ایران که میگ  اقتصاد  نظبر  یر  ازهای  مانع  تکمیل   تواند  بشود؛  و گاز  نفت  فروشر  خام 

ه  مزنجبر صورت  این  در  است که  نفت  صنعت  ارزش  فراوردهی  فروش  با  وشییم هایتوانیم  و  پبر

ده  ی دستر صنعت، درآمد گسبر ی با توجه ای را برای کشور ایجاد کپاالیشگایه در بخش پاییر نیم همچنیر

های ایاالت متحده  توان تا حدودی تحریم های نفتر نسبت به نفت خام متر فراورده به فروش آسان 

ی دستر صنعت نفت باشد.    را دور زد. این قرارداد م تواند یک ظرفیت مناسب برای توسعه بخش پاییر

ی حاضی به شمایه   شود؟عه این بخش مگذاری به منظور توساما سوال اینجاست. آیا چیر

ی در دهه های گذشته همواره به عنوان یک تقاضاکننده بزرگ نفت و گاز و صنعت غول پیکر چیر

وشییم هایفراورده    2000است به طوری که واردات نفت خام این کشور در سال  و پاالیشر بوده  پبر



یده است. اما در رس  2019میلیون بشکه در سال    10میلیون بشکه در روز به بیش از    1حدود  از  

ی دستر صنعت نفت خود حرکت کرده و به تدری    ج در   سال های قبل به سمت توسعه بخش پاییر

وشییم حال کاهش تقاضا در بازار تولیدات باشد حتر در بسیاری از تولیدات این و پاالیشگایه م پبر

ی صادرات دارد. در سال   ی از واردکننده خالص سوخت به یگ از    2018حوزه نبر صادرکننده   10چیر

ین و نفت سفید این کشور   ی برتر محصوالت تصفیه شده جهان تبدیل شد. صادرات کل نفت و گاز، ببی

ی سال تن در روز(    925000میلیون تن )   46.08درصد افزایش به    277با    2018تا    2012های  بیر

صادرا در  جدی  رقیتر  آینده  دهه  دو  در  این کشور  شود  م  بیتی  پیش  روند  این  با  اکبر رسید.  ت 

 .های این عرصه محسوب شودهای نفتر و گازی برای ایران و دیگر کشور فراورده 

میادین   این  از  برداشت  افزایش  و  و گازی  نفتر  میادین  توسعه  دنبال  به  ایران  نفت  ی در صنعت  چیر

به شمایه م نهایت  باال دستر صنعت نفت ما مباشد. که در  به  گذاری در بخش  توجه  با  انجامد. 

 :بیتی استب یاد شده دو دلیل عمده برای شمایه گذاری چیتی ها در این بخش قابل پیش مطال

وشییم نیاز ➢ ی انرژی و پاالیشگاه  پبر ی تامیر ی به نفت خام و گاز بعنوان خوراک و همچنیر های چیر

 مورد نیازخود 

ی تمایل به ایجاد رقیب در بازار فراورده ➢ به روند   های نفتر و گازی برای خود نیست؛ با توجهچیر

وشییم توسعه پاالیشر و ، احتمال م  پبر ی ین صادرکننده چیر رود این کشور در آینده به بزرگبر

وشییم محصوالت ای به جهان تبدیل خواهدشد و برای رسیدن به این هدف قطعا عالقه  پبر

ی دستر ما نخواهد داشت  . توسعه صنایع پاییر

 :تواند راهگشا باشدمها دو راهکار بنابراین برای حل این چالش 

ی در بهره برداری از ✓ وشییم  مشارکت با چیر ی سهیم  ها به صوریر که چیتی ها و پاالیشگاهپبر ها نبر

ها داشته باشند. در این صورت احتمال ترغیب شدن  از منافع حاصل از فروش این فراورده 

ی آنان به شمایه   .شود دستر صنعت نفت بیشبر م گذاری در بخش پاییر

توان های باالدستر صنعت نفت ایران، م گذاری در پروژه ها به شمایه توجه به تمایل چیتی با   ✓

ی دستر و امکانات کشور را به جای پراکنده کردن در همه بخش  های این صنعت، در بخش پاییر

وشییم یعتی  پاالیشگاه  پبر توسعه و  تا  متمرکز کنیم  در بخشها  متوازن  ی ای  پاییر و  های  دستر 



ی م توان از ظرفیت بازار دباال  د. همچنیر ی ستر صنعت صورت بگبر های شمایه ای برای تامیر

ی دستر استفاده کرد  .مایل بخش پاییر

دی موجود در این قرارداد، این است که  یگ از ریسک ی انرژی مورد نیازش،  های راهبر ی در تامیر طرف چیر

ایران برای همکاری اما طرف  ایران است.  ک بر دولت  اقتصادی  ای توسعه زیرساخت های مشبر های 

کت  های آمریکا تسلیم های چیتی هستند که سابقه نشان داده در موارد متعدد در برابر تحریم کشور، شر

کت  این شر برای هدایت  ی  تعهد قطیع دولت چیر به عدم  توجه  با  به سمت همکاری، چه  شدند.  ها 

کت   عمل کنند؟ ها به تعهدات خود به درستر تضمیتی وجود دارد که این شر

د برای پوشش این ریسک م توان مطرح کرد  :با توجه به مسائل مطرح شده، سه راهبر

ها به صورت مرحله ای نوشته شود و متناسب با دستیایر به اهداف نقشه راه این همکاری  ❖

 که سابقا در توافقات با کشورهای غریر 
ی گردد، تا مشکالیر مرحله ای منافع طرف چیتی تامیر

کت   وجود داشت ی شر ی به تعهدات خود به طور کامل عمل به وجود نیاید همچنیر های چیتی نبر

 .کنند 

ک  در طرایح قسمت  ❖ های زیر مجموعه طرح، بخش قابل توجیه از منافع در قالب منافع مشبر

ی از عایدی توسعه صنعت نفت بهره  ی نبر مند شده و تالش  تعریف شود. در این صورت چیر

 .دهدها را افزایش مخود برای تکمیل این زیرساخت 

برای طرایح و مدیریت قرارداد  ❖ برنامه  ایجاد یک ظرفیت کارشناش خوب  های زیرمجموعه 

تواند چالش  برای پوشش ریسک موجود است که م  ، یک رویکرد الزم  ی با چیر ها  همکاری 

 .های این قرارداد را قبل از تفاهم و در طول اجرای آن به طور موثر کاهش دهدونگرایی 

 

ی  ساله  25های    رنامه جامع همکاری ب ها و شعت  فرصت خویر برای کم اثر کردن تحریم  ایران و چیر

به توسعه زیرساخت  ه بخشیدن  تکمیل زنجبر اما فرصت های ارزش صنعت نفت م ها و  های  باشد. 

