دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

بررسی ظرفیت های ارتباطات بین مردمی د ر چا ر چو ب ا ید ه یک کمر بند یک راه

第二届伊中关系发展前景国际会议
分析一带一路”倡议中人与人之间关系的潜力

برگزار کنندگان :

انجمن دوستی ایران و چین
انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی
سفارت جمهوری خلق چیـن در ایـران

举办方:
伊朗中国友好协会
中国对外友好协会
中国驻伊朗大使馆

دردو پنل مجزا و هـم زمـان

پنل گردشگری و صنایع دستی
پنل بـازرگانی و اقتصــادی

两个不同而同时的部分
旅游业和工艺品部分
商业- 经济部分

زمان 14:شهریور ماه  - 1397مکان  :مرکز همایش های برج میالد تهران
时间：2018年9月5日 地点：德黑兰米拉德塔会议中心

شناسنامه همایش
اعضای شورای سیاست گذاری
• جناب آقای محمدی (رئیس انجمن دوستی ایران و چین)

• جناب آقای دکتر وردی نژاد (سفیر پیشین ایران در چین)

• جناب آقای دکتر توانا (نایب رئیس انجمن دوستی ایران و چین)

• جناب آقای جعفری (عضو هیات مدیره و دبیر انجمن دوستی ایران و چین)

• سرکار خانم عارفه وردی نژاد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه نام آوران)
• سرکار خانم صنوبر دوستعلی (رئیس هیات مدیره موسسه نام آوران )

مدیر هنری همایش  :خانم سارا رشیدیان
مترجمین همزمان  :جناب آقای ادیبی  ،خانم مرضیه بهرادفر

تیم اجرایی :

خانم ها :آرین  ،اربابی  ،الهامی  ،حبیب وند  ،محمدیان ،مبرهن  ،معلمی  ،نوحی فر
آقایان :الهامی  ،خسروی  ،سجاد  ،مساحی  ،نهاوندی

政策委员会成员

会议成员
• MR MOHAMMADI(伊中友谊协会主席)
• D r. VARDINEJAD(前任伊朗伊斯兰共和国驻华大使)
• D r. Tavana 博士 ( 伊朗驻北京商会会长 )
• MR JAFARI(伊中友谊协会副主席)
• MS VARDINEJAD (NAM AVARAN 文化艺术学院总经理)
• MRS DOOST ALI (NAM AVARAN 文化艺术学院董事长)

会议艺术经理：MS SARA RASHIDIAN
同声翻译：MR ADIBI , MS MARZIEH BEHRADFAR

执行团队：

Ladies: Arian, Arbabi, Elhami, Habibvand, Mobarhan,
Mohammadian, Moalemi, Noohi Far
Gentlemen: Elhami, Khosravi, Sajjad, Masahi, Nahavandi

