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  «ابتکار کمربند و راه چين»بررسي ابعاد طرح 

 های همکاری تجاری ایران و فرصت

 

 

  

 

 

 

 

 مدیریتي خالصه

 به «1(BRI) راه و کمربند ابتكار» عنوان با یابتكار طرح چين، دولت تصميم پي درو  2013 سال از

 خليج با غربي و ميانه آسيای طريق از چين ابتكار اين چارچوب در است؛شده آغاز و حرمط رسمي شكل

 مرتبط هند اقيانوس و آسيا جنوب و شرقي جنوب آسيای با ديگر طرف از و مديترانه دريای و فارس

 آخرين پيگيری اما شد، آغاز ایمنطقه زيربنايي هایطرح از ایشبكهعنوان به ابتدا در طرح اين .شودمي

 سطح یارتقا شامل حاضر حال در و دارد ادامه همچنان ابتكار اين محدوده دهدمي نشان آن نسخه

 گستره .شودمي مردم به مردم اتصال و تجاری آزادسازی مالي، ادغام آسيا، قاره در هاسياست هماهنگي

  .گيرددربرمي را آفريقا و اروپا آسيا، قاره سه ،(BRI) راه و کمربند ابتكار کشورهای

 و ايمن شبكه ايجاد منطقه، هایزيرساخت بهبود نظير اهدافي تا است شده تالش ابتكار اين در

 کارآمدسازی و تقويت و گذاریسرمايه تسهيل تجارت، تقويت هوايي، و دريايي زميني، معابر کارآمد

 تجارت تسهيل هایشاخص با مطابق اهداف اين .شود محقق طرح اين در فعال کشورهای برای تجارت

 دسترس در مرزی، مديريت شفافيت و يياکار خارجي، بازار به دسترسي داخلي، بازار به دسترسي يعني

 و اطالعات فناوری از استفاده و بودن دسترس در و نقلوحمل هایزيرساخت و خدمات کيفيت و بودن

  .شوندمي پيگيری ارتباطات

 مسير در واقع آفريقايي کشورهای در را گذاریسرمايه بيشترين چين گذاریسرمايه 2020 سال در

 گذاریسرمايه کل از درصد 27 تقريباً و بوده دالر ميليارد 6/12 حدود که است داده انجام راه و کمربند

 شود.مي شامل را دالر ميليارد 47

 هایزيرساخت نظير مشخصي هایحوزه در بيشتر چين 2021 سال در که است اين بينيپيش

 .کند برداریبهره جديد هایتوافقنامه مزايای از تاکند  گذاریسرمايه آسيايي کشورهای حوزه در و نقلوحمل

 در واقع کشورهای با چين تجارت حجم کل ،چين خلق جمهوری بازرگاني وزارت آمار اساسبر

 بوده دالر ميليارد 6408 حدود 2014-2019 هایسال طي (BRI) راه و کمربند ابتكار طرحکريدورهای 

 ردياميل 1341 مزبور کريدور در واقع کشورهای با چين تجارت حجم مزبور، دوره طي همچنين است

                                                                 
1. Belt and Road Initiative (BRI) 
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 تقريباً  که است رسيده دالر ميليارد 1350 حدود به رشد درصد 7/0 با نيز 2020 سال در و بوده دالر

 چين 2021 سال در که است اين بينيپيش شود.مي شامل را چين خارجي تجارت کل از درصد 29

 گذاریسرمايه آسيايي کشورهای حوزه در و نقلوحمل هایزيرساخت نظير مشخصي هایحوزه در بيشتر

 .نمايد برداریبهره جديد هایتوافقنامه مزايای از تاکند 

 اعم اناير صادراتي کاالهای از درصد 37 حدود ،چين کشور خود احتساب با ،الذکرفوق آمار طبق

 شورهایک به مستقيم طوربه (2020) 1399 سال در (دالر ميليارد 5/11 ارزش به) غيرنفتي و نفتي از

 نيازهای از درصد 38 حدود اين، بر عالوه .است شده صادر (BRI) راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع

 کريدور در واقع کشور 6 طريق از مستقيم طوربه نيز دالر ميليارد 13 تقريبي ارزش به ايران وارداتي

تأمين  رکيهت و ترکمنستان تاجيكستان، ،ازبكستان قرقيزستان، ،قزاقستان شامل «راه و کمربند ابتكار»

  .مشترك( و مستقيم کريدور در واقع )کشورهای شودمي

 کريدور رد واقع کشورهای با ايران تجاری اکمال ميزان 2018 سال در آمار آخرين اساسبر همچنين

 سال در اينكه به عنايت با ؛است درصد 38 واردات حوزه در و درصد 59 صادرات بخش در کمربند، اين

 کشورها عدادت 2020 سال در و بودند راه و کمربند ابتكاردر دارای شرايط عضويت  کشور 65 تعداد 2018

 45 از بيش نيز واردات در و 65 از بيش صادرات در تجاری اکمال شاخص است، يافته افزايش 140 به

 با يرانا تجاری روابط ارتقای در بااليي پتانسيل کمي، حيث از بنابراين شود.مي زده تخمين درصد

 .دارد وجود مذکور کشورهای

 در را صادرات دريايي، و هوايي ريلي، هایهزينه درصدی 10 کاهش دهندمي نشان تحقيقات

 اين طبق .دهدمي افزايش درصد، 1/1 و 5/5 ،2 ترتيببه راه و کمربند ابتكار کريدور در فعال کشورهای

 در موجود اهداف و استانداردها با منطبق ايران در تجارت تسهيل هایشاخص وضعيت بهبود ها،ارزيابي

 قابل رشد به منجر 1ماليتأمين  و تجاری و نقلوحمل هایزيرساخت توسعه نظير ،راه و کمربند ابتكار

 دقيق تصريح و تبيين و صحيح مديريت صورت در اساس، اين بر .شد خواهد ايران صادرات در توجهي

 دسترس در مرزی، مديريت در پاسخگويي و شفافيت وکارايي  افزايش راه، و کمربند ابتكار در ملي منافع

 ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و بودن دسترس در و نقلوحمل هایزيرساخت کيفيت و بودن

 .دوش را منجر ايران صادرات درصدی 3/161 و درصدی 9/52 درصدی، 4/200 رشد ترتيببه ندنتوامي

                                                                 
 :برشمرد ذيل شرح به توانمي را چين پنهان و اصلي اهداف از برخي. 1

  نيهمچن و ینيچ محصوالت یبرا تقاضا جادیا و شرکا یاقتصاد رشد ،یانرژ تيامن نيتأم و نيچ مازاد تيحل مشکل ظرف 
 .شرکا به ینيچ رشد مدل انتقال

  قرار و جهان یاقتصاد و یتجار معادالت در نيچ گاهیجا یارتقا جهان، در نيچ یاقتصاد و یاسيس نفوذ و قدرت شیافزا 
 شبکه کی جادیا قیطر از ینيچ یالگو با یاقتصاد دیجد نظم یمعرف و نيچ یها در مدار اقتصادشرکت و کشورها دادن
 .کشور نیا تیمرکز به یالمللنيب یتیترانز

  یسوبه را نيچ تا نيچ به ییايآس یکشورها ژهیوصادرات و وابسته کردن کشورها به - واردات نیگزیجا یهاراه جادیا 
 .کند رهنمون یجهان اقتصاد در برتر قدرت

  راهبرد قیطر از قایآفر و اروپا ،یمرکز یايآس ا،يآس جنوب به نيچ ییایدر و ینيزم اتصال و میقد شمیابر راه یاياح 
 .نيچ و ريمس یکشورها توسعه یبرا دیجد یهافرصت جادیا و نيطرف یبرا برد ـ برد یهمکار
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 با که اهدافي فرااقتصادی ماهيت و نيست اقتصادی مالحظات به محدود طرح، اساسي اهداف

 جيخار سياست کالن مالحظات منظر از هم دارد، ارتباط المللبين سياست عرصه در پكن محاسبات

 است. رخوردابر راهبردی اهميتي از جهاني و ایمنطقه معادالت بر حاکم ترتيبات حيث هم از و چين

 جهان نوظهور ونهژم به تبديل برای پكن اصلي پلتفرم راه، و کمربند ابتكار کرد کيدتأ بايد خالصه طوربه

 اساسبر ااينكهکم دارد. ارتباط المللبين نظام در ابرقدرتي موقعيت به دستيابي برای آن تالش با و است

 2040 سال تا آمريكا، سرگذاردن پشت با چين آمريكا، متحده اياالت اطالعاتي جامعه گزارش جديدترين

 شد. خواهد تبديل جهان ابرقدرت به

 از نهمچنا چين، با استراتژيک روابط توسعه طريق از توانمي يزن ميتحر طيشرا در طرفي، از

 در حاضر یاقتصادها برای چين که ميزان هر اين، بر عالوه .شد برخوردار طرح اين زيرساختي تسهيالت

 کند،مي داپي بيشتری اهميت گذاریسرمايه عامل و تجاری شريکعنوان به ،راه و کمربند ابتكار کريدور

 ريمتح شرايط در تجاری هایحساب تسويه همچنين و سرمايه جذب برای طرح اين در مشارکت مزايای

 ايران ورود که اشتد توجه اساسي نكته اين به بايد بهتر، عبارتي به يابد. افزايش تواندمي نيز ايران برای

 برای ثرؤم راهبردی بلكه هاست،تحريم اقتصادی آثار کاهش جهت در فقطنه گامي بزرگ، ابتكار اين به

 تيكييژئوپل هایمزيت تنزل برای هاتالش ساختن اثربي ازجمله هاتحريم فرااقتصادی اهداف سازیخنثي

 موقعيت تقويت به تواندمي راه و ندبکمر ابتكار در حضور آنكه ويژههب است. ايران اسالمي جمهوری

 تفليس -وباک لوله خط چون هاييپروژه از حمايت طريق از اخير هایدهه در آمريكا که کشور ترانزيتي

 .بيانجامد بود، آن تضعيف پي در «ايران جزبهکريدورها  همه» فرمول قالب در و جيهان –

 آمريكا، متحده االتاي دولتمردان اعتقاد به دارد. نيز جدیمخالفان  و رقبا راه، و کمربند ابتكار البته

 حال در یکشورها به که هاييوام سويک از ؛است وارد راه و کمربند ابتكاری طرح به عمده انتقاد دو

 خارجي هایبدهي بحران تشديد موجبات تواندمي شود،مي پرداخت ابتكار اين کريدور در واقع توسعه

 شفافيت، نظير هاييحوزه در الملليبين استانداردهای ديگر، طرف از وکند  فراهم را کشورها اين برای

 توجه بايد البته است. نشده رعايت ابتكاری طرح اين در محيطيزيست مسائل و محلي کارگران حقوق

 دادن قرار نظرمد اما ،است مطرح کشور دو بين الملليبين رقابت دليلبه بيشترها انتقاد اين که داشت

 .است ضروری و مفيد آنها

 تحت ييايآس هنديآ برابر در مقاومت زهيانگ از راه، و کمربند ابتكار با هند و ژاپن رقابت همچنين

 نيا اپن،ژ و هند از فراتر گسترده، رقابت کي ريدرگ انهيم یايآس یهایجمهور .دارد تيحكا نيچ سلطه

 گريدكي با اريبس قدرت دو نيا یاندازهاچشم اگرچه .هستند خود ينيچ و يروس گانيهمسا نيب بار

 به نيچ ليتما عدرواق .کنند فراهم را خود انيم یهمكار یازهاينشيپ اندتوانسته آنها اما ،دارند اختالف

 همچنين و كايآمر و غرب برابر در کشور دو نيا یهمكار به ليتما ليدلبه ه،يروس خلوت اتيح در نفوذ

  .کرد نخواهد جاديا را یاگسترده چالش اوراسيااقتصادی  اتحاديه در همكاری
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 :کرد اشاره ذيل مهم مورد دو به توانمي رقيب کشورهای زمينه در مجموعدر

 مانند دارند ایحسنه روابط ايران با اما شوندمي محسوب چين رقيب که هستند کشورهايي الف(

 تجاری و اقتصادی یهاهمكاری نيز مزبور کشورهای با چين با روابط تقويت ضمن بايد راستا اين در هند.

 .کرد تقويت را

 شوندمي محسوب ايران اسالمي جمهوری رقيب اما نيستند چين رقيب که هستند کشورهايي ب(

 و داماتاق شناسايي و رصد ضمن بايد زمينه اين در فارس. خليج حوزه کشورهای برخي و ترکيه مانند

 سهم افزايش و هازيرساخت تكميل و تقويتبرای  الزم تدابير اتخاذ با چين، با کشورها اين تعامالت

 چين اب کشور اقتصادی تعامالت و خارجي بازرگاني سهم تجاری، طرف کشورهای تعداد و خارجي تجارت

  بخشيد. ارتقا و حفظ را، مؤثر کشورهای ساير و

 ايران رایب درمجموع شود،مي منعقد راه و کمربند ابتكار ذيل که هاييموافقتنامه است، ذکر شايان

 اقعو کشورهای از بسياری همسايگي دليلحال بهعيندر کند؛مي فراهم زيرساختي و قانوني تسهيالت

 واقعدر .دشومي مهيا پيشازبيش نيز ایمنطقه هایهمكاری فرصت ايران، با ابتكار اين کريدور در شده

 قيطر زا يخارج مبادالت یسودآور شيافزا ،يصادرات عيصنا در اشتغال و ديتول شيافزا رينظ ياهداف

 طرح نيا بستر در يخارج یگذارهيسرما جذب افزايش و يرسنتيغ دکنندگانيتول بر هيتك با صادرات

 .است تحقق قابل ،طرح نيا اجرای قبل از ايران اقتصاد یبرا

 ،راه و کمربند ابتكار و همكاری تفاهمنامه اين یهاظرفيت از استفاده در ايران که صورتي در

 ذيل که هاييموافقتنامه گرفت، نتيجه توانمي ،کند برداریبهره ملي منافع راستای در و درست صورتبه

 ساختاری و نيقانو تسهيالت کردن فراهم بر عالوه ،شودمي منعقد چين و ايران بين راه و کمربند ابتكار

 ميانه سيایآ نيز و آسيا غرب منطقه کشورهای گرفتن قراردليل به کلي، شكل به تجارت ارتقای زمينه در

 را بيشتری ایمنطقه هایهمكاری فرصت راه، و کمربند ابتكار کريدور در ايران همسايگانعنوان به

 پيدا شدن يعمليات امكان هاموافقتنامه اين ذيل که اقداماتي ترينمهم از يكي .کندمي مهيا ازپيشبيش

  .تاس راه و کمربند ابتكار در شده تعريف لجستيكيکريدورهای  تسهيالت از برخورداری کند،مي

 چگونگي هک است مواجه جهاني سطح در ایبالقوه و بالفعل رقبای با راه و کمربند ابتكار ابرطرح

 .است ياتيح بسيار طرح اين در ايران شدن گذاشته کنار و تضعيف يا تثبيت و تحكيم در آنها با تعامل

 چين و روسيه و است شده منزوی ابتكار اين شدن اجرايي از ممانعت در ضمني طوربه آمريكا هرچند

 عربي کشورهای و ترکيه اند،يافته دست ميانه آسيای در قدرت تقسيم زمينه در اینانوشته توافقات به نيز

 سالميا جمهوری هوشمندی اما اند،کرده طراحي را متنوعي هایبرنامه خودشان منافع راستای در نيز

 ذيل موارد ستارا اين در .است ضروری راه و کمربند ابتكار به پيوستن از حداکثری برداریبهره در ايران

 :گيرد قرار توجه مورد بايد
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 هداشت مشخصي و روشن موضع چين با تعامل نحوه به نسبت بايد ايران اسالمي جمهوری الف(

 با عاملت در بلندمدت منافع برمبتني اصولي رويكردهای و مواضع اتخاذ و يكپارچگي کهنحویبه ؛باشد

 باشد. داشته وجود چين

 و هاظرفيت از حداکثری استفاده و هاناهماهنگي از پرهيز برای ایفراقوه کميته تشكيل ب(

 .دارد ضرورت راه و کمربند ابتكار هایفرصت

 ثرگذارا و مهم غرب هایتحريم موضوع در ويژهبه سياسي مسائل قبال در چين نظير کشوری موضع (ج

 الزم قداما موارد اين سازیشفاف به نسبت اجرايي، همكاری موافقتنامه هرگونه عقد از قبل بايد و است

 شد. مختلف هایزمينه در طرفين منافع به توجه با عملياتي دادهایرقرا وارد سپس و گيرد صورت

 لحاظ با ايدب ساله، 25 همكاری تفاهمنامه ذيل و راه و کمربند ابتكار در چين با تعامل راهبرد د(

 جلوگيری ضمن کهنحویبه گيرد؛ صورت الملليبين و ایمنطقه فضای در موجود تهديدهای و هافرصت

 با تعامل هایفرصت از برداریبهره امكان چين، با اقتصادی تعامالت در طرفهيک انحصار ايجاد از

 .شود راهمف کشورها ساير همچنين و راه و کمربند ابتكار در موجودکريدورهای  ساير در واقع کشورهای

 ايران زياد و کالن هایبدهي به که کرد اقدام ایگونهبه چين با اقتصادی روابط تنظيم در بايد (هـ

 تراز شود تالش و شود( مشخص کشور عمومي بودجه از مشخصي )درصد نشودمنجر  چين به

 شود. عملياتي و تعريف مناسب سطح در اقتصادی هایهمكاری

 اسالمي جمهوری ایتوسعه هایبرنامه ساير با راه و کمربند ابتكار طرح جايگاه و نسبت تبيين (و

 .است ضروری نيز ايران

 نافعم کشور دو هر برای چين، راه و کمربند ابتكار در ايران اسالمي جمهوری حضور درمجموع

 نهايت شده، ذکر مالحظات رعايت و مناسب اقتصادی ديپلماسي يک با تواندمي ايران که دارد زيادی

 آورد. عملهب آن از را برداریبهره

 

 مقدمه

 اطالعات حاوی که جديدی اقتصادی ريزیبرنامه 2013 سال در 1چين اصالحات و توسعه ملي کميته

 برنامه اين پينگ جين شي چين، جمهوررئيس .دکر منتشر را بود «راه و کمربند ابتكار» درباره کليدی

 ابتدا در ابتكار اين است. داده قرار خود اقتصادی استراتژی و خارجي سياست مرکزی هستهعنوان به را

 که دهدمي نشان آن نسخه آخرين بررسي اما شد، آغاز ایمنطقه زيربنايي هایطرح از ایشبكهعنوان به

 هاسياست هماهنگي یارتقا شامل حاضر حال در و دارد ادامه همچنان «راه و کمربند» ابتكار محدوده

 اجرای برای چين هایتالش .شودمي مردم به مردم اتصال و تجارت آزادسازی مالي، ادغام آسيا، قاره در

                                                                 
1. NDRC 
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 توسعه و گذاریسرمايه ای،منطقه تجارت الگوهای منطقه، اقتصادی معماری بر مهمي تأثير طرح، اين

 کشورهای برای هم و چين خود برای هم ،ایگسترده استراتژيک پيامدهای خودنوبهبه و دارد زيرساخت

 اين اجرای از چين هدف ترينمهم که رسدمي نظربه داشت. خواهد پي در ابتكار اين مسير در شده واقع

 پيشين موقعيت برای توليدی هایجايگزين يافتن و جهاني ارزش زنجيره در خود جايگاه ارتقای ،طرح

 سطح در را خود توليدی و تجاری شرکای تنوع بتواند تا است تالش در چين که معنا اين به .است خود

 وجودهب يارتباطات هازمينه اين در ،خود توليدی و تجاری تمرکز کاهش ضمن و دهد ترشگس وسيعي

 با چين دولت اساس، اين بر باشد. نداشته وجود نيز چين رقبای توسط آن شدن محدود قابليت که وردآ

 پي در ابتكار، اين زيرساختي و توليدی هایطرح ماليتأمين  برای مشخص مالي نهادهای گرفتن نظر در

  .است فوق اهداف تحقق

 زا چندجانبه و دوجانبه متقابل شناخت اطالعات، تبادل تسهيلدليل به سو،يک از طرح اين

 ورصد قرنطينه، و بازرسي قانون، اجرای در متقابل کمک و گمرکي هایهمكاری قانوني، هایهمكاری

 ميان ثيرگذارتأ و اهميت با هایجنبه ساير و آماری اطالعات هواشناسي، استانداردها، اعتباربخشي و گواهينامه

 تجارت هاینامهتوافق و تجارت تسهيل موافقتنامه سازیپيادهحال عيندر و ،«راه و کمربند ابتكار»» کشورهای

 ستراتژیا ديگر، سوی از .داشت خواهد پي در هاطرف همه برای ایتوسعه و تجاری مطلوب آثار ،دوجانبه

 تجاری هایبكهش به را تجاری مناطق و داده کاهش را گذاریسرمايه و تجارت موانع ،«راه و کمربند ابتكار»

 ايدارپ توسعه با همراه متعادل و مستقل متنوع، هایمحيط تا کندمي متصل پيچيده و چندسطحي جامع،

 فرصت ،گسترده نيانسا و طبيعي منابع کنار در ايران راهبردی-جغرافيايي موقعيت ميان، اين در آيند. وجودبه

 حال در رچنده است.کرده  فراهم آن مزايای از برخورداری و طرح اين به فعال ورود برای را مغتنمي بسيار

 کشوریعنوان به ايران معرفي با توانمي اما ،ستهاتحريم درنتيجه شده ايجاد هایچالش درگير کشور حاضر،

 اين از حاصل فعمنا آورد؛ وجودبه را ايران با همكاری برای کافي جذابيت ،طرح اين اهداف تحقق در اثرگذار

 ايران با استراتژيک روابط توسعه زمينه تواندمي ،طرح اين در دخيل کشورهای ساير و چين برای همكاری

 آورد. وجودبه را هاتحريم نظير موانعي رغمبه

 ابتكار» مسير در ايران با مرتبط تجاری هایشاخص دارد، قرار توجه مورد گزارش اين در آنچه

 ابتكار کريدور در واقع کشورهای تجارت ،گزارش اين اول بخش در اساس اين بر ؛است «راه و کمربند

 در واقع کشورهای با ايران تجارت وضعيت دوم، بخش در ،آنها در چين گذاریسرمايه و راه و کمربند

 مسير در واقع کشورهای و ايران بين تجاری اکمال شاخص سوم، بخش در راه، و کمربند ابتكار کريدور

 و تجارت تسهيل در راه و کمربند ابتكار طرح هایظرفيت چهارم، بخش در راه، و کمربند ابتكار

 شرايط در راه و کمربند ابتكار در تجارت ظرفيت از استفاده پنجم، بخش در ايران، در گذاریسرمايه

 کمربند ابتكار ريمس در کشورهای و رانيا انيم یاقتصاد یهاموافقتنامه تيظرف ششم، بخش در تحريمي،
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 هشتم، بخش در راه، و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای متقابل اقدامات هفتم، بخش در راه، و

 ابتكار مسير در واقع کشورهای با تجارت گسترش راستای در خارجي تجارت متولي هایدستگاه وظايف

 .است شده هارائ سياستي توصيه و بندیجمع نيز نهم بخش در و راه و کمربند

 

 تجارت و گذاریسرمایه ،کریدورها ،راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع یکشورها .1

 قلمرو اين در تجارت وکريدورها  راه، و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای گزارش از بخش اين در

 .شودمي تبيين

 

 راه و کمربند ابتکار ياساس اهداف .1-1

کريدورهای  ميان را هاهمكاری از جديدی سطح که است ایبلندپروازانه اندازچشم راه و کمربند ابتكار

 از: عبارتند ابتكار اين در اساسي هدف دو .کندمي مديريت و اندازیراه مختلف

  هوايي؛ و دريايي ريلي، زميني، معابر کارآمد و ايمن شبكه ايجاد و منطقه هایزيرساخت بهبود  

  استانداردهای با مطابق که تجاری مديريت و گذاریسرمايه تسهيل و تجارت بيشتر هرچه تقويت 

 .يابد تعميق بيشتر بتواند حاضر در کريدورها اقتصادهای ميان تجاری روابط که ایگونهبه باشد؛ فوق

 و افزاریسخت هایزيرساخت بهبود در را دوگانه هدفي راه، و کمربند ابتكار ديگر، عبارت به

 اقداماتي شامل تواندمي تجارت تسهيل .است داده جای خود در طرح، اين با همسو اقتصادهای افزارینرم

 ها،راه مانند عيني و ملموس هایزيرساخت به افزاریسخت بعد .رسدمي انجام به بعد دو اين در که باشد

 گمرك، مديريت شفافيت، به افزارینرم بعد کهحاليدر ،مربوط است دور راه از ارتباطات و هابزرگراه بنادر،

 ،يکل حالت در .هستند يكديگر مكمل بعد دو اين .استمربوط  نهادی عوامل ساير و کاروکسب محيط

 یبرا را ایمزا نیشتريب افزاری،نرم و افزاریسخت جنبه از هارساختیز تيفيک در شرفتيپ

 به توجه راستا اين در .داشت خواهد يپ در درآمدکم یکشورها یبرا ژهیوبه صادرات رشد

 هایفرصت از استفاده و آنها به اتصالبرای  سازیزمينه راستای در راه و کمربند ابتكار ديگرکريدورهای 

 و تكميل دريايي(، و هوايي )زميني، نقلوحمل گمرکي، هایزيرساخت تكميل و توسعه آمده، پيش