 توجه کند و به یک توافق نامه منفعالنه منجر های این مسبر یر موجود نباید ما را نسبت به چالش 

 .ها استفاده کنیم های ممکن در این همکاریبشود. باید از حداکبر فرصت 

 



 

 

های تلخی در  مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربه نامه به این دلیل که تا حدودی  این توافق 

یاست، مخالفان و موافقایی دارد؛ اما جدای از موضع مراوده با سایر کشورها داشته  های جنایح، گبر

 .بررش کنیم بهبر است این مقوله را از دید علیم و مطابق با واقعیت 

ی بررش  توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیاست و طبق  الملیل پول، اقتصاد  های صندوق بیر

 :گاه خایل از لطف نیست اما باید مالحظایر رعایت شوداول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچ 

 همکاری در کنار استقالل     •

ها  نامه تنها یک نقشه راه کیل میان دو کشور است و اصل پیمانطور که مطرح است، این تفاهم همان

های قراردادهای موردی است که بعدا انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله است باید دستگاه در  

تمام ظرفیت  بردایرایی  اتژی  اسبر در جهت محقق شدن  را  به کار    (Win-win strategy) برد-شان 

ی  درعیر اینببندند.  از  باید  قراردادها  حال  این  آینده،  در  باشند که  داشته  دوراندیشر  به جهت  منجر 

ی نشود، زیرا با توجه به پیش   ایران به کشور چیر
ی

العاده به سمت  ها این کشور با شعت فوق بیتی وابستگ

م پیش  جهان  نخست   قدرت 
ی

وابستگ است  واضح  کشوری     رود،  در  کشوری،  ی  چنیر نفوذ  و 

 .جایز نیست   اسالم

 انتقال فناوری    •

کت  کتبه ا  1980های خودروسازی چیتی از اوایل  شر ک با شر هایی نظبر مضای قراردادهای تولید مشبر

 (Volkswagen) یا فولکس واگن  (American motor corporation)آمریکن موتور کورپریشن 

ی اقدام کردند. آن  ساله، از  ها با زیریک خایص توانستند پس از یک دوره دهآلمان برای خودرو در چیر

وع به طرایح1994حوایل  کت  پلتفرم ، انتقال فناوری و شر دازند. متاسفانه شر های ایرایی های جدید ببر

ک طرایح موتور در آخن آلمان  های چندایی نداشته در این زمینه موفقیت  اند. تنها یک مورد پروژه مشبر

 ماند( البته از تاثبر تحریم توافق شده بود که آن 
ی نباید غافل بود(.  هم ناقص و تکامل نیافته بافر ها نبر

فت کند، نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل اگر ایران ب خواهد درزمینه انتقال فناوری پیشر

 .های بلندمدت، و بسبر آن را آماده داشته باشدها وارد شوند، برنامه بلکه باید قبل از اینکه آن    باشد،

 



دی که از این توافق م    :توان به آن رسیددو ظرفیت راهبر

 عت  صن - مناطق آزاد تجاری -1

شوند تا در مناطق آزاد ایران گذاران چیتی تشویق منامه قید شده است: شمایه همانطور که در تفاهم

اروند و  ماکو  قشم،  جذب  شمایه    خصوصا  برای  مناطق  این  است که  این  حقیقت  گذاری کنند. 

اند، اما زیرساختر که در مناطق آزاد ما وجود دارد، متأسفانه نتوانسته  گذار خاریحر به وجود آمده شمایه 

ین جذب شمایهاست حتر شمایه  صورت فعال جذب  گذاران خاریحر است را به گذاری داخیل که ویبر

کت حال چه انتظ  کند.   .های چیتی استاری از شر

شد حایک از آن است    2016آمار رسیم که توسط اجالس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال   منتشر

ی ساالنه  به  2016    تا  2010مناطق آزاد ایران، در بازه زمایی     که میلیون   250میلیارد و    3طور میانگیر

 .های خاریحر در کشورگذاری یم درصد کل شمایه یعتی تنها دو و ن   اند. دالر جذب شمایه خاریحر داشته 

، مخصوصا در مناطق آزاد  تواند منافع خود را به بهانه این تفاهم از سوی دیگر ایران م ی نامه در چیر

ی و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعالم سازمان تجارت جهایی  ، این (WTO)آن دنبال کند. از قوانیر

نهاد  بانگ  است که  تاسیس کنند. توامهای  مختلف  آزاد کشورهای  مناطق  در  را  خود  نند شعبات 

ی بردن تعدادی از موانع  توانندهای داخیل مترتیب نهاد بدین  ها و  صادرات که شامل بانک   برای از بیر

ان ریسک سیاش و شفاف سازی محیط بازرگایی آن برای بازرگانان  ی ی مبر ی تعییر تبادالت ارزی، همچنیر

بانکشعبه   شود،م   داخیل از  برای هایی  هرچند  تاسیس کنند.  ی  چیر آزاد  مناطق  در  را  داخیل  های 

ارزی م انتقال  و  نیست  بانک  تاسیس مستقیم شعبه  به  نیاز   ، بهبر ارزی  به دور  تبادالت  تواند دور 

اما نکته قابل د،  اتژی صورت بگبر از اسبر این است که یگ  با بازار توجه  ارتباط  ش  های توسعه، گسبر

 .تواند قدم خویر در این مسبر باشد های فعال در این زمینه ماست، تاسیس بانک  هدف

ی از اهمیت بانک ی بس که یگ از آژانسها در تجارت بیر ی ریسک سیاش الملل همیر های تخصیص تعییر

 .ها هستندهای مقصد، بانک در کشور 

ق  -2  غرب(-جاده ابریشم جدید )کریدور ترانزیت  بزرگ شر

ونقل و اتصال به کریدورهای  ها در تجارت و باالخص مناطق آزاد، حملمشکالت جدی کشور یگ از  