معرفی همایش
دولت چین پروژه راهبردی خود را از سال  2013برای راه اندازی شبکه حمل
ونقل یکپارچه از درون سرزمین خود تا قلب اروپا ،با عنوان «ایده ی یک کمربند،
یک راه» به دنیا معرفی نموده است .بنا بر سند چشم انداز این ایده ی دولت چین،
محورهای اصلی طرح شامل هماهنگی های سیاستی ،همگرایی امور مالی ،ارتباطات
بین مردمی ،مرتبط ساختن زیرساخت ها و روان سازی جریان تجارت است که بخش
اعظم سرمایه گذاری آن توسط حکومت چین تأمین می گردد« .ایده ی یک کمربند،
یک راه» برای برخی کشورها فرصت و برای برخی دیگر تهدید محسوب می گردد .لذا
شناخت دقیق از این ایده می تواند برای کشورهای مسیر جاده ابریشم حائز اهمیت
باشد .امروزه ایران در جایگاهی است که می بایست بسیار آگاهانه در مسیر رشد
اقتصادی خود ،با نگاهی عمیق به برنامه های بلند مدت سایر ملل ،گام بردارد .در میان
این ملل ،چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار
می باشد .با توجه به تعامالت دیرینه میان ایران و چین ،اقتصاد چین و ایران مکمل
یکدیگرند و دو کشور آمادهی گسترش و تعمیق همکاریها در بخشهای فرهنگی،
آموزشی ،فناوری ،نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستند .همچنین گرایش
چین به توسعه ی بازار خود در کشورهای در حال توسعه ،از دیگر علل اهمیت این
کشور بزرگ برای ایران است .لذا برآنیم تا با رویکردهای متفاوت و حرفه ای ،بررسی
و تبیین تفاهماتی نو ،نقش فعاالن بخش های دولتی و خصوصی را در حوزه ی ایران
و چین ،شفاف تر سازیم .افزایش سطح دانش و آگاهی فعاالن اقتصادی و کارآفرینان
کشور عزیزمان ایران نسبت به برنامه های راهبردی توسعه ی روابط دو کشور در
چارچوب ایده ی یک کمربند یک راه ،می تواند در راستای تصمیم گیری های هرچه
مناسب تر ،به ایشان کمک نماید .از این روی این همایش با برگزاری دو پنل مجزا با
محوریت های اقتصادی-بازرگانی و نیز صنعت گردشگری و صنایع دستی ،به بررسی
چشم انداز توسعه روابط ایران و چین می پردازد .مفتخریم اعالم نماییم دولتمردان،
سفرا ،افراد برجسته و مدیران ارشد ایرانی و چینی به همراه هیات های اعزامی از چین،
از مهمانان ویژه این همایش هستند و با حضور خود ما را در برپایی هرچه با شکوه تر
این همایش یاری می رسانند.

会议前景

自2013年以来，中国政府推出了一项战略计划，即在其
领土内向欧洲中心地区建立一个综合运输网络，标题为“
一带一路”。根据中国政府愿景，该计划的主要方向包
括政策协调、财务融合、人际沟通、基础连接和贸易流
动，其大部分投资由中国政府资助。 “一带一路”是一
些国家受到的机会，而是一些国家受到的威胁。因此，
对于有关国家来说，确切认识这一想法很重要。
今日，伊朗应该非常关注其经济增长，深入研究其他国
家的长期计划。中国作为一个经济和政治方面的大国占
重要地位。 鉴于伊朗与中国的长期交流，伊中经济相辅
相成，两国愿意扩大深化文化、教育、科技、军事和安
全等领域的合作。 此外，中国愿意在发展中国家扩大中
方市场，是这个伟大国家对伊朗重要的另一个原因。
因此，我们的目标是通过不同的专业方法澄清公共部门
和私营部门在伊中方面起的作用，探索和解释新的理解。
提高伊朗经济领导人和企业家的知识水平，以便在“一
带一路”政策下发展两国关系，以帮助他们做出最恰当
的决定。因此，会议将通过两个独立部分——旅游业-工
艺品以及商业-经济，审查伊中关系发展的前景。
我们很自豪地通知：伊朗和中国州长、大使、高级管理
人员、来自中国的远征代表团等领导人都是本次会议的
特邀嘉宾，将帮助我们组织宏伟的峰会。

اهداف کلی همایش
 « .1اقتصاد و بازرگانی» میان دو کشور ،روش ها و چالش های پیش رو
 .2بررسی زمینه های ارتقا و توسعه ی صنعت گردشگری بین دو کشور
 .3بررسی و ارائه روش های علمی و عملی اصالح روابط دفاتر مسافرتی دو کشور
 .4جایگاه و چگونگی ایفای نقش ایران در« ایده یک کمربند یک راه » از دیدگاه کشور چین
 .5اهمیت ایجاد شناخت میان دو ملت با رویکرد ارتباطات بین مردمی « ایده یک کمربند یک راه»
محورهای پنل گردشگری و صنایع دستی
 .1معرفی فرصت های بازار گردشگری ایران و چین
 .2دالیل عدم موفقیت برخی آژا نس ها در حوزه چین
 .3بررسی زمینه های توسعه صنایع دستی ایران در بازار چین
 .4چگونگی ایجاد زمینه های جذب گردشگر چینی در بازار ایران
 .5مسائل و مشکالت صدور روادید و تسهیل آن برای ایرانیان و چینیان
محورهای پنل بازرگانی و اقتصادی
 .1بررسی مقدمات ایجاد بانک مشترک ایران و چین
 .2مشکالت و مسائل موجود در حوزه های بین بانکی ،بیمه ای و استاندارد
 .3راه های ترغیب شرکت های چینی برای سرمایه گذاری و ایجاد شهرک های صنعتی در ایران
 .4بازبینی فعالیت های دو کشور در « ایده یک کمربند یک راه » و فرصت های بخش خصوصی در آن
 .5چگونگی استفاده از یوآن و ریال در مراودات بازرگانی و بررسی اجرایی شدن توافقات بانک مرکزی
با طرف چینی

