مصاحبه روزنامه اقتصاد چین
خبرنگار :خوشحالیم که دوباره خدمت شما رسیدیم .دوستی ایران و چین یک دوستی قدیمی و عمیق است .این دوستی از دیرزمان
شروع شده و همچنان پایدار است .با ت وجه به پیشینه تاریخی و قدمت مناسبات دو کشور و تحوالت امروزی در روابط کشورها این
روابط باید افزایش بیشتری داشته باشد .امیدوارم که این گفتگو بتواند گامی در این راستا باشد.
ما صفحه بازار جهان روزنامه خود را می خواهیم به مصاحبه با شما اختصاص دهیم و امیدواریم از این طریق برای موسسات و
شرکتهای سرمایه گذاری چینی یک فضای اطالعات و اعتماد و امیدواری ایجاد کنیم.
سرفصل هایی که ما برای این مطلب در روزنامه می خواهیم انتخاب کنیم عبارتند از :محیط و فضای سرمایهگذاری یا منافع سرمایه
گذاری در ایران ،در رابطه با کشاورزی و محصوالت  ،صنایع و ماشین آالت کشاورزی ،گردشگری ،بخش دیگر در رابطه با
پروسه ثبت شرکتهای خارجی و تسهیالت بانکی برای آنها و مناطق آزاد و تسهیالت در نظر گرفته شده برای این شرکتها و همچنین
نیازها و درخواستهای ایران .بخش دیگر راجع به آداب و رسوم و فرهنگ ایران است بدین معنی که خارجیان چه نکاتی را در ایران
باید رعایت کنند .البته من بطور کلی مایلم که به این سواالت پاسخ فرمایید و جزئیات آن را امیدوارم که سفارت شما همراه با
عکسهایی در رابطه با آن برای ما ارسال کند.
سواالت را به سبک پرسش و پاسخ مطرح نمی کنم هرچقدر مایل هستید پاسخ دهید:
سفیر :از حضور شما و همچنین سوواالت خوب و دقیقی که برای طرح در این مصاحبه انتخاب کردید متشکرم.
اقتصادهای ایران و چین ،اقتصادهای مکمل یکدیگرند و پشتوانه این همکاری و روابط اقتصادی  ،رابطه عالی سیاسی بین دوطرف
است .روابط ایران و چین ریشه در دوستی کهن و فرهنگ عمیق دو کشور دارد .دو تمدن بزرگ که در دو سوی جاده ابریشم زیست
کردند و رفت و آمدهای میان بازرگانان دو کشور دست کم  2500سال سابقه دارد .دو کشور در حال توسعه سریع و اصالحات همه
جانبه هستند و دیدگاههای مشابهی در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی دارند .روابط اقتصادی طرفین با سرعت باالیی در
حرکت است .در سال  1994حجم روابط اقتصادی ما با چین  400میلیون دالر بوده است و در سال  2003به  5/670میلیارد دالر
رسیده است .این رقم نشانگر ظرفیتهای اقتصادی میان دو کشور است .ایران و چین یک قدم تا رسیدن به رقم ده میلیارد در روابط
اقتصادی خود فاصله دارند .ما باید این قدم را با اطمینان برداریم .ظرفیتهای ناشناخته همکاری باید شناسایی شود .امروزه حجم عظیم
همکاریهای اقتصادی ایران با آسیاست و  67درصد از اقتصاد خارجی ایران در کشورهای آسیایی رقم می خورد و این نشانگر عمق
نگاه آسیایی و استراتژی ایران در خصوص شرق است .همکاری اقتصادی ما با چین از مرحله همکاری ساده اقتصادی عبور کرده
است و امروزه در مرحله همکاریهای بلندمدت اقتصادی و شراکت تجاری است .صادرات عمده ایران به چین عبارتند از :مواد نفت،
نفت خام ،پتروشیمی ،محصوالت شیمیائی ،سنگ آهن ،سنگهای ساختمانی ،خشکبار ،قیر و شیالت.
مهمترین واردات ما از چین عبارتند :ماشین آالت ،اقالم الکترونیکی ،منسوجات ،تجهیزات حمل و نقل ،اقالم خانگی ،تجهیزات
کارخانه ها و صنایع سنگین و همچنین همکاری در ساخت نیروگاهها و مترو.
امروزه سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور در حال حرکت به سمت سرمایهگذاریهای مشترک است .در ایران روند اقتصادی در
حال تغییر و تحول جدی است و مثل چین در حال توسعه بازار بخش خصوصی هستیم و اقتصاد دولتی و متمرکز در حال حرکت به
سمت اقتصاد بازار می باشد .بعنوان مثال :مالیات شرکتها در سال از 65درصد به 25درصد تقلیل پیدا کرده است.
