جایگاه آموزش و پژوهش در رشد وتوسعه چین امروز
دکتر فریدون وردی نژاد 1
چکیده
در دنیاي امروز كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل با یكدیگر هستند .حضور در رخدادهاي جهاني و گریز
از حاشیه نشیني ایجاب مي نمایند كه همة كشورها دیپلماسي اقتصادي كارآمد و مؤثري براي پیشبرد اهداف خود داشته باشد.
كوشش هر کشوری براي دستیابي به موقعیت بهتر در اقتصاد جهاني مستلزم شناخت دقیق امكانات ،توانایيها و فرصتهاي موجود
است.
شاید امروزه جذب مدیریت ،تجربه و سرمایههاي خارجي ،انتقال تكنولوژي ،صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از اولویت
باالیي در مناسبات سیاسي و اقتصادي ملت ها برخوردار باشد .اما توجه به این نكتة اساسي خالي از فایده نیست كه مزیتهاي
آموزشی و نیروی انسانی براي بسیاري از صاحبان سرمایه ،بازرگان و صاحبان بنگاههاي اقتصادي وسوسه انگیز است.
از آنجایي كه اقتصاد ملي کشورها از دو مسیر تجارت و سرمایه گذاري با اقتصاد جهاني مرتبط ميشود ،بر دولت و بنگاههاي جویاي
كسب و كار فرض است كه قوانین و مقررات ضروري براي ایجاد تسهیالت بیشتر در این مسیر را سرلوحه كار خود قرار دهند تا
اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني تعامل سازندهاي داشته باشد.
کلید واژه ها:
آموزش و پژوهش در چین،مدل چینی ،توسعه چین ،تفکرعملگرایانه ،چینی های ماورای بحار

. 1عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مقدمه
با توجه به اهمیت نیروی انسانی و مزیت رقابتي باالي آن در ایران و نیز محوریت این بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابیت
بازار ایران براي بسیاري از كشورها  ،ایجاد یك ساختار اعتماد آفرین در بنیانهاي تحقیقی و پژوهشی كه در برگیرنده منافع پایهاي
كشور باشد ،ضرورتي اجتناب ناپذیر دارد.
اما سؤال اصلي این است كه توسعة ایران در راستاي سند چشمانداز  20ساله چگونه و با چه ویژگيهایي باید دنبال شود و آیا
تجربیات و دستاوردهای آموزشی سایر کشورها می تواند حاوی آموزه های عملی برای ایران باشد و آیا ایران قادر است از تجربیات،
دستاوردها و آموزههاي سایر ملل جهان درسهاي ارزشمندي بیاموزد یا خیر؟
بدیهي است در هر كشوري « راه توسعه » و رسیدن به « آرزوهاي ملي » ،با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها،
ارزشها و داشتههاي بومي و ملي ممكن و مقدور است.
بر این اساس شاید نتوان گفت كه الگوي سایر كشورها در مدار توسعه ایران قابل پیاده سازي یا كپي برداري است ،اما بهرهگیري از
تجربههاي آن كشورها ،مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشتهها و مقدورات و شیوههاي موفقیت سایر ملتها
ميتواند درسهاي آموزندهاي براي مسیر توسعه پر فراز و نشیب ایران باشد.
بیان مساله
چین امروز ،با چین دیروز فاصلهاي معنيدار پیدا كردهاست .در این كشور ،پیشبرد اصالحات اقتصادي و تداوم و تكمیل سیاست
درهاي باز ،حفظ ثبات و آرامش سیاسي و اجتماعي ،همراه با توسعه وحدت و یكپارچگي ملي ،وظیفهاي همگاني محسوب ميشود.
این اصل از ابتداي سال  1978كه اصالحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز ،محور تغییرات ساختاري و جوهري چین بودهاست و
چینيها آن را به عنوان "اصالحات اقتصادي و سیاست درهاي باز بر مدار اقتدار سیاسي و امنیتي" ميخوانند.
اصالحات عملگرایانه دودهه گذشته ،سیاست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هیچ گاه چینيها را از توجه به اهداف و مصالح
ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چین شتاب كنترل شدهاي ،بر بستر راهبردها داشته است.