会议秘书长发言
1. 审查两国旅游业的促进和发展领域
2. 通过人际交往方式建立两国之间理解
3. 审查并提出改进两国旅行社关系的科学实用方法
4. 两国之间的“经济与商业”交流，未来的方法和挑战
5. 从中国的角度看伊朗在“一带一路”政策中的地位和作用

旅游业和工艺品部分
1.介绍伊朗和中国的旅游市场机会
2.伊朗某些旅行社在中国方面失败的原因
3.审查中国市场上的伊朗手工艺品开发领域
4.在伊朗市场上如何创造吸引中国游客的区域
5.审查签发签证的问题并为伊朗人和中国人提供便利

商业-经济部分
1.审查建立伊朗和中国联合银行的先决条件
2.审查银行间、保险和标准领域的问题
3.鼓励中国公司在伊朗投资并建立工业城的方式
4.审查两国在“一带一路”政策中的做法以及这方面的私营部门机会
5.在贸易交流中如何使用人民币或里亚尔，并审查执行伊朗
中央银行与中方达成的协议

درویش پور( مدیر عامل محترم برج میالد تهران)

( افتتاحیه )
开幕式

جناب آقای مهندس محمدی (ریاست محترم انجمن دوستی ایران و چین)

جناب آقای دکتر مونسان (معاون محترم رییس جمهور -رییس سازمان گردشگری)

سرود ملی  2کشور و قرائت کالم اهلل مجید
مجری  :معرفی همایش
جناب آقای دکتر

برنامه همایش

9:00 – 9:15

9:20 – 9:25

9:15 – 9:20

9:25 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 9:50

جناب آقای معصومی فر

( مدیرکل محترم اقتصادی وزارت امور خارجه و سرکنسول پیشین شانگهای)

 9:50 – 10:00پخش تیزر همایش
 10:00 – 10:10سرکار خانم لین یی (ریاست محترم انجمن دوستی چین با کشور های خارجی)
 10:10 – 10:20عالیجناب پانگ سن (سفیر محترم جمهوری خلق چین در ایران)
 10:20 –10:25پخش تیزر -برج میالد تهران
 10:25 – 10:35پروفسور چن یونگ جون (مدیر محترم موسسه اقتصادی توسعه چین )
 10:35 – 10:40رونمایی از اپلیکیشن Qu Persia
 10:40 – 10:50پروفسور یو ون لی (معاون محترم دانشگاه پکن )
 10:50 –11:00قرائت بیانیه همایش و مراسم تجلیل
 11:00 –11:30پذیرایی میان وعده

会议议程

奏两国国歌，读古兰经
介绍会议

主持人
Darvishpour 博士 德黑兰米拉德电视塔总经理
Mounesan 博士 伊朗伊斯兰共和国副总统兼旅游组织主席
) 穆罕默迪先生 (伊中友好协会会长
Masoumi Far先生（外交部总司长，伊朗驻上海前总领事
会议预告片
林怡女士 中国人民对外友好协会会长
庞森阁下 中国驻伊朗大使
米拉德电视塔预告片
Chen Yongjun 教授 中国经济发展研究院院长
开发‘去波斯’手机软件
Yu Wenli 教授 北京大学副校长
阅读会议声明和表彰节目
休息

لی (معاون محترم دانشگاه پکن)

(استاد فدراسیون جهانی راهنمایان و فعال گردشگری حوزه چین )