 .نقیل استو حمل



در حال حاضی یگ از مشکالت اساش کشور در این مورد است، توافق با کشوری که به شدت دنبال  

ی زیرساختر در جهان است )به احتمال قوی تفاهم ش چنیر
ی   25نامه  گسبر ی  ساله ایران و چیر ی در همیر  نبر

باشد(، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور کشورهایی که در مسبر ایران و راستا م

ی هستند، تخصیص وام تواند ایران را در ایجاد های آسیا، مهایی توسط بانک توسعه زیرساخت چیر

 .زیرساختر مستحکم و پایدار یاری دهد

و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمایی که شبکه کریدورهای  کریدورهای انتقایل تنها مسبر رفت  

ش آسان و شناختهمشخیص میان کشور  ای  شده ها وجود داشته باشد، درواقع بازارهایی آشنا، با دسبر

م  وجود  به  بازرگانان  نمونه برای  از  ی آید.  چیر اقتصادی  موفق کریدورها، کریدور    - مغولستان  -های 

به  یا  و  CMREC    اصطالحروسیه  است  خشگ  در  محصور  مغولستان کشوری  آنجا که  از  است. 

ی با ابتکار کمربند ترین کشور به او روسیه است، اکبر مراودات آنها با روسیه انجام منزدیک  گرفت. چیر

به خود متصل کرده و راه را برای تجار چیتی و مغویل هموار کرد. در حال حاضی     و جاده، مغولستان را

، بیشبر از روسیه است مراودات مغ ی  .ولستان با چیر

 بندیجمع 

داشته  اخبر  دهه  در  را  اقتصادی  رشد شی    ع  ی کشورهای که  بیر تجارت  دارند که  اطالع  از  اند،  الملل 

فت بوده است. از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به اصیل   ترین عوامل پیشر
ی

سادیک

ی با زیریک توانست راهطور کامضاء چند قرارداد نیست. همان  .سوی کشورش بگشاید  فناوری را به   ه چیر

های فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد، نیم کشوری که زیرساخت  طور تواند آن های علیم و بسبر

که باید تعامالت مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبییع و انسایی خود  

 .او قرار خواهد دادرا در اختیار 

د موثری که م ایط بردپس تنها راهبر نامه  برد در این تفاهم  -تواند طرف ایرایی قرارداد را به سمت شر

اتژی از قبل مشخص  ی اسبر کت سوق دهد، داشیر وهای  شده در تمام سطوح و مشارکت دادن شر ها و نبر

ه، در طرح ی ک مورد توافق است بوم با انگبر  .های مشبر

 

 

 



 

 

ی و خدمات پس از 
صنعت خودروی هرکشوری به دليل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبكه توليد صنعتر

ی محسوب مفروش، یگی از شاخص
ی

ده با  شود. این صنعت به لحاظ  های توسعه یافتگ ارتباط گسبر

ی  ی در اشتغالزایی ی کليدی محسوب شده و دارای پتانسيل باالیی
هایی از صنایع قبل و بعد خود، صنعتر زنجبر

ی و
ی

، فرهنگ ی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی
ایفا ميکند. صنعت خودرو به دليل   …و نقشر

در ساخت خودرو، مجموعهای   صنعت دیگر به لكوموتيو صنایع معروف ميباشد.   60ارتباط با بيش از

شيشه،   عایق،  پارچه،   ، ی شيميایی پالستيک،  )فلزی،  ی 
صنعتر مختلف  های  رشته  تكنولوژی  از 

ومكانيک، برق، متالوژی و ی دليل این  …الكبر ، مدیریت و اقتصاد به کار رفته است و به همیر (، طرایحی

از شاخص  یگی  عنوان  به  را  به حساب می صنعت  ی 
ی

یافتگ توسعه  ایران آورند.  های  صنعت خودروی 

ی بوده است، اما در مجموع، امروزه به عنوان بخش مهیمی از کل صنعت شاهد فراز و نشيب
های فراوایی

ی دارد. صنعت خودرو 
و اقتصاد میلی کشور محسوب ميشود، به نحوی که جامعه از آن انتظارات فراوایی

اجتماعی  مهم  اتفاقات  با  شدت  به  ميگذرد  و  برآن گذشته  آنچه  خاطر  همچون به  سياشی  و   

ی   ی و اقتصادی چه در روابط خاریحر
انقالب،جنگ تحميیلی و برنامه های توسعه ای چه در مسائل عمرایی

ی شده است. حتر پس از تحریم های آمریکا، کشورهای و یا دررابطه با وضع تحریم های ناعادالنه عجیر

ی از بازار کشور خارج   دیگر ارتباط صنعتر با ایران را کاهش دادند و به دنبال آن خودروهای چیتی نبر

مدت  از  پس  حال  ایران  شدند.  تجاری  یک  ی شر چیر است  قرار  است که  آن  از  حایک  اخبار  بریحی  ها 

 .تواند باعث شوسامان دادن به بازار آشفته ایران شوددرصنعت خودرو شده و این موضوع م 

ی الملیل، مشارکتالزمه رقابتر شدن اقتصاد ایران، با مواردی همچون، ایجاد فرهنگ تع دی امل بیر راهبر

، بازکردن بخش مایل به صورت تدریخر و مرحله  و اتحاد با کشورها و بازارها، مشارکت درتولید جهایی

جذب شمایه  و  اهم ای  میابد.  تحقق  خاریحر  مستقیم  کت روش  گذاری  توسعه شر اجرایی  های  های 

اتژی وی از اسبر ی برای بقاء، پبر ک با سازندگان  هایی نظبر شمایه خودروسازی و راه پیشگبر گذاری مشبر

و شمایه  دی  راهبر کای  ی شر یافیر ادغام،  یا  و  خرید  ک،  پلتفرم مشبر  ، با جهایی مستقیم خاریحر  گذاری 

بازار مقصد، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، و  به  انتقال بریحی عملیات  پشتیبایی مدیریتر و 

 .تحقیق و توسعه است 



ی    ی در حوزه صنعت خودرو و فرصت   25نامه  بال بررش ابعاد تفاهم به دن این میر های  ساله ایران و چیر