 اجراست. حوزه در موفقيت اصلي هایاولويت از هاکشتي و بنادر تجهيز

 ؛است توجه قابل نيز صادرات عملكرد بر ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده ایحاشيه تأثير

همه  در ايران عملكرد اينكه به توجه با است بيشتر ثروتمند کشورهای برای تأثير اين گستره چندهر

 نيازهای با منطبق را طرح اين اهداف توانمي دارد، بازبيني به نياز تجارت تسهيل هایشاخص

 کيفي و کمي ابعاد به توجه ديگر، عبارت به گرفت. نظر در کشور تجارت بخش افزارینرم و افزاریسخت

 ایتوسعه حال در کشورهای به تواندمي بهتر طرح، اين هدفعنوان به تجارت تسهيل با مرتبط مسائل
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 1.کند کمک برند،مي رنج افزارینرم و افزاریسخت مشكالت از که

 

 راه و کمربند ابتکار یاقتصاد کریدورهای .1-2

 يک مختلف هایبخش که است جايي 3ترابری يا ونقلحمل کريدور (2013) 2بانوميونگ تعريف طبق

 کريدور .کندمي متصل يكديگر به فيزيكي حيث از ونقلحمل هایشبكه دليلبه را پهنه يا منطقه

 آن، ذيل چراکه دهد؛مي ارتقا ديگری سطح به را ونقلحمل کريدور ،(تجارت تسهيل يا) لجستيكي

 مردم کاال، ونقلحمل به مربوط تسهيالت بر عالوه که شودمي هماهنگ ایگونهبه نهادی هایچارچوب

 اينكه بر عالوه نيز اقتصادی کريدور طرفي، از .باشند داشته انتقال قابليت کريدور داخل نيز اطالعات و

 تحت منطقه در سرمايه جذب به که استکريدوری  گيرد،ميبردر را لجستيک و ونقلحمل کريدور

 .شود اقتصادی هایفعاليت رونق به منجر امر اين و باشدقادر  پوشش

 کريدور 6 شامل نيز راه و کمربند ابتكار طرح ؛است اقتصادیهای  کريدور توسعه پي در چين دولت

  است: ذيل شرح به اقتصادی

 .کندمي وصل هم به را اروپا و چين که ؛)NELB( 4اوراسي پل جدید اقتصادی کریدور .1

 به .است هلند در روتردام به سو جيانگ استان از ريلي الملليبين خط يک کريدور اين اصلي ستون

 شبكه به لهستان و بالروس روسيه، قزاقستان، طريق از کيانگ،سين استان از آهن خط خروج محض

 پيوندد.مي اروپا آهنراه

 کريدور اتصال بازسازی پي در که ؛(CMR) 5روسيه - مغولستان - چين اقتصادی کریدور .2

 .بود خواهد مغولستان استپي مسير توسعه و روسيه به اوراسيا

 آهنراه شبكه که ؛(CAWA) 6آسيا غرب-ميانه آسيای-چين اقتصادی کریدور .3

 .کندمي وصل مديترانه دريای و عربستان جزيرهشبه به آسيا غرب و ميانه آسيای طريق از را کيانگسين

 ترکمنستان، تاجيکستان، ازبکستان، قرقيزستان، قزاقستان، چين، کشورهای کریدور این

 .کندمي متصل هم به را ترکيه و ایران

 کشور پنج به را چين کريدور اين ؛(CIP) 7هندوچين جزیرهشبه و چين اقتصادی کریدور .4

                                                                 
شوند در عمل یم یمعرف طرحابر نیا ريمس یکشورها که در حال حاضر کشورها یاين نكته ضروري است، برخ ذكر. 1

 یکالن آن در راستا یهارييگجهت رييدرصدد تغ ایآن ندارند  تیبه تقو یلیتما وهستند  نيزآن  بيبالفعل رق ایصورت بالقوه به
 به ورود بدون. کرد اشاره هند و هيروس به دیبا رنديگیم قرار گروه نیا در که ییکشورها نیتر. ازجمله مهمندمنافع خود هست

 مقامات یريگميتصم معرض در کشور یرو شيپ یهاتيواقع با منطبق را راه /کمربند به مرتبط مباحث توانینم بحث نیا
 .داد قرار کشور ارشد

2. Banomyong 

3. Transport Corridor 

4. New Eurasia Land Bridge (NELB) 

5. China-Mongolia-Russia (CMR) 

6. China-Central Asia-West Asia (CAWA) 

7. China-Indochina Peninsula (CIP) 
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 .دهدمي گسترش اندونزی و سنگاپور مالزی، تا را اتصال اين و کندمي متصل هندوچين جزيرهشبه

 گوادر بندر به را کيانگسين استان در کاشغر که ؛(CP) 1پاکستان و چين اقتصادی کریدور .5

 .کندمي متصل پاکستان

 چهار اين بين همكاری شامل ؛(BCIM) 2ميانمار-هند-چين-بنگالدش اقتصادی کریدور .6

 .(Ramasamy, 2017) دارند مشترك مرز يكديگر با که است کشور

 اين رچوبچا در .ستآفريقا و اروپا آسيا، قاره سه ،(BRI) راه و کمربند ابتكار کشورهای گستره

 آسيای با رديگ طرف از و مديترانه دريای و فارس خليج با غربي و مرکزی آسيای طريق از چين ،ابتكار

  شود.مي مرتبط هند اقيانوس و آسيا جنوب و شرقي جنوب

 

 راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای قلمرو .1 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسير در کشور 140 تعداد 2020 سال پايان تا 3جهاني، تجارت مرکز گزارش براساس درمجموع

 از درصد 48 حدود جهان، جمعيت درصد 70 بر بالغ کشورها اين کل 4؛اندشده واقع راه و کمربند ابتكار

 ذخاير درصد 75 و جهاني تجارت از درصد 43 از بيش ،جهان ناخالص توليد از درصد 65 ،زمين مساحت

                                                                 
1. China-Pakistan (CP) 

2. Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) 

3. ITC calculations based on UN COMTRADE and ITC statistics. 

 دورها،یکر بحث طرح هنگامبه. ستين ستایا شده یینها طرح کیراه  -کمربند  ابتكار طرحاين نكته ضروري است كه  ذكر. 4

و  هیسور عراق، به رانیا ريپاکستان را به چابهار و سپس از مس - نيچ دوریوجود دارد که کر زين گرید یدوریکر ليپتانس کی
 شده فیتعر هيترک - رانیا انه،يم یايآس دوریباالتر از آنچه در کر اريرا بس رانیا گاهیجا ليپتانس نی. اكندیمتصل م ترانهیمد

 باال خواهد برد. است،
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 1.اندداده اختصاص خود به را انرژی

 

 2020 سال پایان تا راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع یکشورها 140 .1 جدول
 کشورها تعداد کشور منطقه

 و شرقي آسيای

 اقيانوسيه

 ،نزياميكرو ،پدر الئو جنوبي، کره کريباتي، فيجي، ايسلند، کوك ،مغولستان چين،

  وتآوانو ايسلند، سالومون ساموئا، نو، زالند
12 

 شرقي جنوب آسيای
 تيمور يلند،تا سنگاپور، فيليپين، ميانمار، مالزی، الئوس، اندونزی، کامبوج، برونئي،

  ويتنام شرقي،
11 

 5 ازبكستان ترکمنستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان، ميانه آسيای

 آفریقا شمال و خاورميانه

 )منا(

 ،سعودی عربستان قطر، عمان، لبنان، کويت، اردن، عراق، ايران، مصر، بحرين،

 تونگا، ،موراکو ،ليبي ،جيبوتي ،الجزاير ،يمن عربي، متحده امارات سوريه، فلسطين،

 صهيونيستي رژيم تونس،

21 

 8 سريالنكا پاکستان، نپال، مالديو، هند، بوتان، بنگالدش، افغانستان، جنوبي آسيای

  اروپا

 اسي،کرو بلغارستان، هرزگوين، و بوسني بالروس، آذربايجان، ارمنستان، آلباني،

 وی،مولدا مقدونيه، ليتواني، لتوني، مجارستان، گرجستان، استوني، چک، جمهوری

 ،اوکراين ترکيه، اسلووني، اسلواکي، صربستان، روسيه، روماني، لهستان، نگرو، مونته

  پرتغال لوکزامبورگ، التيوا، ايتاليا، يونان، سيپروس، اتريش،

31 

 آفریقا شاخ

 کوبا، ،بنين کنگو، دمكراتيک جمهوری چاد، کامرون، ورده، کابو بوتسوانا، ،آنگوال

 گينه نيجريه، جر،ني ناميبيا، موريتاني، ماداگاسكار، لسوتو، کنيا، آ،گوئينه غنا، اتيوپي،

 ودانس جنوبي، آفريقای سومالي، سريالئون، سيچلس، سنگال، رواندا، پاپوا، جديد

 وهبزيمبا زامبيا، اوگاندا، توگو، تانزانيا، سودان، جنوبي،

32 

 حوزه و التين آمریکای

 2کارائيب دریای

 اکوادور، كن،نييدوم ،ساموئا کاستاريكا، شيلي، بوليوی، باربادوس، باربودا، و آنتيگوا

 توباگو، و ترينيداد م،سورينا پرو، پاناما، ليبريا، جامائيكا، گويانا، گرانادا، گامبيا، گابن،

  ونزوئال اروگوئه،

20 

 140 2020 سال پایان تا راه و کمربند ابتکار مسير در واقع کشورهای

Source: Countries of the Belt and Road Initiative (BRI) (2021).3 

 

 گذاریسرمایه وضعيت .1-3

 ميليارد 47 حدود راه و کمربند ابتكار مسير در واقع کشور 138 در چين گذاریسرمايه 2020 سال در

 به نسبت رقم اين .است يافته کاهش درصد 54 حدود 2019 سال با مقايسه در که است بوده دالر

                                                                 
1. Mckenzie, Baker (2019). BRI beyond 2020, Embracing new Routes and Opportunities Along the 

Belt and Road, The Economist Corporate Network . 
 سازمان مانند یامنطقه ینهادها ن،يچ یبرا. دارد وجود یامنطقه یهاسازمان با نيچ روزافزون تعامل یبرا یشماریب لیدال. 2

 یديمف یهاپنجره ،(EClAC) بيکارائ حوزه و نيالت یکایآمر در متحد ملل سازمان یاقتصاد ونيسيکم و( OAS) ییکایآمر یهادولت

 .است منطقه در نيچ یاسيس یهاتیاولو یبرا ارزشمند ییبسترها نيهمچن و نيالت یکایآمر حوزه یپلماسید و استيس یسوبه

 است آن دنبال به( IDB) ییکایآمر انيم توسعه بانک یگذارهیسرما بخش ازجمله خاص، یهاسازمان در مشارکت از نيچ

 یبرا نيچ یهاتالش یبرا یمانع کایآمر گسترده نفوذ امروز تا حال،نیابا. کند کسب یالمللنيب وجهه و یاقتصاد منافع که
 مجمع 2۰1۴ سال در پکن متحده، االتیا نفوذ به توجه با. است شده منطقه یتيچندمل مؤسسات در خود نفوذ گسترش
 تاکنون مجمع نیا. کرد سيتأس خود خاص طیشرا با منطقه با تعامل منظوربه را نيالت یکایآمرو  نيچ یاقتصاد یهایهمکار

 . است کرده عمل «راه و کمربند ابتکار» با مرتبط موارد ازجمله نيچ یاسيس یاصل اهداف شبرديپ براي یبستر عنوانبه

3. https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/  
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 .دهدمي نشان کاهش دالر ميليارد 78 حدود ،2015 سال در چين خارجي گذاریسرمايه رقم باالترين

 6/12 حدود راه و کمربند مسير در واقع آفريقايي کشورهای در چين گذاریسرمايه 2020 سال در

 شود.مي شامل را دالر ميليارد 47 گذاریسرمايه کل از درصد 27 که است بوده دالر ميليارد

 لشما و خاورميانه غرب ،آفريقا شاخ کشورهای در 2020 سال در چين گذاریسرمايه همچنين

 ترتيببه 2019 سال با مقايسه در راه و کمربند مسير در واقع اروپايي کشورهای همچنين و )منا( آفريقا

 ایمنطقه هاتن 2019 سال در است. بوده کرونا وضعيتدليل بهعمدتاً  که يافته کاهش درصد 36 و 66 ،69

 ميتاه از نشان که است بوده اآسي غرب منطقه است، بوده مثبت آن در چين گذاریسرمايه رشد که

 دارد. چين برای آن غربي منطقه خصوصهب و کهن قاره زياد

 هایزيرساخت نظير مشخصي هایحوزه در بيشتر چين 2021 سال در که است اين بينيپيش

 .کند برداریبهره جديد هایتوافقنامه مزايای از تا کند گذاریسرمايه آسيايي کشورهای حوزه در و نقلوحمل

 

 (درصد)  راه و کمربند ابتکار در واقع مختلف مناطق در چين گذاریسرمایه رشد .2 جدول
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 منطقه

 -69 -4 6 -11 -14 24 قايفرآ شاخ

 -66 -21 37 -13 72 11 قايفرآ شمال و انهيخاورم غرب

 -63 30 -32 -4 -14 2 ايآس غرب

 -41 -53 1071 -72 18 -70 يجنوب یكايآمر

 -37 -2 -14 19 -27 92 یايآس شرق

 -36 -25 -25 54 -43 -11 اروپا

 -31 -94 119 -32 222 -72 يشمال یكايآمر

Source: China BRI Investment report 2020 IIGF Green BRI Center, 2021, p. 7. 

 

 با ترتيببه آسيا غرب و 1آفريقا شاخ همنطق 2020 سال در دهد،مي نشان نيز 1 نمودار چنانچه

 به راه و کمربند ابتكار در واقع مناطق در چين گذاریسرمايه از را سهم بيشترين درصد، 5/17 و 9/37

 کمربند کريدور در واقع توسعه حال در و نيافتهتوسعه کشورهای اهميت بيانگر که اندداده اختصاص خود

 است. گذاریسرمايه جهت ،چين برای راه و

  

                                                                 
1. Sub-Sahran 
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 (درصد) 2020 سال در چين گذاریسرمایه از راه و کمربند کریدور در واقع مختلف مناطق سهم. 1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در 2020-2015 هایسال طي را مختلف هایبخش در چين گذاریسرمايه رشد نرخ ،3 جدول طرفي از

 دو از غير 2020 سال در شود،مي مالحظه چنانچه .کشدمي تصوير به را راه و کمربند ابتكار در واقع مناطق

 هابخش ساير ،بوده است کنندهخيره بخش اين در چين گذاریسرمايه رشد که گردشگری و لجستيک حوزه

 خدمات انرژی، شيميايي، هایبخش در چين گذاریسرمايه رشد 2019 سال در البته اند.داشته منفي رشد

 Covid) کرونا اریمبي شيوع ادامه اما بوده است مثبت نيز تفريحات و مستغالت و امالك تكنولوژی، ،رفاهي

 است. ساخته مواجه جدی کاهش با 2020 سال برای را هابخش اين در چين گذاریسرمايه رشد (19
 

 (درصد)   راه و کمربند ابتکار در مختلف حوزه در چين گذاریسرمایه رشد نرخ .3 جدول
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 منطقه

 3/278 -7/69 -5/92 3/193 63 1371 کيلجست

 -2/42 1/168 -3/15 5/4 -2/46 8/38 ييايميش

 -1/46 -9/18 7/45 -1/6 -8/23 3/48 نقلوحمل

 -2/49 -5/58 239 -2/4 -9/33 -4/47 فلزات

 -50 -7/44 6/30 -7/50 4/217 -61 سالمت

 -5/50 3/2 -1/2 -4/18 3/1 5/9 یانرژ

 -8/65 1/158 -1/28 -3/50 1/17 8/56 يرفاه خدمات

 -6/67 3/36 3/49 -4/3 -7/54 53 یتكنولوژ

 -2/82 4/3 -1/22 66 -5/41 8/21 مستغالت و امالك

 -5/87 100 -2/63 8/114 710 -2/90 حاتيتفر

 100 7/85 -72 -5/69 4/423 -85 یگردشگر

 -5/62 -7/62 2/26 93 1/12 383 ريسا

Source: Ibid, p 9. 

  

37/9

8/6

8/9

12/4

15/2

17/5

آسيای شرقي اروپا آمریکای جنوبي خاورميانه و شمال آفریقا شاخ افریقا آسيای غربي
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  تجارت وضعيت .1-4

 138 تجارت کل حجم ،2021 سال در 1تجارت نقشه وبگاه از شده محاسبه و دريافتي اطالعات اساسبر

 2020 سال در و دالر ميليارد هزار 5/18 حدود 2019 سال در راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشور

 و 49 حدود ترتيببه که است( يافته کاهش درصد 4 )حدود بوده است دالر ميليارد هزار 7/17 حدود

  2است. داده اختصاص خود به را جهان تجارت کل از درصد 43

 واقع کشورهای با چين تجارت حجم کل 3چين، خلق جمهوری بازرگاني وزارت اساسبر همچنين

 دالر ميليارد 6408 حدود 2014-2019 هایسال طي (BRI) راه و کمربند ابتكار طرح مسيرهای در

 در و بوده دالر ميليارد 1341 مزبور کريدور در واقع کشورهای با چين تجارت حجم همچنين است بوده

 کل از درصد 29 تقريباً  که است رسيده دالر ميليارد 1350 حدود به رشد درصد 7/0 با نيز 2020 سال

  شود.مي شامل را چين خارجي تجارت

 از را نياز مورد واردات درصد 39 از بيش کشور، 138 دهدمي نشان 2020 سال در تجارت آمار بررسي

 ارزش از درصد 29 حدود مقصد همچنين .اندکرده تأمين  راه و کمربند ابتكار مسير در واقع کشورهای درون

 2018 سال به نسبت 2020 سال در هاسهم کاهش هستند. خودشان نيز کشورها اين صادراتي کاالهای

 کشورها اين درصدی 70 جمعيت به توجه با البته است. بوده (Covid19) کرونا بيماری شيوع از ناشيعمدتاً 

 4است. متصور جهاني تجارت و توليد در آنها سهم از بيشتری انتظار جهان، جمعيت کل از کشور( 140)

 

 جهان در (BRI) راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای تجارت جایگاه .4 جدول

 2020 2019 2018 سال
 رشد نرخ متوسط

 )درصد( انهيسال

 جهان

 (دالر ارديليم)

 2.6 41011.6 37793.5 38989.1 تجارت

 1.8 20018.2 18708.6 19308.8 صادرات

 3.2 20993.4 19084.9 19680.3 واردات

 BRI کريدور در واقع کشورهای

 (دالر ميليارد)

 -4 17650.2 18530.7 19153.2 تجارت

 -2 9563.6 9638.2 9972.1 صادرات

 -6.1 8086.6 8892.5 9181.1 واردات

  جهان در BRI کريدور در واقع کشورهای سهم

 )درصد(

 46.9 43 49 49 تجارت

 50.1 47.8 51 51.6 صادرات

 43.8 38.5 46.6 46.7 واردات

                                                                 
1.Trade Map 

2. https://www.trademap.org/Index.aspx 

3. http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/14/c_138704581.htm 
 .پيشين. 4
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 2020 2019 2018 سال
 رشد نرخ متوسط

 )درصد( انهيسال

 BRI کريدور در واقع کشورهای يگروه درون تجارت

 (دالر ميليارد)

 2.3 6001.1 5929.8 5729 تجارت

 2.2 2773.4 2698.7 2657 صادرات

 1.3 3153.8 3121.6 3072 واردات

 کريدور در واقع کشورهای يگروه درون تجارت سهم
BRI 

 )درصد(

 32 34 32 30 تجارت

 27.8 29 28 26.6 صادرات

 35.4 39 34 33.5 واردات

 https://www.trademap.org/Index.aspx   تجارت: نقشه وبگاه از دريافتي اطالعات بانک براساس محقق محاسبات :خذأم

 

 کريدور در واقع کشورهای جارتت انهيسال رشد متوسط 2018-2020 دوره طي آمار، اينبراساس 

 6/6 حدود (درصد 6/2) جهاني تجارت رشد با مقايسه در که است بوده درصد -4 حدود راه و ربندمک

  .است بوده پايين درصد

 دوره طي جهاني تجارت در راه و کمربند کريدور در واقع کشور 140 تجارت انهيسال سهم متوسط

 تجارت شبكه در مذکور کشورهای نقش افزايش بيانگر امر اين ؛است بوده درصد 47 حدود 2018-2020

 17650 حدود به 2010 سال در دالر ميليارد 9300 از جهان با آنها تجارت ارزش کهطوریبه است؛ جهاني

 کرونا بيماری شيوع دليلبه 2020 و 2019 هایسال طي که است رسيده 2020 سال در دالر ميليارد

(Covid19)  حدود بحث مورد کشورهای تجارت حجم 2018 سال در چراکه .است بوده کاهشيعمدتًا 

 سال در کشورها اين گروهيدرون تجارت رشد نرخ هرچند اين، بر عالوه .بوده است دالر ميليارد 19153

 2018 سال تا اما ،است بوده (رصدد 6/2) جهاني تجارت متوسط رشد سطح در تقريباً (درصد 3/2) 2020

 آن جهاني متوسط از بيشتر همواره راه و کمربند ابتكار در واقع کشورهای گروهيدرون تجارت رشد نرخ

 گروهيدرون تجارت بعد، به 2018 سال از کرونا، بيماری شيوع کرد عنوان توانمي عبارتي به .بوده است

 است. داده قرارتأثير  تحت آن جهاني متوسط از بيشتر را راه و کمربند ابتكار در واقع کشورهای

 ویژهبه اوليه موادعمدتاً  چين به راه و کمربند کریدور در واقع کشورهای صادرات است، ذکر شایان

 آالتيماشين عمده طوربه نيز چين دیگر، طرف از .است معدني هایسنگ سایر و شن مس، آهن، سنگ

 کریدور این کشورهای به را پوشاک و کفش مانند مصرفي کاالهای و دور راه از ارتباط تجهيزات مانند

 مشابه منابع، نظر از منطقه اين کشورهای که دهدمي نشان واردات و صادرات شباهت کلي،طوربه .کندمي صادر

 به نسبت کمتری تعرفه نرخ منطقه کشورهای بيشتر است. درصد 8 تقريباً کشورها اين در تعرفه ميانگين .هستند

 را تعرفه درصد 21 متوسط طوربه ايران دارد، وجود درصد 4/2 تقريباً پايين تعرفه ترکيه برای کهحاليدر .دارند چين

 منطقه اين کشورهای از برخي در مصرفي کاالهای به نسبت اوليه مواد کليطوربه .کندمي اعمال کاالها همهبر  تقريباً

 ،(انبارداری و نقلوحمل بيمه، تعرفه، شامل) جانبهدو تجارت یهانهیهز .است باالتری تعرفه نرخ دارای
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 و کمربند ابتکار طرح اجرای فاز وارد هنوز که کریدور نیا در موجود یکشورها یبرا تعرفه، یاستثنابه

 :Ramasamy, 2017) است شده برآورد درصد 137 حدود 2017 سال در و بوده باال نسبتاً اند،نشده راه

 یافته افزایش مورد 140 به 2020 سال در ،دارای شرایط عضویت کشورهای تعداد اینکه به توجه با اما (.22

 درصد 70 از کمتر به هاهزینه این نرخ ،ارتباطي هایزیرساخت بهبود و افزایش با شودمي بينيپيش است،

 کاهش و تجارت شتريب ليتسه یراستا در موانع نیا رفع نیبنابرا 1.باشد یافته کاهش 2020 سال در

 .است برخوردار یيباال تياهم از راه و کمربند ابتکار لیذ تجارت، هایهزینه

 

 گروهيدرون و جهان واردات از راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای سهم .1-5

 متعلق ددرص 5/38 حدود ،جهاني واردات حجم کل از ،2020 سال در المللبين تجارت مرکز آمار مطابق

ارای دکشورهای  ميان در .است راه و کمربند ابتكار طرح مسير در واقع کشورهای توسط واردات به

 سنگاپور ،درصد 3/2 با هند کشورهای و اول رتبه در درصد 1/11 با چين ابتكار، ايندر  شرايط عضويت

 دارند. قرار بعدی هایرتبه در درصد 1/1 با عربي متحده امارات و درصد 5/1 با لهستان درصد، 7/1 با

 2/22) ردال ميليارد 700 حدود ،2020 سال در گروهيدرون واردات دالر ميليارد هزار 3.2 کل از

 ايلندت درصد، 1/6 با سنگاپور درصد، 5/8 با هند کشورهای پذيرد؛مي صورت چين توسط آن از درصد(

 دارند. قرار بعدی هایرتبه در درصد 7/3 با روسيه و درصد 2/4 با

 اخلد در صادراتي، اول کااليي گروه پنج در کشور 140 اين صادراتي مقاصد از درصد 39 حدود

 کشورهاست. مجموعه همين

 

 گروهيدرون و جهان صادرات از راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای سهم .1-6

 تعلقم درصد 48 حدود جهاني، صادرات حجم کل از ،2020 سال در المللبين تجارت مرکز آمار مطابق

شرايط  دارای کشورهای ميان در .است راه و کمربند ابتكار طرح مسير در واقع کشورهای صادرات به