رشد اقتصادی ایران در سال 6/1 ،2003درصد بوده است .سیاستهایی برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران تثبیت شده
است.
 -1تشکیل و راه اندازی بانکهای خصوصی آزاد شده است.
 -2سیستم نرخ ارز به حالت شناور در آمده است.
 -3قوانین ایران برای سرمایه گذاری همانند چین در حال آسان سازی برای شرایط سرمایه گذاری است.
 -4اصالح تعرفه ها و حذف تعرفه های غیر ضروری.
 -5توسعه مناطق آزاد تجاری؛ امروز در ایران  21منطقه آزاد و ویژه تجاری وجود دارد.
 -6سیاست راه اندازی پارکهای صنعتی با سرمایه گذاریهای خارجی.
شرکتهایی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند می توانند از تسهیالت ذیل استفاده کنند:
 -1سرمایه های خارجی مورد حمایت دولت ایران قرار می گیرد.
 -2سرمایه های مذکور در صورت بروز هر حادثه ای مشمول مصادره و ملی شدن قرار نمی گیرد.
 -3سرمایه های خارجی تا  15سال از دادن مالیات معاف هستند.
 -4بازگشت سرمایه و اصل سرمایه به نرخ ارز بین المللی از داخل ایران محدودیتی نخواهد داشت.
بنابراین ایران یک محیط آماده برای سرمایه گذاری خارجی است .بخصوص در مناطق آزاد تجاری ایران که قوانین حمایتی بیشتری
برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده است .در مورد آنچه که به همکاریهای تجاری ایران و چین مربوط می شود باید

گفت :دو کشور در زمینه های مختلف با یکدیگر همکاریهای اقتصادی دارند و برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران در حال آغاز
است و این برنامه از سال  2004تا  2010انجام خواهد شد .این برنامه خصوصیاتی دارد بدین ترتیب که نگاه این برنامه به سوی
توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی در قالب سازمانها و مجامع منطقه ای و بین المللی ،بازار آزاد اقتصادی ،تعامل مثبت با
کشورهای دوست ،اولویت اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی ،همکاریهای منطقه ای نظیر مجمع اقتصادی آسیا
(بوائو) و تقویت بوائو در غرب آسیا ،توسعه همکاریها صنعتی و فنی با کشورهای خارجی ،استفاده از فنآوریهای روز و تکنولوژی
 ،واگذاری پروژه های بزرگ ملی به شرکتهای خارجی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و همچنین از طریق سرمایه )ITاطالعات (
گذاریهای مشترک و یا به شیوه بیع متقابل.
در این مسیر چین در اولویت برنامه های ما در برنامه چهارم توسعه است و قرار است که عالوه بر همکاریهای بخش دولتیدو کشور
 ،همکاریها میان بخش های خصوصی نیز تقویت شود و همکاریها در بخش صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه قرار می گیرد.
بخش گردشگری نیز از جمله مواردی می باشد که مورد دقت نظر و توجه قرار خواهد گرفت.
پروژه های مهمی بین ایران و چین در سال آتی و سالهای آینده قرار است اجرا شود که اهم آنها را به اطالع شما می رسانم که نیاز
به همکاری و سرمایهگذاریهای بلند مدت میان طرفین دارد.
 -1توسعه مترو ایران ؛ شامل توسعه خطوط مترو تهران و راه اندازی خطوط سوم و چهارم مترو و راه اندازی مترو در شش شهر
بزرگ ایران نظیر کرج ،اصفهان ،مشهد و سایر شهرهای بزرگ ایران.
حجم سرمایه گذاریهای ما در زمینه فوق بین  10تا  12میلیارد دالر خواهد بود.
 -2توسعه خطوط راه آهن ایران شامل احداث سه هزار کیلومتر خط آهن شامل ساخت خطوط راه آهن ،خرید لکوموتیو ،خرید واگن و
تاسیسات جانبی.
 -3احداث بزرگراه بین شمال ایران و پایتخت.
 -4احداث هفت فرودگاه در شهرهای مختلف ایران.
 -5توسعه کارخانجات سیمان ایران.
 -6تونل سازی و آزادراههای بزرگ.
 -7احداث راه آهن برقی تهران – اصفهان – شیراز.
 -8همکاری در بخش معادن و اکتشاف معادن ایران.