نظارت دولتي بر آموزش و پژوهش و تدوین برنامه های توسعه ای ،پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چین اعمال
ميشود و برنامههاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواستهاست كه این انحصار را بشكند .البته این تمركز و نظارت ،به گونهاي
استادانه تعبیه شده است كه مزاحمت عمدهاي براي سیاست اصالحات و درهاي باز ایجاد نكند.
دولت چین تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوین ،سرمایه و دانش فني و مدیریت خارجي و اصالح مقررات داخلي

كشور ،از طریق سیاستهاي تشویقي و اعمال تسهیالت ویژه ،توان آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی را در قالب سرمایههاي
شگفتانگیز به چین سرازیر كند.
این حركت كه حاصل دوراندیشي و ذكاوت چیني است ،زمینههاي پرورش نسل جدید مدیران چین را فراهم آورده و چین امروز را به
كارخانه دنیا مبدل كردهاست؛ به گونهاي كه مسابقهاي همه جانبه براي حضور و جایابي در این اقتصاد ،میان تولیدگران و كارآفرینان
جهان شكل گرفته است.
بر همین اساس  ،مطالعة اجمالي روند « رشد اقتصادي » و دستاوردهاي دو دهة گذشته جمهوري خلق چین ميتواند « جزوهاي
كمكي » و « تجربهاي آزمون شده » براي تخفیف خطاهاي احتمالي و وسیلهاي براي عبور از تهدیدها و ربایش فرصتهاي ایران
اسالمي تلقي گردد.
پیشینه بحث:
پس از انقالب  1949و حاكمیت كمونیستها بر این كشور و با عبور از سالهاي نخستین انقالب ،همواره دو جناح قدرت در حزب
كمونیست چین ظرفیتهاي ملي را به صورت مشاركتي اداره كرده و در رهبریت این كشور به بحثهاي جدي پرداختهاند.
در یكي دو دهه نخست انقالب ،این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او از رنگ و بوي چنداني برخوردار نبود اما همواره سؤاالتي
نظیر پرسشهاي زیر در میان نخبگان و كادرهاي حزبي جریان داشت:
 -1آیا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چین است یا خیر؟
 -2عنصر ناكار آمدي در بدنة دولت را چه باید كرد؟
 -3تورم نیروي انساني آموزش ندیده و سنتی در ساختار اقتصادي دولت چه هزینه ای را به اقتصاد چین تحمیل می کند؟
 -4چرا بهرهوري نیروی انسانی دراقتصاد چین پائین است؟
 -5چگونه باید فنآوري فرسوده چین را با تكنولوژي و مدیریت روز آمد اصالح كرد؟
 -6مدیریت ،سرمایه ،اطالعات و توانایيهاي چینيهاي ماوراء بحار و سایر ملتها را چگونه ميتوان به پكن متصل نمود؟
بنابراین ،مقاله حاضر تالش دارد تا با بررسی روند توسعه و اصالحات چین ،درس های احتمالی برای بهرهگیري از تجربههاي آن
كشور و شیوههاي موفقیت چین به عنوان نمونه ای موفق را در مسیر توسعه پر فراز و نشیب ایران مد نظر قرار دهد.
آغاز ماجرا
ماجرا از دهة  80و با قدرت گیري بیشتر جناح عملگرا و اصالح طلب خسته از انقالب فرهنگي (  66 -76میالدی ) وارد مدار
جدیدي شد و تفكر عمل گرایانه بجاي تفكر ایدئولوژیك و جهان ستیز،گفتمان غالب جامعه گردید.
در این مرحله ،باشعارهاو گفتمان دوران دگردیسي ،سیاستهاي آرماني به سیاستهاي ملي تغییر یافت و تحوالت ساختاري و جوهري
آغاز شد.
این شعارها عبارت بودند از:
 -1ساختن چین بزرگ  ،مرفه و پیشرو وظیفهاي همگاني است.
 -2رفاه عمومي و توسعه صلح وظیفه حزب و دولتمردان است.
 -3همة قشرهاي اجتماعي با رهبریت حزب باید در سیاست درهاي بارز و توسعه اقتصادي مشاركت نمایند.
 -4دوستي با همه كشورها و حل و فصل مسایل با همسایگان سرلوحة حركت سیاستمداران خواهد بود.
