
    

 
 

 

 

 وژادفزیذَن َردی : کىىذي تٍیً 

 1395شٍزیُر 
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 چگُوگی طزمایً گذاری چیه در ایزان
«خصُصی محُریت تخش تا »   
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 ممصُد

 تزرطی راٌٍای 

ٌمکاری اتاق تٍزان َ 

تشکالت چیىی تا ٌذف 

 تمُیت طزمایً گذاری
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 بررسی مستندات مکتوب

 سوابق همکاری های موجود

 پیمایش میدانی در محل

 متذَلُژی



 وتایج حاصلً
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 اشکال همکاری ها

 فاینانس 
 پروژه های بزرگ 

 سرمایه گذاری 
 در پروژه ها

 فاینانس
پروژه های متوسط   



ٌمکاری شکل ٌای ممکه  
-1- 

در قالب پروژه های ملی و بزرگ و صنعتی درچهاچوب همکاری 
 کشورفاینانس و اعتبارات مصوب میان دو 

 

 

 

 

و در قالب توافقات دو مرکزی بانک قانونی و ضمانت های تعهد 
 .کشور و استفاده از اعتبارات ترجیحی است
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 نیازمندی



 پزَژي ٌای متُطظ َ کُچکتز فایىاوض  -2
 

 

 

 

 

 

 

 دارائیضمانت های وزارت اقتصاد و با 
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پزَژي ٌای متُطظ َ کُچکتز در فایىاوض   

لالة ٌمکاری ٌای تخش خصُصی تا شزکت ٌا َ 

  مجمُعً ٌای خصُصی َ ویمً دَلتی چیه 



طزمایً گذاری  -3  
 

 سرمایه گذاری طرف چینی به صورت مشارکتی 
 

 

قالب پروژه های دارای توجیه اقتصادی در شهرک های در 
و میلیون دالر  100مبلغ زیر صنعتی و پروژه های ایران با 

عمدتا در پروژه های صنایع سبک و خانگی و عمومی و 
 .  سالمت و غذا و حمل و نقل ومحیط زیست و داروئی
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 شزایظ مطلُب چیىی ٌا تزای طزمایً گذاری

 مشارکت در پروژه های سبک تر

و آماده ساخت و ساز •
و تالش سازی کوتاه باشد 

شود که دوران تکمیل 
سازی و راه افتادن بیش 
 .از یک و نیم سال نباشد

پس از پایان ساخت و راه •
 25افتادن پروژه، هر سال 

 .در صد از سرمایه برگردد
 

 عدم ورود به پروژه های ایجادی

پروژه های با سرمایه •

زیاد و دارای زمان 

ساخت طوالنی و زمان 

بر مطلوب چینی ها 
 .نیست
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 جادي اتزیشم
بزاساس طزح چیٌی ُا •

ّاعالم سیاست دّلت 
جوِْری خلك چیي در 

خصْظ فعال ساسی جادٍ 
ابزیطن ، ایي طزح در دّ 

 65هسیز سهیٌی ّ دریائی 
را در آسیا ّ کشُر 

خاّرهیاًَ ّ ارّپا ّ ضوال 
 .افزیما دربز هی گیزد

 

 

همکاری 
های ممکن 
در قالب 

 جاده ابریشم
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جایگاه ایران در جاده 

 ابریشم

 65ازمیان 

تا  20کشور 

 اصلی هستند

ایزان در میان ایه تیظت کشُر 

 .  تزگشیذي لزار دارد
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مىاطة کشُرٌای 

تزای طزمایً 

گذاری در مظیز 

  جادي اتزیشم

 طىگاپُر   -1

 رَطیً -2

 اطزائیل -3

....... 