 .موجود برای همکاری و البته خطرات این مسبر هست 

ی بازیگر جدی عرصه اقتصاد جهان در قرن   رود، و در صنعت خودرو، این کشور به به شمار م  21چیر

ه ترین بازار عرضه خودروهای جدید بشمار ممتنوع  های سازندگان بسیار قوی  آید. در این کشور زنجبر

خودرو  قطعات  ساخت  زمینه  یدیک  (OEM)در  قطعات  بر   (OES) و  عالوه  و  است  شکل گرفته 

ه  هزنجبر ه های سازندگان، زنجبر ی  های طرایح اجزای خودرو، زنجبر ی در چیر های تست و تایید خودرو نبر

کت   .کندرح جهایی همکاری مهای بزرگ و مطتوسعه زیادی یافته و با شر

ی به صورت تخصیص در زمینه خودروهای کیفی و ارزان قیمت در  دنیا وارد عمل شده و میتوان  بازار چیر

ین مرجع خودروهای کیفی و ارزان قیمت برای سبد محصوالت خودرویی   این کشور را به عنوان بهبر

ی سال ویژه  دیگ با یکدیگر برخوردارند و بههاست از روابط اقتصادی نز ایران تشخیص داد. ایران و چیر

تحریم، چیتی  نیاز صنایع مختلف در دوران  مورد  و قطعات  اولیه  مواد  ی  تامیر منابع اصیل  از  یگ  ها 

تحریم به  ی  همیر در  هستند.  و  بوده  خودروسازی  چیتی خصوص  اگرچه  فعیل،  فعالیت های  ها 

حال کماکان بخش اعظم مواد اولیه و قطعات اند. با اینخودروسازی خود را در ایران به حداقل رسانده 

ی م موردنیاز قطعه  ی تامیر رسد با توجه  نظر م شود. حاال به سازان و خودروسازان داخیل از سمت چیر

سختر  به به  و  صنعت  بخش  و  ایران  اقتصاد  برای  تحریم  زیادی که  دردشهای  و  خاص ها  طور 

 نستر اما دنبال همکاری مستخودروسازی داشته، دولت ایران به 
ی بوده تا شاید ثبایر  با چیر

مر و طوالیی

 .بلندمدت را در اقتصاد تجربه کند

ی نشان م  25سند همکاری   ی نبر هم باز    ای رویدهد دو طرف برای آینده، حساب ویژهساله ایران و چیر

ی  خواهد از چیتی اند. اعم از اینکه ایران مکرده  ی نبر هزینه  دنبال استفاده کم به ها جذب شمایه کند و چیر

ی به  ،  دنبال حضور پررنگتر از منابع انرژی ایران و همچنیر ی تر در بازارهای کشورمان است و در این بیر

 .رودای جذاب برای آنها به شمار م»خودرو« گزینه 

ن در حوزه صنعت خودرو حاوی موارد زیر است 25نامه تفاهم  : ساله ایران چی 

ی   • کت همکاری بیر ک جهت  شر های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشبر

 های تولید عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه



کت  • اک مشارکت شر ِ چیتی با دو خودروساز ایرایی از قبیل اشبر های گذاری دانشهای خودرویی

ک وفتی در زمینه ایجاد پلتفرم  …های مشبر

انرژی طر  • فناوری  از  استفاده  بر  تمرکز  با  مرتبط  صنایع  و  تولیدخودرو  صنعتر  شهرک  ایح 

 تجدیدپذیر 

اتژیک در صنعت  ی قرارداد بلند مدت و اسبر  باشد تا همیر
خودرو برای بایستر این همکاری دارای الزامایر

 .برد ختم شود - ما به یک معامله برد

دها  :راهبر

ی در سالیان اخبر به بازار خودروی ایران تنها به عنوان یک بازار مرصف نگاه کرده و زمینه  ➢ چیر

قرارداد انتقال  این  جزئیات  باید  اول  درگام  بنابراین  است،  نیاورده  فراهم  را  فناوری  و  دانش 

ی آورده چیتی  اد  ها برای صنعت خودرو اعالم شود، تا بتوانیم از این قراردمشخص و همچنیر

ی که در اختیار چیتی  ی ی در مقابل آن چبر ها قرار میدهیم،  به نفع خود استفاده کنیم و همچنیر

های مناستر را بردارند، تا این قرارداد برای هر دوطرف سود داشته  ها قدموزنش چیتی باید هم 

 .باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود 

ها این نکته را مدنظر داشته باشیم که الزم است رمبا اشاره به بندهای این قراداد در زمینه پلتف ➢

ک تعریف شود که با این حساب میتوان محصوالیر با شمایه  گذاری بر روی یک پلتفرم مشبر

کت  ک تهیه و تولید کرد. در زمان حال بریحی از شر های بخش خصویص کشورمان برندی مشبر

ای  اند. به هرحال در دورها آغازکرده ارتباط خویر با خودروسازان چیتی دارند و فعالیت خود ر 

کت  ی م که شر با چیر ایران نشدند، همکاری  با  به همکاری  تواند های غریر هیچ کدام حاضی 

کت کمک های  کننده باشد، اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که مشکل ما با شر

از   ایران سالیان سال  ی دوباره تکرار نشود؛  کت غریر در خصوص چیر با شر های  قبل انقالب 

کت  ی از سمت آن های فرانسوی کار کرده و آسیب غریر ازجمله با شر  .ها دیده است هایی نبر

 مشاهده کردیم که اروپایی  ➢
ی ها  مسئله نقل و انتقال پویل و بانگ باید مشخص شود، در برجام نبر

این مسئله در عمل اتفاق اندازی خواهند کرد، اما  اعالم کردند که سازوکار مایل اینستکس را راه 

ی منعقد خواهد  نداد. حال با توجه به اینکه به نظر م رخ ی ایران و چیر رسد قرارداد بلند مدت بیر

ی آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل و انتقال پول  ها شد و تحریم 



ی بلوکه است،  چگونه خواهد بود؛ چراکه در حال حاضی چندین میلیارد دالر از مناب ع ما در چیر

نیم  نشود،  تکلیف  ی  تعییر مسائل  این  زمانیکه  تا  قرارداد  بنابراین  این  اجرای  به  چندان  توان 

ی بود   .خوشبیر

نکته حائز اهمیت در این قرارداد، زمان اجرای پروژه است. در حال حاضی خودروسازی ایران   ➢

ی بر موج آن سوار شده تحریم است و چیتی  ی همکاری  ن ممکن است شکل اند، بنابرایها نبر گبر

ی در حوزه خودرو، احتماال به بعد از لغو تحریم  ها موکول شود. این درحایل  جامع ایران و چیر

اگر   ایران، چیتی   25است که  بازار خودرو  از  را تحریک کرده و سبب تغیبر  سال استفاده  ها 

تحرییمسیاست  شهای  خواهد  آغاز  زودتر  ی  طرفیر بزرگ  مشارکت  شود،  این شان  البته  د. 