 5/2 با هروسي کشورهای و صادرکنندگان اول رتبه در درصد 5/12 با چين ابتكاری، طرح اين در عضويت

 صادرکنندگان بعدی هایرتبه در درصد 4/1 با امارات و درصد 6/1 با هند درصد، 2/2 با سنگاپور درصد،

 صاختصا با چين کشور گروهي،درون صادرات کل از همچنين روند.مي شماربه جهان در کاال عمده

 درصد 2/5 اب هند درصد، 4/7 با سنگاپور درصد، 4/8 با روسيه کشورهای و اول رتبه خود به درصد 5/24

 کشور 140 اين صادراتي مقاصد از درصد 29 ودحد دارند. قرار بعدی هایرتبه در درصد 6/4 با مالزی و

 .کشورهاست مجموعه همين داخل در صادراتي، اول کااليي گروه پنج در

  

                                                                 
برابر شده  5/2 رسيده و حدود 1۴۰به  65، از دارای شرایط عضویتكارشناسي، با توجه به اينكه تعداد كشورهاي  . برآورد1

 .است شده گرفته نظر در نصف نيز درصد 137 نرخ...  و زيرساختي هايهزينهاست، با توجه به انجام بسياري از 
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 راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع یکشورها با انایر تجارت عيتوض .2

 راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای با ايران اسالمي جمهوری تجارت وضعيت بخش اين در

 .شودمي بررسي

 کشورهای با ايران تجارت حجم ايران، اسالمي جمهوری گمرك از دريافتي آمار براساس و کليطوربه

 که است بوده دالر ميليارد 25 از بيش (2020) 1399 سال در راه و کمربند ابتكار در واقع مسيرهم

 1.شودمي شامل را (دالر ميليارد 66) ايران تجارت کل از درصد 37 حدود

 27 حدود ،راه و کمربند ابتكار کريدور در ايران با مسيرهم کشورهای تجارت درصدی 37 سهم در

 از درصد 36 حدود کشور دو مجموعدر) است ترکيه به متعلق درصد 9 حدود و چين به متعلق درصد

 در واقع کشورهای ساير (.دارند اختيار در راه و کمربند ابتكار مشترك کريدور در را ايران با تجارت کل

 درصد 1 از کمتر مجموعدر (قزاقستان و ازبكستان قرقيزستان، تاجيكستان، ترکمنستان،) مشترك مسير

  .اندداده اختصاص خود به را ايران با تجارت کل از

 کريدور در واقع کشورهای با ايران تجاری اکمال ميزان 2018 سال در موجود، آمار آخرينبراساس 

 سال در اينكه به عنايت با 2؛است درصد 38 واردات حوزه در و درصد 59 صادرات بخش در کمربند، اين

 کشورها تعداد 2020 سال در و بودند راه و کمربند بتكاردر ادارای شرايط عضويت  کشور 65 تعداد 2018

 45 از بيش نيز واردات در و 65 از بيش صادرات در تجاری اکمال شاخص است، يافته افزايش 140 به

 با ايران تجاری روابط ارتقای در بااليي پتانسيل کمي، حيث از بنابراين شود.مي زده تخمين درصد

  .دارد وجود مذکور کشورهای

 ابتكاردر  دارای شرايط عضويت کشورهای تعداد 2020 و 2019 هایسال در است توضيح به الزم

 گانه140 کشورهای تجاری آمار اينكه به توجه با اما ،بوده است کشور 140 و 138 ترتيببه راه و کمربند

 هایسال برای تجاری اکمال شاخص محاسبه امكان نيست، کامل و دقيق 2020 و 2019 هایسال برای

 در که 2018 سال برای تجاری اکمال شاخص واردات و صادرات حوزه دو هر در لذا .نيست ميسر مزبور

 3.استبوده محاسبه قابل اند،بوده راه و کمربند ابتكاردر  دارای شرايط عضويت کشور 65 زمان آن

 

 رانیا صادرات در راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع یکشورها گاهیجا .2-1

 1399 سال در است، شده انجام ايران اسالمي جمهوری گمرك دريافتي آمار از که محاسباتيبراساس 

                                                                 
 .دارند قرار كريدور يك در ايران با كه تركيه و تركمستان تاجيكستان، ازبكستان، قزاقستان، چين، كشورهاي شامل. 1

 امكان نيست، كامل و دقيق 2۰2۰ و 2۰19 هايسال براي گانه1۴۰. الزم به توضيح است با عنايت به اينكه آمار كشورهاي 2

 تجاري اكمال شاخص واردات و صادرات حوزه دو هر در لذا. نيست ميسر مزبور هايسال براي تجاري اكمال شاخص محاسبه
 . استشده محاسبه اند،بوده راه و كمربند ابتكاردر  دارای شرایط عضویت كشور 65 زمان آن در كه 2۰18 سال براي

 :شود مراجعه زير آدرس به بيشتر مطالعه براي. تجاري اكمال جهاني شاخص براساس محققان. محاسبات 3

http://ensani.ir/fa/article/180092 
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 غيرنفتي و نفتي از اعم ايران صادراتي کاالهای از درصد 37 حدود چين، کشور خود احتساب با (2020)

 ابتكار در مسيرهم کشور 6 به مستقيم طوربه (2020) 1399 سال در (دالر ميليارد 5/11 ارزش به)

  .است شده صادر (BRI) راه و کمربند

 ،2018 سال در صادراتي عمده کااليي گروه ده ،5 جدول با مطابق و دريافتي آمار آخرينبراساس 

 دالر ميليارد 86.2 بر بالغ آن ارزش که دهدمي تشكيل را جهان به ايران صادرات از درصد 89 حدود

 اختصاص خود به را کااليي صادرات اين از درصد 35 حدود ،راه و کمربند کريدور در واقع کشور 65 .است

 در 140 به راه و کمربند ابتكاردر  دارای شرايط عضويت کشورهای تعداد افزايش با طبيعتاً  .دهندمي

 .است شده صادر مزبور کريدور در واقع کشورهای به کاالها از درصد 35 از بيش ،2020 سال

 

  راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای جایگاه و نقش .5 جدول

 (2018 سال) عمده کاالیي هایگروه تفکيک به ایران صادرات در

 HS کد کاالیي گروه ردیف

 ایران صادرات

 جهان به

 دالر( )ميليارد

 صادرات
 به ایران

 کشورهای
 در واقع

 کریدور
BRI 

 )ميليارد
 دالر(

 گروه سهم
 کل از کاالیي

 ایران صادرات
 کشورهای به

 در واقع
 BRI کریدور

 )درصد(

 سهم
 واقع کشورهای

 کریدور در
BRI 

 جذب در 
 ایران صادرات

 کاالیي گروه در
 )درصد(

 در ایران سهم
 نيازهای تأمين

 واقع کشورهای
 کریدور در

BRI 
 )درصد(

1 

 هایروغن و هاسوخت

 محصوالت و معدني

 * آنها از حاصل

27 66.4 11.0 68.7 16.6 1.1 

2 
 اشيای و پالستيكي مواد

 آنها از شده ساخته
39 5.6 5.4 5.7 96.8 2.1 

 2.5 97.0 4.2 4.0 4.1 29 آلي شيميايي محصوالت 3

 1.9 90.4 4.0 3.5 3.9 71 فوالد و آهن چدن، 4

 3.7 91.6 1.8 1.6 1.7 08 خوراکي هایميوه 5

 و جوش فلز، سنگ 6
 خاکستر

26 1.1 1.1 1.2 97.1 0.7 

 نباتات و سبزيجات 7
 ایريشه

07 1.1 1.1 1.1 99.6 5.2 

 3.0 91.3 0.9 0.8 0.8 31 کودها 8

9 
 و خاك گوگرد، نمک،
 و آهک گچ، و سنگ

 سيمان
25 0.8 0.8 0.8 96.4 3.0 

 0.8 98.4 0.7 0.69 0.70 74 مس از مصنوعات و مس 10

 1.5 34.6 89.2 29.9 86.2 فوق کاالیي گروه 10 مجموع

 0.19 84.7 10.8 0.69 10.4 کاالیي هایگروه سایر

 0.5 40.0 100 38.7 96.6 کاالها کل

 ITC (https://www.trademap.org/Index.aspx) المللنيب تجارت مرکز ياطالعات بانکبراساس  محقق محاسبات خذ:أم

 .است ينفت یهافراورده به مربوط دالر ارديليم 15.6 معادل يمابق و خام نفت به مربوط ييکاال گروه نيا از دالر ارديليم 50.8 *

  

https://www.trademap.org/Index.aspx
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 و سوخت صادرات بازار يکعنوان به مذکور کشورهای نقش شده، ياد کااليي گروه 10 ميان در

 حدود تنها خود، به ايران صادرات از دالر ميليارد 11 اختصاص با و بوده رنگکم ايران معدني هایروغن

 کااليي هایگروه ساير صادرات جذب در نظر مورد کشور 140 نقش و سهم اما دارند؛ سهم درصد 17

 .است درصد 90 باالی و بوده توجه قابل بسيار ايران

 1399 سال در غيرنفتي محصوالت و کاالها دالری ميليارد 32 حدود صادرات به اتكا صورت در

 کشورها اين کهطوریبه شود؛مي تربرجسته ايران صادرات در مذکور کشورهای جايگاه و سهم ،(2020)

 اهميت ويژگي، اين .هستند دارا را ايران غيرنفتي صادراتي کاالهای درصد 60 از بيش جذب پتانسيل

 کشور تجارت روی پيش فعلي هایمحدوديت و تحريم شرايط در را راه و کمربند ابتكار مسير کشورهای

 .است کرده دوچندان را

 

 ایران واردات در راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای جایگاه .2-2

 1399 سال در ،است شده انجام ايران اسالمي جمهوری گمرك دريافتي آمار از که محاسباتيبراساس 

 مستقيم طوربه زين دالر ارديليم 13 تقريبي ارزش به رانيا يواردات یازهاين از درصد 38 حدود (2020)

 کريدور در واقع کشورهای) است شده نيتأم «راه و کمربند ابتكار» ريمس در واقع کشور 6 قيطر از

 مبادی ترينمهم درصد(، 2/11) ترکيه و درصد( 26) چين کشورهای کهطوریبه (.مشترك و مستقيم

  باشند.مي کشور وارداتي

 واردات از درصد 59 حدود ،۶ جدول با مطابق و 2018 سال در دسترس در اطالعات آخرينبراساس 

 ارزش به آن از درصد 64 از بيش که است اشاره مورد وارداتي عمده کاالی گروه 10 به مربوط ايران

 از نشان که شودمي تأمين راه و کمربند ابتكار مسير در واقع کشورهای طريق از دالر ميليارد 15.7

 140 معادل 2020 سال آمار طبق کشورها تعداد چنانچه .دارد مذکور کشورهای با تجارت توسعه اهميت

 تواندمي ايران واردات دالر ميليارد 38 از راه و کمربند ابتكار در واقع کشورهای سهم شود، گرفته نظر در

 برسد. درصد 80 از بيش به
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  راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای جایگاه و نقش .6 جدول

 (2018 سال) عمده کاالیي هایگروه تفکيک به ایران واردات در

 کد کاالیي گروه ردیف
HS 

 ایران واردات

 جهان از

 )ميليارد

 دالر(

 کل از سهم

 واردات

 ایران

 )درصد(

 از ایران واردات

 واقع کشورهای

 BRI مسير در

 دالر( )ميليارد 

 کشورهای سهم

 مسير در واقع

BRI کل از 

 ایران واردات

 )درصد(

 در ایران سهم

 صادرات

 کشورهای

 مسير در واقع

BRI )درصد( 

1 
 ليوسا و آالتنيماش

  آنها قطعات و اجزا ؛يكيمكان
84 7.7 18.6 4.9 64.4 0.6 

2 
 هایدستگاه و آالتماشين

 آنها قطعات و اجزا و برقي
85 3.7 8.9 2.8 75.8 0.22 

 5.3 60.7 2.6 10.5 4.4 10 غالت 3

4 
 از غير زميني نقليه وسائط

 خط روی نواقل
87 1.5 3.7 1.0 66.6 0.30 

 0.62 66.7 0.92 3.4 1.4 74 آلي شيميايي محصوالت 5

 0.50 66.5 0.80 2.9 1.2 72 فوالد و آهن چدن، 6

7 
 یاشيا و پالستيكي مواد

 آنها از شده ساخته
39 1.3 3.1 0.68 53.1 0.30 

8 
 و حيواني هایروغن و هاچربي

 نباتي
15 1.1 2.6 0.68 58.3 1.4 

9 
 ساخته یاشيا مقوا، و کاغذ

 خمير از شده
48 0.9 2.2 0.63 70.6 1.2 

10 
 و اپتيک هایدستگاه و آالت

 عكاسي
90 1.4 3.4 0.59 42.2 0.39 

 0.49 64.1 15.7 59.3 24.5 فوق کاالیي گروه 10 مجموع

 0.25 59.6 10.0 40.7 16.8 کاالیي هایگروه سایر

 0.35 62.3 25.7 100.0 41.2 کاالها کل

 ITC  .(https://www.trademap.org/Index.aspx)المللنيب تجارت مرکز ياطالعات بانکبراساس  محقق محاسبات :خذمأ

 

  راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع یکشورها و رانیا نيب یتجار اکمال شاخص .3

 «طبيعي تجاری شرکای» کشور دو اندازه چه تا که دهدمي نشان 1(TCI) تجاری اکمال شاخص

 وارد ديگری کشور آنچه با کندمي صادر کشور يک که آنچه اندازه چه تا که معنا اين به يكديگرند،

 :شودمي محاسبه زير رابطه از استفاده با معيار اين .دارد همپوشاني کند،مي

𝑇𝐶𝐼𝑖𝑗 =   100[1 −  ∑
|𝑚𝑗

𝑘 − 𝑥𝑖
𝑘|

2
]

𝑛

𝑘=1
 

𝑥i که
k   (𝑚j

k) واردات( صادرات( کشور (i j) کاالی از k صادرات کل از سهميعنوان به )واردات( 

                                                                 
1. Trade Compelition Index (TCI) 
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 باشد:مي زير صورت به آنها رياضي بيان باشد.مي ((i j کشور

𝑥i
k =  

Xiw
k

Xiw
𝑚𝑗   و      

𝑘 =  
𝑀𝑗𝑤

𝑘

𝑀𝑗𝑤
 

 1.است جهان از j کشور به واردات و جهان به i کشور از صادرات بيانگر ترتيببه jw و iw هایانديس

 رود. کارهب آن از صادرات با کشور يک از واردات تطابق ميزان سنجش برای تواندمي همچنين TC شاخص

 اين نشود، وارد ديگر منطقه يا کشور توسط يکهيچ ،کندمي صادر کشور يک که کاالهايي که صورتي در

 صادرات ديگری منطقه يا کشور را منطقه يا کشور يک نياز مورد وارداتي کاالهای کهوقتي و است صفر شاخص

 2شد. خواهد يک با برابر شاخص باشد، برابر منطقه يا کشور آن صادرات و واردات در اقالم اين سهم و کند

 در) مختلف کاالی قلم 3100 حدود تعداد 3،(2018) المللبين تجارت مرکز گزارش آخرينبراساس 

 کشورهای مجموع و است شده صادر جهاني بازارهای به ايران سویاز (رقمي شش HS کدهای سطح

 شاخص محاسبه نتايج 4.دارند واردات جهان از کاال قلم 5450 نيز راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع

 که دهدمي نشان راه و کمربند ابتكار مسير در واقع کشورهای واردات و ايران صادرات بين تجاری اکمال

 تواندمي و داشته صادراتي فعاليت سابقه مذکور، کشورهای وارداتي نيازهای گستره از درصد 23 در ايران

 تعداد افزايش با طبيعي طوربه 5.شود متمرکز کاالها از دسته اين بر کشورها آن بازار در نفوذ جهت

 کشورهای وارداتي نيازهای گستره از درصد 30 از بيش رودمي انتظار 2020 سال در 140 به کشورها

 شود.تأمين  ايران توسط مذکور،

 5450 مينهز در راه و کمربند ابتكار مسير در واقع کشور 65 آماری، اطالعات اينبراساس  همچنين

 قالما تنوع ،مقابل در و دارند صادراتي فعاليت (رقمي شش HS کدهای سطح در) مختلف کاالی قلم

 ينب تجاری اکمال شاخص محاسبات .است بوده کاال قلم 3600 به محدود جهان از ايران وارداتي

 دهديم نشان 2018 سال در ایران واردات و راه و کمربند ابتكار کریدور در واقع کشورهای صادرات

 به خود وارداتي متنوع نيازهای از درصد 34 حدود تأمين برای تواندمي ایران فعلي شرایط در

 وارداتي اي و صادراتي سبد در کاال هر اهميت درجه برمبنای شاخص اين نتايج .کند تکيه مذکور کشورهای

 و وشانيهمپ ميزان شاخص، نتايج به توجه با بنابراين شود.مي تعيين تجارت( در سهم نظر )از کشورها

  .ستکشورها اين به صادرات از بيش مذکور کشورهای از ايران واردات حوزه در یتجار کنندگيتكميل

                                                                 
1. https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Utilities/e1.trade_indicators.htm 

 امكان نيست، كامل و دقيق 2۰2۰ و 2۰19 هايسال براي گانه1۴۰به اينكه آمار كشورهاي . الزم به توضيح است با عنايت 2

 تجاري اكمال شاخص واردات و صادرات حوزه دو هر در لذا. نيست ميسر مزبور هايسال براي تجاري اكمال شاخص محاسبه
 . استشده محاسبه اند،بوده راه و كمربند ابتكار دارای شرایط عضویت كشور 65 زمان آن در كه 2۰18 سال براي

 .ندارد وجود 2۰18 سال از پس براي تجاري اكمال شاخص محاسبه امكان اطالعات، نقص دليلبه. 3

کشور واقع در  65تجارت  عتا  يشود و طبیم یکد شش رقم 5۴5۰در قالب  ییکل اقالم کاال HS یبندواقع حسب طبقه. در4

 .دهدیاقالم را پوشش م نیهمه ا راه و كمربند ابتكار ريمس

 امكان نيست، كامل و دقيق 2۰2۰ و 2۰19 هايسال براي گانه1۴۰. الزم به توضيح است با عنايت به اينكه آمار كشورهاي 5

 تجاري اكمال شاخص واردات و صادرات حوزه دو هر در لذا. نيست ميسر مزبور هايسال براي تجاري اكمال شاخص محاسبه
 . استشده محاسبه اند،بوده راه و كمربند ابتكار دارای شرایط عضویت كشور 65 زمان آن در كه 2۰18 سال براي

https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Utilities/e1.trade_indicators.htm
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 و معدني هایروغن و هاسوخت لحاظ عدم صورت در تجاری اکمال شاخص محاسبه نتايج

 در ترتيببه آن عددی مقدار و بوده متفاوت 2018 سال در ( :HS 27کد) آنها از حاصل محصوالت

 گاز و نفت صادرات یباال سطح که ستامعن بدان نيا است. درصد 41 واردات در و درصد 53 صادرات

 محاسبات در و تياهمکم را يرنفتيغ یکاالها متنوع مجموعه ران،يا يصادرات سبد در آن تياهم درجه و

 هاميتحر وجود با که) يصادرات عمده یکاال نيا گذاشتن کنار با لذا .است داده جلوه اثرکم مذکور شاخص

 رخ عمل در رانيا يصادرات سبد از محصول نيا حذف اي و سهم کاهش نفت، صادرات ديشد تيمحدود و

 مذکور یکشورها و رانیا نيب غيرنفتي یتجار پوشش که دهديم نشان شاخص جينتا ،(است داده

 به رانيا صادرات در یتجار يکنندگليتكم و يهمپوشان باالتر سطح نيا .دارد قرار یباالتر سطح در

 ريمس در واقع یکشورها گريد عبارت به است؛ مشهودتر راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع یکشورها

  .کنندمي فايا یترتياهم با نقش ران،يا يصادرات بالفعل یکاالها یبرا یبازارعنوان به راه و کمربند

 است يافته افزايش 140 به دارای شرايط عضويت کشورهای تعداد 2020 سال در اينكه به عنايت با

 شودمي برآورد درصد 50 و 60 از بيش ترتيببه واردات و صادرات حوزه در کشور تجاری اکمال شاخص

 تعداد افزايش با راه و کمربند ابتكار در واقع کشورهای و ايران بين تجاری پوشش که دهديم نشان

 .گيردمي قرار باالتری سطح در ،دارای شرايط عضويت کشورهای

 شده ايجاد جديد هایظرفيت شناسايي به نسبت بايد ايران اسالمي جمهوری ظرفيتي، چنين وجود با

 ديپلماسي ،کشوری تمرکز عدم و تنوع جنبه از هم و کااليي تنوع حوزه در هم راه، و کمربند ابتكار قالب در

 تجاری سهم و جايگاه ارتقای آن خروجي و رويكرد که کند عملياتي و مشخص را فعالي و يكپارچه منسجم،

 ابتكار چارچوب در خارجي تجارت راه نقشه تدوين راستا اين در باشد. الملليبين و منطقه سطح در کشور

 تجاری و اقتصادی هایبرنامه تا کندمي فراهم را امكان اين راه نقشه اين تدوين است. ضروری راه و کمربند

 همكاری تفاهمنامه يا قرارداد )عقد مختلف کشورهای با تعامل در و باشد دستانهپيش نوع از و فعال کشور

 باشد. داشته وجود نيز همكاری آن راه مختلف، سناريوهایبراساس  ...( و

 

 رانیا تجارت ليتسه در راه و کمربند ابتکار طرح یهاليپتانس .4

 درواقع ؛کرد تعريف تجارت تسهيل حوزه در توانمي را تاکتيكي هدف ترينمهم «راه و کمربند» ابتكار در

 طرح اين به پيوستن با دارند، قرار طرح اين کريدورهای در که ايران نظير ایتوسعه حال در کشورهای

 هايياقدام بررسي با اساس اين بر .بگيرند بهره تجاری موانع رفع حوزه در آن موجود تسهيالت از توانندمي

 اين به پيوستن مزايای توانمي دارد، قرار ابتكار اين عوامل توجه مورد تجارت تسهيل راستای در که

 .داد قرار توجه مورد را ابتكار
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 تجارت سهولت در ایران وضعيت .4-1

 آخرين در وجه بهترين به ،راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای بين تجارت در سهولت امكان

 2016 سال در 2،(WEF) اقتصاد جهاني مجمع سوی از هشد منتشر 1جهاني تجارت سازیفعال گزارش

 که است شده تشكيل اصلي بخش هفت از 3(ETI) تجارت تسهيل شاخص است. شده کشيده تصوير به

 و طبيعي موانع هم و کشورها حكمراني نحوه از ناشي هم کشور، يک در موجود تجاری مختلف موانع

 4:از عبارتند بخش هفت اين .کندمي گيریاندازه را جغرافيايي

  داخلي؛ بازار به دسترسي 

  خارجي؛ بازار به دسترسي 

  مرزی؛ مديريت شفافيت و کارايي 

  نقل؛وحمل هایزيرساخت کيفيت و بودن دسترس در 

  نقل؛وحمل خدمات کيفيت و بودن دسترس در 

  ارتباطات؛ و اطالعات فناوری از استفاده و بودن دسترس در  

  عملياتي محيط (WEF, 2016.) 

  

                                                                 
1. Global Trade Enabling Report 2016 

2. World Economic Forum (WEF) 

3. Enabling Trade Index (ETI) 

 امكان نيست، كامل و دقيق 2۰2۰ و 2۰19 هايسال براي گانه1۴۰. الزم به توضيح است با عنايت به اينكه آمار كشورهاي 4

 تجاري اكمال شاخص واردات و صادرات حوزه دو هر در لذا. نيست ميسر مزبور هايسال براي تجاري اكمال شاخص محاسبه
 .است شده محاسبه اند،بوده راه و كمربند ابتكار دارای شرایط عضویت كشور 65 زمان آن در كه 2۰18 سال براي
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 راه و کمربند ابتکار در واقع کشورهای دیگر و آسيا در تجارت تسهيل شاخص .2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: World Economic Forum Global Enabling Trade Report, 2016. 

