
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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یینو تب   گیري یم تعدد مراکز تصم تبعات  
   واحد در کشور   یریت نقش مد 

1عاطفه غالمی

ظاهر و در عمل  هایی که به امروزه با تمام تأکیدها و تالش 
سیستم واحد و مناسبی در  گیري شکل گیرد، صورت می 
کشور تحقق نیافته است. در صورت نبود  ی  نظام مدیریت 

منابع   اتالف  ناهماهنگی،  نابسامانی،  یکپارچه،  مدیریت 
مردماعم از انسانی و مادي و باالخره نارضایتی فزاینده  

واحد لیل نبود مدیریت  د   به گریزناپذیر خواهد بود.    جامعه 
فعالیت نا و   در  اجرا هماهنگی  و  ی هاي  نهادها  بین  ی 

کاري و اسراف در  سردرگمی، دوباره ربط،  هاي ذي ارگان 
هاي ملی ایجاد شده است. برخی اوقات چندین  سرمایه 

انجام   موازي  اعمال  اغلب  قبلی،  هماهنگی  بدون  نهاد 
دهند که در صورت ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها،  می 

،  این   اساس شدنی هستند. بر بخش عمده معضالت حل 
تحلیل سیستم  و    و واحد طرح موضوع مدیریت یکپارچه  

ها،  رفع موانع و کاستی   براي موجود در کشور،    ی مدیریت 
 باشد.   بسیار مهم تواند  می 

at.gholami@ut.ac.ir                                                                     1- دانشجوى دکترى اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران،  ایران

هايرسد براي حل معضالت و رفع کاستی به نظر می 
آوردن به مدیریت    ي اي جز رو ، چاره در امور کشور فراوان  

واحد  یکپارچه   ندارد.  و  که  وجود  کرد  یادآوري  باید 
هايگذاشتن نهادها و سازمان   به معناي کنار   واحد مدیریت  

کند. ایجاد  تخصصی نیست و بر کار کارشناسی تأکید می 
بین سازمان  نهادهاي گوناگون  هماهنگی  و  هاي مختلف 

ها با باالترین کیفیت و در کمترین  شود برنامه موجب می 
رو،  ازاین زمان ممکن و با کمترین هزینه، عملیاتی شوند.  

چالش  گزارش  این  ناشی  در  مراکز  هاي  تعدد  از 
گذاران و  گیري در کشور مانند شکاف بین سیاست تصمیم 

گیران به فرآیندهاي اجرایی  مجریان، عدم اشراف تصمیم 
و... بیان  و نقش مدیریت واحد در کشور، ضمن اشاره به  

گیري تبیین  مالحظات امنیت اقتصادي تعدد مراکز تصمیم 
مدیریت   ایجاد یک    منظور به سپس، راهکارهایی   شود. می 

 شود.  واحد کارآمد در کشور ارایه می 

،

فساد،   تصمیم گیران، گسترش  و  مجریان  بین  ایجاد شکاف  موجب  تصمیم گیري  در کشور  مراکز  تعدد  متأسفانه 
هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازيکاري، اتخاذ تصمیمات وراي شرایط اجتماعی-اقتصادي موجود و...  
اولیه تعدد مراکز  آثار  از  نیز  بر کشور و...  شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران 
ازاینرو با خطر مواجه میسازند.  را  اقتصادي-   اجتماعی کشور  امنیت  تصمیم گیري هستند که در  بلندمدت  نیز 
راهکارهایی براي تشکیل مدیریتی واحد و برقراري ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان هاي مختلف ارایه میشود

که مهم ترین آنها  عبارتاند  از: تبیین فرآیندهاي اجرایی براي مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط  
بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد  بهعنوان   ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان هاي کشور . 

.کلید واژه: فساد، سیاستگذاري، تصمیمگیري، مدیریت 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تبعات تعدد مراکز تصمیم گیرى و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور
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  در   گیريتصمیم  مراکز  تعدد  هايچالش -۱
   کشور
گیري و  ترین موانع براي فرآیند تصمیماز جمله مهم

تصمیمبرنامه مراکز  تعدد  کشور،  در  و  ریزي  گیري 

کاري آنهاست. این موضوع تداخل وظایف و موازي

منجر شده است  هایی در سطح کشور  به ایجاد چالش 

مردم    اقتصادي  -اجتماعی  زندگی  که در نهایت، رفاه

می قرار  تأثیر  تحت  بسیار  فقدان را  پیامدهاي  دهد. 