 ایزان -11
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ٌای مُرد تزرطی تزای ٌمکاری ٌای اتاق سمیىً 

 تٍزان َ مىاطك َیژي َ اطتاوٍای چیه 

در شٍزک ٌاٌمکاری   

فىآَریپارکٍای    

 طزمایً  گذاری

تجارت     
  

اوزژیمىاتع َ   

ل َ ومل َ ارتثاطاتحم   
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چیي هعتمذ است در لالب جادٍ ابزیطن بایذ سزهایَ ُای •

در صذ  70خْد را در آسیا پِي کٌذ، سیزا اهزیکا 

در درصذ همذّرات التصادی اش  60اهکاًاتص ّ ژاپي 

اهکاًاتص در خارج در صذ  12چیه فمظ خارج است ّ 

تزاتز آتی، طال  15تایظتی  تا لزار دارد کَ 

در صذ  50تا  40تزوامً حشب کمُویظت تً 

 .تزطذ
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زیرساختعدم وجود  -2  

 میزان ریسک  -3

 چگونگی برگشت پول  -4

 ضعف سیستم بانکداری -5

فاکتور سیاسی -1  

 قوانین مالیاتناروشنی  -6

 

چرا ایران دررده یازدهم 

 اولویت سرمایه گذاری 

 است؟
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 راه حل چیست؟

چٌذ ضزکت چیٌی با چٌذ ضزکت ایزاًی -

 ًّچز ّبَ صْرت جْیٌت 

 United  Fleet  ُوکاری ًوایٌذ. 

درهزاحل اّلیَ ُوکاری با اتاق تِزاى -

صىایع طثک َ سَد تاسدي در 
 .ضْدسزهایَ گذاری 
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 تُافك تا شُرای تجارت خارجی اطتان جیلیه

تزگشاری ومایشگاي  َ طمیىاری 

  2017درماي ژَئه طال 
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 صىعت خُدرَطاسی،•

 صىعت پتزَشیمی، •

آالت َتجٍیشات طاخت ماشیه •

َ متزَ، َاگه صىعتی وظیزراي آٌه، 

 تاال،کشىذي ٌای تا طزعت 

کشاَرسی َ دفع آفات وثاتی صىایع  •

 ژوتیک،َ 
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 فىآَری ٌای وُیه•

 َ صىایع فضائیماٌُاري •

 فزٌىگیتُریظم َ امُر •

 راٌظاسیعمزان َ •
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 ٌااَلُیت 

 اس مىظز چیىی ٌا 

طزمایً گذاری در طاخت َ تُطعً شٍزک -

 ٌای صىعتی

 تزج طاسی-

 طاخت ٌتل َ مزاکش تفزیحی -

 طاخت َ تُطعً َرسشگاي ٌا-
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بَ ًظز هی رسذ کَ با ّجْد هطکالت گًْاگْى   

اعتباری ّ باًکی ّ سزهایَ ای هیاى دّ کطْر ایزاى ّ 

چیي ّ اضارٍ طزفِای چیٌی بَ سیاست صبز ّ اًتظار 

اوتخاتات ریاطت جمٍُری آًاى جِت تعییي تکلیف ًتایج 

، درایزان َ امزیکا  

    دَري ای َ وشظت ٌای مشتزک طفزٌای 

تُرٌای گفت ّ گْی ضزکت ُای دّطزف، درلالب ّ  

هی تْاًذ در تمْیت اعتواد طزف  تخصصی َ حزفً ای

. باضذ  چیٌی بَ بخص خصْصی ایزاى هْثز   

 جمع بندی
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 سخن پایانی
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تعیین پروژه های  -1
 مورد نظر

تهیه اطالعات  -2
اولیه و پایه به زبان 

انگلیسی -چینی  

ارائه پیشنهاد به  -3
 دبیر کل یا مشاورت

ارسال برای طرف  -4
 چینی

شروع مذاکرات  -5

   در صورت توافق



تصویب کلیات طرح  
 توسط طرف چینی

 پروژه پیشنهادی

 طرح های جاده ابریشم  همکاری های استانی
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 تا طپاص

 وژادفزیذَن َردی 

www.verdinejad.com 

Mob: 09013320947 

 

http://www.verdinejad.com/