 

 در واقع کشورهای ،است نيز گزارش نگارش زمان در الملليبين تحليل آخرين که فوق نمودار طبق

 136 بين در و بوده متفاوت تجارت تسهيل هایشاخص وضعيت لحاظ از ،راه و کمربند ابتكار کريدور

 قرار سوم و اول هایرده در گکنهنگ و سنگاپور ،ميان اين در ؛هستند مختلفي هایرتبه دارای کشور

 تسهيل هایشاخص بهبود و ترميم بنابراين .ستا کرده کسب را 132 رتبه ايران که حالي در دارند،

 خصوصهب و ربطذی هایدستگاه توسط ریزیبرنامه و اریتگذسياس طریق از ،ایران در تجاری

  .رسدمي نظربه ضروری تجارت و معدن صنعت، وزارت

 به دسترسي همچنين و (بنفش )رنگ داخلي بازار به دسترسي حوزه در ايران فوق، نموداربراساس 

 اقتصادی فعاالن با تخصصي جلسات در .است مواجه تریعميق مشكالت با (نارنجي )رنگ خارجي بازار

 2020 سال پايان تا مشكالت ،(2021 سال اول )نيمه شد برگزار1399 سال پايان در که ايران اتاق

 است. داشته ادامه نيز (1399 سال )پايان 2021 اول ماهه سه حتي و (1399 )آذرماه

 هایزيرساخت کيفيت و بودن دسترس در بنفش(، )رنگ مرزی مديريت شفافيت و کارايي زمينه در

 دسترس در نارنجي(، )رنگ نقلوحمل خدمات کيفيت و بودن دسترس در تيره(، آبي )رنگ نقلوحمل

 نيز ای(قهوه )رنگ عملياتي محيط و روشن( آبي )رنگ ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و بودن

 و کارشناسان که هاييگزارشبراساس  است. نداشته کشورها ساير با قياس در مطلوبي عملكرد ايران

 ادامه نيز 2021 سال اول نيمه تا نامطلوب عملكرد اين اند،هکرد بيان مشترك جلسات در امر متخصصان
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 رانیا تجارت بخش در موجود يتیریمد و زیرساختي یهاضعف به توجه با بنابراين است. داشته

 مناسب حیتشر با که رسديم نظربه است، شده ايمه طرح نیا در که يامکانات گرفتن نظر در با و

 و تجاری کارآمد مدیریت ساختار کامل یيشناسا کنار در حوزه نیا در ازهاين و کمبودها

 ضمن توانيم راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع یکشورها التيتسه و امکانات ،لجستيکي

 نيازمند همگي )که کشتيراني و دریانوردی بندری، گمرکي، هایزیرساخت اصالح

 بهره ابتکار نیا یهاتيظرف از بهتری نحوبه ،است( تخصصي راهکار تبيين و شناسيآسيب

 پذيرامكان قوت نقاط تقويت و کمبودها و ضعف نقاط اصالح امكان ،طریق این از دیگر عبارت به .برد

 برداشت. گام کشور تجاری پذيریرقابت افزايش راستای در توانمي و شدهمي

 

 راه و کمربند ابتکار يرساختیز اقدامات جینتا ينيبشيپ .4-2

 توسط که يپژوهش در ،راه و کمربند ابتكار کريدور امتداد در نرم و سخت هایزيرساخت اين ايجاد تأثير ميزان

 در مرزی، مدیریت شفافيت و کارایي شیافزا ها،ارزيابي اين طبق است؛ شده انجام (2016) شو و هررو

 اطالعات فناوری از استفاده و بودن دسترس در و نقلوحمل هایزیرساخت کيفيت و بودن دسترس

 کيفيت و ميزان در ،است راه و کمربند ابتكار هدف مورد که تجارت تسهيل شاخص سهعنوان به ارتباطات و

 ،(گرفت خواهد قرار بررسي مورد ادامه در )که راه و کمربند ابتكار ذيل شده طراحي اقتصادی کريدور 6 تجارت

 مديريت شفافيت و کارايي بخش در شده گرفته نظر در متغيرهای از برخي .دارد چشمگيری هایاثرگذاری

 برای اداری( های)پيچيدگي هزينه و زمان اسناد، تعداد گمرکي، شفافيت گمرکي، خدمات شامل مرزی،

 شامل نيز هازيرساخت کيفيت باشد.مي قانون شمول از خارج هایپرداخت همچنين و صادرات و واردات

 شامل هم اطالعات فناوری از استفاده .است دريايي و ريلي هوايي، هایزيرساخت بودن دسترس در و کيفيت

  .است تجاری معامالت در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده ميزان هم و اينترنت نفوذ ضريب

 برای جهان سراسر در کشور 139 بين جانبهدو تجاری رابطه 70.000 از بيش مزبور، پژوهش طي

 شیافزا که است شده افتهی دست جهينت نیا به تینهادر است. شده بررسي 2014 تا 2008 دوره

 درصد 7/0 و 5/1 بيترتبه نقلوحمل یهارساختیز و یمرز تیریمد راندمان یدرصد کی

 و عاتالاط فناوری تيفيک در مداوم شرفتيپ گر،ید یسو از .دهديم شیافزا را صادرات

 عامل سه نیا نيب از که است واضح .دهد شیافزا درصد 4/1 را صادرات توانديم ارتباطات،

  .داشت خواهد صادرات بر را تأثير نیشتريب مرزها تیریمد یيراکا در شرفتيپ ،يبررس مورد

 



 

 ___________________________________________________________  
 

 

25 

 کشورها صادرات عملکرد بهبود در تجارت تسهيل هایشاخص تأثير .7 جدول

 چين عملکردبراساس  صادرات بهبود درصد
 در ممکن عملکرد بهترینبراساس  صادرات بهبود درصد

 راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای

 اطالعات یفناور هارساختیز یمرز تیریمد اطالعات یفناور هارساختیز یمرز تیریمد

95.9 29.5 36.1 200.4 52.9 161.3 

Source: Herrero and Xu (2016). 

 

 جدول در يريم،بگ نظر در را ايران تنها و کنيم نظرصرف کشورها ساير برای آمده دستبه نتايج از اگر

 آن، تسهيالت از مندیبهره و چين راه و کمربند ابتكار طرح به فعال مشارکت که کنيممي مشاهده فوق

  :شودمنجر  کشور صادراتي توان ارتقای به تواندمي سطح دو در

 مطلوب عملکرد .1

 موضوع ستانداردا به دستيابي اساس، اين بر است؛ شده گرفته نظر در چين فعلي عملكرد مطلوب، عملكرد اول، سطح در

 هاختزيرسا بهبودحال عيندر شود؛مي صادرات درصدی 9/95 برآوردی رشد به منجر مرزی مديريت در ،7 جدول

  .هدد افزايش را صادرات تواندمي 1/36حدود نيز اطالعات فناوری کيفي و کمي ارتقای و درصد 5/29 حدود

 لئااید عملکرد .2

 کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای بين در ممكن عملكرد بهترين 1،ايدئال عملكرد بعدی، سطح در

 از يکهر در استاندارد سطح ارتقای و است شده گرفته نظر در 2،راه و کمربند ابتكار اهداف بر مبتني راه و

 بريمبتن یمرز تیریمد حوزه در عملکرد بهبود مبنا، نیا بر .شودمي انگاشته باالتر شاخص، سه اين

منجر  رانیا صادرات یدرصد 4/200 رشد به تواندمي هرا و کمربند ابتكار در شده نييتع اهداف

 9/52 رشد به راه، و کمربند ابتکار طرح اهداف یبرمبنا هارساختیز زيتجه نيهمچن شود؛

 به آن یارتقا و اطالعات یفناور تيوضع بهبود زين تیدرنها شد؛ خواهدمنجر  صادرات یدرصد

 را رانیا صادرات زانيم در یدرصد 3/161 رشد نهيزم تواندمي مذکور، طرح در مدنظر سطوح

 راه و کمربند ابتكاردر  دارای شرايط عضويت کشورهای دتعدا 2020 سال در اينكه به عنايت با .کند ايمه

 شود. الذکرفوق موارد از بيش بهبودها اين نرخ شودمي بينيپيش است، يافته افزايش 140 به

 مورد يزن کشورها اقتصادی جايگاه فعلي تفاوت تا است شده گرفته نظر در رو آن از سطح دو اين

 تربينانهقعوا اول سطح تجاری، ترضعيف عملكرد با ايران نظير کشورهايي برای باشد؛ گرفته قرار توجه

 .شودمي محسوب بينانهواقع نيز دوم سطح در بررسي ترکيه، نظير کشوری برای کهحاليدر ؛است

  
                                                                 

يك عملكرد مطلوب و عملكرد باالتر از  راه، و كمربند ابتكار طرح دهندهارائهكشور  عنوانبهبخش عملكرد كشور چين  اين در. 1

عملكرد در راستاي  بهترين ايدئال، عملكرد از منظور عبارتي به. است شده فرض ايدئالآنكه عملكرد بهترين كشور است، 
 .است...  و مالي تأمين فناوري، ارتقاي تجارت، نقل،وحمل هايزيرساختتوسعه و تقويت  نظير راه و كمربند ابتكار اهداف

كمربند و راه  ابتكار طرح اهداف از...  و توليد در مشاركت و مالي تأمين تجارت، نقل،وحمل هايزيرساخت توسعه و تقويت. 2

 .رود شماربه اهدافي چنين اجزاي از تواندمي نيز شده بررسي هايشاخص همين كه هست چين
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 یميتحر شرایط در راه و کمربند ابتکار در تجارت ظرفيت از استفاده .5

 تا گرفته ميانه آسيای از جهان نقاط ساير و چين ميان شودمي تالش آن طي که راه و کمربند ابتكار

 اين شود؛نمي محسوب تجاری ساده توافقنامه يک صرفاً  شود، برقرار استراتژيک ارتباط آفريقا و اروپا

 شودمي محسوب هازيرساخت از برداریبهره و اندازیراه ذيل اقتصادی ادغام گسترده برنامه يک ابتكار

 کمربند کريدور در واقع کشورهای ساير و چين ميان بلندمدت همكاری تفاهمنامه عقدبراساس عمدتاً  که

 و کمربند ابتكار در واقع کشورهای و چين بين تفاهمنامه 205 عقد نيز آن نمونه گيرد.مي شكل راه و

 و ايران بين ساله 25 مشترك تفاهمنامه عقد و نبوده جدا آن از نيز ايران اسالمي جمهوری که است راه

 و مالي هایزيرساخت شدن فراهم است. تحليل قابل راستا همين در 1400 سال ابتدای در چنين

 گسترش در راه و کمربند ابتكار هایپتانسيل ترينمهم از يكي توانمي را ابتكار اين در لجستيكي

 هایظرفيت توانمي دانست. تحريمي شرايط در حتي ايران در تجارت رونق همچنين و گذاریسرمايه

 :کرد ارزيابي اصلي بخش سه در را ابتكار اين در چين سوی از شده فراهم

  لجستيكي هایزيرساخت ايجاد، 

  توليدی -صنعتي هایطرح مالي مينأت و گذاریسرمايه، 

  تجاری روابط توسعه. 

 مسائلي قبال در چين موضع شناخت به نسبت اجرايي، همكاری موافقتنامه عقد ضمن بايد البته

 دادهایرقرا وارد آنبراساس  و دکر اقدام غرب ایغيرهسته و ایهسته هایتحريم انواع ،FATF نظير

   .شد مختلف هایزمينه در جانبهدو برد – برد عملياتي

 و آسيا شرق و غرب چون مناطقي در هاتنش تشديد و ثباتيبي داشت توجه بايد نيز کليطوربه

 کاالهای مصرفي بازارعنوان به چه و انرژی تأمين قالب در چه اقتصادی، حيث از که آفريقا شمال همچنين

 ارزيابي قابل ملي سطح در بزرگ دغدغه يکعنوان به ،ندبرخوردار بااليي اهميت از چين برای شده، توليد

 و راهبردی سطح دو در ایمنطقه هایدرگيری و هاتنش سطح کاهش و ثبات ايجاد مبنا، اين بر .است

 هم که کشوریعنوان به ايران (.James M. Dorse, 2017) است چين و ايران نفع به مدتکوتاه

 مقياس در را گذاریسرمايه و تجارت انرژی،تأمين  ثبات و امنيت تواندمي هم و بوده ایمنطقه نفوذ دارای

تأمين  بحث در راهبردی موقعيت دارای و اهميت حائز بسيار کشور يک ،کند فراهم چين برای خود

 شود.مي محسوب ترانزيت و لجستيک انرژی،

 اصالحات به درنهايت که کشور نياز مورد زيرساختي امكانات از هريک ،فوق مفروضات گرفتن نظر در با

 هایتحريم آثار کاهش زمينه چين، با استراتژيک روابط ايجاد دليلبه تواندمي ،شودميمنجر  نيز ساختاری
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  1.کند فراهم را بلندمدت در مزبور هایتحريم شدن اثربي همچنين و مدتکوتاه در غرب اقتصادی

 

 مدتميان در میتحر آثار کاهش .5-1

 را كايآمر متحري آثار ،مدتميان يزمان بازه در توانديم راه و کمربند ابتكار به رانيا فعال ورود درمجموع،

 شرح به را زيرساختي و جاریت ،مالي حوزه سه توانمي راستا اين در دهد. کاهش يمختلف هایحوزه در

 .کرد تبيين ذيل

 يمال حوزه .5-1-1

 بخش بعد به 1389 سال از که شدند اثرگذار زماني ايران اسالمي جمهوری عليه غرب ظالمانه هایتحريم

 مالي هایتحريم ها،تحريم بخش ينراثرگذارت عبارتي به دادند. قرار هدف هوشمند طوربه را کشور مالي

 کمربند ابتكار کارکرد ترينمهم و اولين لذا .بوده است کشور اقتصادی هایدستگاه و نهادها اشخاص، عليه

 چين هرقدر راستا اين در ؛باشد ايران اقتصاد عليه هاتحريمآثار  کاهش بر آن اثرگذاری ميزان بايد راه، و

 شده واقع راه و کمربند ابتكارکريدور  در که ايران اقتصاد برای گذارسرمايه و تجاری شريکعنوان به

 برای 2(RMB) بيمينرن يا چين پولي واحد از استفاده مزايای کند،مي پيدا بيشتری اهميت است،

تأمين  و مبادالت تسهيل نظير هايياقدام .شودمي بيشتر نيز تجاری هایحساب تسويه و وام دريافت

 برای را زمينه چين، پولي واحد با معامله برای ترمناسب خدمات و بسترها ايجاد و جانبهدو ارزی مالي

 بين مدتکوتاه در چين پول واحد شدن الملليبين سرعت .کندمي فراهم ارز اين از ترگسترده استفاده

 مناطق در ويژهبه ،راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای همچنين و چين و ايران کشور دو

 واقع کشورهای در گذاریسرمايه و تجارت باالی حجم بر چين تمرکز .يابدمي افزايش چين، به ترنزديک

 اين دقيقي بررسي با کشور اين مرکزی مقامات که مدعاست اين بر شاهدی ابتكار، اين مسير در

 اساس اين بر .دهندمي انجام خودشان کشور پولي واحد با آن انجام هدف با را خارجي هایگذاریسرمايه

 سود تا است شده گرفته نظر در بيمينرن برمبتني هایپرداخت ابتكار، اين تحت شده ارائه هایطرح در

 نيز ايران اسالمي جمهوری صورت اين در .آورد ارمغان به ايران ازجمله و کشورهاهمه  برای را متقابلي

 و داده انجام چين پولي واحد برمبتني را طرف دو توافق مورد و نظر مورد هایطرح ماليتأمين  تواندمي

  .کند اجرايي و توافق تنظيم، مبنا همان بر نيز را چين با ... و نفتي معامالت حتي

 پولي، واحد اين برمبتني فراساحلي هایحساب تسويه و ارزی مبادالت برای مالي هایزيرساخت

 بانكيبين پرداخت سيستم دوم مرحله 3چين خلق بانک ،2017 سال ژوئن در .است پيشرفت حال در نيز

                                                                 
 یجد بيقر يك كه دارد «ابريشم جاده طرح» عنوان با طرحي نيز کایمرآاين است كه  گيرد قرار توجه مورد بايدكه  اينكته. 1

 هند و ژاپن رينظ ییکشورهاحساسيت  چين توسط یشنهاديپ طرح ابر و شودمي محسوب« طرح ابتكار كمربند و راه» براي
 ازسوي شده ارائه بيرق طرح. هستند کایآمر با یهمکار حال در ديگر طرح يك قالب در كشور دو اين چراكه. دارد دنبال به نيز را
 ترنمايان رانیا نقش رد،يگ قرار مطالعه مورد نيز طرح نیامختلف  ابعاد که یصورت در. است یضرور جامع، مطالعه کی در کایآمر

 . شد خواهد

2. Ren Men Bi ( چين كشور پولي واحد )  

3. People’s Bank of China 
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 بخشيدن سرعت و سازیساده هدف با CIPS ،2015 سال اواخر در .کرد اندازیراه را (CIPS) 1ارزی

  .شد اندازیراه هاحساب تسويه به

 بيشتر نقش ايفای هدف با چين با مالي بازار هایهمكاری تعميق از 2017 سال اواسط در سنگاپور

 هایبانک .داد خبر -است کنگهنگ اختيار در اکنونهم که نقشي ،راه و کمربند ابتكار اعتبار تأمين در

 که است ليحا در اين هستند؛ راه و کمربند ابتكار کريدورهای امتداد در خود گسترش درحال چين دولتي

 واحد بريمبتن خدمات ارائه برای خود ظرفيت افزايش دنبال به نيز جهان ديگر نقاط از بزرگ هایبانک

 .(HSBC Global Business, 2018) هستند راه و کمربند ابتكار به مربوط هایطرح در چين پولي

 پيدا ايشافز مجدداً  2018 سال از کاهش، دوره يک از پس چين مرزیبرون گذاریسرمايه برآوردها، طبق

 کنند.يم پشتيباني هاگذاریسرمايه اين از چين رهبری به جانبهچند مالي مؤسسات و هابانک و است کرده

 بازارهای زا بسياری آسيا، ایمنطقه تجارت در چين اصلي نقشدليل به کرد عنوان بايد راستا اين در

 آينده، در آن از ناشي احتمالي تهديدات با مقابله و دالر همچون ارزهايي تسلط از پرهيز منظوربه نوظهور،

 که ييکشورها یبرا اند؛کرده چين پولي واحد از استفاده با تجاری معامله و تجارت به شروع منطقه در

 سکير هشکا بر عالوه رايز است؛ يمنطق بيمينرن از استفاده است، نيچ با تجارتشان از ييباال بخش

 کاهش یبرا را ييهارساختيز زين نيچ يدولت و یمرکز یهابانک دالر، با سهيمقا در یارز مبادالت

 پاشنه هک خارجي تجارت پولي مبادالت محدوديت يعني ،اندکرده جاديا ارزی معامالت یدشوار و نهيهز

 شود.مي برطرف زمان مروربه و تسهيل شود،مي محسوب ايران تجاری هایتحريم آشيل

 171 با همكاری سند و ارزی( )سوآپ دوجانبه 2یارز مبادله توافقنامه 205 تعداد ،2020 سال تا نيچ

 توافقات نيا 3.اندمشارکت داشته ابتكار اين در  کشور 140 که استکرده  منعقد کمربند کريدور در واقع کشور

 کاهش امكان ارزی، مبادالت خدمات و وام ارائه یبرا ينيچ و يمحل یهابانک تا است کرده فراهم را یانهيزم

 نيهمچن يتوافق نيچن .کنند فراهم را دوجانبه تجارت در ريدرگ یهابنگاه یبرا یارز سکير و هانهيهز

 از ترس و دالر کمبود وجود با 2016 سال در مصر مثال طوربه .بخشد بهبود را هيسرما به يدسترس توانديم

 تحت یامطالعه يط .کرد امضا را نيچ با یارز مبادله توافقنامه ملي، پولي واحد برابر در دالر ارزش شيافزا

 که «ارزی مبادله یهاتوافقنامه از یشواهد راه: و کمربند ابتكار بر يبنيمرن یسازالملليبين ريتأث» عنوان

                                                                 
1. Cross-border Interbank Payment System (CIPS) 

2. Foreign Exchange Swap: 

RMB-foreign Exchange Swap is a Swap Business Where ICBC and a Customer Sign an RMB-

Foreign Currency Swap Contract to Agree on a Buying Transaction and a Selling Transaction 

Between RMB and the Same Foreign Currency in the Same Amount but With Different Delivery 

Dates and Rates, Which ICBC Handles the Exchange Purchase or Sale as Per Currency, Amount 

and Exchange Rate Agreed Upon in the Swap Contract on the Delivery Dates of the Two 

Transactions, Including Spot-Forward Swap and Forward-Forward Swap. 

3. http://www.xinhuanet.com/english/2002-01/14 



 

 ___________________________________________________________  
 

 

29 

 دوجانبه تجارت شيافزا به نيچ با یارز مبادله توافقنامه انعقاد است،داده  انجام 1نيچ توسعه قاتيتحق اديبن

 کشورهای یبرا تجارت سطح شيافزا نيا (.Zhang et al, 2017) شد خواهدمنجر  سومکي حداقل اندازه به

  .باشد نيز شتريب تواندمي راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع

 یبرمبنا راه و کمربند ابتكار در فعال یکشورها و نيچ یهمكار يچگونگ از يخوب نمونه پاکستان

 امضا را دوجانبه آزاد تجارت توافقنامه 2007 سال در پاکستان و نيچ .است چين پولي واحد از استفاده

 ونديپ شيافزا با .کرد رشد سرعتبه یهمكار نيا از بعد دهه کي يط نيچ از پاکستان واردات و کردند

 در 2017 سال گريد بار و 2012 سال مرتبه کي کشور دو یمرکز هایبانک کشور، دو نيا نيب یتجار

 نيچ یاقتصاد دوريکر زمان، نيا در (.ارزی سوآپ موافقتنامه طريق )از کردند توافق یارز مبادالت مورد

 یاندهيفزا طوربه ييربنايز یهاطرح و بود شده ليتبد راه و کمربند ابتكار در مهم مؤلفه کي به پاکستان و

 از استفاده پاکستان، یمرکز بانک ،2018 سال هيژانو در .دکريم کيتحر نيچ از واردات یبرا را تقاضا

 در توسعه بيشترين 2020 سال در و کرد بيتصو جانبهدو یگذارهيسرما و تجارت در را چين پولي واحد

 ،(ICBC) 2چين بازرگاني و صنعتي بانک دوره اين طي .استدهش ايجاد پاکستان خارجي تجارت بخش

  .است کرده بيمينرن با حساب تسويه به اقدام پاکستان در چين، بزرگ دولتي تجاری بانک چهار از يكي

 3یتجار حوزه .2-1-5

 جاریت تمرکز به توانمي دهدمي افزايش را هاتحريم اثرگذاری که تجاری حوزه در اصلي مشكالت از

 االهایک که کشورهايي با )تجارت تجاری اکمال شاخص بودن پايين محدود(، کشورهای با عمده )تجارت

 دالر رنظي ارزها برخي تسلط هست(، کمتر يا نيست کشور مصرف و توليد لممك هاآن مصرفي و توليدی

  .کرد اشاره نقلوحمل و لجستيكي هایزيرساخت ضعف درنهايت و ايران و دنيا تجارت بر يورو و

 است هرسيد 140 به راه و کمربند ابتكاردر  عضويتدارای شرايط  هایکشور تعداد 2020 سال تا

 و شدهمنجر  ايران وارداتي و صادراتي بازارهای در تنوع به تواندمي کشورها اين با تجاری ارتباط که

 هایمزيت شناسايي طريق از و زمان مروربه نيز را تجاری اکمال شاخص بودن پايين مشكل همچنين

 نهايتدر و خدمات هئارا و کاال جاييهجاب سرعت بردن االب ،تجارت طرفين نيازهای توليدی، نسبي

  .دکن حل تجاری، جديد بازارهای شناسايي

 تحريم، از ناشي هایمحدوديت رغمبه اهدافي چنين تحقق که است ضروری نيز نكته اين ذکر البته

 کیشر کیعنوان به نيچ آن،براساس  که است يتيحاکم سطوح در ياسيس اراده کی ازمندين

 روال ادامه صورت، نیا ريغ در .رديگ قرار تجارت امر اندرکاراندست توجه مورد کیاستراتژ

                                                                 
1. China Development Research Foundation 

2. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 

باهت برخي از مطالب حوزه مالي و تجارت اين است كه مبادالت پولي حوزه تجارت و تسهيل ساختار و فرايندهاي ش دليل. 3

 ارزي مالي مينپولي چين دو كاركرد دارد. يكي تأ واحد از استفادهرود. براي نمونه مي شماربهآن، بخشي از كار حوزه تجارت 
 .پولي مبادالت امكان طريق از تجارت تسهيل ديگري و...  و مالي مراودات و چين پولي واحد با
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 داشته دنبال به را غرب یسواز میتحر و بحران طیشرا در نيچ به رجوع آنبراساس  که يفعل

 کی یفایا نیبنابرا ؛رديگينم نظر در راهبردی کیشر کیعنوان به را رانیا همچنان نيچ است،

 ساختار به نسبت ياسيس کردیرو رييتغ ازمندين راه و کمربند ابتکار در رانیا یازسو فعال نقش

 چين و ایران بين  1400 سال ابتدای در ساله 25 تفاهمنامه امضای که بود نيچ با یتجار روابط

 روابط ثبات از اطمينان بدون ينچ ،کرد بيان توانمي عبارتي به .است کریدور این نخست گام

 شروع را مشخصي عملياتي اقدام ،راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای با تجاری

 کشورهای با تفاهمنامه 205 امضای به اقدام 2020 سال پایان تا که است اساس همين بر و کندنمي

 ایران بين ساله 25 همتفاهمنا امضای درنتيجه است. کرده یابتکارطرح  این هایکریدور در واقع

 .باشدو راه  کمربند ابتکار در مشارکت اقدام آغازین جهت مفهوم به تواندمي چين، و

 زیرساختي هایحوزه .5-1-3

 و غيردالری معامالت امكان که راه و کمربند ابتكار طرح در شده مهيا تجاری و مالي هایموقعيت بر عالوه

 برای استراتژيک منافع ايجاد با تواندمي نيز زيرساختي هایبرنامه به ورود دهد،مي افزايش را تجارت حجم

 دوره در را ايران با آنها بيشتر همكاری امكان هستند، فعال طرح اين در که همسايه کشورهای ساير و چين

 در شده مهيا زیرساختي امکانات و هاموقعيت به کشورها این منافع اتصال درواقع ؛کند مهيا تحريم

