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ای بسیاری به خود اختصاص داده  هیاهوی رسانه   ۱۴۰۰ساله ایران و چین که در اوایل سال    ۲۵توافق  

توافقی که متن مفاد آن همچنان   امور خارجه به مرحله رسیده و آغاز شد؛  اکنون به گفته وزیر  بود 

الحیه آن در  ای که از این سند جامع وجود دارد مربوط به نسخه اصمحرمانه باقی مانده. تنها نسخه 

بوده و مشخص نیست که تا امروز آیا تغییراتی داشته یا نه. با این حال از همین متن در    ۱۳۹۹خرداد  

توان به نکات زیادی در مورد مسیر قرارداد ایران و چین دست یافت و ما در  ها هم می دسترس رسانه 

ی وجود داشت، نگاهی دوباره  دیجیاتو به مسائل حوزه فناوری که در همین نسخه موجود اما غیر رسم

 .داریم

رسد بخصوص که به  بازخوانی این مطلب در این روزها که این توافق به جریان افتاده ضروری به نظر می 

های دولت جدید و وزارت ارتباطات رسد بسیاری از اهداف این قرارداد در حوزه فناوری، با سیاستنظر می 

کنیم که نسخه نهایی این قرارداد  وع، یک بار دیگر تاکید می کنونی همخوانی بیشتری دارد. پیش از شر
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ای غیر رسمی  خوانید برآمده از نسخه هنوز در اختیار هیچ رسانه ایرانی قرار نگرفته و آنچه در ادامه می 

 .های کشورمان انتشار یافتاست که مدتی پیش در خبرگزاری 

های هوشمند برای کاربران، توسعه موتور جستجوی بومی،  توسعه ارتباطات سیار، ساخت و توسعه گوشی

به در بسیاری از موارد حوزه فناوری در قرارداد ایران و چین مطرح  ها، ایمیل بومی و انتقال تجررسانپیام

های هوشمند و شهر  های مختلف فناوری از جمله ایجاد شبکه گذاری در زمینه شده است. حتی سرمایه 

سرمایه  و حتی  نظامی  و  دفاعی  در حوزه  فناوری  فناوری،  پارک  و  فناوری  هوشمند  بخش  در  گذاری 

 .ردی است که در این سند به آنها اشاره شده استکشاورزی کشورمان از موا

همکاری جامع  بسیاری    ۲۵های  سند  منتقدین  امروز  تا  معرفی  زمان  از  چین  و  ایران  بین  ساله 

که قرار است با این سند و با   تر یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرده بودپیش  .است   داشته

چینی  نهایی  کمک  مرحله  به  را  ملی«  »اینترنت  و  کنند  رسیدگی  اطالعات  ملی  شبکه  توسعه  به  ها 

 .رسانند ب

 همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات در قرارداد ایران و چین 

ساله بخشی به اسم »همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات  ۲۵این قرارداد    ۲در بند »د« از ضمایم شماره  

 .و رادیو« وجود دارد که در آن به موارد متعددی اشاره شده است

کند که قرار  شود که همگی بسیار صریح و واضح هستند و مشخص می این بخش شامل چهار دسته می 

 .ای بشوداست به بومی سازی فناوری چه از لحاظ نرم افزاری و چه سخت افزاری توجه ویژه 

 های اطالعاتی و ارتباطاتیهای مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساختتعریف پروژه  •

 (5G) جم ارتباطات از راه دورتوسعه نسل پن •

https://digiato.com/article/2021/04/11/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://digiato.com/article/2021/04/11/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://digiato.com/article/2021/04/11/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
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 های اجتماعی(رسانوجوگر، پست الکترونیک و پیام خدمات اساسی )شامل موتورهای جست •

 (، سوئیچ، سرورها و ذخیره اطالعاتGPS شامل مسیریاب) تجهیزات ارتباط از راه دور  •

 تاپ(تجهیزات کاربر نهایی )شامل تلفن همراه، تبلت، لپ   •

عامل  افزارهای پایه )از قبیل سیستمهای ممکن در خصوص توسعه نرم وگو درباره همکاری گفت  •