شماره   شکل  در  کشور  در  واحد  ارایه 1مدیریت   ،

 اند.  شده

 گیري و فقدان مدیریت واحد در کشور  مشکالت ناشی از تعدد مراکز تصمیم   -1شکل  

 

  -اقتصادي  هايتصمیم  در  انسجام  عدم  -1-1

 اجتماعی

زم  يادار  یندهايفرآ  یکپارچگی ضامن   ايینهدر هر 

است. از    گیريیمو عملکرد سالم نظام تصم  يکارآمد

 ی مهم و اساس  يهااز مؤلفه  یکی  ينهاد  تمرکز  سویی،

حفظ    یجادا  يبرا متأسفانه   یکپارچگیو  است. 

ا  يامؤلفه اهم  ینبا  تصم  یتدرجه  نظام    گیري یمدر 

شود. در بسیاري از مسایل مختلف نمی  مشاهدهکشور  

سازمان کشور،  تصمیمدر  وجود هاي  متعددي  گیر 

توان گفت تقریباً  ترین آنها که میدارند. از جمله مهم

از:   اندعبارتگیري دارند،  در تمام امور نقش تصمیم

اسالمی،  ریاست شوراي  مجلس  دولت،  جمهوري، 

ها، شوراي پول شوراي اقتصاد، مجمع عمومی بانک

ها و و اعتبار، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت

گ اقتصادي و...  البته، بسیاري از موارد  بنیادهاي بزر

داراي سازمان که بیان شده  هاي زیرمجموعه هستند 

تصمیمنوبهبههریک   بخش  در  هر  خود  در  گیري 

می اظهارنظر  مراکز  اموري  تعداد  که  زمانی  کند. 

اجتماعی-عدم انسجام در تصمیم  هاي اقتصادي

مجريو گذار  سیاستفقدان انسجام و هماهنگی بین

کاهش کارآیی و بهره وري در سازمان ها 

عدم اشراف به فرآیندهاي اجرایی و امور مربوط 

فرسایش سرمایه هاي اجتماعی 

گسترش فساد 

کاهش تولید داخلی 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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قیمت تصمیم مانند  اموري  هر  در  کاال گیر  گذاري 

ي تنها گیر افزایش یابد نتیجه چنین تعدد مراکز تصمیم

 طورهمان عدم انسجام در تصمیمات اقتصادي است.  

