رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت روادﯾﺪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ
در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدی در
ﺳـﻤﯿﻨﺎر »ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺟـﺎده اﺑﺮﯾﺸـﻢ درﯾـﺎﯾﯽ
ﮔﻮاﻧﺪوﻧﮓ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ« ﺿﻤﻦ ذﮐﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،دﯾﺪار
رو در رو و از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ روادﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و
ﺗﺠﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ روادﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و
دوﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ،ﺧﺮﯾﺪ
و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﭘﻮل و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ
ﭼﻤﺪان ﭘﻮل ،ﺗﺠﺎرت ﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
و ﻓﺮوش اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی

ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدی اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد را از
ﭼﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت آﺳﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد از آن ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺸﺎور ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ
ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن اﺳﺖ و در ﻣﺴﯿﺮ اﺣﯿﺎء ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص و
ﻧﻔﻮذ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ اول ﮔﺎز و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎدن ﻏﻨﯽ اﻣﺘﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﺬاب
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﺣﯿﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻗﺮن  ۲۱اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﮓ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز رواﺑﻂ راﻫﺒﺮدی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در  ۲۰۱۶اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺷﺪ  ۹.۶درﺻﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ۸.۳درﺻﺪی اﯾﺮان
ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻣﺎدﮔﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم
ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان
اﺧﺬ وﯾﺰا ﺑﺮای دو ﻃﺮف اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ

و ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ زودی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎ
ﺗﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﻮﻧﮓ اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﺠﺎرت در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر را
آﻣﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎری
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه
ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻔﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺎور ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧﯿﺮا ﭘﯿﺮو ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﻮدرو
ﺗﯿﮕﻮ ﻫﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ژﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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