 -5عقالنیت جمعي و استفاده از همة توانها در تصمیم سازي براي همگاني كردن فرهنگ توسعه ضروري است.
 -6تولید انبوه با حداقل هزینه ،قیمت ارزان و تصرف بازارهاي گوناگون هدف بخشهاي تولیدي و تجاري خواهد بود.
سیاست خارجي چین
در سیاست خارجي ،جمهوري خلق چین اصول پایداري را در مدار سیاست خارجي خود قرار داد و آن را  5اصل همزیستي
مسالمتآمیز خواند:
 -1احترام متقابل به حاكمیت و تمامیت ارضي كشورها
 -2عدم تجاوز
 -3عدم مداخله در امور دیگران
 -4برابري و نفع متقابل
 -5همزیستي مسالمت آمیز با سایر كشورها

بر این اساس ،چین بر صلح و ثبات منطقهاي و جهاني ،پرهیز از هر گونه تنش با همسایگان و قدرتهاي مهم و اصرار بر حل و
فصل مسالمت آمیز مناقشات و اجتناب از هر گونه رقابت و مسابقه براي تعریف حوزه نفوذ و قدرت روي آورد.
چین در دو دهه گذشته ،با بهرهگیري مناسب از فضاي « جنگ سرد » و رقابت ابر قدرتهاي آن دوران ،امكانات بینالمللي را در
اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتالیزوري مناسب به نام
« چینيهاي ماوراء بحار » ،استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعیت بینالمللي خود را پي گرفت.
در این راستا ،حزب كمونیست با كنار گذاردن آرما نگرایي مبتني بر تفكرات حزبي و سوسیالیستي در روابط بینالمللي ،تمركز بر
تأمین منافع ملي و پرهیز از مواضع پرهزینه را برگزید.
برنامه ریزی برای نیروی انسانی
دولت چین در سالهای آغازین حرکت با تشكلیل" وزارت چینيهاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش
ارتباطات فرهنگي ،اقتصادي و سیاسي خود را با چینيهاي مهاجر و نخبگان کارآزموده آن سوي )NGOخصوصي و مردمي (
مرزها برقرار كرد .دستاورد این حركت ،تماس سازمان یافته با چینيهاي متخصص ،نیروهاي كارآمد و صاحب تجربه ساکن
در سراسر جهان بود كه در پرتو این سیاست و جذب نخبگان چیني از سایر نقاط جهان ،زمینه )China Townدرشهركهاي چیني(
بهرهبرداري از  30میلیون چیني کاردان و آموزش دیده و مجرب آن سوي مرزها فراهم شد.
این حركت توانست به تعاملي دوسویه و موفق تبدیل شود و مدیریت ،ارتباطات ،اطالعات ،مهارت و سرمایه چینيهاي خارجنشین را
به بازار چین وارد سازد.
بهدنبال حضور گسترده چینيهاي مقیم خارج ،شركتهاي بزرگ و كمپانيهاي بینالمللي تشویق شدند كه سرمایههاي خود را به چین
منتقل كنند و امروزه این شبكه به" حلقه اتصال چین با دنیاي صنعتي و كشورهاي غربي" تبدیل شدهاست.
توانایيهاي برشمرده ،موجب شد كه اقتصاد چین از جایگاه برجستهاي برخوردار شود و دولت این كشور توانسته است با استفاده از
پول ،سرمایه ،مدیریت و تجربه دیگران ،اقتصاد خود را تواناتر و پویاتر سازد.
اتخاذ این سیاستها حاصل ارزیابي واقعگرایانه از توان و قدرت پكن و اجتناب از سیاستهاي شتابزده ،سریع الوصول و زود بازده
بود.
بنابراین ،روشن است كه برگزیدن سیاستهاي هدفمند وبرنامه ریزي شده در حوزههاي علوم ،فناوري ،تحقیقات وپژوهش ،شرایط رو
به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخته و شاید بتوان گفت برگزاري المپیك  2008پكن نقطة عطف دیگري در گذار چین از « دوران
سنتي » به دوران مدرن و صنعتي نوین خواهد بود.