 ممکن هاتحریم از نگرانيدليل به هرچند دهد؛مي سوق ایران با همکاری به را آنها ناگزیر ایران،

 متقابل منافعدليل به درنهایت اما باشند،داشته  پي در کمتری خبری نمودهای هاهمکاری این است

 شود،مي کشورها این نصيب ایران با همکاری ادامه قالب در تجارت روند ادامه از که ایوردهخگره و

 شدن اجرايي قابليت مدتميان سطح در پيشنهاد اين اگرچه .شودمي فراهم تحریم آثار کاهش امکان

 و افزاریسخت هایزيرساخت وضعيت بهبود امكان شدن فراهم بود. خواهد کنندهکمک درنهايت اما دارد،

 و قانوني هایهمكاریبراساس  امر ابتدای در که اينترنتي و مخابراتي هایطرح به ورود کنار در لجستيكي

 با تجاری و اقتصادی ارتباط ادامه جايگاه بود، خواهد موجود تجاری هایموافقتنامه قالب در ايران سياسي

 و ضعف نقاط رفع شناسايي، کليطوربه داد. خواهد ارتقا کشورها ساير راهبردی هایبرنامه ميان در را ايران

 کشور تجاری تعامالت در ی(رافزانرم و یرافزا)سخت لجستيک و نقلوحمل حوزه در کشور قوت نقاط تقويت

 پذيریرقابت ارتقای راستای در تا کندمي فراهم را امكان اين راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای با

 نقلوحمل مشتريان، تكريم حوزه در شده ارائه خدمات و هافناوری استفاده کيفيت و سطح بازار، سهم حفظ و

 يابد. توسعه و شده روزبه مناسبي سرعت با لجستيک و

  



 

 ___________________________________________________________  
 

 

31 

 راهبردی روابط :بلندمدت در تحریم آثار کاهش .5-2

 چراکه ؛داشت خواهد پي در را منافع تأمين مزيت نوعي به جديد، عصر در متقابل وابستگي يک ايجاد

 ورهاکش ساير اقتصاد برای اقتصادی، متقابل وابستگي صورت در ايران، ساختن منزوی روند ادامه

 منافع زدنگره و ابتكار اين به پيوستن که است حالي در اين داشت؛ خواهد پي در راهبردی هایآسيب

 افزايش به عليف بحراني شرايط در تواندمي ايران، در آنها تجاری و اقتصادی هایبرنامه با کشورها ساير

 تحريمي شرايط ودنب حاکم وجود با بنابراين .شودمنجر  ايران با تجاری فعاليت روند ادامه برای آنها تمايل

 چين، نظير ارابتك اين در اثرگذار کشورهای برای بتوان که صورتي در کشورها، ساير با ايران روابط بر

 برخورداری به توانمي ،کرد تعريف ايران در آنها گذاریسرمايه صورت در را داریدامنه و بلندمدت منافع

 در يک کريدور راه و کمربند ابتكار در ايران با که کشوری 6 نمونه برای .بود اميدوار ابتكار اين مزايای از

 حاضر، حال منافع و روابط گسترش که داشت خواهند ايران با را بااليي سطح مشترك منافع دارند، قرار

 که کشورها يرسا با ايران و کشور 6 اين ارتباط طرفياز .ساخت خواهد متأثر بااليي سطح تا را هاتحريم

  پابرجاست. نيز نيستند واقع راه و کمربند ابتكار کريدور در

 بر عالوه توانديم بلندمدت یابازه در راه و کمربند ابتکار به رانیا فعال ورود درمجموع،

 شتهدا يپ در زين یاقتصاد ساختار یيایپو و انسجام بر یداردامنه راتيثأت م،یتحر آثار کاهش

 کبارتاس برابر در مقاومت یبرمبنا کشور کالن راهبرد که مسئله نیا به توجه با .باشد

 ساله 25 همکاری تفاهمنامه امضای و نيچ با یراهبرد روابط یبرقرار شود،يم يسامانده

 نوعي به سند این .دکن تبدیل رانیا یبرا کیاستراتژ کیشر کی به را کشور نیا توانديم

 .زد خواهد رقم المللبين سطح و منطقه در را ایران گانيرباز راهبرد آینده

 نيچخصوص در دارند قرار ميتحر مسئله تأثير تحت که را يكاستراتژي اهداف بتوان كهآن یبرا

 ايآ که کرد توجه نكته نيا به ستباييم داد، قرار توجه مورد راه و کمربند ابتكار یمجر و رهبرعنوان به

 که کننديم ادعا 2گانگچن و 1ياستنسل گياست است؟ نيچ بزرگ راهبرد از يبخش راه و کمربند ابتكار

 راهبرد ياساس هایستون كم،يوستيب قرن ييايدر شميابر راه و راه و کمربند طرح گسترده هایبرنامه»

 شده متبلور نگيپنيجيش یتصد دوره اول سال سه در که هستند نيچ کشور ظهور حال در بزرگ

عنوان به را راه و کمربند ابتكار زين یگريد سندگانينو (.Stenslie, Gang, 2016: 121) «است

 و کمربند ابتكار» 3ياحتشام روانيانوش اعتقاد به مثال، برای .کننديم فيتعر نيچ راهبرد ياصل شاخص

 دهيا از آن طي که است ييايآس الملليبين جامعه کي ساختن یبرا پكن بزرگ راهبرد ياصل عنصر راه،

 است شده استفاده غرب سمت به پكن یشرويپ به دنيبخش تيمشروع یبرا مشترك سرنوشت

                                                                 
1. Stig Stenslie 

2. Chen Gang 

3. Anoushiravan Ehteshami  
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(Ehteshami, 2018: 196.) نيچ یبرا ابتكار نيا کياستراتژ تياهم بر ديکأت یبرا زين تيدرنها، 

 ديتأک نيچ ملت مجدد سازیجوان تياولو و تياهم بر که کرد اشاره 1نگيونلي ژانگ اظهارات به توانيم

 هاطرح همه در ستباييم یراهبرد هدف کيعنوان به یاقتصاد توسعه که است معتقد یو .کنديم

 و یاقتصاد توسعه یالگو در موفق تحول به يابيدست یبرا و شود یريگپي راه و کمربند ابتكار ازجمله

 :Zhang, 2016) ستروندها شيگشا و اصالحات شتريب قيتعم ازمندين نيچ ،يمل جامع قدرت شيافزا

 آن یضرور هایشرطشيپ از يكي ران،يا رينظ یرگذاراث یکشورها با راهبردی روابط جاديا که (845

 که است نيچ بزرگ یاستراتژ ياساس عنصر درواقع طرح نيا که ستين يشك باًيتقر .شوديم محسوب

 ستميس بر یجد طوربه بلكه داد، خواهد شكل را یمتماد هایسال یبرا کشور نيا يخارج استيس تنهانه

 .شتگذا خواهد تأثير زين الملليبين

 هماهنگ شورک راهبردی منويات با اينكه بر عالوه ابتكار اين به ايران فعال ورود که رسدمي نظربه

 شرکای ميان رد را ايران موقعيت ،آورد ارمغان به ايران برای ایگسترده ساختاری منافع تواندمي و است

  داد. خواهد ارتقا نيز چين

 پتانسيل توانمي ژئواکونوميكي و ژئواستراتژيكي مختلف ابعاد در ايران فراوان هایمزيت به توجه با

 که صورتي در ت.دانس انتظار قابل چين ملي منافع تأمين در را اهميت با هایرده به ايران جايگاه ارتقای

 شرايطي رد مهم بازيگر يکعنوان به ايران مستقل وضعيت شود، ايجاد چين و ايران ميان ارتباطي چنين

 از توانمي ممكن، وضعيت ترينحداقل در بود. خواهد گذشته از ترکنشگرانه فعلي، هایتحريم نظير

 آمريكا ميتحري فشارهای برابر در اقتصادی حيات ادامه برای چين نظير تجاری اثرگذار و عمده شرکای

  برد. بهره اين از بيش بسيار

 

 راه و کمربند ابتکار در واقع یکشورها و رانیا بين تجاری یهاموافقتنامه فيترظ .6

 از .دکننمياقدام  اقتصادی همكاری هایموافقتنامه انعقاد به سياسي و اقتصادی داليل به مختلف کشورهای

 همكاری نوع اين به گرايش عامل ترينمهم تجارت گسترش واسطهبه اقتصادی رشد به تمايل اقتصادی لحاظ

 کند:مي محقق را ذيل ناتامكا ها،موافقتنامه اين چارچوب در شرکا بين تجاری موانع رفع با که است

  ؛اعضا داخلي بازارهای هتوسع 

  ؛انبوه توليد طريق از مقياس از ناشي هایصرفه ايجاد 

  ؛منطقه سطح در گراييتخصص  

  ای.منطقه بازار ايجاد طريق از گذاریسرمايه جذب 

                                                                 
1. Zhang Yunling 
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 شرکای و کندمي فراهم محصوالت کاراتر توليد برای محرکي کشورها اين توليدکنندگان بين رقابت

 ترگسترده تر،عسري ازیسآزاد جانبه،چند وضعيت با مقايسه در توانندمي هاموافقتنامه اين قالب در تجاری

 برای گراييمنطقه به کشورها تمايل به توانمي نكهآ ضمن .کنند ايجاد خود یاعضا بين را تریعميق و

 طريق از کنندمي تالش کشورها اين .کرد اشاره نيز جهاني رقابت مقابل در خود اقتصاد حفظ

 سائلم تا يابند دست جهاني بازارهای در رقابتي مزيت به ایمنطقه هایهمكاری نظير هاييهمكاری

 منطقه ندرو را رشد و گذاریسرمايه ارتقای و کرده حل ایمنطقه مقياس در را خود اقتصادی و تجاری

  .(75-76 :1389 عسگری،) سازند ميسر خود

 دوستانه رابطه يک چين و ايران بين ساله 25 همكاری نامهتفاهم امضای کهند باور اين بر برخي البته

 چين که دانندمي همديگر کنندهمكمل و تجاری شريک ترينبزرگ را چين و ايران و بوده غيرعادالنه

 مشترك همكاری نامهتفاهم الينفک جزء را امنيتي و نظامي همكاری آن کنار در برد.مي بيشتری سود

 نيز ايران که همكار کشورهای در هاچيني محله ايجاد با چين گيرندمي نتيجه و دانندمي چين و ايران

  1.دهدمي گسترش خود اقتصادی و تجاری شريک کشورهای در را خود هژموني نيست، امستثن آن از

 گرفت، نتيجه توانمي ،ملي منافع راستای در راه و کمربند ابتكار ظرفيت از درست برداریبهره با

 کردن راهمف بر عالوه ،شودمي منعقد چين و ايران بين راه و کمربند ابتكار ذيل که هاييموافقتنامه

 منطقه هایکشور گرفتن قراردليل به کلي، شكل به تجارت ارتقای زمينه در ساختاری و قانوني تسهيالت

 هایهمكاری صتفر راه، و کمربند ابتكار مسير در ايران همسايگانعنوان به ميانه آسيای نيز و آسيا غرب

 امكان هاموافقتنامه اين ذيل که اقداماتي ترينمهم از يكي .شودمي مهيا پيش از بيش نيز ایمنطقه

 تكاراب در شده تعريف لجستيكي هایکريدور تسهيالت از برخورداری کند،مي پيدا را شدن عملياتي

  .است راه و کمربند

  

                                                                 
1. Holmquist, Erika and Englund, Johan (2020). " China and Iran – an Unequal Friendship, FOI-R-

-4976—SE. 
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 آفریقا و اروپا آسيا، کنندهمتصل اقتصادیهای کریدور .2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Global Market Research1 (2018).  

 

 توانمي موجود، تجاری روابط نوع و هاپتانسيل به توجه با وکريدورها  اين از هريک ذيل

 طرح اين در موجود هایتوانمندی و مزايا از مندیبهره راستای در را متعددی تجاری هایموافقتنامه

 ،نيست اقتصادی يا جغرافيايي موانع بر غلبه مفهوم به لزوماً هاموافقتنامهعقد  کهازآنجايي .کرد ايجاد

 را تجاری هایمحدوديت و موانع )که تنظيمي مقررات و اجرايي مكانيسم بازار، اندازه نظير عواملي بلكه

 در شده ایجاد تسهيالت توانمي ،است مؤثر هاموافقتنامه موفقيت ميزان در دهند(مي قرار هدف

 ميان تجاری هایموافقتنامه برای برندهپيش گرتسهيل یکعنوان به را راه و کمربند طرح

  .دانست مذکور اقتصادی کریدورهای مسير در شده واقع کشورهای

 

 تجاری هایموافقتنامه ظرفيت از استفاده .6-1

 ساير و ايران اسالمي جمهوری دولت بين گمرکي و بازرگاني ترجيحي، دوجانبه هایموافقتنامه انعقاد

 کشور دو بين اقتصادی روابط در مناسب تسهيالت به تواندمي که است هاييتوافقنامه از نيز هادولت

  2:باشندمي ذيل اهداف شامل غالباً  و شودمنجر 

 

                                                                 
1. Global Market Research (2018), Belt and Road: Globalisation, China style, Available at: 

https://writingofinvestingnoob.com/wp-content/uploads/2019/02/China-one-belt-one-road-special-

report_nomura.pdf  

 تجارت در یگمرک و یبازرگان ،یحيترج دوجانبه یهاموافقتنامه یشناسبيآس(، 1399)عزيزنژاد صمد و حسين هروراني،. 2

 .3 ص ارديبهشت،، 17۰92 شماره گزارش اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،کشور یخارج

https://writingofinvestingnoob.com/wp-content/uploads/2019/02/China-one-belt-one-road-special-report_nomura.pdf
https://writingofinvestingnoob.com/wp-content/uploads/2019/02/China-one-belt-one-road-special-report_nomura.pdf
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1551964
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1551964
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  ؛خدمات و کاالها تجارت حجم متقابل افزايش و دوجانبه بازرگاني روابط تقويت -

  ؛متقابل تجارت پايدار رشد برای ترامن و تربينيپيش قابل محيط ايجاد -

  ؛ايران با عمده تجارت دارای کشورهای با ترجيحي تجارت تدريجي توسعه و تحكيم -

  ؛همكاری جديد هایحوزه يافتن طريق از متقابل تجارت گسترش -

  ؛شده مبادله کاالهای سازیمتنوع و تسهيل -

 تجارت؛ راه فرا موانع حذف طريق از جانبهدو تجارت هماهنگ گسترش و توسعه به کمک -

  ؛گمرکي قوانين صحيح اجرای از اطمينان -

 و وارداتي کاالهای مورد در هاهزينه و عوارض ساير و هاماليات گمرکي، حقوق دقيق ارزيابي -

 ... و محدوديت ممنوعيت، به مربوط هایاقدام صحيح اجرای از اطمينان ؛حصول و صادراتي

 هایدغدغه از يكي همواره تجاری شرکای و ايران ميان بازرگاني و تجاری هایموافقتنامه انعقاد

 تجاری هایموافقتنامه کشورهايي با موارد برخي در ولي بوده کشور اقتصادی و بازرگاني بخش مسئوالن

 نداشته کشور اقتصاد برای افزاييهم هيچگونه حوزه اين کارشناسان نظر از که شده منعقد گمرکي و

 آن از حاکي هابررسي ايران، با بيشتر و موافقتنامه چهار دارای کشورهای مورد در مثال عنوانهب .است

 ،(موافقتنامه 5) قزاقستان ،(موافقتنامه 6) سوريه ،(موافقتنامه 7) تونس کشورهای از يکهيچ که است

 و (موافقتنامه 4) کوبا ،(موافقتنامه 4) ارمنستان ،(موافقتنامه 4) قرقيزستان ،(موافقتنامه 4) الجزاير

 از پس هایسال در ايران با موافقتنامه تعداد بيشترين تعداد، منظر از اگرچه ،(موافقتنامه 4) تاجيكستان

 هایسال طي ايران با تجاری طرف اول کشور 30جزء حتي تجارت، حجم منظر از اما است بوده انقالب

 از کشورهايي با گمرکي يا بازرگاني زمينه در موافقتنامه يک حتي ديگر طرف از .اندنبوده 1389-1397

 نخست کشور 10 جزء که پاکستان ،روسيه ،ايتاليا سوئيس، آلمان، ،هند ،عراق عربي، متحده امارات قبيل

 ارزیابي ،اساسي و مهم مسئله لذا .است نشده منعقد ،اندبوده 1399 سال در ايران با تجارت حجم در

 است. مانده مغفول تاکنون که است کشور منافعتأمين  در هاموافقتنامه این اثربخشي ميزان

 را خودشان مفاد در شده تصریح نظر مورد اهداف ها،موافقتنامه اغلب ترصریح عبارتي به

 تفاوت به توجه با و بوده کلي و استاندارد شکل بهعمدتًا  هاموافقتنامه این .اندنداده پوشش

 قانونگذار اهداف پوشش برای مطلوبي اثربخشي درنتيجه و شوندنمي تهيه کشورها شرایط

 .ندارند و نداشته

 الزم و بوده سياسي مسائل به نسبت تجاری روابط بودن حاشيه در دهندهنشان الذکر،فوق هایواقعيت

 ديگر عبارت هب شود. توجه گيریتصميم متغيرهای از يكيعنوان به مسئله اين به هاموافقتنامه انعقاد در است

 دو مابينفي تجارت حجم لفهؤم گرفتن نظر در بدون موجود، هایموافقتنامه که دارد آن بر داللت امر اين

 است. شده منعقد است، کشور هر نظرمد تجاری هایموافقتنامه انعقاد در مهم فاکتورهای از يكي که کشور
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ی کريدور در راه و کمربند ابتكاره طرح در کشورها برخي اينكه به توجه با و فوق مطالب به عنايت با

 با آزاد تجارت يا ترجيحي تجارت موافقتنامه انعقاد دارد، قرار نيز ايران اسالمي جمهوری که دارند قرار

 تجارت گسترش و توسعه در هم و فعلي تجارت تعميق و حفظ در هم مؤثری نقش تواندمي کشورها اين

 از رهایي مقوله به زیرا است؛ اهميت حائز بسيار ایران درخصوص ویژهبه امر این باشد. داشته

 و معدني خام محصوالت صادرات به اتکا کاهش و غيرنفتي صادرات وسعهت ،نفتي اقتصاد

 ارزش هایزنجيره در ایران مشارکت سطح و نقش ارتقای همچنين و داشته نياز کشاورزی

 هایپيمان قالب در تجاری روابط توسعه کلي،طوربه .است ضروری مختلف صنایع جهاني توليد

 صنايع نياز تأمين به تواندمي راه و کمربند ابتكار طرح مسير در واقع کشورهای با جانبهچند و دو تجاری

 صنعت ويژهبه صنعتي محصوالت صدور همچنين و ایسرمايه و ایواسطه کاالهای تأمين حوزه در کشور

  .(1395 )ثاقب، کند شاياني کمک پتروشيمي

 

 راه و کمربند ابتکار کریدور در واقع کشورهای ميان تجاری هایموافقتنامه وضعيت .6-2

 فعال ترجيحي تجارت هایتوافقنامه امضای در ،راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشورهای از بسياری

 با نيز چين اند؛کرده امضا را هاييتوافقنامه ديگر اقتصاد 23 با ويتنام و پاکستان مثال،عنوان به .اندبوده

 .است کرده منعقد ترجيحي تجارت توافقنامه 205 راه، و کمربند ابتكار طرح در حاضر کشور 130 حداقل

 از ميزاني با توافقنامه چندين کشورها از بسياری است، شده داده نشان ذيل شكل در که طورهمان

 آسيايي کشورهای همه شامل ،دسترس در تجاری هایتوافق از يکهيچ حال،اينبا .هستند همپوشاني

 آسيای و ميانه آسيای در نهادی تجاری پيوندهای کهحاليدر .باشدنمي راه و کمربند ابتكار در درگير

 رسد.مي نظربه ضعيف نسبتاً منطقه دو کشورهای ميان پيوندهای است، گسترده شرقي
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  هرا و کمربند ابتکار کریدور در واقع یيايآس یاقتصادها نيب یامنطقه یتجار یهاموافقتنامه .3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2017).1 

 

 ابتكار اين آسيايي گستره در محدودی تجاری توافقات از ايران پيداست، فوق شكل از که طورهمان

 فرصت ،کريدور اين در واقع کشورهای با تجاری معاهدات ايجاد امكان بر عالوه کهحاليدر است؛ برخوردار

 تنها ايران حاضر حال در .ستمهيا نيز گستره اين در فعال اقتصادی هایبلوك با هاييموافقتنامه انعقاد

 دارد. ترجيحي تجارت موافقتنامه اوراسيا اقتصادی اتحاديه و پاکستان ترکيه، با

 کشورها، با همكاری موافقتنامه هرگونه انعقاد که است ضروری بسيار نيز نكته اين ذکر البته

 در کارکردی انسجام بعد، مرحله در و حاکميتي اراده يک نيازمند راهبردی، هایزمينه در خصوصبه

 و هاموافقتنامه قالب در که تصادیقا هایبرنامه همه ديگر، عبارت به .است سازتصميم مديران سطوح

 يک در که شد خواهند نظر مورد جهينت به منتج زماني شوند،مي اجرايي و منعقد همكاری قراردادهای

 حاکميتي سطوح در اثرگذار نهادهای و کشورها رهبران هایبرنامه با هماهنگي در و استراتژيک مسير

 ديگر، سوی از شد. نخواهند پيگيری جديت با هاييطرح چنين صورت، اين غير در د؛نباش شده فعال

 و ساختاری شفافيت يک نيازمند ديگر، کشورهای با راهبردی هایهمكاری در بلندمدت اهداف تحقق

                                                                 
1. https://www.unescap.org/sites/default/files/AWP172.pdf   

https://www.unescap.org/sites/default/files/AWP172.pdf
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 ختاراس در تناقضات کهچرا ،است هاييطرح چنين با مرتبط هایسازیتصميم حوزه در هماهنگي

 نتيجه کسب عدم بر عالوه تواندمي مسئول، یهاارگان هماهنگينا نارک در يكديگر، با سازتصميم نهادهای

  آورد. بار به نيز هاييدشواری و هاچالش مطلوب،

 

 راه و کمربند ابتکار طرح رقيب یکشورها متقابل اقدامات .7

 ايجاد اما شود،مي محسوب حاضر حال ایقارهبين طرح ترينبزرگ چين، راه و کمربند ابتكار چهاگر

 قالب در ایقاره اتصاالت .شودنمي محسوب چين رهبری به صرفاً  تالشي اوراسيا، در هازيرساخت

 ؛هستند انجام حال در کوچک و بزرگ بازيگران انواع که است الملليبين تالشي اقتصادی، هایطرح

 الملليبين بازيكنان هم و ترکيه و هند روسيه، ژاپن، آمريكا، چون بزرگي کشورهای هم بنابراين

  .کنندمي دنبال مناطق اين در را خود مشخص زيرساختي هایبرنامه قزاقستان، نظير تریکوچک

 ميان هماهنگي ايجاد برای چتری همانند راه، و کمربند ابتكار ابرطرح که شد اعالم 2013 سال در

 در .کرد خواهد عمل آن دريايي حاشيه و اوراسيا سراسر در متفاوت زيرساختي هایطرح از ایمجموعه

 گاهي رقم اين رسد؛مي دالر ميليارد 900 به چيني رسمي منابع حمايت مورد بودجه ارقام حاضر حال

  است. رسيده نيز آن از فراتر حتي و دالر تريليون 1 حدود به

 اتصاالت از را مشابهي اندازهایچشم است ممكن نظر، مورد مناطق در فعال کشورهای ساير و چين

 بندری چه صاحب کسيچه دارد اهميت راهبردی نظر از موارد، بسياری در اما دهند، ارائه توجه مورد

 راهبردی رقبای توانمي مبنا، اين بر دارد؛ بيشتری نفوذ مناطق کدام در کشوری چهينكه ا يا و است

  گرفت. نظر در راه و کمربند ابتكار طرح برای را زيادی بالقوه و بالفعل

 

 راه و کمربند ابتکار به آمریکا همتحد ایاالت واکنش .7-1

 به تمايلي که دارد خود مقابل در یجد بيرق يک ،استکرده  ارائه چين که راه و کمربند ابتكار طرح

 در را «ابريشم جاده» ابرطرح که ستآمريكا متحده اياالت رقيب، اين ندارد. طرح اين شدن عملياتي

 حال در مزبور، طرح چارچوب در نيز هند و ژاپن رينظ ييکشورها و کندمي دنبال چين طرح مقابل

 ،طرح اين شدن اجرايي در نيز امارات و نيبحر ،عربستان رينظ ييکشورها .هستند كايمرآ با یهمكار

 کنند.مي ايفا نقش

 :است وارد راه و کمربند ابتكار طرح به عمده انتقاد دو آمريكا، همتحد اياالت دولتمردان اعتقاد به

 ،کندمي پرداخت ابتكار اين مسير در واقع توسعه حال در کشورهای به چين که هاييوام سويک از الف(

  .کرد خواهد فراهم وام کنندهدريافت یکشورها برای خارجي هایبدهي بحران تشديد موجبات
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 و حليم کارگران حقوق شفافيت، نظير هاييحوزه در الملليبين استانداردهای ديگر، طرف از ب(

  است. نشده رعايت یابتكار طرح اين در محيطيزيست مسائل

 حرانب بحث هرچند .داد پاسخ انتقادها اين از برخي به مختصری شكل به توانمي جاهمين در البته

 بايد اما ،است جدی بحث يک راه، و کمربند ابتكار هایپروژه تكميل در چين از استقراض از ناشي بدهي

 از قراضاست بهعمدتًا  توسعه حال در کشورهای بدهي حرانب تاريخچه و تجربه ،اوالً که کرد اذعان

 به بدهي رحاض حال در ثانياً، گردد؛برمي مصرفي موارد ازای در و چين( از )غير غربي مالي نهادهای

 هایخشب به وابستگي کاهش در مؤثر گام يک تواندمي هازيرساخت ايجاد هدف با چيني مالي نهادهای

 ضمن تا ندکن لحاظ را خود ملي منافع بايد چين با توافق در کشورها ،ثالثاً ؛شود محسوب غربي مالي

 رعايت ديگر، سوی از .برود بين از هاپروژه اجرای طريق از بدهي بحران ايجاد امكان توافق، طرفين سود

 تنها هاييچالش چنين ،اوالً  اما شود،مي محسوب کارآمد دغدغه يک اگرچه الملليبين استانداردهای

 سطح در مگانيه اراده يک زمينه، اين در تغيير برای بايستمي و شودنمي راه و کمربند ابتكار به محدود

 را موارد از بسياری توانمي فيمابين قرارداد يا توافقنامه انعقاد در ثانياً، شود؛ گرفته کاربه الملليبين

 از دقيقي دبرآور هنوز استانداردها، درخصوص ،الثاًث و رساند قرارداد طرفين تصويب به و کرده لحاظ

 است. نگرفته صورت راه و کمربند ابتكار طرح ذيل چين اقدامات نتايج

 توسعه برای هاطرح گواهينامه صدور و تأييد غربي کشورهای برخي و آمريكا حاضر حال در طرفي از

 در خودشان انتفاع حوزه از خارج در صرفاً را پايداری و شفافيت برمبتني و بازار محوريت با ها،زيرساخت

 وارد را انتقادی چنين باشند، نفعذی شاندخو کهزماني و کنندمي پيگيری جهان سراسر در و آسيا

 نفعذی ایپروژه يا طرح در که کنندمي مطرح زماني را انتقادها اين غرب و آمريكا ديگر عبارتي به .دانندنمي

 آسيا در آمريكا حضور راستای در ،مشخص مالي منابع با همراه زيرساختي هایطرح ،اين بر عالوه نباشند.