سخنرانی  :جناب آقای محب خدایی ( معاون محترم سازمان گردشگری )
ارائه مقاله  :سرکار خانم آخوندی ( محقق و راهنمای تور ایران و چین )
پنلیست ها
 جناب آقای الریجانی ( مدیرکل محترم دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان گردشگری ) جناب آقای دکتر یاوری ( استاد محترم دانشگاه و محقق) جناب آقای رفیعی ( رییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران ) جناب آقای حمزه زاده ( رئیس محترم جامعه هتلداران ایران ) جناب آقای صدرنیا ( رئیس محترم هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ) جناب آقای ذبیح مند -پروفسور یو ون

11:30 – 13:30

پنل اقتصادی و بازرگانی

مدیر پنل :جناب آقای دکتر وردی نژاد (مشاور محترم دفتر ریاست جمهوری)

پنلیست ها
 جناب آقای اسماعیلی ( مدیر کل محترم بیمه های باربری ،کشتی و هواپیما ) جناب آقای دکتر همتی (رییس محترم بانک مرکزی) جناب آقای عسگری (نماینده محترم اداره گمرک) سرکار خانم پیروزبخت (رییس سازمان ملی استاندارد) جناب آقای دکتر ختایی (مدیر عامل محترم بازار تهاتر ایرانیان ) جناب آقای دکتر توانا -جناب آقای

( رییس محترم اتاق بازرگانان ایرانیان مقیم پکن )

نیو (نماینده شرکت برلیانس در ایران)

13:30 – 14:30

پذیرایی

）演讲者：Moheb Khodaie 先生（旅游组织副主席
）发表文章：Akhoundi 女士（导游和研究员
分会专家：
）- Larijani 先生（旅游组织市场营销和广告部总司长
）- Yavari 博士（大学教授和研究员
）- Rafeeyi 先生（伊朗旅行社协会董事会主席
）- Hamze Zade 先生（伊朗酒店协会主席
）- Sadrnia 先生（伊朗导游协会主席
）- Zabihmand 先生（全球导游联合会教授，中国旅游业方面专家
）- Yu Wenli 教授（北京大学副校长

商业-经济 分会
) 主持人：Vardi Nejad 博士 (伊朗总统顾问
分会专家：
）- Esmaeeli先生（货运船舶飞机保险公司总经理
）- Hemati 博士阁下（伊朗中央银行主席
- Asgari先生（海关局代表
）- Piroozbakht女士（伊朗国家标准组织主席
）- Khataee 博士（伊朗易货贸易公司总经理
) - Tavana 博士 ( 伊朗驻北京商会会长
）- Niu 先生（Brlliance 公司代表

午餐

سخن دبیر اجرایی

برگزاری موفق « اولین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با
محویت گردشگری و تجارت» در دی ماه سال گذشته و برپایی جلسات متعدد
در قالب «کمیته ره یافت همایش» توسط دبیرخانه با همراهی اساتید و بزرگواران
متخصص در این حوزه ما را برآن داشت که امسال «دومین همایش چشم انداز
توسعه روابط ایران و چین» را با نگاهی ژرف تر و وسیع تر و در قالب «ایده ی یک
کمربند یک راه» با دو محوریت گردشگری ،صنایع دستی و همچنین اقتصادی،
بازرگانی برگزار نماییم.
لذا نظر به شرایط کنونی کشور عزیزمان ایران و روابط دیرینه با کشور چین بر آن
شدیم که جمعی از ایرانیان و چینیان فعال را دور هم جمع نماییم تا با تشریک
مساعی و تعمیق همگرایی اقتصادی بین بخش های مختلف خصوصی و دولتی
ایرانی و چینی بتوانیم به حل مسایل موجود بپردازیم و به راهکارهای علمی و
عملی جهت تسهیل روابط گردشگری و بازرگانی فی ما بین دو ملت دست یابیم.
مبحث «ارتباطات بین مردمی» در جاده ی ابریشم به عنوان جاده صلح ،جاده
شکوفایی ،جاده نوآوری و جاده تمدن از مهمترین عناوین سند راهبردی ایده ی
یک کمربند یک راه است که می تواند راه گشای بخش خصوصی باشد .نظر به
حضور کمرنگ ایران در دیپلماسی این ایده و عدم شناخت کافی مردم ایران برآنیم
تا با برپایی این همایش نقشی موثر در هر چه پر رنگ تر شدن جایگاه ایران در
این طرح را ایفا نماییم ،تا ایران عزیزمان نیز همچون دیگر کشورهای فعال در این
مسیر بتواند از مزیت های این طرح بهره مند گردد.

