یک کارشناس :چین می تواند سه برابر اعتبار  02میلیارد دالری ایران را تامین کند
تهران -ایرنا -سفیر پیشین ایران در چین گفت :امروز میزان اعتبار جمهوری اسالمی در چین نزدیک  02میلیارد دالر است و پکن
سه برابر این رقم را به عنوان تامین مالی ( فاینانس) در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار می دهد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران ،فریدون وردی نژاد در چهاردهمین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران با محور «تجارت با چین و راهکارهای توسعه آن توسط بخش خصوصی» افزود :براساس شرایط کنونی
س ه شیوه همکاری اقتصادی میان ایران و چین برقرار است و از فاینانس پروژه های بزرگ ،متوسط و نیز سرمایه گذاری در پروژه
های ایران -به عنوان چارچوب اصلی همکاری میان ایران و چین-تشکیل می شود.
مشاور دبیرکل اتاق تهران اضافه کرد :ظرفیت هایی برای سرمایه گذاری و همکاری مشترک بین دو کشور وجود دارد.
* تمرکز روی پروژهای  022میلیون دالری
وردی نژاد گفت :همکاری میان تهران -پکن باید در قالب پروژه های ملی و صنعتی در چارچوب فاینانس و اعتبارات مصوب میان
دو کشور صورت گیرد و بنابراین با توجه به اینکه فاینانس پروژه های این سطح فراتر از  022میلیارد دالر است ،بخش خصوصی
ایران کمتر توانی برای حضور در آن دارد.
به گفته وی ،اکنون میزان اعتبار ایران در چین نزدیک  02میلیارد دالر است و این کشور می تواند تا سه برابر آن را به عنوان
فاینانس در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار دهد.
وردی نژاد سرمایه گذاری چینی ها به صورت مشارکتی در پروژه های کوچک و متوسط داخل کشور را کمتر از  022میلیون دالر
ذکر کرد که برای بخش خصوصی دارای امکان مناسب تری است.
وی اضافه کرد :سرمایه گذاران چینی به شکل عمده به حضور در پروژه های نیمه تمام داخل کشور عالقه دارند و رغبت کمتری به
اجرای پروژه های جدید از خود نشان می دهند.
به اعتقاد سفیر پیشین ایران در چین ،بنابراین باید بر جذب سرمایه گذاران چینی در پروژه های زیر  022میلیون دالر که مطالعات
زیربنایی آن نیز به طور کامل صورت گرفته باشد ،متمرکز شد.
**سرمایه گذاری در پروژه های مشترک
به گفته وردی نژاد ،یکی دیگر از ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران و چین سرمایه گذاری مشترک در پروژه های مربوط به
برخی ایالت ها و مرکزهای خودمختار چین است و این کشور  53منطقه با امکانات و توانایی های مختلف دارد که به شکل مستقیم
زیرنظر دولت مرکزی این کشور هدایت می شود.
وی افزود :چین هشت ایالت و منطقه خودمختار دارد که مورد حمایت و تسهیالت اعتباری دولت این کشور است و به عنوان شرکای
مناسب تر برای همکاری ها انتخاب شده و می توان در اتاق تهران روی آن برنامه ریزی کرد.
به گفته مشاور دبیرکل اتاق تهران ،این مناطق به شکل عمده در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است و دولت مرکزی این کشور
طرح و برنامه های بلندمدتی را برای این مناطق در نظر دارد.
**جایگاه ایران از نظر چینی ها
وی بر اهمیت جاده ابریشم و کشورهای حاشیه آن برای دولت کنونی چین تاکید کرد و گفت :دولت پکن ،کشورهای حاشیه جاده
ابریشم را که در اولویت سرمایه گذاری این کشور قرار دارند ،دسته بندی کرده است که ایران در جایگاه یازدهم اهمیت قرار دارد.
وردی نژاد افزود  :سنگاپور ،روسیه ،عربستان و عمان از مهم ترین کشورهای دارای اهمیت از نظر چین برای سرمایه گذاری است
و کشورهای آمریکا و ژاپن به ترتیب  02و  02درصد امکانات اقتصادی شان را خارج از کشورهای خود قرار داده اند.
وی اضافه کرد :چین  00درصد مقدورات و ظرفیت های اقتصادی خود را در خارج از این کشور قرار داده است و طبق برنامه
هایی که دولت این کشور در دست دارد ،این ظرفیت باید تا  03سال آینده به  02تا  32درصد افزایش یابد.
**همکاری در صنایع سبک و زودبازده مورد توجه چین
وردی نژاد گفت :دولت و بخش خصوصی چین بر این باور است که چند شرکت چینی یا شرکت های ایرانی به صورت سرمایه

گذاری مشترک ،همکاری های خود را در صنایع سبک و زودبازده آغاز کنند.
وی اضافه کرد :چینی ها برخی چالش های سرمایه گذاری در ایران را مطرح کرده اند که از جمله آنها سیاسی و دولتی بودن اقتصاد
ایران به عنوان یک ریسک جدی است.
مشاور دبیرکل اتاق تهران افزود :آنها جدی نبودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نیز برخی مشکالت مالی و بانکی ،موجب
ُکندی سرمایه گذاری در ایران می دانند.
به اعتقاد وی ،ناآگاهی سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی دو کشور از ظرفیت های صنعتی و اقتصادی دو طرف را از چالش های
توسعه همکاری ها ذکر کرد و گفت :در این زمینه پیشنهاد ایجاد برنامه های آموزشی و نیز تورهای مسافرتی برای بازرگانان و
کارآفرینان دو کشور مطرح است.
وردی نژاد سرمایه گذاری در ساخت و توسعه شهرک های صنعتی ،بلندمرتبه سازی ،ساخت هتل و مرکزهای تفریحی و نیز ساخت
و توسعه ورزشگاه ها را از اولویت های سرمایه گذاری چینی ها در ایران است.
به گزارش ایرنا ،رییس جمهوری چین پس از لغو تحریم علیه ایران در ماه ژانویه (دی ماه  ،)0530دوم بهمن ماه پارسال پس از 00
سال به تهران سفر کرد .
رییسان جمهوری اسالمی ایران و چین در دیدار با یکیدگر از برنامه  03ساله شامل سرمایه گذاری تا سقف  022میلیارد دالر در 02
سال آینده ،خبر دادند.
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