 -9همکاریهای بلند مدت نفت و گاز بین ایران و چین .بدین ترتیب که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در دنیا و
دومین دارنده منابع بزرگ گاز و چهارمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان هستیم و یک منبع قابل اطمینان برای تامین بازار بزرگ
انرژی چین .چین نیز کشوری است که دارای اقتصادی بزرگ و در حال توسعه است و نیاز چین به انرژی روز به روز در حال
افزایش است.
حوزه های نفتی ایران آماده همکاری و سرمایه گذاری شرکتهای چینی است .حوزه های نفتی ایران منابع تامین کننده نفت و گاز چین
در دراز مدت است .بنابراین توسعه همکاریهای انرژی دو کشور در بخش نفت و گاز استراتژی بلندمدت ایران و چین است و منابع
نفتی ما آماده برای سرمایه گذاریهای شرکتهای چینی می باشد .و به عبارت دیگر سال  ، 2004سال همکاریهای طالیی ایران و چین
در بخش انرژی است .همچنین بازارای بزرگ برای انرژی های تمیز از جمله گاز ایران می باشد.
تا به امروز ما تعدادی موافقتنامه بزرگ با چین امضاء کرده ایم و  12کمیسیون مشترک در سطح عالی تاکنون بین دو کشور تشکیل
شده است.
موافقتنامه هایی که تاکنون میان دو کشور امضاء شده است عبارتند از:
 -1موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاریهای مشترک.
 -2موافقتنامه همکاریهای جامع نفت و گاز.
 -3موافقتنامه همکاری در امور حمل و نقل هوایی.
 -4موافقتنامه همکاریهای پستی و مخابراتی.
 -5موافقتنامه همکاریهای اتاقهای بازرگانی دوکشور.
 -6موافقتنامه همکاریهای گردشگری.
 -7موافقتنامه همکاریهای تسهیالت روادید و رفت وآمد میان دو کشور.
 -8موافقتنامه همکاریهای تسهیالت نمایشگاهی
 -9موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
-10موافقتنامه همکاریهای تجاری  -دریایی.
در سال  2004چند موافقتنامه جدید میان دو کشور امضاء خواهد شد که عبارتند از موافقتنامه همکاریهای گمرکی ،موافقتنامه
همکاریهای زیست محیطی ،موافقتنامه همکاری در مبارزه با مواد مخدر ،موافقتنامه همکاریهای بهداشتی میان دو کشور در امور

دام.
اخیراً کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در چین برگزار شد و در این کمیسیون در موارد زیادی تفاهم شد و توافقات صورت
گرفته در این کمیسیون پشتوانه محکمی برای همکاریهای دو کشور در آینده خواهد بود .
سفیر :اگر سوالی در خصوص مسائلی که مطرح کردم دارید مایلم تا پاسخ گویم.
خبرنگار :سخنان جنابعالی بسیار کامل و جامع بود .فقط یک سوال دیگر دارم و آن اینکه بنا به پیشنهاد جنابعالی برای همکاری با یک
روزنامه اقتصادی ایران ،ما ضمن استقبال از پیشنهاد شما از شما درخواست داریم که یک روزنامه معتبر را در این رابطه به ما
معرفی کنید و از آنجا که رسانه ها و از جمله روزنامه ها نقش انکار ناپذیری در کمک به همکاریهای اقتصادی دارند و می توانند
زمینه را برای تسریع در همکاریهای دو کشور داشته باشند ما مایلیم که با افرادی از ایران در خصوص همکاریهای دو کشور
صحبت کنیم و آنرا در روزنامه خود منعکس نمائیم.
ً
سفیر :ما در ایران هفت روزنامه اقتصادی داریم که بهترین آن را انتخاب کرده و طی یک نامه ای رسما آنرا به شما معرفی خواهیم
نمود.
نکته دیگری که مایلم متذکر شوم اینکه تجار دو کشور نیاز به اطالعات اقتصادی موجود در دو کشور دارند و ما باید سعی کنیم تا
مستقیما ً این اطالعات را در اختیارشان قرار دهیم تا دوطرف با ظرفیتهای موجود در کشور مقابل آشنا شوند .امروز ،اطالعات
دوطرف در این باره کم است و نقش روزنامه شما نیز در این میان می تواند بسیار موثر باشد و ما این همکاری را با یکدیگر ادامه
خواهیم داد.
خبرنگار :بسیار تشکر می کنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
سفیر :من هم در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از تالشها شما برای توسعه مناسبات دو کشور تشکر می کنم.

