
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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 ت در جامعه اشا و اغتش   یتی نارضا   هاي ینه زم 
  ي از نگاه اقتصاد 

1عاطفه غالمی

از  خدمت  باید  آنان  رضایت  جلب  و  مردم  به  رسانی 

اي باشد، زیرا مردم  ترین اهداف هر دولت و جامعه مهم 

ترین سرمایه یک جامعه هستند که هرچه اتحاد آنان  اصلی 

تر باشد، آن جامعه مسیرهاي پیشرفت را با سرعت  قوي 

بیشتري طی خواهد کرد و هر عاملی که ذهن و روان مردم  

ش کند و موجب نارضایتی آنان شود، یک  جامعه را مخدو 

می  شمار  به  جامعه  براي  جدي  در  خطر  متأسفانه  آید. 

مردم  سال  نارضایتی  موجب  بسیاري  عوامل  اخیر  هاي 

ضروري شده  قیمت  افزایش  مانند  عواملی  ترین  اند. 

،  مرغ تخم به آنها نیاز دارند، مانند    هرروزه کاالهایی که مردم  

بها و... که  سکن و اجاره گوشت و مرغ، افزایش قیمت م 

اند.  شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده به 

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

و   جایگاه  از  آنان  رضایت  جلب  و  مردم  به  توجه 

ویژه  زیرا  اهمیت  است،  برخوردار  بروز    در صورت اي 

کوتاه  در  شاید  نارضایتی  شاهد  هرگونه  تنها  مدت 

باشیم، اما در بلندمدت    ها گزارش اعتراضات لفظی و ارایه  

ا  بروز می همین  دیگري  نوع  به  مانند    - یابند  عتراضات 

خیابانی   اغتشاشات  اعتراضات  اینکه    - و  هم  مرور به و 

سرمایه انسانی کشور با مسئوالن و    عنوان به همراهی مردم  

دلیل  مقام  به  مردم  از  بسیاري  شد.  خواهد  تضعیف  ها 

به شکایت  رسیدگی  عدم  و  ممکن  نارضایتی  آنان  هاي 

هااین نوع مهاجرت   مرور به د و  است از کشور خارج شون 

می  کاهش  کشور  پویاي  جمعیت  و  دریابد.  افزایش 

اتفاق   صورت  چنین  یافتن  کشور  شدت  استقالل  هایی 

این   گاه  اجتماعی - اقتصادي گلهمند هستند.  زندگی خود و وضعیت  از شرایط  از مردم  بسیاري  مدتهاست   که 
گلهمندي را با مالیمت و در قالب  گزارشهاي رسانهاي به گوش مسئوالن رساندهاند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی  
و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوعهاي مختلف، متفاوت  بوده است. عوامل بسیاري از جمله  
گرانی و تورم، وعدههاي بدون عمل برخی مسئوالن، بیتوجهی به وضعیت زندگی مردم، بیثباتی سیاستهاي
اقتصادي، ناکارآمدي برخی از مسئوالن، فسادهاي مالی کالن و... موجبات نارضایتی و  اغتشاشات  مردمی را بهوجود
آوردهاند و از آنجا که مردم  یک جامعه اصلیترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدي جدي براي 
ازاینرو، راهکارهایی براي اصالح برخی رویهها که به  امنیت اجتماعی -  اقتصادي در بلندمدت به شمار میآید. 
جهادي   مدیریت  خصوصیسازي،  گسترش  که  عبارتاند  از:  میشود  ارایه  شوند،  منجر  مردم  نارضایتی  کاهش 

مسئوالن و استفاده از مدیران جهادي و اهل عمل، برخورد جدي با مفاسد اقتصادي و ترویج شایستهساالري. 
کلیدواژه: نارضایتی، اغتشاش، امنیت اقتصادي، بی ثباتی.