会议秘书长发言

今年1月我们举行了“第一届伊中关系发展前景会
议”。会议秘书处在这一领域的教授和专家合作下，
还举行了几次“办法委员会”研讨会。现在，“第二
届伊中关系发展前景会议 – 分析‘一带一路’倡议
上人们之间关系的潜力”以两个旅游业-工艺品分会以
及商业-经济分会进一步展开。鉴于伊朗目前的状况，
以及与中国的长期关系，我们决定汇集伊朗专家和中
国专家，共同努力，深化伊中私营部门和公营部门之
间的经济融合。 促进两国旅游业和商业关系，用科学
实用方案解决现有问题。
丝绸之路上的“民间沟通”是一带一路倡议中最重
要战略议题之一，也是开辟私营部门的一种方式。 由
于伊朗人不太了解这倡议，我们将举行本次会议，使
提高伊朗在这一倡议中的地位，使伊朗像其他活跃国
家一样从该战略中受益。

نمایشگاه جانبی و لیست غرفه داران :

در حاش��یه این همایش اقدام به برپایی نمایش��گاه جانبی نموده ایم و غرفه داران متشکل از

ش��رکت های بازرگانی ،گردشگری ،صنایع دستی و ...در این نمایشگاه حضور دارند تا فرصتی
جهت عرضه خدمات و محصوالت خود به میهمانان ایرانی و چینی شرکت کننده در همایش
داشته باشند.

لیست غرفه داران :
 .1انجمن دوستی ایران و چین
 .2موسسه فرهنگی آموزشی نام آوران
 .3بازار تهاتر ایرانیان
 .4آژانس مسافرتی قصر شیرین
 .5فرهنگستان هنر
 .6هلدینگ باقی
 .7انتشارات سایه بان هنر
 .8انتشارات مهکامه
 .9شرکت مای کاسکو
 .10بنیاد خیریه معلولین ایرانیان
 .11شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

会场旁边的展览会和参展商名单:
在本次会议期间，我们还组织会场旁边的展览会。来
自贸易、旅游业、工艺品等方面的参展商出席本次展览，
为参加会议的伊朗客人和中国客人提供产品和服务。

商名单如下：
1.伊中友好协会
2.秀丽展望名流教育咨询有限公司
3.伊朗易货贸易公司
4.Qasr Shirin旅行社
5.伊朗艺术文化馆
6.Baghi 集团公司
7.Saye Ban Honar出版社
8.Mahkame出版社
9. My Casco公司
10. 伊朗残疾人慈善基金会
11. ISQI 公司