ماه پاییز  که  و  تابستان  و    1399هاي  تغییرات  شاهد 

ایم. با  نوسانات متعدد در قیمت کاالهاي اساسی بوده 

کاالها،   قیمت  نوسانات  کاالهاي  وبهافزایش  یژه 

هاي نسبی بین مردم افزایش یافته ضروري، نارضایتی

بررسی براساس  گرفته، است.  صورت  هاي 

اعتمادي مردم نسبت به مسئوالن و نارضایتی آنان  بی

درصد بوده که نسبت به   75از شرایط موجود حدود  

استسال داشته  افزایشی  روندي  گذشته  . 1هاي 

تصمیم مراکز  وجود  نبود بنابراین،  و  بسیار  گیر 

کشور   در  واحد  رفاه   تنهانه مدیریت  کاهش  به 

اعتمادي بلکه در بلندمدت بیشود،  اجتماعی منجر می

 دارد.   به دنبالمردم را نسبت به مسئوالن 

ها سازمان در وريبهره و کارآیی کاهش -1-2

سازمانی   هر  که  زمینه  اظهارنظرزمانی  هر  را در  اي 

رقابت   یک  به  موضوع  این  و  بداند  قدرت  جانب 

توان کارآیی  د، نمی ها تبدیل شوتنگاتنگ بین سازمان

بهره اقدامو  نتیجه  از  را  شدهوري  اجرا  که  هاي  اي 

و   رقابتی  تصمیمات  چنین  بوده نماقدرتبرپایه  یی 

که تمام تمرکز    است، انتظار داشت. به عبارتی، زمانی

موضوع خاص    یکنظر در  سازمان اعمال  یکو تالش  

در آن موضوع تخصص الزم را   ینکهباشد، فارغ از ا

 و  مزایا کسب  جمله  از  دالیلی  بنابه  صرفاً  و  نه  یا  ددار

 در   وريبهره  و  کارآیی  ، باشد  دولت   از  بیشتر  بودجه

یابد و با گذشت زمان  یمختلف کشور کاهش م  امور

 . 1398انجمن مددکاري ایران،   -1

در   اظهارنظرهایی ادعاهاي باالیی براي  چنین سازمان

رایی جاي  گ کنند و متأسفانه تخصصهر امور پیدا می

به چنین سازمان را  براي  هایی میخود  تنها  که  دهد 

 کنند.می نظراعمال مطرح کردن خود و کسب منافع 

گذار ویاستسعدم انسجام و هماهنگی بین    -1-3

مجري  

- دو مشکل مهم    گیري یم تعدد مراکز تصم   یش افزا   با 

س   فارغ  ي اجرا   ینه زم   در   - متناقض   هاي یاست از 

بروز    هاي یاست س  شده  اینکه   نخست   کند؛ می اتخاذ 

تصم   گیران تصمیم   از   اي عده  بخش  در  گیري یم تنها 

برعهده   مسئولیتی   اجرا   زمان   در   و   دارند حضور  

دوم  گیرند ی نم  متول   حتی   آنکه .  ي اجرا   ي برا   یانی اگر 

عدم    یل دل   به   سو،   یک مشخص شده باشند، از    یمات تصم 

کاف  تصم   ی شناخت  از    یمات با  معد   دیگر،   سوي و 

مجر   گیران یم تصم   یی پاسخگو  اجرا   یان به  امور  ي در 

گیري  شوند و هرچه تعداد مراکز تصمیم ی دچار مشکل م 

یابد تا جایی که  بیشتر شود، این قضیه شدت بیشتري می 

برعهده  یچ ه  را  شده  اتخاذ  تصمیمات  عواقب  کس 

گیرد؛  نتیجه بروز چنین شرایطی، هدررفت منابع  نمی 

اجتماعی مردم است.    - ادي عمومی و کاهش رفاه اقتص 

که  و    یکنتوان    درصورتی  مستمر  نظارت 
تصم نوع  و  اعمال  بر  هاي گیريیممنظم 

و   گیريیم تصم  یها داشت، در شلوغسازمان
 یاناز سودجو  يادر کشور عده   سازيیم تصم
ا سوءاستفاده    یناز  به  و  کنندمیفرصت 

از جمله اختالس    یرقانونیاعمال نادرست و غ
 .زنندمی دستدر سازمان  یو فساد مال



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي اجتماعی فرسایش سرمایه -4-1

در  واحد  مدیریت  فقدان  پیامدهاي  دیگر  جمله  از 

سرمایه فرسایش  است؛  کشور،  اجتماعی  رايب هاي 

مهم از  کشاورزي  مزارع  سرمایهمثال،  هايترین 

به  اجتماعی موجود هستند که در صورت رسیدگی 

توان بخشی از مواد غذایی مورد نیاز کشور آنها هم می

را تهیه کرد و هم اینکه با رونق آنها، اشتغال افزایش 

تصمیممی مراکز  تعدد  متأسفانه  اما  به یابد،  گیري 

هسرمایه اجتماعی  است.  هاي  کرده  وارد  آسیب  م 

هاي اخیر در جنوب اي دیگر، سیالبنمونه   عنوانبه

می رخ  که  است  سال  سالیان  و  کشور   هرسالهدهند 

میخرابی بار  به  بسیاري   یک  هاي  سیالب  آورند. 

آمده    وجودبههاي  پدیده طبیعی است، اما میزان خرابی

ناشی از عدم مدیریت صحیح در شرایط بحران است.  