 همتحد اياالت ،1سيدني لووی مؤسسه ساليانه گزارش طبق .است پيگيری حال در کشور اين نفوذ تثبيت و

 و اصلي قدرت آسيا، در مختلف هایشراکت و نظامي توانايي اقتصادی، روابط بر تأثيرگذاری حوزه در

 نفوذ دامنه تغيير حال در ایشبكه شكل به دستاوردها کسب با نيز چين اما است، کهن قاره اين برجسته

 (.Reed, 2019) گيرد قرار پذيرش مورد آمريكا سوی از بايد که است واقعيتي اين باشد.مي خود

 2است: ضروری زمينه اين در اساسي نكته دو ذکر

 اعتماد تضعيف راه، و کمربند ابتكار کشاندن شكست به برای آمريكا اصلي راهبرد اينكه، اول

 پكن با مختلف کشورهای همكاری از جلوگيری منظوربه آن اعتبارسازیبي و ابتكاری طرح اين به الملليبين

 متنوع بسيار اندآورده روی پروژه اين در پكن با همكاری به که کشورهايي حالاينبا .است بوده پروژه اين در

 بيش 2020 سال از که ایگونهبه .شوندمي شامل را آمريكا متحد تا پيراموني کشورهای از طيفي حتي و بوده

                                                                 
1. Sydney-based Lowy Institute 

 .است كردهمهدي اميري تهيه  آقايمجلس شوراي اسالمي كه  هايپژوهش مركز سياسي معاونت نظرات از برگرفته. 2
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 کشورهای همه تقريباً و اندپيوسته پروژه اين به کارائيب دريای حوزه و التين یآمريكا منطقه کشور 25 از

 آمريكا سياست شكست روايناز .اندکرده مشارکت راه و کمربند يک ابتكار در نيز اروپا جنوب و شرق حوزه

 است. شده نمايان ابتكاری طرح اين به مختلف کشورهای الحاق از ممانعت زمينه در

 خروج شكل در که ترامپ جمهوری رياست دوران در آمريكا فزاينده تعهدگريزی اينكه، دوم نكته

 و کمربند ابتكار تقويت به خاص مورد يک در يافتمي بازتاب الملليبين و ایمنطقه هایموافقتنامه از

 قطعيت عدم نوعي 1(پي پي تي) پاسيفيک ترانس مشارکت پيمان از آمريكا خروج .شد منجر راه

 ترامپ جمهوری رياست دوران در اقيانوسيه و آسيا شرق منطقه به آمريكا تعهد مورد در را کنندهنگران

 اين .بود چين راه و کمربند ابتكار به نسبت منطقه کشورهای گرايش افزايش برای محرکي که آورد پديد

 برای آمريكا تالش کانوني بخش و شد نهايي اوباما باراك دوران در شدمي شامل را کشور 12 که توافق

 ترامپ اقدام حالاينبا .بود پاسيفيک-آسيا منطقه در گذاریسرمايه و تجارت قواعد توسعه و روزرسانيبه

 کشورهای برای را زمينهپيش ازبيش خود، جمهوری رياست روزهای اولين در توافق اين از خروج در

  .کرد هموار راه و کمربند ابتكار به آوردن روی جهت منطقه

 

 2راه و کمربند ابتکار به نسبت کشورها سایر واکنش .2-7

 هند .7-2-1

 تسخير است. شده گذاشته کنار عمالً  راه و کمربند ابتكار از آمريكا از پس که است قدرتي ترينبزرگ هند

 و نودهلي برابر در آباداسالم از پكن پشتيباني و 1962 در چين ارتش دستبه کشمير از بخشي

 عملياتي است. کشور دو ميان پرتنش رابطه اين تداوم و عمق نمايانگر همگي ،مرزی مداوم هایدرگيری

 تواندمي راه و کمربند ابتكار اينكه از گذشته است. گذاشته تأثير نيز کشور دو رابطه بر ابتكار اين شدن

 د،ساز تقويت را جنوبي آسيای در هند سنتي رقيب و سازد نيرومندتر را پكن - آباداسالم پيوندهای

 ترمهم کند.مي عبور - پاکستان کنترل تحت کشمير هناحي - بالتيستان گيلگيت استان از قراقروم کريدور

 هایاستراتژيست و سياستگذاران ميان در شدگيمحاصره هراس موجد ،کريدور اين دريايي راه ،آنكه

 String of) «مرواريد زنجيره» هراسي چنين سياسي جغرافيای بنيان دهلي نگاه از .است شده هندی

Pearls) اشاره چيني بالقوه يا حاضر تجاری بنادر و فرادريايي نظامي هایپايگاه به مرواريد است. چيني 

 شاخ تا جنوبي چين دريای از پهناور ایگستره در مرواريدها چنين از ایشبكه شامل نيز زنجيره دارد.

                                                                 
1. Trans Pacific Partnership (TPP) 

كه مصاحبه  استشده تلخيص ذيل منبع از داشته كه خوبي انسجام و مستندات دليلبه( 2-7. عمده مطالب ذيل بخش )2

 با دنياي اقتصاد بوده است: 1399در بهمن ماه  تهران دانشگاه المللنينژاد، استاد روابط بیسيجناب آرش رئ

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2 %D8% 

B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3740718-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-

%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87% 

D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%25
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 بنادر و هاپايگاه زنجيره اين مشخص طوربه .ندز پيوند هم به چين دريايي نيروی تواندمي که آفريقاست

 ترکيب .دربردارد را سودان حتي و پاکستان ،تانزانيا ،جيبوتي ،مالديو ،سريالنكا ،برمه ،بنگالدش در چيني

 ميسر عرب دريای به گوادر بندر در را پكن دسترسي که پاکستان و چين اقتصادی کريدور با زنجيره اين

 .کندمي محاصره را هند قلمرو ،کندمي

 اتصال و رخسس و چابهار با ارتباطي کريدور ايجاد دنبال به کتان جاده پروژه طريق از هند طرفي از

 گرفته قرار مانع یايدر کنار در که چابهار بندر ،واقعدر است. ميانه آسيای در باستاني ابريشم جاده به

 فغانستانا و یمرکز یايآس و شميابر جاده يباستان کريدور به تا کنديم جاديا هند یبرا يفرصت ،است

 و رانيا ،نده هند، انوسياق و عمان یايدر کناره در گرفتن قرار علتبه چابهار گر،يد یسو از .وندديبپ

 در یامنطقه ييهمگرا ليتسه در يمهم عامل تواندمي و کنديم وصل هم به را اروپا و ايسآ نيهمچن

 کهچرا کند برداریبهره فرصتي چنين از بايد ايران اسالمي جمهوری .باشد هاتحريم با مقابله جهت

 در يزن را (هند) جنوب به شمال کريدور ها،زيرساخت توسعه در چين به وابستگي کاهش ضمن تواندمي

 .کند فعال (چين) غرب به شرق کريدور کنار

 مقابله و هند با تجارت توسعه هایزمينه از ديگر يكي نيز رگواد – رچابها – جاسک لوله خط البته

 هایخأل چين، با هماهنگي ايجاد از پس ،کشور دو منافع گرفتن نظر در با توانمي که است تحريم با

 1.دهد ارتقا را ايران تجاری تعامالت و داده کاهش را اقتصادی

 عبور رکشمي مناقشه مورد منطقه از که پاکستان - چين اقتصادی کريدور حاضر حال در درمجموع،

 يرانا و شرقي جنوب آسيای در کشور اين اگرچه است. کرده ايجاد هند در را هاييحساسيت کند،مي

 سرمايه اب بزرگ مقياس در تواندنمي اما است، رسانده انجام به را چين با مشابهي هایگذاریسرمايه

 رگيرد نيز خود داخلي مشكالت با خارجي هایزيرساخت ساخت هنگام نو دهلي چراکه کند؛ رقابت چين

  .گرفت خواهد قرار ژاپن برعهده زيادی حد تا آسيا در چين با رقابت بنابراين، .است

 ارمنستان و گرجستان ،آذربایجان ترکيه، .7-2-2

 با را آنكارا همكاری راه، و کمربند ابتكار .است شده تبديل ترکيه تجاری شريک دومين به چين امروزه

 ابتكار غربي آسيای - ميانه آسيای کريدور پايانه داد. خواهد افزايش پيشازبيش ميانه آسيای یهاجمهوری

 راه، و کمربندابتكار  اهميت ،حالاينبا بود. خواهد استانبول شهر مشابه، هایطرح ساير و راه و کمربند

 ورهجمرئيس نيست. فهم قابل فقازق و ميانه آسيای در نفوذ گسترش برای هاترك هایطلبيجاه درك بدون

 و گراييملي نماد ترينمهم که است «سرخ سيب» استراتژيک مفهوم به پايبند هنوز ترکيه، کنوني

 با ترکيه نزديک روابط است. جهاني برتری به دستيابي برای هاایترکيه اتحاد طريق از ترکيه طلبيتوسعه

                                                                 
 و است تياهم حائز اريبس رشد حال در اقتصاد کی عنوانبه هند یانرژ تيامن یبرا چابهار بندر به یدسترس کهییازآنجا. 1

 کشور هند کند، جادیا کاال ییجاجابه نهيزم در یتوجه قابل رقابتي یایمزا رانیا گانیهمسا یبرا یکلطوربه تواندیم بندر نیا
 توسعه یبرا را دالر هزار 698 و ونيليم 13 با  یتقر معادل هيروپ ارديليم کی خود، 2۰21 سال بودجه اعالم و نييتع هنگام به

 .است گرفته نظر در چابهار
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 کريدور تا است کوشيده آنكارا است. استوار نيز اقتصادی منافع بر باکو دولت و ميانه آسيای هایجمهوری

 دريای مسير از ميانه آسيای هایجمهوری به دسترسي برای خود طلبانهجاه طرح با را راه و کمربند ابتكار

 کمربند اين ديد. (Bayram Belt) «بايرام کمربند» در بايد را سياستي چنين تعيين زند. پيوند کاسپين

 سال در قارص - تفليس - باکو آهنراه شدن عملياتي کنار در است. کاسپين و مياني کريدور دو ترکيب

 اخير جنگ در پيروزی ماحصل که باکو - ارمنستان - نخجوان - ترکيه داالن احتمالي اندازیراه و 2017

 سازگاری و همنهشتي ،واقعدر است. شده تبديل غربي آسيای در چين موردنظر بازيگر به نكاراآ ،است باغقره

 هایثباتيبي کنترل برای چين و ترکيه اقتصادی هایهمكاری نماد ،بايرام کمربند با راه و کمربند ابتكار

 .بود خواهد آن بر چيرگي و قفقاز و ميانه آسيای سياسي جغرافيای

 روابط توسعه برای ترکيه دروازه ترينمهم به را منطقه اين بايرام کمربند مسير در قفقاز قرارگيری

 مياني و کاسپينکريدورهای  اقتصادی رشد .است کرده تبديل مرکزی آسيای هایجمهوری با اقتصادی

 و کمربند ابتكار در لياص کشورهای جرگه به را تفليس و باکو توانسته ترکيه فعال بازيگری همچنين و

 از پذيرترتحمل را راه و کمربند ابتكار به هاجمهوری اين پيوستن نيز آمريكا آنكه ترمهم کند. وارد راه

 2017 اکتبر 30 در قارص - تفليس - باکو مسير ،راستا همين در بيند.مي ايران از مزبور کريدور گذر

  است: نفت و گاز لوله خط دو با موازی مسير اين .شد افتتاح

 درصد 23 ترکيه، و گرجستان به آذربايجان گاز انتقال با که جنوبي قفقاز طبيعي گاز لوله خط الف(

  و کندمي مينأت را گرجستان طبيعي گاز تقاضای درصد 87 و ترکيه تقاضای از

 شد. اندازیراه 2005 سال در که جيحان - تفليس - باکو نفت لوله خط ب(

 - باکو لوله خط که ندباور اين بر پتروليوم بريتيش ويژهبه ،پروژه اين گذارانسرمايه و طراحان

 وابستگي و کرده تضمين آينده سال 50 برای را اروپا و آمريكا به انرژی عرضه تواندمي جيحان - تفليس

 لوله خط اين اينكه ترمهم .دهد کاهش اوپک نفت کنندهصادر کشورهای و عربستان به را کشورها اين

 از پيش تا که است کرده فراهم را مديترانه دريای و اروپا به قزاقستان تنگيز نفتي ميدان صادرات امكان

 صادرات از درصد 81 حدود 2020 سال در .شدمي حمل روسيه نوروسيسک بندر به آن عمده بخش ،اين

 باکو اتيحي شاهرگ مسير سه اين ديگر بيان به .است شده حمل لوله خط اين طريق از باکو دولت نفت

 در گذاریسرمايه به باکو رهبران اين از گذشته دهد.مي پيوند اروپا بازارهای و ترکيه به را آن که است

  اند.پرداخته خود هایفرودگاه همچنين و آهنراه خطوط و بنادر نوسازی و زيرساخت

 جغرافيای بستبن آن اصلي دليل .است افتاده دور پروژهکالن اين از ايروان ،باکو و تفليس برخالف

 از بايد را باغقره جنگ دور واپسين رو همين از آنكاراست. و باکو با کشور اين روابط و ارمنستان سياسي

 در و زنندمي دور را ارمنستان ،منطقه ترانزيت و انرژی مسيرهای نگريست. راه سياسي جغرافيای دريچه

 بستبن دچار ارمنستان گرچه افزايند.مي ايروان دادن قرار فشار زير برای باکوتالش  بر مقابل سوی



 

 ___________________________________________________________  
 

 

43 

 گذرندمي ارمنستان با مرز کنار در تووز منطقه از گانهسه مسيرهای اين حالاينبا ،است سياسي جغرافيای

 ،راه سياسي جغرافيای دريچه از ترتيب اين به .دارند تسلط باکو حياتي شاهرگ بر کامالً ارمني نيروهای و

 فرا باکو از پشتيباني به را ترکيه چرا و شد آغاز تووز منطقه در باغرهق دوم جنگ چرا که دريافت توانمي

 ديد. زاويه اين از بايد را باغقره روزه 44 جنگ در آنكارا مداخالت خواند.مي

  ژاپن .7-2-3

 از را اقدامات اين نياز مورد اعتبار و آسياست در هازيرساخت ايجاد پي در که است دهه چندين ژاپن

 اعالم زمان از اما .است کرده تأمين 2ژاپن الملليبين همكاری آژانس و 1آسيايي توسعه کبان طريق

 ترينجدی است. داده افزايش را خود هایتالش نيز ژاپن پكن، سوی از راه و کمربند ابتكار اندازیراه

 تقويت در مشارکت» اطالعيه راه، و کمربند ابتكار ذيل چين ساختاری و مالي اقدامات برابر در ژاپن اقدام

 گذاریسرمايه از بيشتر درصد 10 يعني دالری ميليارد 110 بودجه با طرح اين .4است 3«هازيرساخت

 هاژاپني اين، بر عالوه است. شده آغاز هاچيني رهبری به 5ييآسيا زيرساخت گذاریسرمايه بانک اوليه

 .کنندمي عمل گذشته از ترفعال نيز آهن راه ساخت نظير لجستيكي هایحوزه در

 تحت آسيايي ندهآي برابر در مقاومت انگيزه از راه، و کمربند ابتكار با هند و ژاپن رقابت کليطوربه

  .دارد حكايت چين سلطه

 اوراسيااتحادیه اقتصادی  .7-2-4

 روسي همسايگان بين بار اين ژاپن، و هند از فراتر ه،دگستر رقابت يک درگير ميانه آسيای هایجمهوری

 آنها اما ،دارند اختالف يكديگر با بسيار قدرت دو اين اندازهایچشم اگرچه .هستند خود چيني و

 حيات در نفوذ به چين تمايلواقع در .کنند فراهم را خود ميان همكاری نيازهایپيش که اندتوانسته

 در همكاری همچنين و آمريكا و غرب برابر در کشور دو اين همكاری به تمايلدليل به روسيه، خلوت

 آسيای حوزه در چين و روسيه البته .کرد نخواهد ايجاد را ایگسترده چالش اوراسيا، اقتصادی اتحاديه

عمدتًا  منطقه بر حاکم امنيتي و سياسي ترتيبات اينكه برمبني انديافته دست نانوشته تفاهم يک به ،ميانه

 دولت آن، ازایبه آنكه حال ،بماند باقي روسيه انحصار و اختيار در جمعي امنيت پيمان سازمان طريق از

 شانگهای همكاری سازمان نظير فراملي نهادی ترتيبات طريق از هم و دوجانبه توافقات طريق از هم چين

 کشورهای شدن درگير به مسكو حساسيت عدم علت .کند پيدا منطقه اقتصادی معادالت در بازتری دست

 6.است نانوشته تفاهمِ همين نيز راه و کمربند ابتكار در منطقه اين

                                                                 
1. Asian Development Bank 

2. Japan International Cooperation Agency 

3. Partnership for Quality Infrastructure (PQI) 

4. Available at: https://www.mofa.go.jp/files/000117998.pdf  

5. Asian Infrastructure Investment Bank 

 .پيشين. 6

https://www.mofa.go.jp/files/000117998.pdf
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 ساير کند،مي تعريف اوراسيا اتصال برای را مختلفي اندازهایچشم که يرقابت با توأم همكاری اين

 درگير خود در نيز را آمريكا نظير بازيگران و ايران و ترکيه جنوبي، کره اروپا، اتحاديه نظير بزرگ بازيگران

 راه و کمربند یابتكار طرح به نسبت احتياط و شوق از مرکب هاييديدگاه گيریشكل موجب و کرده

 توجه مورد مناطق در زيرساخت ايجاد حوزه در را خود هایعمل ابتكار کشورها، اين همه .است شده

 دهندمي ادامه راه و کمربند با را خود رقابت و همكاری نيز مختلف درجات درحال عيندر و دارند

(Mardell, 2017). 

 ایران همسایه عربي کشورهای .7-2-5

 و کمربند ابتكار به پيوستن خواهان تازگيبه که هستند کنشگراني ازجمله فارس خليج جنوب کشورهای

 ايجاد برای کوشش و چين با تنش از دور به و پايدار روابط ،انرژی گسترده منابع از برخورداری اند.شده راه

 به پيوستن برای کشورها اين ترغيب در مهم عواملي همگي جهاني، بزرگ هایقدرت با تعامل در توازن

 رسمي سندی رميانهخاو به پينگجينشي سفر با همزمان چين دولت ،2016 سال در است. مزبور ابتكار

 موجب به که شد معرفي «3+2+1» همكاری الگوی سند اين در کرد. منتشر «عربي سياست سند» نام به

 هازيرساخت گسترش خود، هایهمكاری هسته در را انرژی بحث است قرار عربي هاینشينشيخ و چين آن

 حوزه در نوين و پيشرفته هایفناوری نيز و هاهمكاری بال دو عنوانبه را گذاریسرمايه و تجارت تسهيل و

 در موفقيت به دستيابي جهت مهم گام سه عنوانبه را نوين هایانرژی و فضايي ماهواره ای،هسته انرژی

 سواحل است. کوشيده پروژهکالن اين به پيوستن برای همه از بيش عمان دهند. قرار هاهمكاری ارتقای

 کانتينری بزرگ بندر در چين گذاریسرمايه گسترش دارند. اشراف شرقي آفريقای و يمن ايران، بر عمان

 جنوبي کرانه در راه و کمربند ابتكار افتادن راه به هاینشانه ازجمله (Duqm) داکم صنعتي بندر و صالله

 رقيبي و عمان صنعتي رشد موتور و آزاد بندر يک آينده سال چند در Duqm بندر است. فارس خليج

 تحول حال در آهنراه برای عمده ايستگاه يک دارای نيز صالله بود. خواهد دبي علي جبل بندر برای مهم

 عماني بنادر ،واقعدر باشد. داشته ایمنطقه نقلوحمل و تجارت در مهمي نقش تواندمي که است عمان

   .بكاهند هرمز تنگه طريق از عربي هاینشينشيخ نفت صادرات وابستگي شدت از توانندمي

 برای گذاریسرمايه کنار در ابريشم شهر عنوان تحت را مرکزی ،توافقنامه چند امضای با نيز کويت

 پروژه اين .است انداخته راه به (وربه - احوا - ميسكان - فيلقه - بوبيان) آن شمالي جزيره پنج نوسازی

 ایرسانه تسهيالت و نوين فرودگاه و وحشحيات و خراشآسمان دالر ميليارد 100 ساختن شامل ،بزرگ

 به و سال پايان تا جزيره پنج و کويت شهر ميان کيلومتری 36 پل ساختن اما آن اوج نقطه است.