هایی در موعد  ها( و اجرای چنین همکاری ویروس های همراه، مرورگرها و آنتی ها و تلفن رایانه

 مناسب

•  

 :همچنین در ادامه به این موارد تاکید شده است

 و هوش مصنوعی  های هوشمند های مشترک و آزمایشی در زمینه فناوری تعریف پروژه  •

دانشگاه • توسط  مشترک  تحقیقات  شرکتانجام  با  همکاری  توسعه  و  کشور  دو  های  های 

 ها بنیان و اکوسیستم کسب و کارهای نوآورانه و استارتاپدانش

ای  های ماهواره های طیف فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس ها در طرح تقویت همکاری  •

 ... المللی ودر صحنه بین

شود، در واقع همانطور که موضوع  فناوری در این قرارداد محدود به همین بند نمی اما تمام موارد حوزه  

های این قرارداد نیز  های جامعه ارتباط دارد و با آنها گره خورده، در دیگر بخش فناوری در تمامی بخش 

 .بارها و بارها به موارد حوزه فناوری اشاره شده که نباید از آنها غافل ماند 

 

 ر بین نهادهای فناوری و علمی دو کشور گسترش همکاری د
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حوزه  در  اثرگذاری  میزان  افزایش  مانند  مواردی  به  متن  این  دوم  بند  و  در  فناوری  اقتصادی،  های 

ها و نهادهای فناوری و علمی  ها بین دانشگاهگردشگری اشاره شده است. همچنین به گسترش همکاری

های گردشگری علمی و آکادمیک و  م به همکاریدو کشور تاکید شده است. در ادامه و در بند چهار

 .فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی اشاره شده است
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 گسترش تولید انرژی پاک 

 

 

 

توسعه سرمایه که  شده  اعالم  نیز  قرارداد  این  بخش ضمایم  در حوزه در  مختلف همچون  گذاری  های 

ان در دستور کار قرار گیرد.همچنین توسعه همکاری در زمینه انتقال و  های هوشمند و دانش بنیشبکه

های ارتباطاتی  یهای پاک، انرژی تجدید پذیر و احداث نیروگاه فناور های نوین اعم از انرژی توسعه فناوری 

دات  و اطالعاتی از دیگر مفاد این قرارداد اعالم شده است. در ادامه نیز به توسعه همکاری در زمینه تولی

های نوین به منظور حفظ محیط  صنایع نوآورانه و همچنین گسترش دانش و به اشتراک گذاشتن فناوری 

 .زیست تاکید شده است

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/02/CleanEnergy.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/02/CleanEnergy.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/02/CleanEnergy.jpg
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 ایجاد مراکز صنعتی و فناوری محور 

های فنی و مهندسی،  های تشکلهای دیگری از این قرارداد به تقویت بسترسازی جهت همکاریدر بخش 

صن  مراکز  ایجاد  در  به  همکاری  کاال  و  خدمات  صادرات  و  تولید  هدف  با  محور  فناوری  و  محور  عتی 

همکاری  تقویت  و  توسعه  منطقه،  درحوزه کشورهای  فنی  علمی،  و  های  مجازی  فضای  مختلف  های 

 .تجهیزات کاربر نهایی اشاره شده است

 توسعه فناوری در بنادر دریایی 

 

 

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2015/07/bonus-when-schmidt-isnt-holed-up-in-one-of-his-mansions-hes-cruising-the-high-seas-on-his-194-foot-yacht-oasis-he-reportedly-paid-723-million-for-the-boat-in-2009.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2015/07/bonus-when-schmidt-isnt-holed-up-in-one-of-his-mansions-hes-cruising-the-high-seas-on-his-194-foot-yacht-oasis-he-reportedly-paid-723-million-for-the-boat-in-2009.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2015/07/bonus-when-schmidt-isnt-holed-up-in-one-of-his-mansions-hes-cruising-the-high-seas-on-his-194-foot-yacht-oasis-he-reportedly-paid-723-million-for-the-boat-in-2009.jpg
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های های در زمینه و در بخش توسعه ساحل مکران اشاره شده که بین دو کشور همکاری   ۲در ضمایم  