ذخ افزایش یرهعدم  به  سدها  برخی  در  آب  سازي 

ها منجر شده است که دلیل اصلی چنین  میزان خرابی

مراکز    هایی کمبود امکانات نیست، بلکه تعددخرابی

باعث شده   ينهاد  بین  همکاريو عدم    گیريیمتصم

 . شوند  اتخاذ  سیاسی  رقابت  براساس  تصمیمات  است

 هاي ادامه چنین روندي فرسایش سرمایه  در صورت

اجتماعی با سرعت باالتري اتفاق خواهد افتاد و این 

با  هرسالههایی مانند خوزستان که  موضوع در استان

شوند، نمود بیشتر و آثار شدیدتري  سیالب مواجه می

 . 1دارد 

کاهش تولیدات داخلی  -1-5

اخذ  مستلزم  تولیدي  واحد  یک  ایجاد  قانونی  روند 

نف و  مجوز و طی کردن فرآیندهاي اداري خاص ص 

 . 1398  خوزستان، استان  نمایندگان مجمع  - 1

این است که  نکته مهم  تولیدي مربوط است.  واحد 

به  مجوز  صورت  اخذ  وقت  اسرع  در  و  سهولت 

 اخذ  براي  موجود  موانع  از  گیرد. در واقع، یکینمی

 مجوز  اعطاي  در  گیريتصمیم  مراکز  تعدد  مجوز،

براي  هاسازمان  از  بسیاري   امضاي  باید  که  است

 الزم  موارد  مثال،  براي  شود؛  آوري جمع  مجوز  دریافت

 اندعبارت  تولید  و  گذاريسرمایه  مجوز  صدور  براي

مجوزهااز کشور  ي:  ن  ،وزارت  وزارت   یرو،وزارت 

وزارت صنعت، معدن    ي، وزارت جهاد کشاورز  ،نفت

اتاق   ی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ،و تجارت

کشاورز  یع،صنا  ی،بازرگان و  دارا  ي،معادن   یی، اداره 

مل رسم  ،اندارداست  یسازمان  اسناد  ثبت  ی،دفتر 

شهردار شرکت،  و  اسناد  ثبت  سازمان    ي،سازمان 

از   یگرد  یو برخ  ياستاندار   یست،ز  یط حفاظت مح

که   ا  یتفعال  تناسببه نهادها  اضافه   ینبه  فهرست 

زمینه  .شوندیم اعطاي مجوز  نظام  براي  متأسفانه  اي 

سازمان برخی  بین  شده رقابت  ایران  در  فعال  هاي 

کوشند یک مجوز به ها میاست. در واقع، این سازمان

 سبد مجوزهاي مربوط به خود اضافه کنند. 

راه براي  مجوز  تولیدي  اخذ  فعالیت  یک  اندازي 

گام از  یکی  یک  تنها  شروع  براي  نیاز  مورد  هاي 

که بیان شد، به دلیل   طورهماناست، اما    وکارسبک

گیري همین یک گام مشکالت و  تعدد مراکز تصمیم

هایی را براي مردم ایجاد کرده است که نتیجه  چالش

به  رجوع  و  انگیزه  دادن  دست  از  جز  چیزي  آن 

تولیدات داخلی وکارهاکسب ي غیرقانونی و کاهش 

نیست. 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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افزایش فساد  -1-6

ترین عوامل مؤثر  گیري از جمله مهم تصمیم تعدد مراکز  

تعداد   بر ترویج رانت و فساد در کشور است. افزایش 

به همراه دارد. از    ی متفاوت   ی آثار منف   گیر تصمیم   مراکز 

ي، ساز یم در تصم   ی هماهنگ نا :  به   توان ی آثار م   ین ا   جمله 

در  پیچیدگی   ین، در قوان   تناقض   ها، یاست در س   یرت مغا 

سخت  نظارت   ی اجرا،  ا کرد   اشاره و...    در  موارد   ین . 