گزارش نشست خبری  :در مورخ  7شهریور ماه  1397نشست خبری دومین همایش «چشم انداز
توسعه روابط ایران و چین» با حضور سفیر محترم جمهوری خلق چین در ایران ،ریاست محترم
انجمن دوستی ایران و چین ،مدیران موسسه نام آوران و جمعی از اصحاب رسانه های ایرانی و چینی
در هتل پارسیان اوین تهران برگزار شد .در این نشست آقای محمدی اظهار داشت  :همایش امسال
در شرایطی برگزار می شود که شرایط بین المللی بخصوص برای ایران و چین کامال پیچیده و بغرنج
است چرا که دو کشور مخاطب مستقیم دشمنی های آمریکا هستند و هدف گذاری اصلی سیاست
خارجی واشنگتن بر روی چین و ایران متمرکز شده است .وی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر دو کشور
برای مقابله با این تهاجم گفت :اطمینان دارم همانطور که در دوران تحریم اول دولت و مردم چین از
سیاست های ایران حمایت می کردند در تحریم های جدید هم وضع به همین منوال ادامه می یابد.
جناب سفیر چین در این نشست با بیان این که اقتصاد پکن  -تهران مکمل یکدیگر هستند ،یادآور شد:
چین بازار بزرگی برای
محصوالت ایران است و
کاالهای چینی هم بازار
این کشور را متنوع تر
کرده است .سفیر چین
در تهران خاطرنشان
کرد :چندین بار به طور
واضح و روشن گفته
ایم که مخالف تحریم
یک جانبه هستیم .این
کشور در حوزه های
مختلف اقتصاد ،انرژی و تجارت با ایران همکاری علنی ،شفاف و عادی دارد .این همکاری ها نه برخالف
تعهدات بین المللی چین و نه قطعنامه شورای امنیت است و به منافع ملی کشورهای دیگر هم صدمه
نمی زند ،بنابراین این همکاری ها باید حفظ شود .وی همچنین درباره تعامالت گردشگری دو کشور
گفت :ایران و چین برای اتباع یکدیگر هدف سفر هستند و در این راستا وزیر گردشگری چین در ماه
سپتامبر با رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ایران دیدار و تبادل نظر کرد .وی
با بیان این که ایران همواره جایگاه مهمی در جاده ابریشم داشته و دو کشور در چهارچوب این طرح
همکاری خوبی دارند ،اظهار داشت :در سال  2014و در جریان سفر شی جین پینگ رییس جمهوری
چین به ایران ،دو کشور مشارکت جامع و راهبردی را امضا کردند و تفاهم نامه ای هم درباره ساخت
و ساز در قالب یک کمربند یک راه امضا نمودند .این نشست خبری ،پس از پاسخگویی به سواالت
خبرنگاران ،با رونمایی از پوستر و تندیس همایش توسط رییس محترم انجمن دوستی ایران و چین و
سفیر محترم چین در ایران پایان یافت.

会议报告:
于2018年8月29日第二届“伊中关系发展前景会议”新闻发
布会由中华人民共和国驻伊朗大使、伊中友好协会会长、秀丽展
望名流教育咨询有限公司经理和伊中媒体朋友在德黑兰Evin Parsian酒店举行。应伊中友好协会会长说，今年的会议将在复杂国
际情况下举行，尤其是伊朗和中国的国际情况非常复杂，因为这
两个国家直接受到美国敌对行动以及华盛顿外交政策主要关注。
他强调两国需要加强合作，以便应对入侵。他说：“在美国向伊
朗进行的第一届经济制裁过程中，中国政府和中国人民保持伊
朗政策。我相信，他们在第二届经济制裁过程中也将采取同样措
施。”
伊中国友好协会会长指出：“上届会议重点关注旅游业，而本
次会议除旅游业外，还将重点关注两国商业经济情况，尤其是银
行、货币、金融等问题。”
中国驻伊朗大使强调北京经济和德黑兰经济互为补充，而表
示：“中国是伊朗产品的重要市场之一，而中国商品使伊朗市场
更加多样化。我们已多次清楚地表示，我们反对单边经济制裁。
中国在经济、能源、贸易等领域上和伊朗开展了公开、透明和普
通的合作。 这种合作既不违反中国国际义务，也不违反安理会决
议，也不损害其他国家利益。因此，必须保持这种合作。”
中国大使还关于两国旅游交流说：“中伊都是彼此旅游目的
地。中国旅游部部长在9月会见了伊朗文化遗产手工艺品和旅游组
织主席。 2017年，中国驻德黑兰大使馆为伊朗人签发了111,000
份签证，增加为8.8％。”
他表示，伊朗在丝绸之路上一直占有重要地位，两国在这倡
议上进行有效合作。他说：“2014年，在中华人民共和国主席访
问伊朗期间，两国建立了全面战略伙伴关系，并以一带一路倡议
签署了建设备忘录。
在与记者会面后，伊中友好协会会长和中国驻伊朗大使介绍会
议的海报和雕像而新闻发布会告终。