 .محیط زیستی، بنادر دریایی و علم فناوری و شهرهای هوشمند نیز انجام خواهد شد 

 های جدید حوزه آب و برق ساخت کارخانجات تولید تجهیزات و فناوری 

های و در حوزه »اقدامات اجرایی« مواردی مانند تولید برق و کود از زباله   ۳چنین در بخش ضمیمه  هم

های جدید در  شهری و از آن مهمتر، همکاری در زمینه ساخت کارخانجات تولید تجهیزات و فناوری

 .خورد حوزه آب و برق ایران به چشم می 

 هاو ساز ساختمان گذاری مشترک در ساخت شهر هوشمند و ساخت سرمایه 

 

 

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/12/Smartphone-ads-can-be-used-to-find-your-location-within-a-1-meter-accuracy.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/12/Smartphone-ads-can-be-used-to-find-your-location-within-a-1-meter-accuracy.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/12/Smartphone-ads-can-be-used-to-find-your-location-within-a-1-meter-accuracy.jpg
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در بخش حمل و نقل و زیرساخت نیز به انتقال فناوری و مشارکت در توسعه فناوریهای مورد نیاز در  

سرمایه  همچنین  و  شده  اشاره  هوایی  و  صنعت  هوشمند  و  شهرهای  ساخت  در  مشترک  گذاری 

های سبز و هوشمند و تبادل فناوری و همکاری از نظر ساخت بزرگراه کویری از دیگر مواردی  ساختمان

ت که در این قرارداد آمده است. استفاده از انواع تکنولوژی نوین ساخت و ساز دارای قابلیت پیاده  اس 

سازی در ایران در حوزه مسکن نیز از نکات مهم دیگر است. در این بخش به طراحی شهرهای جدید و  

 .هایی با رویکرد هوشمند بودن و سازگار با محیط زیست نیز اشاره شده استایجاد محله 

 ایجاد صندوق مالی مشترک در حوزه همکاری علمی و فناوری 

در بخش »علمی و فرهنگی« به اعطای بورس تحصیلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو، انجام  

شرکت  و  کشور  دو  دانشگاههای  بین  مشترک  دانش تحقیقات  ایجاد  های  همچنین  و  کشور  دو  بنیان 

عل همکاری  حوزه  در  مشترک  مالی  همچنین  صندوق  بخش  این  در  است.  شده  اشاره  فناوری  و  می 

سرمایه  شرکت  به  چین  مصنوعی  هوش  شهرک  سهام  از  معینی  بخش  که  شده  های  گذاریپیشنهاد 

 .خارجی ایران تعلق بگیرد 

 های آنلین دو کشور همکاری رسانه 

تدوین و  نکته مهم در این بخش بندی است که در آن تاکید شده که باید »هماهنگی و همکاری در  

برا فضای مجازی  المللی در زمینه حاکمیت دولت بین  گیری ها و تصمیم تصویب قوانین کنوانسیون  ها 

های برخط دو طرف در  رسان  های همه جانبه بین ایجاد شود.« در ادامه همین بند به تقویت همکاری 

ت. همچنین اعالم شده  های آنالین برای مبادله اطالعات تاکید شده اس اشکال مختلف و تشویق رسانه 

که تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی دو کشور یک تفاهم نامه در خصوص امنیت سایبری امضا  

 .کنند و اطالعات را برای شناسایی تهدیدات به اشتراک یکدیگر بگذارند 
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 های خودروساز دو کشور و تولید لوازم خانگیهمکاری شرکت 

 

 

 

های خودروساز دو کشور به منظور انتقال  در بخش »صنعت، معدن و تجارت« نیز به همکاری بین شرکت

های صنعتی تولید  ت عرضه در بازار دو کشور و همچنین طراحی شهرک فناوری و تولید مشترک جه

های تجدید پذیر و تولید لوازم خانگی الکترونیکی  خودرو و صنایع مرتبط با آن با تمرکز استفاده از انرژی 