ی هست که چیتی  ها تا زمان لغو تحریم صبر کرده و در این مدت، مقدمات حضور احتمال نبر

 .ساله شان در خودروسازی ایران را فراهم کنند  25

باید عرضه  تولید کردن،  اقتصادی  و  پیمودن مسبر شی    ع رقابتر شدن  برای  ایران   صنعت خودروی 

های بسیار باالیی در کشور هایی از  دهد، به ویژه آن که پتانسیل های جدیدی را مورد مطالعه قرار  مدل 

ی وجود دارد، که با برنامه   .ریزی درست باید از این توانمندی استفاده کامل کردجمله چیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

دی میان جمهوری اسالم ایران و   هایهمکاری ساله 25ی برنامه  ، توافقنامه راهبر ی ک ایران و چیر
مشبر

ی است که طبق آن، شمایه  گذاری با حجم قابل توّجیه از سمت طرف چیتی در جمهوری خلق چیر

صنایع زیرساختر جمهوری اسالم ایران، صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر طبق این تفاهم نامه،  

ی دو کشور  یک بیر
د که بیش از های نظام، تسلیحایر و اطالعایر صورت مدر حوزه  همکاری مشبر گبر

 .ابعاد اقتصادی این قرارداد، توّجه کشورهای غریر را به خود جلب کرده است 

هرچند بریحی اظهارنظرها راجع به قرارداد مذکور با نگایه یک جانبه به این مسئله بیان شد و زمینه  

امون   دی پبر
ّ
دی و بلندمدت ساز ایجاد حواشر متعد این قرارداد گردید، اّما حقیقت توافق نامه راهبر

، مربوط به امروز و دیروز نیست و طریح است که یط چندین سال روی جزئیات آن از   ی ایران و چیر

 .است سوی هر دو طرف کار شده 

ی   ی صحبت از این قرارداد را بتوان در سخنان شر جیر مهور  ج، رئیس (Xi Jin ping) پینگشاید نخستیر

به تهران ، در سفر  ی ان دو کشور، درمورد یک همکاری   چیر  میان رهبر
دنبال کرد که اعالم کرد تواففر

دی   ی پیش   25راهبر نامه  توافق  نویس اولیهساله در ابعاد مختلف صورت گرفته است. کیم پس از آن، میر

ی در حوزه   در  های مورد نظر، به زبان  جامع همکاری میان ایران و چیر
ً
ماه  3انگلیش منتشر شد. نهایتا تبر

، این قرارداد به تایید رئیس جمهور ایران رسید و به وزارت امور خارجه مأموریت داده   1399 در نشستر

، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای  شد که یط مذاکرات نهایی با طرف چیتی

ی برساند  .طرفیر

دی،  این تفاهم  ، خود دارای سبر چند سالهنامه راهبر ی ی تا تایید از سوی طرفیر ای است اّما   از شکل گبر

های میان مدت دیگری است که در طول   نکته ی مغفول در بررش ها، سبر همکاری ها و تفاهم نامه

ی را   سال نهایی شدن این قرارداد، روند همکاری دو طرفه 5 جمهوری اسالم ایران و جمهوری خلق چیر

اتژیک بلندمدت، تثبیت شود حفظ و تق  .ویت کرد تا درنهایت درقالب این همکاری اسبر



ی مؤسسه مد نظر این تحلیل، بررش رابطه   ی و پنج بانک   (CITIC Trust) ی سیتیک تراستی مابیر چیر

عنوان به   ، برجام، ایرایی از  پس  ن  چی  با  ایران  بزرگ  قرارداد  ن  ارتباط  نخستی  سازی  زمینه  هدف  با 

ت پیش از تاییدنهایی قرارداد اقتصادی -تجاری
ّ
ی دو مل ده تر بیر

 .ساله است 25قوی تر و گسبر

 قرارداد ده میلیارد دالری با اژدهای آسیا

با اعالم خبر امضای یک قرارداد  1396شهریور   بانک مرکزی وقت،    10، ویل هللا سیف، رئیس کل 

ی و یک تفاهم نامه   تراستمؤسسه سیتیک  میلیارد دالری با رد یورویی با بانک توسعه میلیا  15چیر

، ُمهر تأییدی زد بر اینکه ارزش قراردادهای امضاشده ی ی مایل، به بیش   کشور درحوزه چیر فایننس و تأمیر

 .میلیارد دالر رسیده است  55از 

کت سیتیک تراست   شر

ی موردی که در این قرارداد به چشم م -مؤسسه خورد، جایگاه و و وجهه ی طرف قرارداد یعتی  اّولیر

گ، این  سیتیک تراست ی به عنوان یگ از مؤسسات مایل بزرگ جهان است. مطابق گزارش بلومبر

 در حوزه دارایی موسسه بزرگ 
ی کت مورد اعتماد چیر های مدیریتر است و از این رو به “اژدهای ترین شر

پرتفوی شمایه  است.  شده  مشهور  اوراقگذاری آسیا”  از  مجموعه کامیل  کت،  این شر بهادار،   های 

، صندوق صندوق سهام خصویص، بخش  دارایی اوراق قرضه بندی سهام  مایل  ی  تأمیر و  ک 
های مشبر

کت چاینا  ، بانک سیتیک، گروه جیدو، شر ی کتهای: بانک ساخت و ساز چیر است. ذیل خود مؤسسه شر

، به عنوان زیرمجموعه تعریف شده  ی س چیر کت پست اکسبر ی فیلم و شر در  سیتیک تراست اند. همچنیر