وقوع فساد فراهم   ي برا   را  یرهایی و مس  ها راه   توانند ی م 

گیري، یم مراکز تصم   اد باال رفتن تعد   صورت کنند. در  

آنها کاسته    ین ب   یکپارچگی و    ی هماهنگ   یجاد ا   امکان   از 

ترتیب، در بسیاري از امور حیاتی  ین ا به   و خواهد شد  

آنها   شود.  تر می کیفیت تر و بی دشوار کشور، مدیریت 

براي   عاملی   خود   مراکز،   بر   مدیریت   کیفیت   کاهش 

که   . شود می   نظارت   کاهش  یک نتوان    درصورتی 

نوع   و  اعمال  بر  منظم  و  مستمر  نظارت 

شلوغ سازمان   هاي گیري یم تصم  در  داشت،  ی ها 

تصم   گیري یم تصم  عده   سازي یم و  کشور  از  ي ا در 

ا   یان سودجو  سوءاست   ین از  به   و   کنند می فاده  فرصت 

از جمله اختالس و فساد   یرقانونی اعمال نادرست و غ 

معایب   از   دیگر   یکی   . زنند می   دست در سازمان    ی مال 

یر در مس   ی سردرگم   یجاد ا   گیري، تصمیم   مراکز   در   تعدد 

پ   ي افراد  در  که  هستند.  ی قانون   هاي روش   ی است 

ابهام   موجب و مراحل آن،    ي ادار   بوروکراسی   یش افزا 

جویان، رانت   پیدایش   براي   را   زمینه   و   شود می 

 . کند ی ها، کالهبرداران و... فراهم م کن کارچاق 

عدم اشراف به فرآیندهاي اجرایی و امور مربوط    - 1-7

بسیاري از تصمیم گیران اجتماعی و اقتصادي کشور 

گیري و تصویب قوانین قرار صرفاً در مرحله موضع

اجرایی و   دارند و به دلیل عدم اشراف به فرآیندهاي

تصم و  مصوبات  باالدستی   هايگیريیمعملکردها، 

فرآیندهاي   با  دقیقی  و  شده  تعریف  ارتباط  آنان، 

درون جامعه ندارد. به همین   هايیتاجرایی و واقع

تصم نوع  این  به    هاگیريیمجهت  محکوم  ابتدا  از 

 . شکست هستند و راه به جایی نخواهند برد

مالحظات امنیت اقتصادي  -۲
لمثل معروف وجود دارد که «آشپز که دو  ا یک ضرب 

نمک». با تفکري عمیق  شود یا بی تا شود غذا یا شور می 

توان آن را در خصوص مدیریت  المثل می به این ضرب 

و   مدیران  تعداد  واقع،  در  برد.  کار  به  نیز  کشور 

گیر در کشور هر چه بیشتر شوند،  هاي تصمیم سازمان 

اي مطلوب  ر زمینه هاي صورت گرفته در ه نتیجه اقدام 

سازمان  تعداد  افزایش  با  واقع،  در  بود.  هاينخواهد 

گیر، بسیاري از تصمیمات اتخاذ شده یا موازي  تصمیم 

می  به یکدیگر  که  موازي شوند  آن  به  کارياصطالح 

نقض  می  را  یکدیگر  آنها  از  بسیاري  اینکه  یا  گویند 

بودجه کشور هدر می ین درا کنند و  می  تنها  رود.  بین، 

توانست در بسیاري از امور ضروري  اي که می دجه بو 

هر  يادار  یندهاي رآف  یکپارچگی  در 
و عملکرد سالم    يضامن کارآمد  ايینهزم

تمرکز   سویی،است. از    گیري یم نظام تصم
مؤلفه  یکی  ينهاد اساس  يهااز  و  ی مهم 
حفظ    یجادا  يبرا است.   یکپارچگی و 

در  یتدرجه اهم  ین با ا  يامتأسفانه مؤلفه
 شود. نمی   مشاهده کشور    گیري یم نظام تصم 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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کشور از جمله: تهیه مواد اولیه، کاالهاي ضروري، تهیه  