ای  و سلول خورشیدی اشاره شده است؛ موضوعی که با توجه به ممنوع شدن واردات لوازم خانگی کره 

 .را نوعی جایگزین برندهای فعال این کشور در بازار ایران دانستتوان آن می 

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/03/car-assembly-china-coronavirus.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/03/car-assembly-china-coronavirus.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2020/03/car-assembly-china-coronavirus.jpg
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 های سلمت محور همکاری 

های ویروسی مشابه  در بخش »سالمت« نیز به تقویت همکاری در زمین مبارزه با ویروس کرونا و بیماری 

زی خط  و همچنین انتقال فناوری سالمت و نظام سالمت تاکید شده است. این مساله شاید به راه اندا

 .تولید واکسن و مسائلی از این قبیل در کشور منجر بشود

 ها در بخش کشاورزی ایران گذاری با تسهیلت ویژه برای چینی سرمایه 

های مرتبط با کشاورزی و شیالت و و تسهیل  در بخش »کشاورزی« نیز به مواردی چون انتقال فناوری 

ها و  الم شده تبادل فناوری در تولید آفت کش صادرات انواع محصوالت کشاورزی تاکید شده است و اع

های های کشاورزی نیز انجام خواهد شد. ناگفته نماند در این بخش به تشویق شرکت ها و قارچ کش حشره

 .گذاری و برقراری تسهیالت ویژه قانونی برای آنها تاکید شده استچینی برای سرمایه 
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 همکاری فناورانه در بخش نظامی و دفاعی 

 

 

 

در بخش »نظامی و دفاعی« نیز به گسترش همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی با تاکید بر اجرای  

 .گذاری، طراحی و توسعه و تولید مشترک و تامین تجهیزات اشاره شده استهای سرمایه پروژه 

 پارک فناوری مشترک و ایجاد مراکز تبادل داده اینترنتی 

در بخش اقدامات اجرایی بلند مدت نیز موارد متعددی ذکر شده که برخی از آنها به فناوری گره خورده  

های مدیریت پسماند  است. به عنوان مثال در بخشی از متن منتشر شده به تامین مالی و استقرار فناوری 

فناوری مشترک و  های  گذاری مشترک در حوزه احداث پارکاشاره شده و در بخشی دیگر به سرمایه 

همچنین تولید مشترک تجهیزات پزشکی پیشرفته با انتقال فناوری تاکید شده است. همچنین مشارکت  
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سرمایه  داده و  تبادل  مراکز  ایجاد  در  بین گذاری  اینترنتی  داده  های  ترافیک  انتقال  خطوط  و  المللی 

ای و مخابراتی( از دیگر مفادی است  ه های رادیویی و ماهوارهای دریایی و زمینی و لینک المللی )کابل بین

 .که در این متن آمده است

المللی در  ای و بین در خطوط پایانی متن منتشر شده نیز به اجرای آینده پژوهی در سطح ملی و منطقه 

 .ها و مراکز علمی دو کشور تاکید شده استکلیه ابعاد فضای مجازی بین دانشگاه

الخصوص نهادهای مرتبط با بدنه  اطالعات و ارتباطات کشور علی   گفتنیست بسیاری از مسئوالن فناوری

حاکمیت مانند مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی کل کشور، بارها و بارها از نحوه توسعه ارتباطات در  

های خبری گوناگون حاکمیت چین در فضای مجازی را  اند. آنها در مصاحبه چین تعریف و تمجید کرده 

اند و از آنسو وزیر ارتباطات پیشین نیز در واکنش به این اظهارات اعالم کرده بود که  امری مثبت دانسته 

های های خود، فناوری تواند بر اساس سیاستچین بیش از یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد و می 

 .ملی را محقق کند 

های آینده کشور قرار است که با همکاری  آید، بسیاری از فناوری همانطور که از مفاد این قرارداد برمی 

ای نیست که موضوع توسعه فناوری آن در همکاری با این کشور گره  چین ادامه پیدا کند و تقریبا حوزه 

 .نخورده باشد 
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