ی   کت مایل دنیا، از رتبه  500زمان انعقاد قرارداد، در بیر  .برخوردار بود 51شر

حضور اهّمیت  دیگر  تراست دلیل  سیتیک گروپ سیتیک  فعال  حضور  قرارداد،  این   CITIC)در 

Group)  ی خاطر انتظار م-در گروه های اقتصادی ی الملیل بود؛ به همیر رفت که با تمّسک به مایل بیر

ای قرارداد،  دروازهاین  عنوان  به  کت  شر بهره  ن  با  ی  همچنیر عمل کند.  جهان  به  ایران  از  ورود  ی  گبر

های کت  طرح توانمندی شر اجرای  درجهت  عامل سیتیک  عنوان  به  مؤسسه  این  بزرگ کشور،  های 

 بیشبر گروه تشی    ع اجرای پروژه
ی

د و درنتیجه سبب همبستگ
ّ
ی  -های اقتصادیهای متعد مایل ایران و چیر

 .شود 

ص است، از دالیل که از صحبت   آن طور 
ّ
از امضا مشخ بانک مرکزی در نشست پس  های مدیرکل 

 .ها استدر تشی    ع اجرای پروژه سیتیک تراست توّجه بانک مرکزی به این قرارداد، سوابق فعالیتر 



 های مدنظر در قراردادحوزه 

ی مایل معادل  شمایه  تأمیر قالب قرارداد  ایران در  ی در  ارزهای »یوان«   10گذاری چیر به  میلیارد دالر 

ی   کت »سیتیک   5و»یورو« بیر بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد با شر

ی مایل پروژه و صنعتر که    های تولیدی، عمرایی تراست« صورت گرفته بود. این شمایه، به صورت تأمیر

حوزه  و  بودند  یط کرده  قانویی  مراحل  اخذ  با  را  الزم  انرژی،  مجوزهای   ، آیر منابع  مدیریت  های 

ی بهره   …زیست و حمل و نقل و  محیط  مدت  مندی از خط اعتباری میان تخصیص یافته بود. همچنیر

ی در پروژه   .های تولیدی، صادرایر در دستورکار قرارداد بودچیر

شده بود که یگ از محورهای آن، بحث فایننس یک تراست«، به سه دسته تقسیم  کلیت قرارداد »سیت 

ی مایل پروژه   .ها بود که در یادداشت، توّجه ویژه به این مورد بودو تأمیر

د روابط اقتصادی ه به جایگاه نظام بانیک در پیشبر
ّ
 تجاری -توج

ی روابط یگ از پیش نیازهای مهم توسعه روابط بانگ به عنوان   قرارداد، توّجه به توسعه از نکات ویژه

د دیپلماش اقتصادی، نقش  انسایی و اقتصادی دوکشور است. علت این جایگاه نظام بانگ در پیشبر

ها و ریسک معامالت است. فلذا ها در ایجاد اطمینان و امنیت در روابط تجاری و کاهش هزینه بانک

ی  تلف، روابط کارگزاری دامنه دار و وسیع در حوزه توسعه روابط دو کشور در حوزه های مخ الزمه

 .بانگ است

 مهم در پازل روابط دو کشور  قطعه

ن پس از برجام است ن قرارداد بزرگ ایران با چی  ی نکته  .این قرارداد، نخستی  ی حائز توّجه، اشتیاق چیر

ی مایل پروژه   به تامیر
ی

کت سیتیک تراست   های ایران است که یک نمود آن در انتظار و اعالم آمادیک شر

ی مایل پروژه  کت چیتی یک سال پیش از امضای این   برای تقّبل تأمیر های کشور است. مدیران این شر

ی مایل برای طرحایمیدرو قرارداد، در سفر خود به ایران و در دیدار با مدیرعامل های  ، از برنامه تأمیر

 ایران خبر دادند و اعالم کردند آماده
میلیارد دالر در قالب فایننس به    10ارائه    معدیی و صنایع معدیی

 .ایران هستند 

یافانگ  از  (Zhou Yafang)ژو  »پس  بود که:  مطرح کرده  سفر  این  در  سیتیک،  ارشد گروه  مدیر   ،

اتژی خود را برای همکاری با ایران تغیبر داده و آماده ارائه  اجرای  
میلیارد دالر در    10شدن برجام، اسبر

که این پتانسیل وجود دارد که بخش قابل توجیه از این رقم، طوری هستیم؛ به قالب فایننس به ایران 



ی تأکید شده بود که مجوزهای الزم صنایع معدنن  و معدن به حوزه های  تا ماه   اختصاص یابد«. همچنیر

ی دریافت م  2016پایایی سال   ، در  2017میلیارد دالری از سال    10ی  شود و این بستهاز دولت چیر

ی ما ی تا آن جا پیش رفت که از ایمیدرو درخواست  های ایران ضف خواهد یل پروژهتامیر شد. این پیگبر

ایط الزم برای جذب منابع مایل، بهبر فراهم شده بود فهرستر از اولویت  های خود را ارائه کند تا شر

به   ی برای  ایران و چیر ی  ناظر به تشکیل دو کارگروه از طرفیر ی آن زمان، صحبتر  جریان  شود. همچنیر

میلیارد دالر باشد    5افتادن این فایننس و تشی    ع در فرآیند آن، در میان بود. سطح رابطه ابتدا قرار بود  

ی به  8که این مبلغ به   .میلیارد دالر افزایش یافت  10میلیارد و در نهایت نبر

را عامل پس از امضای قرارداد در پکن )مرکز سیتیک گروپ(، ویل هللا سیف، قرارداد سیتیک تراست  

ی به دلیل اهمیت موضوع   اضافه شدن جنبه  دو کشور اعالم کرد. همچنیر
اتژیک به روابط تاریخی اسبر

ک مذکور در قرارداد، امید بود ها و  سبب تقویت روابط دو کشور در سایر زمینه  سیتیک تراست مشبر

ی  ت شود. همچنیر
ّ
 بیشبر دو مل

ی
، اعالم کرد ، معاون سیتیک گروپیوسنگ چن عامیل برای همبستگ

پروژه این قرارداد و اجرای  ی مایل  را زمینه ساز همکاری تأمیر تقویت  های مدنظر  بیشبر و عامل  های 