واقعگرایي حزب كمونیست چین ،خطر پذیري و بيباكي دنگ شیاثونیگ و فشارهاي اقتصادي سه عامل اصلي براي گذار چین از
قطعة ( 49-79میالدی ) بود كه به « دوره اول چین » مشهور است و الگوي توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروي بود.
ژانویه  1979در تاریخ چین نقطه عطفي تاریخ ساز محسوب ميشود و سفر دنگ به ایاالت متحده و انعقاد قراردادهاي همكاري
علمي ،آموزشی و فني دو جانبه ،پیوندهاي نویني براي انتقال تجارب علمي جهان به چین فراهم كرد .در این مرحله ده ها هزار چیني
در قالب تیمهاي آموزشي و كاري و تحصیلي به خارج رفتند و سلسلهاي از دانشمندان و مدیران و مهندسان نو اندیش چیني پدیدار
شد.
از نظر اجرایي ،در فاصله سالهاي  84تا  95میالدي مناطق ویژه اقتصادي و پاركهاي فناوري وتحقیقاتی دنبال و طرحهاي آموزشی
و پژوهشی ویژهاي به اجرا گذارده شد.

مهمترین برنامههاي آموزشی ،پژوهشی
 -1برنامة مشعل:
) High Techیكي از طرحهاي مهم دولت چین برنامه مشعل بود (  ) 1998كه در قالب آن چین حدود  50منطقه توسعه فنآوري (
در مناطق و نواحي ایجاد كرد و دانشگاهها به صنعت متصل گردید و معافیتهاي مالیاتي و وامهاي تسهیالتي براي شركتهاي بزرگ
منظور گردید.
 -2برنامه : 63
این برنامه شامل اولویتهاي استراتژیك در عرصة اقتصاد بود ،هدایت فنآوري اطالعات ،لیزر ،فنآوري علوم دریایي و فضایي و
بیوتكنولوژي و مواد عالي و فنآوري خودرو را شامل گردید و تسهیالت دولتي و دستاوردهاي كشورهاي صنعتي در این مسیر تسهیل

گردید.
 -3برنامه صاعقه:
این حركت « ،توسعه روستایي » چین از طریق پیشرفت علوم و فنآوري تولید كشاورزي را از  1985به بعد همراه با آموزش
عمومي روستاییان و همگاني كردن علوم كشاورزي مكانیزه مورد هدف قرار داد.
 -4برنامه اشاعه علوم و تكنولوژي:
این برنامه مبتني بر حمایت از مراكز و شركتهاي دولتي بود و توسعه علمي و فني در عرصههاي تجاري و اقتصادي را دنبال
ميكرد و دستاوردها و تجربیات مدیران آموزش دیده و چینيهاي ماوراء بحار را در اختیار مدیران سنتي شركتهاي دولتي قرار
ميداد .این برنامه از سال  1980به بعد دنبال شد.
 -5برنامه ملي توسعة اولویتهاي تحقیقات بنیادین:
این برنامه از سال  1997به بعد استراتژيهاي چند وجهي براي توسعه پژوهش و تحقیقات در علوم پایه را هدف قرار داد و به
تشویق مادي و معنوي در حوزههاي اقتصاد ،انرژي و بهداشت و عرصه فنآوريهاي نو توجه نمود.
 -6برنامه تولیدات جدید ملي:
این برنامه همپاي با گسترش همكاريهاي چین با جهان خارج ،استانداردهاي جهاني و مالكیت فكري و ثبت اختراعات و فنآوريهاي
باال را در رأس برنامهها قرار داد.
نتیجه عملی اجرای این برنامه ها فراهم سازی زمینه ها و زیر ساخت های توسعه ای چین بود که مدل و الگوی توسعه بومی چین را
فراهم آورد.
مدل و الگوي توسعه چیني
مدل رشد اقتصادی چین ترکیبی از آموزه های غربی و داشته های بومی است:

این الگو جهت دهنده تمامي برنامهها و موتور حركت اقتصاد چین است .
در اصل مدل توسعه چین ،تركیبي از عقالنیت و نظم عقالیي و سود محور غربي ،همراه با ویژگیهاي بومي چیني است.