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

زمینه هاى نارضایتى و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادى
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تضعیف و زمینه براي سلطه دیگران و تحت فشار قرار  

 شود.  دادن کشور از جهات مختلف فراهم می 

مهم از  برخی  گزارش  این  و در  عوامل  ترین 

نارضایتی مردم از نگاه اقتصادي تبیین  هاي بروز  زمینه

و مالحظات امنیت اقتصادي نارضایتی مردم      شودمی

گیرد و در نهایت، راهکارهایی مورد بررسی قرار می

 شود. براي کاهش نارضایتی مردم جامعه ارایه می

 

زم  یتینارضا   یل دال  تبیین -۱ و   هايینهمردم 
 کشور   در  اغتشاشات

هاي اخیر و با گذشت زمان  رسد در سالبه نظر می

از وضعیت  مردم  نارضایتی  و حجم  میزان  بر  بیشتر 

و   است  شده  افزوده  کشور،    وضوح بهاقتصادي 

شود که فاصله بین دولت و مردم افزایش مشاهده می

بررسی براساس  است.  گرفته، یافته  صورت  هاي 

آنان    اعتمادي مردم نسبت به مسئوالن و نارضایتیبی

درصد بوده که نسبت به   75از شرایط موجود حدود  

 .1هاي گذشته روندي افزایشی داشته است سال

وضعیت   از  مردم  نارضایتی  دالیل  به  نگاهی  با 

ها و دالیل نارضایتی  شود که ریشه موجود، مشاهده می 

می  و  نیست  پنهان  و  پیچیده  خیلی  را  آنها  آنها  توان 

آنها گام برداشت. در    شناسایی کرد و در راستاي رفع 

در    اغتشاشات ، عمده دالیل نارضایتی و  1شکل شماره  

 جامعه از نگاه اقتصادي ارایه شده است.  

 ر  جامعه  د  اغتشاشاتهاي بروز نارضایتی و زمینه  -1شکل  

 
 . 1398انجمن مددکاري ایران،  -1

تورم و گرانی 

خویشاوندساالري 

ناکارآمدي مسئوالن 

وعده هاي بدون عمل 

سیاست هاي نامتعادل و 
بی ثبات 

عدم دسترسی مردم به 
امکانات رفاهی

شعارزدگی اقتصادي

وضعیت رفاه عمومی

به وضعیتتوجهی بی
زندگی مردم 

فساد مالی برخی 
مسئوالن



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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 مسئوالن  ناکارآمدي -1-1