ده -روابط اقتصادی  .بیند تری در آینده م تجاری با ایران در سطح گسبر

، بسیار بیشبر ساله ی همکاری  25هرچند حجم شمایه گذاری در برنامه ی   ی ک ایران و چیر
های مشبر

ت زمان مدنظر، بسیار طویل تر از تفاهم نامه های پیش از آن است 
ّ
از قراردادهای مشابه قبیل و مد

دی ساله، امری چند روزه    25اّما همانگونه که در ابتدای کالم ذکر شد، تصویب و تایید توافقنامه راهبر

، مرهون تجارب و ه ی پازل این قرارداد را بخشر ق  مکارینبوده است؛ شاید بتوان شکل گبر
ّ
های موف

ی دو کشور دانست که ثمره ی سایر قراردادها و تفاهم های صورت پذیرفته در حوزه های مایل  نامه بیر

 . سیتیک تراست است، قراردادهایی نظبر 

 

 

 

 

 

 



 

 

ی را م  25قرارداد   ایران و چیر از گامساله  ش همکاری توان یگ  بازار و گسبر های  های مهم در توسعه 

ی   ی دانست. با توجه به تجربیایر که سیاش و اقتصادی بیر جمهوری اسالم ایران و جمهوری خلق چیر

های اخبر از مذاکره و توجه به غرب داشته، کارشناسان معتقدند در این مجال  جمهوری اسالم در سال 

کای جدیدی که در منطقه و جهان در حال ظهور هستند و اهداف آن ها همپوشایی  بهبر است با شر

اکت درزمینه توجیه با قابل  .های اقتصادی و سیاش نمایداهداف ایران دارد، اقدام به شر

ی از حیث کلّیت، موضوع قابل قبویل ا  25قرارداد   دهای فناورانه  ساله ایران و چیر ست؛ اما از جهت راهبر

ایران در و دانش این امکان وجود دارد که   
ً
برنامه اجرایی مناستر تدوین نگردد، طبیعتا بنیان چنانچه 

ی استفاده از ظرفیت  الملیل، بدون های این قرارداد ناکام بماند. تجربه نشان داده اگر در قراردادهای بیر

اتژی مناسب، انتظار  انتقال فناوری از طرف مقابل را داشته باشیم به مطلوب خود   طرایح یک اسبر

کت نیم  یا انتقال فناوری پژو فرانسه به ایران در رسیم. موضوع انتقال فناوری شر های نفتر به ایران 

ک در قرارداد هردوی آنسال   هیچهای اخبر که انتقال فناوری جز مشبر
ً
طورجدی  وقت به ها بود، عمال

 .اتفاق نیفتاد 

نمونه ای از  موضوعات،  فناوری سوق  ن  انتقال  برای  مناسب  اتژی  اسبر تدوین  به  نیاز  است که  هایی 

 منطق حاکم بر کشورها در حوزه دانش و فناوری بهم
ً
گاه به کشور ای است که هیچگونه دهد. اصوال

 شریز دانش خود  مقابل اجازه نزدیک شدن به مرزهای دانش خود را نیم 
ً
یا دانش و دهند بلکه نهایتا

اوری
ّ
فروشند. اما از دانش تا فناوری، های قدییم خود را در قالب قراردادهایی به سایر کشورها مفن

تواند ما را به مرزهای درستر و با هوشمندی دنبال شود م های مشخیص وجود دارند که اگر به حلقه 

 .دانش و فناوری طرف مقابل برساند 

شده است. در این قرارداد به موضوعات اقتصادی  ضمیمه تنظیم   3بند و    9نویس این قرارداد در  پیش 

ی در این قرارداد بطور خاص مدنظر قرارگرفته است  ای شده است و توجه ویژه   .حوزه دانش و فناوری نبر

ان اثرگذاری در حوزه ی های اقتصادی، فناوری و گردشگری"  دربند دوم این قرارداد به موضوع "افزایش مبر

ش همکاریاشاره ی گسبر ی دانشگاهشده است. همچنیر ی دربند دوم ها، بخش ها بیر های فناوری و علیم نبر

ضاحت به موضوع  این قرارداد به  2و    1قرارداد قیدشده است. عالوه بر این موارد، در ضمائم  این  



کت بومانتقال دانش و حمایت از زیست  ش همکاری با شر بنیان های دانشهای فناوری و نوآوری و گسبر

 .تأکید شده است

ی قرارداد تمام این موارد نشان از آن دارد که رویکرد انتقال دانش و توسعه فناو  ری محور، مدنظر طرفیر

 دو کشور در ساحت  بوده است. اما آنچه بیشبر حائز اهمیت است، تفاوت 
ی

های اقتصادی و فرهنگ

فعالیتزمینه  و  دانش ای  به های  ی  چیر است.  وسیع  بنیان  ارتباطات  و  قوی  انسایی  وی  نبر واسطه 

ی  ی ساالنه  طور م( توانست به 1980الملیل بعد از دوره اصالح خود )دهه  بیر درصد رشد را   10یانگیر

ی توانست یک صنعت خودروسازی قابل اندازی کرده  سال راه  10قبول را ظرف مدت  تجربه کند. چیر

ی  ی به و وارد بازارهای بیر  ساختار اقتصادی چیر
ً
ای نیست که در ایران به دنبال  گونه الملیل شود. طبیعتا

تواند برای ایران شود مال فناوری مطرح مسازی آن باشیم. اما موضوع که در خصوص انتقپیاده 

 .بسیار راهگشا باشد 

ی    همیر
ً
 در زمان اجرای پروژه ندارند. چراکه اساسا

ً
 کشورها تماییل به انتقال فناوری مخصوصا

ً
اصوال

آن درآمدزایی  موجب  به فناوری  و  موافقت نیم ها شده  آن  انتقال  با  ازنظر راحتر  موضوع  این  کنند. 

 و خودرویی این را تجربه کرده  اقتصاد سیاش،  
امری بدییه است و ایران در موضوع قراردادهای نفتر

 .است 

 از دانشگاه
ً
ها و مراکز علیم  مسبر خلق دانش تا رسیدن به فناوری و عرضه آن در بازار مرصف، معموال

تجاری حوزه  وارد  دانشگاه  و  صنعت  ی  رابطیر طریق  از  و  مآغازشده  دانش  از سازی  بعد  شود. 