در این مسیر اصالحات نهادي و قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصالحات در
چارچوب مکانیزم اجرایی رشد چینی همچنان ادامه دارد:

جمعیت قانع ،كاري ،صبور ،سازمان پذیر و امیدوار چین ،بهمراه ساختار سراسري و پرقدرت حزبي ،امنیت اجتماعي و رواني
مناسبي براي جذب سرمایههاي خارجي فراهم آورد كه زبان مسالمت آمیز در سیاستخارجي و سیاستهاي آتشي جویانة منطقهاي هم
نقش پشتیبان ،حمایتگر و همكار در این سیاست را ایفاء نمود.
بر این اساس ،میزان سرمایههاي خارجي تزریق شده در آموزش ،پژوهش وپارکهای صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی در دو دهه گذشته ،از مرز 600میلیارد دالر گذشته است و به عنوان مثال فقط در سال  2005مبلغي نزدیك به
65میلیون دالر سرمایهگذاري خارجي در چین تحقق یافتهاست.
با پدید آمدن چنین شرایطي ،دگردیسي معناداري در مدیریت ،كنترل ،برنامهریزي و هدایت چین به وجود آمدهاست و نسل نویني از
مدیران در كنار قلههاي ثروت در شركتهاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردهاند.
این مدیریت جدید كه تجربه  ،آموزش وکارایی مدیریت منابع و سرمایههاي خارجي را دارد ،بخشهاي سودآور تولیدي و بازرگاني را
اداره كرده و مدیریت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي دیگر توان ادامه این روند را ندارد و باید مدیریت منابع خارجي آرام آرام
به بخش خصوصي سپرده شود كه این امر موجبات تحول در نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.
نتیجه گیری

در یك جمعبندي كلي ميتوان گفت كه آنچه امروز چین را به « كارخانه دنیا » تبدیل كرده و به توسعه سریع علوم و فنآوري و
جهاني شدن این اقتصاد انجامیده است ،شناخت همه جانبه و دقیق تحوالت اقتصادي دنیا و بهرهگیري مناسب و بهنگام از امكانات
آموزشی و تجربی سایر ملل است.
این تعامل با همكاري مدیریت هوشمند و ساختار یافتة حزبي و توانایيهاي مدیریتي ،ارتباطاتي ،سرمایهاي و اطالعاتي چینيهاي
ماوراء بحار حاصل شده است.
چنین بود که رهبریت و مدیریت كارآمد چین قادر شد با فراهم ساختن زیر ساختهاي الزم و جذب چینيهاي آن سوي آبها،
شركتهاي چند ملیتي و صاحبان سرمایه و كارآفرینان پرتجربه را به كنارههاي دیوار چین عالقهمند سازد.
پس باید گفت ،توان رقابتي چین امروز متكي بر توانائيهاي بسیاري است كه از جمله ميتوان بر توسعه هدفمند و برنامهریزي شده،
توسعه مراكز تحقیق و توسعه ،همسان سازي قوانین و مقررات با تحوالت عرصة تولید و تجارت جهاني ،دیپلماسي اقتصادي فعال و
تولید متناسب با نیازهاي مشتري اشاره نمود.
این الگو توانسته است" رشد اقتصادي" چین را تضمین نماید و كشوراژدهاي بیدار را در آستانة « توسعه اقتصادي » و پذیرش
نقشهاي جدید بینالمللي قرار دهد.
پیشنهاد ها:
مناسبات ایران و چین دارای ظرفیتها و استعدادهای فراوانی است که در گرو تجربه آموزی و نیازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و
تضمین منافع مشترك است.
رسیدن به این مهم با ایجاد یك مكانیزم فعال و پویا و گفتوگوهاي مستمر و ملموس ممکن می گردد ،تا دو طرف قانع شوند كه
را در برداردWin-Win) .همكاري و همقدمي دوطرفه منافع مشترک (
در صورت آماده بودن بسترهاي سیاسي ،تعبیه یك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد " یكي از ضرورتهاي روابط ایران و چین
خواهد بود.
این چرخه فعال ميتواند رهبران سیاسي را قانع كند كه براي رسیدن به منافع بهتر " ،ریسك همكاري" را در تمامي زمینهها بپذیرند.