  است. بازرگاني قطب ترينبزرگ عنوانبه مبارك بندر انداختنراه

 و غربي آسيای منطقه در چين برای صادراتي بازار ترينبزرگ و چين تجاری شريک دومين امارات

 صادرات درصد 30 و اعراب و چين تجارت درصد 22 از بيش ،2020 سال در رود.مي شماربه آفريقا شمال
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 ،2015 سال اواخر در کشور دو .است گرفته صورت عربي متحده امارات طريق از عرب جهان به چين

 در شي کردند. تأسيس استراتژيک هایبخش برای دالر ميليارد 10 ارزش به گذاریسرمايه صندوق يک

 بندر 2 کانتينری ترمينال نقش ايفای از اطمينان ای،توسعه هایهماهنگي تقويت خواهان 2019 جوالی

 در و خليفه بندر مجاورت در منطقه اين شد. امارات - چين همكاری ظرفيت نمايش منطقه و خليفه

 2/2 وسعت به مساحتي مدتکوتاه در است. واقع دبي و ابوظبي بندر از کيلومتری 80 و 60 فاصله

 پروژه اين اول بخش ساخت برای گذاریسرمايه مجموع مربع. کيلومتر 10 بلندمدت در و مربع کيلومتر

  .داشت خواهد ارزش يوآن ميليارد 10 از بيش و

 نيفتند. عقب پروژهکالن اين به پيوستن در خود همسايگان از تا اندکوشيده نيز عربستان رهبران

 ميليارد 28 ارزش به گذاریسرمايه و تجاری قرارداد 35 پكن به سلمان بن محمد 2019 فوريه سفر در

 اندازچشم» به موسوم سعودی عربستان طلبانهجاه پروژه همراستايي بر و شد منعقد کشور دو بين دالر

 آرامكوی بين قراردادی نيز انرژی زمينه در داشت. اشاره چين راه و کمربند ابتكار هایپروژه با «2030

 و دالری ميليارد 10 پااليشگاه ساخت برای مشترك گذاریسرمايه برای چين نورينكوی و عربستان

 عربستان و چين بين سوخت فروشيخرده تجارت يک ايجاد و ليائونينگ در پتروشيمي پروژه همچنين

 پاکستان - چين اقتصادی کريدور به کردند اعالم 2018 سال اواسط در همچنين هاسعودی رسيد. امضا به

 زمينه کشور اين انرژی زيرساختي هایبخش و گوادر بندر در کالن گذاریسرمايه با و پيوست خواهند

 کرد. خواهند فراهم آباداسالم - رياض تجاری مبادالت تقويت برای را

 صهيونيستي رژیم .7-2-6

 قدرت مناسبات در بازيگر اين نفوذ نيز و مديترانه دريای مجاورت در اشغالي فلسطين راهبردی موقعيت

 افزايش داليل ترينمهم از يكي گيرد. قرار چين فراوان توجه مورد رژيم اين است شده موجب آمريكا

 کشاورزی در پيشرفته فناوری و مدرن تسليحات نوسازی به چين نياز ،آويوتل و پكن ميان تجارت حجم

 ای،زدتي و ويو ،هوآوی همچون چيني مخابراتي تجهيزات و فناوری هایشرکت حضور است. ارتباطات و

 40 در ،اشدود در نظاميغير و تجاری بندری برپايي سودای چين .است پررنگ صهيونيستي رژيم در

 الملليبين گروه ويژهبه چيني، شرکت چندين ،اشدود از گذشته .دارد نيز را آويوتل جنوب کيلومتری

 از حيفا بندر است قرار .اندداشته حيفا در را ایگسترده گذاریسرمايه ،نوين بندر ساخت برای شانگهای،

 از که است نوين ابريشم راه دريايي مسير نخست، .باشد داشته دسترسي راه و کمربند ابتكار به مسير دو

 «رد - مد آهنراه خط» با نيز بندر اين برسد. ايالت بندر به تا سرخ دريای و عدن خليج به هند اقيانوس

 بندر الملليبين شرکت برعهده آهنراه اين نوسازی .رسدمي اشدود بندر به تا کرده گذر نقب صحرای از

 دوره در ايران هزينه با که است عسقالن - ايالت نفت لوله خط موازات به آهن خط اين است. شانگهای

  بود. شده درست دوم پهلوی
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 سعودی عربستان قلمرو طريق از ار امارات در فجيره بندر که حيفاست - فارس خليج آهنراه ،دوم

 نيز بحرين عربستان، ريلي شبكه به آهنراه اين پيوند با .رساندمي حيفا بندر به سپس و هاشمياردن به

 خليج کريدور برابر در فارس خليج ـ حيفا نآهراه خط اينكه مهم نكته .شد خواهد وصل محور اين به

 راهبردی نگاه چنين با .است شده تعريف - سوريه و عراق ايران، آهنراه مسير - مديترانه – فارس

 روابط دومينووار سازیعادی همچنين و سوريه و عراق در ايران حضور داليل تالش برای تضعيف توانمي

 غربي آسيای - چينکريدورهای  اندازیراه در بزرگ رقابت با پيوند در را عرب هاینشينشيخ با آويوتل

 مخالفت آويوتل – پكن روابط تعميق با آمريكا متحده اياالت ،آويوتل تمايل وجود با .کرد جوجست

 آمريكا دريايي ششم ناوگان و اسيواس موشكي ناوشكن ميزبان ،اشدود بندر کهچرا .است داشته یشديد

 مقامات صريح انتقاد اند.بوده مستقر حيفا در ديرباز از آمريكايي اینيروه و است مديترانه دريای در

 ديد. فتارر اين در بايد را آويوتل از آمريكايي

 کرد: مطرح چين و ايران الملليبين و ایمنطقه رقبایخصوص در اساسي نكتهدو  توانمي مجموعدر

 در دارند. مشكل نيز ايران اسالمي هوریمج با و بوده چين رقيب آمريكا مانند کشورها از برخي .1

 با مقابله به طرفين، ملي منافعبراساس  چين با تجاری و اقتصادی هایهمكاری تقويت با بايد مورد اين

 پرداخت. کشورها از قبيل اين

 هند. مانند دارند ایحسنه روابط ايران با اما شوندمي محسوب چين رقيب که هستند کشورهايي .2

 را تجاری و اقتصادی هایهمكاری نيز مزبور کشورهای با چين با روابط تقويت ضمن بايد راستا اين در

 شود. ميسر نيز هاتحريم دفع امكان چين، به تگيسواب کاهش ضمن تا کرد تقويت

 شوندمي محسوب ايران اسالمي جمهوری رقيب اما نيستند چين رقيب که هستند کشورهايي .3

 و اقدامات شناسايي و رصد ضمن بايد زمينه اين در فارس. خليج حوزه کشورهای برخي و ترکيه مانند

 سهم افزايش و هازيرساخت تكميل و تقويت برای الزم تدابير اتخاذ با چين، با کشورها اين تعامالت

 چين با کشور اقتصادی تعامالت و خارجي بازرگاني سهم تجاری، طرف کشورهای تعداد و خارجي تجارت

 بخشيد. ارتقا و حفظ را، مؤثر کشورهای ساير و

 

 در واقع یکشورها با تجارت تقویت برای يخارج بازرگاني يمتول یهادستگاه فیوظا .8

  راه و کمربند ابتکار کریدور

 قرار توجه مورد شرطپيشعنوان به تجارت و نقلوحمل تسهيلکريدورهای درخصوص  که هاييتالش

 تسهيل و تجارت با مرتبط هایداده از هاتحليل و تجزيه .است برخوردار راهبردی اهميت از ،گيردمي

 که دارد اشاره واقعيت اين به وضوحبه دارند، قرار راه و کمربند ابتكار کريدور در که کشورهايي تجارت

 ارتباطات و اطالعات فناوری هایظرفيت همچنين و تجارت تسهيل هایروش و ونقلحمل شبكه بهبود



 

 ___________________________________________________________  
 

 

47 

 نشان (2017) 1همكاراش و راماسامي هایيافته .شودمي کشورها بين تجارت جريان افزايش باعث

 درصد 5/1 از شيب را صادرات تجارت، ليتسه در یدرصد 1 شرفتيپ متوسط، طوربه که دهدمي

 را صادرات ونقل،حمل یهارساختیز تيفيک در یدرصد 1 بهبود نيهمچن و دهديم شیافزا

 برای و کنندمي تكميل را يكديگر استراتژی دو اينواقع در .دهدمي شیافزا درصد 69/0 حدود

 امور نظير تجارت افزارینرم مسائل اگر .بود خواهد نياز يكپارچه رويكرد يک به هدف، اين به دستيابي

 باشند، خوب نقلوحمل هایشبكه که هم هرقدر باشد، ناکارآمد و پيچيده حد از بيش قانوني و اداری

 هایشبكه اگر ترتيب، همين به بود؛ خواهند مواجه مشكل با باری نقلوحمل شبكه و مردم حرکت

 پيشرفته چقدر تجارت تسهيل مراحل که نيست مهم باشند، هماهنگي بدون و کيفيتبي ونقلحمل

  شد. خواهد مواجه مشكل با حتم به مقصد به رسيدن و مرزها از عبور باشد،

 افزاریتسخ سطح دو هر در اجرايي و مديريتي امور با درگير دولتي هایبخش توانمي اساس اين بر

 در تجاری هایهمكاری و مقررات و قوانين حوزه در تجارت )تسهيل افزارینرم و ونقل(حمل های)شبكه

 و کمربند ارابتك به ايران اثرگذار و فعال ورود اندرکاردست و مسئول نوعي به را تجارت مختلف( سطوح

 سترشگ به توجه با مخابراتي و اينترنتي هایسيستم حوزه در گذاریسرمايه مثال برای دانست. راه

 .رسدمي نظربه ضروری امری تجاری، هایرويه تسهيل در آن مختلف کاربردهای و اينترنت از استفاده

 تمسيس .است یضرور یتجار یهاهيرو ليتسه در ارتباطات و اطالعات یفناور از گسترده استفاده

 صورت به که را يمل مختلف یهاآژانس اطالعات، تكرار به ازين کاهش با کاغذ بدون شرفتهيپ يارتباط

 به ن،يا بر عالوه کند؛يم متصل گريكدي به هستند، ريدرگ خدمات و کاالها حرکت ميتنظ در يتاليجيد

 .برسانند نجاما به را مربوطه اسناد نيآنال ارسال تا دهديم را امكان نيا واردکنندگان و صادرکنندگان

 و قرراتم ن،يقوان يهماهنگ توانيم باشد، اجرا قابل يمل سطح در واحد پنجره ستميس کي که يهنگام

 نيبنابرا .رفتگ نظر در کارآمد و ريپذامكان ،یدوريکر و یامنطقه ،یامنطقهريز سطح در را الزم الزامات

Rastogi ) داد کاهش را تجارت یهانهيهز و یارتعرفهيغ موانع توانيم ها،هيرو شدن يتاليجيد قيطر از

and Arvis, 2014.) در يشروپ کشور يکعنوان به چين توسط راه و کمربند ابتكار اينكه به توجه با 

 اين فاهدا پيشبرد در امكان اين از توانمي شود،مي مديريت نوين ارتباطات افزاریسخت هایزمينه

  .بود واهدخ پذير امكان طرح اين در فعال گذارانسرمايه جذب طريق از هدف اين تحقق .برد بهره حوزه

 کردن اهمفر .2 اداری؛ و قانوني روندهای در تجارت تسهيل .1 :نظير ياهداف تحقق برای بنابراين

 رسدمي نظربه اينترنتي، و مخابراتي هایزيرساخت توسعه .3 و لجستيكي هایحوزه در زيرساختي امكانات

 انند:برس انجام به را خودشان شده تعريف وظايف حوزه در مقتضي اقدامات بايستمي ذيل هایدستگاه

 

                                                                 
1. Ramasamy et al. 
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 ظرفيت از برداریبهره برای تجارت امر در مسئول هایارگان وظایف و موقعيت .8-1

  راه و کمربند ابتکار

 تجارت و معدن صنعت، وزارت. 8-1-1

 ارتباط شود،مي محسوب کشور تجارت امر متولي اينكه به توجه با تجارت و معدن صنعت، وزارت عملكرد

 کلي هایسياست و مشيخط به توجه با دارد. ايران در راه و کمربند ابتكار کارآمد مديريت با مستقيمي

 و کمربند ابتكار به ايران فعال ورود با مستقيم ارتباط در ذيل بندهای که رسدمي نظربه وزارتخانه، اين

 1دارد: قرار ،راه

  و معدن صنعت، هایبخش در خارجي مستقيم گذاریسرمایه از حمایت و تشویق 

 توليد با مرتبط صنعتي هایبخش در ويژهبه چيني گذارسرمايه هایشرکت شناسايي ؛تجارت

 هایبخش هب ورود زمينه ارگان، اينمسئوالن  نظرمد تجاری اهداف تحقق بر عالوه تواندمي گرا،صادرات

  .کند فراهم را زيرساختي برهزينه

  ابتكار ذيل جانبهچند و دو تجاری هایموافقتنامه ايجاد برای ایگسترده ظرفيت حاضر حال در 

 فرصت جديد، تجاری هایموافقتنامه ايجاد با تا است ضروری بنابراين دارد. وجود ايران برای راه و کمربند

 شود. مهيا منطقه اين در شده ايجاد ارزش هایزنجيره به ورود

  پذیریرقابت ارتقای جهت نياز مورد هایزیرساخت توسعه برای گذاریسرمایه 

 ترينمهم از يكي جهاني؛ اقتصاد در مناسب جایگاه کسب برای کشور تجاری و معدني صنعتي،

 سرمايه ،رقابت بازار به ورودبرای  تجاری و صنعتي هایزيرساخت توسعه راستای در راهبردی نيازهای

 و رکارب عيصنا با مرتبط یديتول هایبخش در نيچ هایگذاریهيسرما کمک به توانيم واقعدر است.

 عيصنا اي و يميپتروش عيصنا ،یانرژ حوزه عيصنا يرنظ هستند، يبوم هاییتوانمند با مرتبط که يعيصنا

 را شورک یديلتو هيبن توانديم ياقدامات نيچن .دکر تيتقو را حوزه نيا يرساختيز هایبخش ،يمعدن

 پي رد چين دولت حاضر حال در کند. امهي کشور در را گراصادرات توسعه هاینهيزم وده کر تيتقو

 .ستا جهاني بعدی مراحل در و ایمنطقه ارزش هایزنجيره در خود برای توليدی هایجايگزين ايجاد

 به که هاييوام رينظ طرح نيا ایسرمايه هایپتانسيل شناسايي شرط به متقابل سود اين از برخورداری

 قابليت تتجار و صنعت امر با مرتبط هایارگان سوی از ،دکنيم دايپ تعلق یديتول هایترساخيز جاديا

 .کرد خواهد پيدا تحقق

 ارتتج و معدن صنعت، وزارت توجه مورد ستباييم یراهبرد هایبخش در که فوق موارد بر عالوه

 :داد قرار توجه مورد ارگان نيا فيوظا حوزه در را ليذ موارد انتويم زين یکارکرد هایحوزه در ،گيرد قرار

                                                                 
 :زير الكترونيكي آدرس به صمت وزارت هايمأموريت و وظايف از برگرفته. 1

https://www.mimt.gov.ir/general_content/99185.html 
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  راه؛ و کمربند ابتكار در شده طرح اهداف با متناسب يصنعت توسعه یراهبردها نيتدو 

  فراهم و ... و تجاری معدني، صنعتي، هایحوزه همه به مربوط آمار و اطالعات ميتنظ و نيتدو 

 جهت ورمذک ابتكار در يدولتريغ و يدولت فعال گذارانهيسرما به هاتيقابل نيا يمعرف طيشرا دنکر

 ؛يمعدن عيصنا توسعه بخش در موجود اهداف تحقق

  نامهنييآ و شنهاديپ ارائه و خصوصي بخش تيهدا و يدهسامان ،يمشخط نييتع و یزيربرنامه 

 راه؛ و مربندک ابتكار در یتجار و یديتول هایبرنامه و اهداف با هابخش نيا اقدامات يهماهنگ برای الزم

  اه؛ر و کمربند ابتكار ليذ یتجار یهائتيه رشيپذ و اعزام منظوربه اقدام و یزيربرنامه 

  راه؛ و کمربند ابتكار در فعال یکشورها در رانيا یتجار یهاشگاهينما یبرگزار جهت اقدام 

  شتريب يمعرف هدف با یآمار یهاگزارش هيته و صادرات توسعه و يابيبازار حوزه خدمات انجام 

 .راه و کمربند ابتكار یتجار اهداف شبرديپ در رانيا یتجار و يصنعت ،یديتول هایليپتانس

 یکشاورز جهاد وزارت .8-1-2

 حوزه اين در وظايفي و اهداف شدن مشخص و تجارت امر در درگيریدليل به نيز کشاورزی جهاد وزارت

 اين بر بود. خواهد مسئول مستقيم شكل به راه و کمربند ابتكار اهداف برخي به دستيابي در آن، برای

 1دارد: قرار توجه مورد طرح اين به ايران فعال ورود برای اثرگذار موارد قالب در ذيل اعالمي اهداف اساس،

  التمحصو به کشور نيازتأمين  و توليد ریزیبرنامه برای الزم اقدامات و هابررسي انجام 

 چارچوب در نسبي هایمزیت رعایت با صادرات توسعه و دامي و کشاورزی هایفراورده و

 زهحو در ايران قوت نقاط بايستمي امر ابتدای در که رسدمينظر به کشور؛ بازرگاني هایسياست

 ادامه در و گيرد قرار بررسي مورد وزارتخانه اين سوی از راهبردی صورتبه کشاورزی، و دامي صادرات

 ريزیرنامهب مسئوليت که هاييارگان اختيار در تجارت بخش برای کاربردی هایطرح قالب در هامزيت اين

 موجود ساختاری تامكانا از شكل بهترين به بتوان حوزه اين در تا گيرد قرار دارند عهدهبر را کشور تجاری

 برد. بهره راه و کمربند ابتكار در

  مورد هایزیرساخت و تأسيسات زمينه در الزم ریزیبرنامه و ضوابط و استانداردها تهيه 

 تواندمي توليد بخش با مرتبط هایريزیبرنامه کهآنجايياز ؛کشاورزی بخش توليدکنندگان و توليد نياز

 ثرگذارا چين مديريت تحت جهاني و ایمنطقه ارزش هایزنجيره به اتصال امكان بر غيرمستقيم شكل به

 شفافيت به تواندمي زيرساختي هایبخش اين در موجود کمبودهای تعيين و استانداردها اين تهيه باشد،

 .منجر شود راه و کمربند ابتكار طرح در شده مهيا تسهيالت به دستيابي در ثرتریؤم کارکردی

 

                                                                 
 :زير الكترونيكي آدرس به كشاورزي جهاد وزارت هايمأموريت. برگرفته از وظايف و 1

https://www.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=Main&PageID=13 
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  راه و کمربند ابتکار طرح ظرفيت از برداریبهره در نهادها سایر وظایف .8-2

 ياسالم یشورا مجلس .8-2-1

 آورالزام مقررات به آنها تبديل و دولتي لوايح پذيرش و بررسي و قانونگذاری با مرتبط وظايف کهازآنجايي

 سطوح در تجارت کنندهتسهيل قوانين تصويب ،است اسالمي شورای مجلس اختيار در ملي سطح در

 دأييت و يبررس نظير اقداماتي .کند شاياني کمک ابتكار اين به ايران فعال ورود به تواندمي مختلف،

 آن یاجرا حسن بر نظارت و ابتكار اين کريدور در واقع کشورهای با بازرگاني و اقتصادی یهاموافقتنامه

  .باشد مهم اريبس ابتكار نيا به وستنيپ در موجود یتجار اهداف به يابيدست در توانديم

 خارجه امور وزارت. 8-2-2

 و مؤثر سياسي ارتباط برقراری ،راه و کمربند ابتكار به ايران فعال ورود نيازهایپيش ترينمهم از يكي

 طرف برای طرح اين در ايران سياسي و اقتصادی هایمزيت و مطلوب موقعيت توجيه راستای در کارآمد

 اسالمي جمهوری سياسي روابط توسعه و حفظ تنظيم، برقراری، بررسي، وظيفه کهجاازآن .است چيني

 اقدامات باشد،مي خارجه امور وزارتخانه برعهده الملليبين سياسي هایسازمان و هادولت ساير با ايران

 گرفت: نظر در وزارتخانه اين وظايف حوزه در توانمي را ذيل

  حوزه در مؤثر اقتصادی و تجاری هایموافقتنامه انعقاد راستای در دیپلماتيک هایرایزني 

 موظف تنها و نداشته برعهده را یاقتصاد یقراردادها انعقاد فهيوظ خارجه امور وزارت کهجاازآن ؛هازیرساخت

 نيچن هایتيظرف کامل ييشناسا با ستباييم است، ييقراردادها نيچن انعقاد یراستا در یرگيليتسه به

 ييآشنا لزوم به توانيم نهيزم نيا در .دکن ايمه شيپازشيب را راه و کمربند ابتكار ليذ مراودات امكان ،يطرح

 .دکر اشاره روابط ليتسه یراستا در يطرح نيچن هایتيظرف با ابتكار نيا ريمس در واقع یکشورها یسفرا

  تياهم به توجه با ؛طرح این اصلي هدف پنج از یکيعنوان به مردم با مردم روابط تسهيل 

 با تواندمي خارجه امور وزارت راه، و کمربند ابتكار ليذ ایمنطقه یاتحادها تحقق در يفرهنگ هایگزاره

 یکشورها و رانيا انيم روابط در موجود يعرف هایليپتانس و يفرهنگ اشتراك نقاط بر ديکأت و ييشناسا

 را ياقدامات نيچن کند. فراهم را کشورها نيا به شتريب يكينزد هاینهيزم ابتكار، نيا ريمس در واقع

 داد. قرار توجه مورد یاقتصاد معاهدات و مراودات یضرور شرطشيپعنوان به توانيم

  حوزه در استراتژیک هایبرنامه اجرای جهت طرح این سياسي هایپتانسيل شناسایي 

عنوان به را راه و کمربند ابتكار ياسيس ابعاد توانيم حاضر حال در ؛ایران در چين ازسوی هازیرساخت

 کشور کالن اهداف ستباييم مبنا نيا بر گرفت. نظر در طرح نيا یاقتصاد هایبرنامه ياصل شرانهيپ

 هاییاستگذاريس تاد شو حيتشر یاقتصاد هایبخش رانيمد یبرا وزارتخانه نيا یسو از يخوببه نيچ

 ابعاد ييشناسا که يصورت در شود. انجام طرح نيا کالن اهداف به یشتريب اشراف با یجارت -یاقتصاد
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 رد،يگ شكل مدآناکار و ناقص شكل به یاقتصاد هایبخش با مرتبط نمسئوال یسو از طرح نيا ياسيس

 داشت. یحداکثر یکارآمد انتظار شده يطراح هایبرنامه از توانينم

  طرواب بسط و پكن در ايران اسالمي جمهوری سياسي نمايندگي کارکردی و ساختاری تقويت 

 از سياآ شرق حوزه در ايران اسالمي جمهوری اقتصادی ديپلماسي تقويت برای تالش و چين با کنسولي

 .شودمي محسوب خارجه امور وزارت فراروی الزامات ديگر

 نظر در راه و ندکمرب ابتكار به فعال ورود جهت وزارتخانه اين هایمسئوليت زمره در تواندمي فوق اقدامات

 روابط توسعه و حفظ م،يتنظ ،یبرقرار ،يبررس فهيوظ بر عالوه خارجه امور وزارت است ذکر شايان شود. گرفته

 یهابچارچو که یافهيوظ د؛دار برعهده زين را يخارج یاقتصاد روابط تيريمد و يهماهنگ فهيوظ ،ياسيس

 فيتعار به توجه اب فهيوظ نيا .است نگرفته قرار توجه مورد هاهدستگا ريسا مصوب فيوظا با آن تعارضات و يقانون

 تيواقع نيا ی،افزارنرم و یافزارسخت بعد از بايد روازاين .ستين انجام قابل یگريد نهاد چيه توسط الملليبين

 .رديگ قرار توجه مورد يخارج یاقتصاد روابط حوزه در رانيا حضور هرگونه تيموفق یبرا

 نفت وزارت .8-2-3

 است، برخوردار وافری اهميت از چين برای آن صرفه به و امن پايدار، مينتأ و انرژی مسئله اينكه به توجه با

 سوی از راه و دکمربن ابتكار طرح در محورصادرات توسعه محرکه موتورعنوان به انرژی با مرتبط ابعاد شناسايي

 باالدستي ياتعمل راهبردی هایبرنامه تنظيم و تهيه اساس، اين بر رسد.مينظر به ضروری امری وزارتخانه اين

 بر نظارت و ابالغي هایسياست و هامشيخط مطابق پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت دستيپايين و

 و هايتظرف تشريح و شناسايي مسئوليت تواندمي ،است وزارتخانه اين وظايف از يكي که آنها اجرای حسن

 و فتن صنعت در عملياتي و تحقيقاتي هایحوزه در چيني گذارسرمايه به آن انتقال قابل و صحيح معرفي

 یهابخش از یکاربرد ستيل کی داشتن ارياخت در دهد. قرار وزارتخانه اين متصديان برعهده را پتروشيمي

 ،ينيچ طرف به آن مؤثر يمعرف و نظر مورد طرح در شده فراهم التيتسهبراساس  رانیا تیمز با

 .سازد ايمه ابتکار نیا لیذرا  هابخش نیا در یگذارهیسرما مطلوب یهافرصت توانديم

 اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت .8-2-4

 ارتباطات ترويج و توسعه ،اطالعات فناوری و ارتباطات توسعه زمينه در کلي ضوابط و هاسياست تدوين

 خدمات به مردم آحاد دسترسي منظوربه آن نياز مورد هایزيرساختتأمين  و کشور در اطالعات فناوری و

  1.است اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت اصلي وظايف از ربطذی پايه

 از ندگينماي به اطالعات فناوری و ارتباطي الملليبين مجامع و هااتحاديه در عضويتحال عيندر

 مخابراتي و کبان پست و پستي جانبهدو و الملليبين قراردادهای و تعهدات انجام به اهتمام و دولت سوی

 است؛ ارگان اين برعهده نيز اطالعات فناوری و

                                                                 
 .اسالمي شوراي مجلس 1382 سال مصوب اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت اختيارات و وظايف قانون( 3) ماده از برگرفته. 1
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 هایزمينهکردن  فراهم در را وزارتخانه اين مسئوليت توانمي خوبي به فوق، شده تعريف وظايفبراساس 

  .کرد درك راه و کمربند ابتكار ذيل بخش اين به مربوط هایحوزه در ساختاری تسهيالت دريافت

 يمعرف و یيشناسا ،يالمللنيب يکيالکترون تجارت تحقق یبرا کمبودها یيشناسا نیبنابرا

 یيشناسا حوزه، نیا در طرح اهداف تحقق یراستا در يمخابرات یهاحوزه در رانیا یهاتيقابل

 نيچ یسو از طرح نیا در فعال یکشورها یبرا يمخابرات یهاحوزه در شده ايمه امکانات کامل

 تجارت حوزه با مرتبط یهاتوافقنامه به ميمستق ورود و رانیا یبرا آن از یبرداربهره هدف با

 ورود یراستا در وزارتخانه نیا یهاتيمسئول زمره در توانيم را ابتکار نیا لیذ کيالکترون

 .دکر يابیارز راهبردی طرح نیا به رانیا اثربخش و فعال

 یشهرساز و راه وزارت. 8-2-5

 توسعه، ايجاد و آن برای هماهنگ جامع سياست ريزیپي کشور، ترابری امور اداره اينكه به توجه با