کنند. سازی دانش و تبدیل آن به فناوری، یعتی ابزار حل یک مسئله، آن را به بازار عرضه م جاری ت

دانشگاه  در  دانش  نیست که  مراکز علیم شکل مشگ  و  فناوری ها  به  را  آن  و بخش صنعت،  د  گبر

ی را به نحو  توان انتقال دانش و فناور کند. با تمرکز روی این دو نهاد کلیدی ممرصف تبدیل مقابل

ی در حوزه زیرساختر برای تحقق رشد  احسن دنبال کرد. عالوه بر این موضوع، موضوعات دیگری نبر

د. اما آنچه ایران در این توافق  بنیان دانش  د  ساله باید به   25های کشور باید مدنظر قرار بگبر عنوان راهبر

ها داشته باشد  بنیانری و توسعه دانش مدنظر قرارداد تا بتواند حداکبر ظرفیت را در حوزه ارتقای فناو 

 :شودحوزه تعریف م 4در 

 

 



ش همکاری  .1  های دانشگاه گسب 

ه اقتصاد دانش عنوان مهد تولید دانش واصیلها بهدانشگاه  ین فرصت ترین حلقه در زنجبر بنیان، بهبر

م ایجاد  ایران  برای  پژوهش را  ش  با گسبر تا  در  کنند  دانشگایه  فناوری  حوزههای   ، صنعتر های 

ی تحقیقات، دانش دست  ورت اطالعات و همچنیر ی مطالعه و مبادله نماید. لذا ضی اول را با کشور چیر

نشست  برگزاری  زمینه  دانشگاه دارد که  تحقیقات موضوع  انجام  و  بازدید  علیم،  توسط های  ها، 

ی در آغاز قرن  د. کره جنویر نبر  قرارداد مدنظر قرار گبر
ی ای جامع، به موضوع  تدوین برنامه  با  21طرفیر

ی از دانش خاریحر و تأکید بر فعالیت بهره   .های فناورانه داخیل پرداختگبر
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مناقصه  در  است که  این  مهم  کت نکته  شر با  اولویت  همواره  میل  دانش های  یا های  داخیل  بنیان 

ی باشد. این  بنیان دانش  ک با چیر
ی ظرفیت دانش های مشبر های  بنیان قرارداد نباید منجر به نادیده گرفیر

وی کار چیتی شود  نبر
 .داخیل به بهانه ارزایی
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ی با یکدیگر بنیانعقد این قرارداد و فراهم شدن زمینه ارتباطات دانش    ایران و چیر
ها و مراکز تحقیقایر

ی دو کشور افزایش دهد. ازآنجاکه هسته اصیل  تواند سطح ابتکار و خالقیت و در م نهایت نوآوری را بیر

ی است.  باشد، هر تالشر در این حوزه قابلبنیان حول موضوع نوآوری ماقتصاد دانش توجه و تحسیر

نمایشگاه  منطقه برگزاری  در  نوآوری  هاب  ایجاد  و  آیر  استارت  و  نوآوری  زمینه  در  ک 
مشبر های 

، مبه  های خویر در راستای تحقق این هدف و رشد بخش خصویص در گام   تواند صورت مشارکتر

 .کشور باشد

 ایران، قطر، در تالش است تا شهر دوحه را به مرکز شآمد آموزشر در منطقه منا تبدیل  
ی

در همسایگ

وپرورش، علوم و توسعه جامعه قطر«، شهر آموزش را تأسیس کرده و از  رو »بنیاد آموزش کند. ازاین 

بایی م ،  2009سال   ی  آموزش را مبر
ی م دوحه اجالس سالیانه نوآوری جهایی تواند در این  کند. ایران نبر

، اجالش را برای جمع  ی ی کشورهای همسو برگزار راستا با مشارکت چیر آوری و تبادل دانش و فناوری بیر

 .نماید 



ک بخصوص در حوزه محیط اجرای پروژه ات اقلییم و  های مشبر های پاک که در  انرژیزیست و تغیبر

م  ذکرشده  ی  نبر شکل قرارداد  برای  خویر  زمینه  دیه کسب تواند  شتاب  و  همکاری  ی،  وکارهای  گبر

ی باشد دانش   .بنیان در ایران و چیر

 

ن مال فراهم  .4 های تأمی   سازی بسب 

د. امکان انتقال  ی مایل نوآوری عامل مهیم است که باید در محاسبات، موردتوجه قرار بگبر وجه و  تأمیر

ش زمینه همکاری ی مایل دانش های مایل بخصوص در حوزه شمایه گسبر تواند ها مبنیان گذاری و تأمیر

کت یگ از امکانات مهم برای شتاب د های دانشدیه و جذب شمایه شر بنیان در ایران باشد. این راهبر

کت گونه باید به  ی در این شر قول فراتر نرود و این موضوع، ها، از حد معای اتخاذ شود که سهم بازار چیر

نیازمند تنظیم گری است. به  کت طور متقابل، امکان شمایه خود  ایرایی در پروژهگذاری شر های  های 

 .تواند عامل رشد مهیم در این زمینه باشد-چیتی هم م

ی فرصت خویر برای جمهوری اسالم ایران است تا رشد اقتصادی خود را  25قرارداد    ساله ایران و چیر

دیگر، رشد اقتصادی بیانصورت انتقال دانش و فناوری و بهبهبود دهد و چنانچه این رشد اقتصادی به 

ین منفعت را برای ایران خواهد داشت. عیلصورت دانش به  رغم اینکه در مفاد و  بنیان باشد، بیشبر

ی  شده اما تجربه ثابت  ضمائم این قرارداد به موضوع حمایت و انتقال فناوری اشاره  کرده که بدون داشیر

اتژی مناسب، امکان بهره   .مندی از دانش کشور دیگر حتر با عقد قرارداد، وجود ندارداسبر

د زمینه از مهم  دهایی که در این قرارداد باید مدنظر قرار گبر سازی برای انتقال دانش است.  ترین راهبر

ش همکاری دها گسبر ی دو کشور، اازجمله این راهبر ها در  بنیانولویت دادن به دانش های دانشگایه بیر

ی فراهمریزی جهت شتاب مناقصات، برنامه  ی  دیه اکوسیستم نوآوری کشور و همچنیر  تأمیر
سازی بسبر

 .مایل برای جذب شمایه در کشور است 

 