گذاري در امور آموزشی و  اي، سرمایه کاالهاي سرمایه 

و   داخل  تولیدات  افزایش  انسانی،  سرمایه  توسعه 

بازارهاي جهانی و... هزینه   تقویت قدرت رقابتی در 

نگاه  در  بنابراین،  مراکز    شود.  تعدد  شاید  نخست 

و تداخل تصمیمات ختم    ومرج هرج گیري به  تصمیم 

عمیق  نگاهی  با  اما  قضیه  شود،  این  به  وضوح به تر 

تصمیم  مراکز  تعدد  که  است  در  مشخص  گیري 

شمار    بلندمدت تهدیدي براي امنیت اقتصادي کشور به 

- آید. منابع و بودجه عمومی را هدر و رفاه اقتصادي می 

 دهد.  اجتماعی مردم را کاهش می 

افزایش تعداد سازمان با  نیز  هايدر برخی موارد 

اي از افراد سودجو از این درگیر در هر اموري، عده

کنند و فسادهاي مالی عظیمی فرصت سوءاستفاده می

سازمان میدر  رخ  کشور  که  هاي  با  مرور بهدهند  و 

گذشت زمان فاصله طبقاتی بین مردم جامعه گسترش  

فقیر  می افراد  برخ فقیرتر    روزروزبهیابد.  ازو  ی 

رانت پشتوانه  به  و  ثروتمندان  البی  و  موجود  هاي 

اتخاذ تصمیمات در یپارت در  برخی مدیران  با  بازي 

آنان،  جه شخصی  منافع  ثروتمندتر    روزروزبهت 

خواهند شد. با افزایش فساد و کاهش بودجه و عدم 

برقراري  از جمله  جامعه  مردم  نیاز  مورد  اقالم  تهیه 

هاي رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، نارضایتی

نارضایتی این  گاه  کرد.  خواهند  بروز  به عمومی  ها 

شکل  به  گاه  و  دوستانه  گفتمان  تظاهرات  شکل 

دهند که شدت آن به میزان  خیابانی خود را نشان می

اقتصادي فشار  و  دوش    -نارضایتی  بر  که  اجتماعی 

مردم جامعه است، بستگی دارد. 

وقوع چنین اوضاعی، شرایط را براي سلطه سایر  

سایر  سلطه  آورد.  خواهد  فراهم  کشور  بر  کشورها 

می نشان  کشورها  مختلفی  اشکال  در  را  خود  تواند 

است   ممکن  اقالم   صورت   بهدهد.  صادرات  عدم 

مورد نیاز کشور باشد، ممکن است در قالب افزایش  

ه ها خود را نشان دهد یا هر شکل دیگري کتحریم

توان تصور کرد. بنابراین، وجود مدیریت واحد در می

کشور ضروري و غیرقابل انکار بوده که این موضوع 

و  و حساب شده  عملیاتی  راهکارهاي  ارایه  نیازمند 

 اهتمام ویژه همگانی است. 

بندي و  راهکارها  جمع 
حاضر   امنیت    منظور به گزارش  مالحظات  تبیین 

تصمیم  مراکز  تعدد  نقش  گیري  اقتصادي  تبیین  و 

مدیریت واحد در کشور نگاشته شده است. متأسفانه  

تصمیمات   اتخاذ  براي  واحد  مدیریت  در کشور یک 

سازمان  و  ندارد  وجود  هر  حیاتی  در  بسیاري  هاي 

تصمیم زمینه  نقش  مراکز  اي  تعدد  دارند.  گیري 

ها و مشکالتی به  گیري در امور کشور چالش تصمیم 

است؛   داشته  مثال، ب دنبال  عدم    راي  فساد،  گسترش 

سازمان    یک که تمام تمرکز و تالش    زمانی 
موضوع خاص باشد، فارغ از    یک نظر در  اعمال 

یا   د در آن موضوع تخصص الزم را دار   ینکه ا 
و   مزایا   کسب   جمله   از   دالیلی   بنابه   صرفًا  و   نه 

وري بهره   و   کارآیی   ، باشد   دولت   از   بیشتر   بودجه 
 یابد ی مختلف کشور کاهش م   امور   در 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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اجتماعی، عدم اشراف  - انسجام در تصمیمات اقتصادي 