 اقتصادی، اجتماعي، توسعه مقتضيات به توجه با آن ييزيربنا اتتأسيس نگاهداری و گسترش تجهيز،

 و دريايي هایراه و (آهن راه و راه) زميني از اعم کشور هایراه تأمين همچنين و ملي دفاع و عمراني

 دريافت حوزه در فعالي نقش بايستمي ارگان اين دارد، قرار سازیشهر و راه وزارت برعهده يهواي

  .کند ايفا راه و کمربند ابتكار ذيل افزاریسخت تسهيالت

 یازهاين نیترمهم از يکی يکيلجست یهارساختیز با مرتبط اهداف تحقق کهیيآنجااز

 ستیبايم وزارتخانه نیا شود،يم محسوب طرح نیا یتجار اهداف تحقق یراستا در یافزارسخت

 ستیبايم بعد مرحله در ؛کند یيشناسا رانیا در را نظرمد دوریکر در موجود یکمبودها سو،کی از

 يبخش آخر مرحله در و دینما یيشناسا يخوب به حوزه نیا در را طرح نیا در موجود یهاليپتانس

  .کند واگذار تجارت امر انيمتول ریسا به را گرید يبخش و رديبگ برعهده را توافقات روند از

 شناسايي خوبي به نهاد اين توسط نقلوحمل حوزه در ايران کمبودهای و هاپتانسيل که صورتي در

 اين اندازیراه اپراتوری و گذاریسرمايه برای چين سوی از شده مهيا تسهيالت مقابل، در و شود

 اين در مستقيم مسئوليت که هاييارگان از توانمي ،شود اعالم و شناسايي خوبي به نيز هازيرساخت

 داشت. تریمطلوب عملكرد توقع دارند حوزه

 دارایي و یاقتصاد امور وزارت .8-2-6

 وظيفه همچنين و آنها اجرای در هماهنگي ايجاد و کشور مالي و اقتصادی هایسياست تنظيم مسئوليت

 وزارت برعهده ايران در خارجي هایگذاریسرمايه به مربوط امور کليه انجام و بررسي دريافت، پيشنهاد،

 است. دارايي و اقتصاد امور
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 شورک اقتصادی ساختار در آن مندیبهره چگونگي و طرح اين در موجود مالي هایظرفيت شناسايي

 و تحصيل زهحو در است موظف وزارتخانه اينواقع در گيرد، قرار وزارتخانه اين وظايف حوزه در تواندمي

 فني و مالي ،اقتصادی هایهمكاری برنامه اجرای و تنظيم همچنين و خارجي اعتبارات و هاوام از استفاده

 به ورود ابراينبن .کند مديريت را المللبين مالي و اقتصادی سساتؤم و هاسازمان و کشورها ساير با ايران

  است. تعريف قابل وزارتخانه اين وظايف گستره در ايران برای طرح اين مالي منافع شناسايي حوزه

 مرکزی بانک .8-2-7

 ترانزيتي، و ازرگانيب مالي، و پولي قراردادهای اجرای در پرداخت موافقتنامه انعقاد وظيفه اينكه به توجه با

 طیشرا و هانهيزم دنکر فراهم توانمي ،است مرکزی بانک برعهده کشورها ساير و دولت بين

 واقعدر دانست؛ مرکزی بانک فیوظا طهيح در را راه و کمربند ابتکار لیذ يمال یقراردادها

 ،يمحل و ملي یهاپول ریسا ای و چين ملي پول با مراودات امکان ایجاد و طرح نیا يمال بخش

 اين بر .بود خواهد برخوردار رانیا یبرا میتحر حاصل فشار از یيرها یبرا یيباال ليپتانس از

 ابتكار کريدور در واقع کشورهای ساير در مشابه قراردادهای و مالي ابعاد شناسايي که رسدمينظر به مبنا

  بود. خواهد ثمر مثمر و مفيد مرکزی بانک سوی از راه و کمربند

 

 ابتکار هایظرفيت از برداریبهره راستای در فرادستگاهي کميته تشکيل لزوم .8-3

 کشور ملي منافع راستای در راه و کمربند

 راستای در سياستگذار مهم هایبخش و هاارگان هایمسئوليت و وظايف باب در که نكاتي به توجه با

 که گيرد قرار توجه مورد بايد نيز مسئله اين شد، مطرح راه و کمربند ابتكار تسهيالت از برخورداری

 اساس اين بر است. برخوردار راهبردی اهميت يک از هاارگان و هادستگاه اين اقدامات ميان هماهنگي

 اسالمي جمهوری ملي منافع برمبتني و شفاف دقيق، اجرای راستای در بايستمي که رسدمينظر به

 ذيل ،فرادستگاهي کميته يک چين، و ايران بين ساله 25 همكاری تفاهمنامه راستای در و ايران

 هماهنگي ايجاد راستای در استراتژيک اختيارات از برخوردار جمهور،رئيس اول معاون يا جمهوررئيس

 و دهيجهت و هماهنگي موجبات تا شود تشكيل ابتكار اين به پيوستن حوزه در فعال هایارگان ميان

 1.شود مهيا اثربخشي و کارآمد شكل به مرتبط هایدستگاه مجموعه اقدامات از حداکثری برداریبهره

  

                                                                 
در  خارجي هايیگذارهیسرما سازمان فیوظا با یگذارهیسرما امر در تجارت توسعه سازمان فی. براي نمونه تعارض وظا1

 از گرید یاريبس فيتکل نييتع و سازمان دو نیا ادغام ای فیوظا کي. تفکتمشهود اس کامال   دارايي، و ياقتصاد اموروزارت 
 در مؤثر و موفق حضور جملهاز و یخارج یاقتصاد روابط عرصه در کشور تيموفق یبرا ها،دستگاه متعارض و یمواز فیوظا

 ساختاري تحوالت و تغيير به ورود بدون ايكميته چنين تشكيل ضرورت راستا اين دراست.  یضرور راه و كمربند ابتكار ابرطرح
 .شودمي نمايان ازپيشبيش ها،دستگاه وظايف در
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 یبندجمع

 کاهش جهت در فقطنه گامي بزرگ، ابتكار اين به ايران ورود که داشت توجه اساسي نكته اين به بايد

 ازجمله هاتحريم فرااقتصادی اهداف سازیخنثي برای مؤثر راهبردی بلكه هاست،تحريم اقتصادی آثار

 آنكه ويژهبه .است ايران اسالمي جمهوری سياسي جغرافيای هایمزيت تنزل برای هاتالش ساختن اثربي

 از اخير هایدهه در آمريكا که کشور ترانزيتي موقعيت تقويت به تواندمي راه و ندبکمر ابتكار در حضور

 بهکريدورها  همه» فرمول قالب در و انجيح – تفليس -باکو لوله خط چون هاييپروژه از حمايت طريق

 .نجامدابي بود، آن تضعيف پي در «ايران جز

 با که اهدافي فرااقتصادی ماهيت و نيست اقتصادی مالحظات به محدود طرح، اساسي اهداف

 خارجي سياست کالن مالحظات منظر از هم دارد، ارتباط المللبين سياست عرصه در پكن محاسبات

 .است برخوردار راهبردی اهميتي از جهاني و ایمنطقه معادالت بر حاکم ترتيبات حيث هم از و چين

 جهان نوظهور هژمون به تبديل برای پكن اصلي پلتفرم راه، و کمربند ابتكار کرد کيدأت بايد خالصه طوربه

براساس  کمااينكه .دارد ارتباط المللبين نظام در ابرقدرتي موقعيت به دستيابي برای آن تالش با و است

 2040 سال تا ،آمريكا سرگذاردن پشت با چين آمريكا، متحده اياالت اطالعاتي جامعه گزارش جديدترين

 .شد خواهد تبديل جهان ابرقدرت به

 راه و کمربند کريدور در واقع کشورهای با راه، و کمربند ابتكار ابرپروژه سازیعملياتي از قبل چين

 هاييتوافقنامه چنين 2020 سال پايان تا و تاکنون که کندمي منعقد همكاری بلندمدت هایتوافقنامه

 چين بين ساله 25 همكاری تفاهمنامه نيز 1400 سال اوايل در است. کرده امضا مورد 205 حدود در را

 راه و کمربند ابتكار شدن اجرايي زمينه نمود عنوان توانمي که رسيد امضا به ايران اسالمي جمهوری و

  است. شده فراهم ايران کريدور در

 مهمي نقش مزبور ابرطرح تحليل و شناخت در که راه و کمربند ابتكار به مربوط نكات ترينمهم

 است: ذيل شرح به دارد،

 راه و کمربند ابتکار در واقع مناطق در چين گذاریسرمایه وضعيت .1

 ميليارد 47 حدود راه و کمربند ابتكار مسير در واقع کشور 138 در چين گذاریسرمايه 2020 سال در

 به نسبت رقم اين است. يافته کاهش درصد 54 حدود 2019 سال با مقايسه در که است بوده دالر

 دهد.مي نشان کاهش دالر ميليارد 78 حدود ،2015 سال در چين خارجي گذاریسرمايه رقم باالترين

 هایزيرساخت نظير مشخصي هایحوزه در بيشتر چين 2021 سال در که است اين بينيپيش

 .کند برداریبهره جديد هایتوافقنامه مزايای از تاکند  گذاریسرمايه آسيايي کشورهای حوزه در و نقلوحمل
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 راه و کمربند ابتکارکریدور  در واقع کشورهای تتجار .2

 138 تجارت کل حجم ،2021 سال در 1تجارت نقشه وبگاه از شده محاسبه و دريافتي اطالعاتبراساس 

 2020 سال در و دالر ميليارد هزار 5/18 حدود 2019 سال در راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع کشور

 و 49 حدود ترتيببه که است( يافته کاهش درصد 4 )حدود است بوده دالر ميليارد هزار 7/17 حدود

 است. داده اختصاص خود به را جهان تجارت کل از درصد 43

 کشورهای با چين تجارت حجم کل 2چين، خلق جمهوری بازرگاني وزارت آماربراساس  همچنين

 ميليارد 6408 حدود 2014-2019 هایسال طي (BRI) راه و کمربند ابتكار طرح مسيرهای در واقع

 بوده دالر ميليارد 1341 مزبور کريدور در واقع کشورهای با چين تجارت حجم همچنين است بوده دالر

 درصد 29 تقريباً  که است رسيده دالر ميليارد 1350 حدود به رشد درصد 7/0 با نيز 2020 سال در و

  شود.مي شامل را چين خارجي تجارت کل از

 از را زنيا مورد واردات درصد 39 از بيش کشور، 138 دهدمي نشان 2020 سال در تجارت آمار بررسي

 ارزش از صددر 29 حدود مقصد همچنين اند.دهکرتأمين  راه و کمربند ابتكار مسير در واقع کشورهای درون

 2018 سال به نسبت 2020 سال در هاسهم کاهش هستند. خودشان نيز کشورها اين صادراتي کاالهای

 کشورها اين یدرصد 70 جمعيت به توجه با البته .بوده است (Covid19) کرونا بيماری شيوع از ناشيعمدتاً 

 است. متصور جهاني تجارت و توليد در آنها سهم از بيشتری انتظار جهان، جمعيت کل از کشور( 140)

 دوره طي جهاني تجارت در راه و کمربند کريدور در واقع کشور 140 تجارت انهيسال سهم متوسط

 جارتت شبكه در مذکور کشورهای نقش افزايش بيانگر امر اين است؛ بوده درصد 47 حدود 2018-2020

 دودح به 2010 سال در دالر ميليارد 9300 از جهان با آنها تجارت ارزش کهطوریبه است؛ جهاني

 ماریبي شيوع دليل به 2020 و 2019 هایسال طي که است رسيده 2020 سال در دالر ميليارد 17650

 .است بوده کاهشيعمدتاً  (Covid19) کرونا

 

 راه و کمربند ابتکار طرح در ایران تجاری موقعيت .3

 هم ورهایکش با ايران تجارت حجم ايران، اسالمي جمهوری گمرك از دريافتي آمار براساس و کليطوربه

 حدود که ستا بوده دالر ميليارد 25 از بيش (2020) 1399 سال در راه و کمربند ابتكار در واقع مسير

  .شودمي شامل را (دالر ميليارد 66) ايران تجارت کل از درصد 37

در يک کريدور قرار  راه و کمربند ابتكار در ايران با ي کهکشورهاي تجارت درصدی 37 سهم در

 حدود کشور دو مجموعدر) است ترکيه به متعلق درصد 9 حدود و چين به متعلق درصد 27 حدود ،دارند

 ساير (.دارند اختيار در راه و کمربند ابتكار مشترك کريدور در را ايران با تجارت کل از درصد 36

                                                                 
1. Trade Map 

2. http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/14/c_138704581.htm 
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 درمجموع (قزاقستان و ازبكستان قرقيزستان، تاجيكستان، ترکمنستان،) مشترك مسير در واقع کشورهای

  .اندداده اختصاص خود به را ايران با تجارت کل از درصد 1 از کمتر

 کريدور در واقع کشورهای با ايران تجاری اکمال ميزان 2018 سال در موجود، آمار آخرينبراساس 

 ؛است درصد 38 واردات حوزه در و درصد 59 صادرات بخش در کمربند، اين

 بودند راه و کمربند ابتكار در اولويت عضويت در کشور 65 تعداد 2018 سال در اينكه به عنايت با

 از بيش صادرات در تجاری اکمال شاخص است،يافته افزايش 140 به کشورها تعداد 2020 سال در و

 ارتقای در بااليي پتانسيل کمي، حيث از بنابراين شود.مي زده تخمين 45 از بيش نيز واردات در و 65

  .دارد وجود مذکور کشورهای با ايران تجاری روابط

 سال در است،شده انجام ايران اسالمي جمهوری گمرك دريافتي آمار از که محاسباتيبراساس 

 و نفتي از اعم ايران صادراتي کاالهای از درصد 37 حدود چين، کشور خود احتساب با (2020) 1399

 در مسيرهم کشور 6 به مستقيم طوربه (2020) 1399 سال در (دالر ميليارد 5/11 ارزش به) غيرنفتي

  .است شده صادر (BRI) راه و کمربند ابتكار

 ،2018 سال در صادراتي عمده کااليي گروه ده ، جدول با مطابق و دريافتي آمار آخرينبراساس 

 دالر ميليارد 86.2 بر بالغ آن ارزش که دهدمي تشكيل را جهان به ايران صادرات از درصد 89 حدود

 اختصاص خود به را کااليي صادرات اين از درصد 35 حدود ،BRI کريدور در واقع کشور 65 .است

 در 140 به راه و کمربند ابتكار يت درعضودارای شرايط  کشورهای تعداد افزايش با طبيعتاً  .دهندمي

 است. شده صادر مزبور کريدور در واقع کشورهای به کاالها از درصد 35 از بيش ،2020 سال

 

 راه و کمربند ابتکار طرح در موجود مالي و تجاری تسهيالت .4

 هایوام قالب در چه شده مهيا مالي تسهيالت به مربوط ابتكار اين پراهميت هایبخش از ديگر يكي

 شكل به چه و ابتكار اين در عامل هایبانک سوی از زيرساختي هایطرح به يافتهاختصاص

  .است ابتكار اين در فعال کشورهای برای خصوصي و دولتي هایشرکت مجرای از چين هایگذاریسرمايه

 

 تحریمآثار  کاهش در راه و کمربند ابتکار قابليت .5

 لزوم محور،فايده -هزينه رويكردی با توانمي راه و کمربند ابتكار طرح برای فوق ابعاد گرفتن نظر در با

 تحت ايران حاضر حال در داد. قرار بررسي مورد بهتر را فعلي روند ادامه يا ابتكار اين به کنشگرانه ورود

 در ايران با مرتبط تجاری -اقتصادی هایبخش بر آمريكا فشار دارد. قرار آمريكا هایتحريم شديدترين

 ساير و چين با ايران روابط کيفيت است. شدهمنجر  اقتصادی هایهمكاری در اختالل به کشورها ساير

 در خام مواد فروش يعني سابق، الگوی همان برمبنای ابتكار، اين مسير در واقع ترپيشرفته کشورهای
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 حالت بهترين در نيز کشورها ساير با ارتباط شود.مي پيگيری مصرفيعمدتاً  کاالهای خريد و انرژی حوزه

نظر به است. شده دنبال غيرصنعتيعمدتاً  و پايين افزوده ارزش با محصوالتي صادراتبراساس  ممكن

 -اقتصادی هایبخش در مديريتي و زيرساختي عمده کمبودهای هم و هاتحريم فشار هم که رسدمي

 و کمي محدوديت .است کرده ايجاد را راه و کمربند ابتكار طرح به فعال ورود برای الزم ضرورت تجاری،

 لجستيكي هایعفض همچنين و ابتكار اين مسير در واقع کشورهای با ايران تجاری هایموافقتنامه کيفي

 محسوب طرح اين به ايران ورود لزوم توجيه برای داليل کمترين تجارت، کيفيت با شبردپي در مخابراتي و

 رفع برای را ایگسترده مالي امكانات اينكه بر عالوه طرح اين به ورود که رسدمينظر به بنابراين شود.مي

 کشورها، ساير و چين با ترراهبردی تجاری روابط بستر ايجاد با ،کندمي مهيا زيرساختي کمبودهای

 نيز تحريمآثار  کاهش به موجود تسهيالت اين، بر عالوه رساند.مي حداقل به را ايران تحريمتأثيرات 

  .کرد خواهد کمک

 به بخشيتنوع طريق از ،راه و کمربند ابتكار کريدور در واقع مختلف کشورهای با ارتباط طرفي از

 که شد منجر خواهد تجاری اکمال شاخص افزايش و تجاری تمرکز کاهش به تجاری، کاالهای و کشورها

 قدرت حفظ راستای در همچنين دهد. کاهش را ايران اقتصاد عليه تحريمتأثيرات  تواندمي امر اين

 بايد ايران اقتصاد دارند، قرار راه و کمربند ابتكار کريدور در که تجاری طرف کشورهای با پذيریرقابت

 را تجاری طرفين و مشتريان به خدمات هئارا و افزاری(نرم و یرافزا)سخت لجستک نقل،وحمل کيفيت

 و روزرسانيبه در تسريع موجب تجاری، طرف موفق کشورهای تجربه بر تكيه با امر اين که دهد ارتقا

 شد. خواهد مذکور موارد کيفيت ارتقای

 

 سند )مزیت راه و کمربند ابتکار طرح ذیل چين با راهبردی روابط بسترسازی لزوم .6

 ساله( 25 همکاری

 ضرورت در عوامل ترينمهم از يكيعنوان به توانمي را آينده دهه طي مسير اين در چين جايگاه

 اين در دانست. راه و کمربند ابتكار مجرای از کشور اين با راهبردی رابطه يک ايجاد برای سازیزمينه

 سال ابتدای در را ساله 25 همكاری تفاهمنامه موضوعي، چنين به علم با ايران اسالمي جمهوری راستا

 مربوط هایسازیتصميم با مرتبط هایبخش تا است الزم راستا اين در است.کرده امضا چين با 1400

 هایبازه در چين با عملي روابط مديريت و تنظيم نحوه تروسيع سطحي در و راه و کمربند ابتكار به

 برسانند. انجام به را مقتضي اقدامات و هاسياستگذاری بلندمدت و مدتميان

 

 راه و کمربند ابتکار طرح به ایران فعال ورود جهت متولي هایدستگاه وظایف .7

 ونقل(حمل های)شبكه افزاریسخت سطح دو هر در اجرايي و مديريتي امور با درگير دولتي هایبخش

 نوعي به مختلف( سطوح در تجاری هایهمكاری و مقررات و قوانين حوزه در تجارت )تسهيل افزارینرم و
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 مثال طوربه بود. واهندخ راه و کمربند ابتكار به ايران اثرگذار و فعال ورود اندرکاردست و مسئول

 و اينترنت از استفاده گسترش به توجه با مخابراتي و اينترنتي هایسيستم حوزه در گذاریسرمايه

 از گسترده استفاده .رسدمينظر به ضروری امری تجاری، هایرويه تسهيل در آن مختلف کاربردهای

 بدون پيشرفته ارتباطي سيستم .است ضروری تجاری هایرويه تسهيل در ارتباطات و اطالعات فناوری

 حرکت تنظيم در ديجيتالي صورتبه که را ملي مختلف هایآژانس اطالعات، تكرار به نياز کاهش با کاغذ

 واردکنندگان و صادرکنندگان به اين، بر عالوه کند؛مي متصل يكديگر به هستند، درگير خدمات و کاالها

 پنجره سيستم يک که هنگامي برسانند. انجام به را مربوطه اسناد آنالين ارسال تا دهدمي را امكان اين

 زير سطح در را الزم الزامات و مقررات قوانين، هماهنگي توانمي باشد، اجرا قابل ملي سطح در واحد

 نهادهای و هادستگاه همه تقريباً  .گرفت نظر در کارآمد و پذيرامكان کريدوری، و ایمنطقه ،ایمنطقه

 کميته يک ايجاد کنند.مي ايفا راه و کمربند ابتكار به پيوستن در را مشخصي نقش و وظايف کشور،

 حوزه در فعال هایارگان ميان هماهنگي ايجاد راستای در استراتژيک اختيارات از برخوردار فرادستگاهي

 به دهيجهت و هماهنگيبرای  جمهور،رئيس اول معاون يا جمهوررئيس ذيل ،ابتكار اين به پيوستن

 دارد. ضرورت اثربخش و کارآمد شكل به مرتبط هایدستگاه مجموعه اقدامات

 

 چين و ایران رقبای اقدامات هوشمندانه اقدام و رصد ضرورت .8

 تعامل يچگونگ که است مواجه يجهان سطح در یابالقوه و بالفعل یرقبا با راه و کمربند ابتكار ابرطرح

 چندهر .است ياتيح اريبس طرح نيا در رانيا شدن گذاشته کنار و فيتضع اي تيتثب و ميتحك در آنها با

 به نيز چين و روسيه و است شده منزوی ابتكار اين شدن اجرايي از ممانعت در ضمني طوربه آمريكا

 جمهوری هوشمندی اما اند،يافته دست ميانه آسيای در قدرت تقسيم زمينه در اینانوشته توافقات

 راستا اين در است. ضروری راه و کمربند ابتكار به پيوستن از حداکثری برداریبهره در ايران اسالمي

 است: ضروری نيز ذيل موارد جامنا است، شده مطرح قبل بندهای در که مواردی انجام بر عالوه

 چين با تعامل در ملي منافع تحقق راستای در مناسب، ریزیبرنامه و دقت (الف

 چين به ايران زياد هایبدهي ايجاد به که کرد اقدام ایگونهبه چين با اقتصادی روابط تنظيم در بايد

 که ایگونهبه باشد منفي مناسب، ضريبي با يا صفر اقتصادی هایهمكاری تراز شود تالش و نشودمنجر 

 زمينه در خصوصهب باشد. پذيرامكان کشور دو مشترك منافعتأمين  برمبتني بلندمدت اقتصادی تعامالت

 بسيار بايد کشور مهندسي و فني دانش و نقلوحمل ناوگان وتجهيزات  انساني، سرمايه و نيرو کارگيریهب

 بود. حساس و دقيق
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 راه و کمربند ابتکار ظرفيت از استفاده الملليبين هوشمند تعامل (ب

 هافرصت لحاظ با بايد ساله، 25 همكاری تفاهمنامه ذيل و راه و کمربند ابتكار در چين با تعامل راهبرد

 از برداریبهره امكان کهنحویبه گيرد؛ صورت الملليبين و ایمنطقه فضای در موجود تهديدهای و

 .شود فراهم نيز راه و کمربند ابتكار در موجود کريدورهای ساير در واقع کشورهای با تعامل هایفرصت

 مستقيمي کريدور تجاری و اقتصادی مزايای از برداریبهره ضمن ايران اسالمي جمهوری ديگر، عبارتي به

 بررسي نيز را گانهپنج کريدورهای ساير به مربوط تهديدهای و هافرصت بايد است،شده واقع آن در که

  آورد. عملهب نيز آنها از را برداریبهره حداکثر و کرده

 جانبهچند يا دو منافع دادن قرار نظر در با و ناکنوهم از بايد ايران اسالمي جمهوری راستا اين در

 همكاری بلندمدت هایتفاهمنامه عقد به راه، و کمربند ابتكار کريدور در واقع گوناگون کشورهای با

 و مزبور ابتكار گانهششکريدورهای  رقابتي مزيت به توجه با بايد امر اين .اقدام کند آنها با اقتصادی

 زمينه، اين در گيرد. قرار مناسب ريزیبرنامه و تحليل مورد آنها تهديدهای و هافرصت مختلف سناريوهای

 نحوه و بالقوه هایفرصت موجود، وضعيت شناساييبرای  خصوصي بخش ظرفيت از استفاده

 دارد. ایويژه اهميت هاتفاهمنامه سازیعملياتي

 جمهوری ایتوسعه هایبرنامه سایر با راه و کمربند ابتکار طرح جایگاه و نسبت تبيين (ج

 .است ضروری نيز ایران اسالمي

براساس  چين کشور با اقتصادی بلندمدت و راهبردی روابط تنظيم که داشت بيان توانمي درنهايت

 در فعال اقتصادی ديپلماسي کارگيریهب همچنين و کشور اقتصادی منافع و صنعتي توسعه استراتژی

 است. انكارناپذير ضرورتي حوزه اين
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