بنابراین در جامعهاي با ویژگيهاي چین امروز كه حركت خود را برمدار "سیاست متوازن و همكاري با همه طرفها" قرار داده
است ،سنجش سطح اعتماد ،كاري سختتر و ظریفتر می نماید.
تجربه چین نشان ميدهد كه فراهم آوري زمینههاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي میان مدت و بلند مدت است و چینيها
عالقهمند هستند كه بدون تبلیغات و سروصداي سیاسي ،مناسبات خود را به ویژه در بخشهای آموزشی ،پژوهشی و نیز عرصه های
صنعتی ،اقتصادی و تجاری با ایران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پيریزي كنند.
براي رسیدن به این مهم و عبور از همكاريهاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسیر "همكاريهاي پروژهاي" و در نهایت ورود به
"همكاريهاي مشاركتي" الزم است با ایجاد زمینههاي رفع هر نوع سوء تفاهم ،امكان سودآمندی دوجانبه مناسبات فراهم شود.
مهمترین راهكار براي طي این روند ،عالقهمندسازي چینيها به ظرفیتهاي همكاري و اطمینان دادن به مقامات پكن براي مستمر
بودن و پایداري این همكاريها است.
در این راستا ،باید پروژه های آموزشی،تحقیقاتی و سرمایهگذاري چینيها در ایران با جدیت و اولویت دنبال شود تا زمینههاي "
مشاركت راهبردي" با هدف پیشگیري ،یا به تاخیر انداختن" نفوذ آمریكا و ناتو" در منطقه فراهم شود.
براي تحقق این ایده ،كار و تماس گسترده و برقراري رابطه نزدیك و متنوع با تمام شاخههاي پژوهشی وآکادمی های تاثیرگذار در
چین توصیه ميشود.
بنابراین در چارچوب باورسازي و" اطمینانبخشي" براي چینيها ،الزم است توانایيها و ظرفیتهاي همكاري در تمامي سطوح
طرح شود  .در این مسیر محورهایي نظیر:
" جمعیت باسواد ،كارشناس و نخبه ایران"،
" منابع انرژي راهبردي( نفت و گاز و منابع معدني،")..
"موقعیت راهبردي و ژئواستراتژیكي ایران"،
"شرایط ناپایدار خاورمیانه و ثبات و امنیت ایران"،
ميتواند مورد توجه و كار مشترك قرار گیرد.
از سویی به نظر می رسد:
ميتوان با چین بر اساس ظرفیتهاي پیش گفته ،تعامل و مشاركتي پایدار ،بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفیتهاي همكاري ،به
ویژه در امر انرژي را تداوم بخشید.
در همكاري با چین هم چنین میتوان:

"انتقال فناوري"" ،سرمایهگذاري"" ،تشكیل واحدهاي مشترك آموزشی و پژوهشی"
و "استفاده از توانایيهاي واسطهاي چین براي پركردن خال و فاصله ایران با صنعت و فناوري روز دنیا" مد نظر قرار داد.
این روند ميتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوعسازي همكاريهاي اقتصادي سوق دهد و
عالوه بر نفت و مشتقات نفتي ،سطح مبادالت دوجانبه و صادرات را در عرصههایي نظیر محصوالت شیمیایي و پتروشیمي ،قیر،
كالفههاي كاني( سنگ آهن ،چدن و كرومیت) ،سنگهاي ساختماني ،اقالم دامي و شیالتي ،فوالد ،خشكبار و كشمش جديتر و
اقتصاديتر نماید .به ویژه آنكه ميتوان واردات فعلي ایران از چین را كه متمركز بر انواع ماشینآالت ،وسایل الكترونیكي،
منسوجات ،تجهیزات حمل و نقل ،لوازمالتحریر ،لوازم برقي خانگي ،قفل و یراق و دانههاي روغني است ،به سوي آموزش و
شهرکهای تحقیق و توسعه و پارکهای فناوری و پروژه های
) Brandانتقال فناوري ،راهاندازي خطوط تولید و در نهایت به ایجاد مراکزی جهت تولید کاال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري(
مشهور در ایران و غربآسیا سوق داد.
این روند با وجود تجربههاي موفقي نظیر همكاري در ساخت مترو ،احداث نیروگاه ،سدسازي ،كشتيسازي ،احداث خطوط راهآهن،
تولید واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت.
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