کاهش   کشور،  اجرایی  فرآیندهاي  به  مدیران  کامل 

بین   شکاف  و  داخلی  و  یاست س تولیدات  گذاران 

چالش  از  یک  مجریان  نبود  دلیل  به  موجود  هاي 

گیري درمدیریت واحد و وجود تعدد مراکز تصمیم 

از مدیران از فرآیندهاي  کشور است. در واقع، بسیاري  

یگاه اجرایی کشور اطالعات کامل و جامعی ندارند و  

با   آنها  سوي  از  شده  ارایه  تصمیمات  از  بسیاري 

شکست   با  و  ندارند  همخوانی  اجرایی  فرآیندهاي 

شوند. از سویی، بسیاري از مدیران تنها در  مواجه می 

تصمیم  اجرا  بخش  زمان  در  و  دارند  حضور  گیري 

بر  نمی مسئولیتی  از  عهده  بسیاري  در  بنابراین،  گیرند، 

گیران یکی  موارد، متولیان اجراي تصمیمات با تصمیم 

شکاف   مدیران،  پاسخگویی  عدم  دلیل  به  و  نیستند 

ها وجود دارد.  گیران و مجریان طرح عمیقی بین تصمیم 

مراکز   تعدد  از  ناشی  مشکالت  چنین  وجود  دلیل  به 

منابع و بودجه    گیري در کشور، حجم بسیاري از تصمیم 

هاي متناقض، بدون نتیجه و تنها  عمومی به دلیل طرح 

رودمی   هدر ین منافع شخصی برخی مدیران،  تأم براي   

یابد. در بلندمدت  و رفاه عمومی در کشور کاهش می 

اجتماعی کشور را    - نیز ادامه این روند امنیت اقتصادي 

براي   راهکارهایی  کرد.  مواجه خواهد  با خطر جدي 

گیري در کشور ارایه سیستم مدیریتی و تصمیم اصالح  

شود که به شرح زیر است: می 

هاي کشورتقویت تفکر سیستمی بین سازمان -

هاي کشور خود ها و سازماناز ارگان   هرکداممتأسفانه  

و   مستقل  جزء  یک  اموري    نظرصاحبرا  هر  در 

دانند و همین تفکر موجب عدم مشورت با سایر می

سازمانی  سازمان بین  گرفتن مالحظات  نظر  در  و  ها 

راهکارهاي   از  یکی  است.  این   رفتبرونشده  از 

گیري کشور،  سازي و تصمیممشکل در نظام تصمیم

هاست. به  ایجاد و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان

سازما هر  مدیران  سایر عبارتی،  و  خود  باید  ن 

عناصر  سازمان و  اجزا  با  کل  مجموعه  یک  را  ها 

که  بدانند  یکدیگر  با  مرتبط  اما  متفاوت،  و  مختلف 

می دنبال  را  هدف  یک  مجموعه  همگی  کنند. 

که  سازمان بدانند  کل  سیستم  یک  را  از یچهها  یک 

اجزاي آن را نتوان یک عنصر مجزا و مستقل دانست. 

گسترش  منظوربه و  بین   ایجاد  نگرشی  چنین 

ها، باید یک برنامه راهبردي براي مجموعه کل  سازمان

ها تهیه و در جلسات توجیهی، نقش و اهمیت سازمان

وضوحبهوظیفه هریک و ارتباط بین آنها با یکدیگر  

قوي  اراده  مستلزم  اقدامی  چنین  اجراي  شود.  تبیین 

سازمانی است، زیرا این اقدام در بلندمدت به نتیجه  

نمیخواه و  رسید  برگزاري  د  با  داشت  انتظار  توان 

از  هریک  راهبردي  برنامه  تبیین  و  جلسه  چند 

ها به آن واقف شود و پذیراي آن باشد. سازمان

 ناظر    عنوانبهتعیین مدیریت واحد  -

 ها زمانی با موفقیتایجاد تفکر سیستمی بین سازمان

پذیرش   مورد  و  واحد  نهاد  یکرو خواهد شد که  روبه

سا  موم،ع رأس  گرفتهسازمان  یردر  قرار  و   ها  باشد 

وظایف  به  توجه  با  را  آنها  سوي  از  تصمیم  هرنوع 

این   بر  براي هریک تطبیق دهد. عالوه  تعریف شده 

ها را مانند یک پازل کنار یکدیگر  تصمیمات سازمان

کاري را بیابد و آنها بگذارد و موارد تناقض یا موازي

ربط اصالح کند. ذي هايرا با مشورت با سازمان



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 گیران و مجریانگسترش ارتباط بین تصمیم -

روي هاي پیش طور که بیان شد، یکی از چالشهمان

مدیریت واحد در کشور، شکاف بین مجریان و  نبود  

ازاینتصمیم است.  میگیران  پیشنهاد  شود  رو، 

الزام  ایجاد  و  ارتباط  برقراري  متولی  هاي کارگروهی 

جویی بین مدیران  بر افزایش پاسخگویی و پاسخمبتنی

ها و تصمیمات اتخاذ و مجریان شود، زیرا برخی طرح

به دلیل    شده در مرحله ارتباط تنگاتنگ  اجرا  فقدان 

 شوند. بین مدیران و مجریان با شکست مواجه می

و   - واحد  مدیر  براي  اجرایی  فرآیندهاي  تبیین 

مدیران زیرمجموعه 

این نکته مهم است که بسیاري از تصمیمات   بیان 

ها با  اتخاذ شده به دلیل ناآشنایی مدیران و سازمان 

با شکست مواجه می  اجرایی  ب فرآیندهاي  هشوند. 

شرایط   با  مدیریتی  تصمیمات  از  بسیاري  عبارتی، 

از    - اجتماعی  یکی  ندارند.  همخوانی  اقتصادي 

تصمیم یشنهاد پ  مراکز  تعدد  اصالح  براي  گیري،  ها 

تعیین یک مدیر واحد و ناظر بر  دیگران است، اما  

باید توجه کرد که حتی اگر یک مدیر واحد و ناظر  

ین مدیر بر  انتخاب شود تا زمانی که ا     بر دیگران 

فرآیندهاي اجرایی امور اشراف نداشته باشد، اتخاذ  

موازي  بدون  حتی  تصمیم  بدون  هرگونه  و  کاري 

شکست   با  اجرا  مرحله  در  است  ممکن  تناقض 

ازاین  شود.  می مواجه  پیشنهاد  تمام  رو،  شود 

با وظایف هر سازمان   متناسب  اجرایی  فرآیندهاي 

جلوگیري  براي مدیران آنان تبیین و همچنین براي  

و   متناقض  تصمیمات  تمام  گاه از  موازي  ی 

تبیین   نیز  واحد  مدیر  براي  اجرایی  فرآیندهاي 

ایجاد چنین هماهنگی و آگاهی،    در صورت شوند.  

از   و  حل  اجرا  زمینه  در  مشکالت  از  بسیاري 

شود. هدررفت بودجه عمومی کشور جلوگیري می 

منابع  
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-
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  بخشهایی  از گزارش ضمن صحبت و مصاحبه با 

برخی خبرگان گردآوري شده است. 

- http://www.tejaratefarda.com

- https://www.irna.ir/news/83156550

- https://www.parliran.ir/majles/fa/Content

- http://iraneconomist.com/fa/news/293955

- https://www.mehrnews.com/news/4111999

- https://www.yjc.news/fa/news/6897525

- http://www.tejaratefarda.com

با  افزایش  تعدد مراکز تصمیم گیري   دو مشکل
شده   مهم  در  زمینه  اجراي  سیاستهاي   اتخاذ 
بروز  میکند ؛  نخست   اینکه   عدهاي  از 
تصمیم گیران  تنها در بخش تصمیم گیري  حضور
دارند  و  در   زمان   اجرا  مسئولیتی  برعهده 
متولیانی  براي  دوم  آنکه  حتی  اگر  نمیگیرند. 
از  یک  اجراي  تصمیمات  مشخص شده باشند، 
سو،  به   دلیل  عدم شناخت کاف ی  با تصمیمات  و
از  سوي  دیگر،  عدم پاسخگو یی  تصم یم گیران   به
مجریان  در اجراي  امور دچار مشکل میشوند  