بتوان مهم را که در شاید  نارضایتی مردم  دلیل  ترین 

با   مواقع  است،    اغتشاشاتبرخی  شده  داده  نشان 

دانست.  دولتمردان  برخی  و  مسئوالن  ناکارآمدي 

بر  سیاست  مستقیمی  تأثیر  دولت  ناکارآمد  هاي 

اقتصاد کشور  و  معیشت  در حوزه  کنونی  مشکالت 

هاي برخی مسئوالن موجب داشته است. سوءمدیریت

ثروت و  منابع  که  است  جمله:  شده  از  کشور  هاي 

نی و... به نحو احسن ذخایر نفتی، گازي و مواد معد

آن، مشکالت اقتصادي بسیاري   تبعبهاستفاده نشوند و  

براي مردم ایجاد شود. این نکته مهم است که بیشتر  

و  دارند  داخلی  منشأ  کشور  اقتصادي  مشکالت 

تحریم به  ریشه  ارتباطی  مسئوالن  برخی  ندارند.  ها 

سیاست در  را  مردمی  نارضایتی  و  هاي مشکالت 

اوضاع یم  وجوجستترامپ   مسبب  را  آن  و  کنند 

هاي دانند. گرچه سیاستاقتصادي نامطلوب مردم می

  تأثیرما بی  کشور  اقتصادي  شرایط  بر  سایر کشورها  

 هايسیاست   تأثیر  از  کمتر مراتب  به  آن  تأثیر  اما  نیست،

  .1است مردم معیشتی  و اقتصادي رفاه بر داخلی

   مردم  زندگی  وضعیت به توجهیبی -1-2

نقش عوامل   مردم  نارضایتی  گسترش  در  مختلفی 

می آنها  جمله  از  که  راهبرد  دارند  یک  نبود  به  توان 

گفت براي  مشخص  و  جانب منظم  از  مردم  با  وگو 

اي براي  دولت اشاره کرد. از آنجا که مکانی یا رسانه 

مردم  زندگی  از  دقیقی  تصویر  انعکاس  و  بازتاب 

ات تصمیماتی  مسئوالن  از  بسیاري  ندارد،  خاذ وجود 

 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس    ،محمدحسن فرهنگی  -1

 .شوراي اسالمی

الشعاع قرار شدت زندگی مردم را تحتکنند که بهمی

دانند یا دهد، اما متأسفانه آنها یا این مسئله را نمیمی

ی که ادعا در صورتتوجه هستند.  اینکه نسبت به آن بی

اطالع یبکنند از تأثیر تصمیمات خود بر زندگی مردم  

 یدنظر کرد. جداند، باید  در جایگاه شغلی آنان تبوده 

هزار   167تقریباً با    1398راي مثال، بودجه سال  ب

میلیارد تومان کسري تصویب شد که در نهایت، در 

از   1398سال   استقراض  یا  اوراق  فروش  مجوز  با 

تزریق    شبکه  و   مرکزي  بانک اقتصاد  به  پول  بانکی، 

شد. این پول به پول پرقدرت تبدیل شد و متأسفانه 

شدت وضعیت ایجاد شده، بهتورم ایجاد کرد که تورم  

زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد و شکاف طبقاتی 

متأسفانه   کرد.  ایجاد  سال    کار  ین ازیادي    1399در 

به    1399دوباره تکرار شد و کسري بودجه در سال  

خود نوبهبههزار میلیارد تومان رسید که این هم،    273

داشت مردم  زندگی  بر  بسیاري  منفی  . 2پیامدهاي 

مونه بیان شده تنها یکی از هزاران تصمیمی است که ن

شود بدون اینکه به  سالیانه توسط مسئوالن گرفته می

 عواقب ناشی از آن بر مردم توجهی شود. 

   یو گران تورم -1-3

تازه اتفاق  کشور  در  قیمت  در   تغییرات  نیست.  اي 

اقتصاد وجود  نیز تغییرات قیمت و تورم در  گذشته 

هاي اخیر تغییرات قیمت و افزایش  لداشته، اما در سا 

لحظه کاالهاي تورم  قیمت  افزایش  است.  شده  اي 

افزایش   ماه بهااجارهاساسی،  در  و...  مسکن  هاي ي 

به است.   اخیر  داده  قرار  فشار  تحت  را  مردم  شدت 

  دي   12  مجلس،   هايپژوهش   مرکز  رییس   زاکانی،  علیرضا  -2
1399 . 



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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متغیرهاي اقتصادي بسیاري وجود دارند که بتوانند به 

شوند،   منجر  اغتشاشات  بروز  و  مردم  اما نارضایتی 

تورم و گرانی از جمله متغیرهاي اقتصادي هستند که 

به هر نحوي شده با خرید یک نان با    هرروزهمردم  

توانند هرگونه افزایش قیمت آن سروکار دارند و می

اي  لمس کنند. به همین علت، در لحظه  صورت  بهرا  

باالیی  اهمیت  از  تورم  اقتصادي  متغیرهاي  بین 

تواند یک جامعه را آرام می  ییتنهابهبرخوردار است و  

-یا متشنج کند. از جمله اعتراضات و اغتشاشات به

توان به اعتراضات هاي اخیر، میوجود آمده در سال

به دلیل افزایش قیمت بنزین اشاره کرد که    1398دي  

در بسیاري از شهرهاي کشور مردم اعتراضات خود 

ه خیابانی به را  اغتشاشاترا با خشونت نشان دادند و  

 افتاد.  

 هاي بدون عمل وعده -1-4

سال برهه  در  هر  در  مسئوالن  از  بسیاري  اخیر  هاي 

هایی به مردم دادند و متأسفانه بسیاري از زمانی وعده

آنها به مرحله اجرا نرسیده و در حد حرف باقی مانده  

به مردم داده میاست. بیشتر وعده شود در  هایی که 

اسالمی شوراي  مجلس  انتخابات  انتخابات   زمان  و 

جمهوري بوده است که مردم با هزاران امید و  ریاست 

وعده به  دلخوشی  و  پاي  آرزو  شده،  داده  که  هایی 

رفتهصندوق رأي  یا  هاي  مسئوالن  متأسفانه  اما  اند، 

هاي  اند یا اینکه وعدههاي خود را فراموش کردهوعده

وعده ابتدا  از  جدول آنها  در  است.  نبوده  بیش  اي 

محقق نشدند،   تنهانههایی که  رخی از وعده، ب1شماره  

تر کردند، ارایه  بلکه وضعیت اقتصادي مردم را وخیم

 شده است.  

 عمل مسئوالن هاي بی برخی از وعده  - 1جدول  

 تغییر  میزان دي دوم هفته  در قیمت )يد یل(اوا اظهار روز در قیمت اعالمی  سیاست سمت مسئول 
 افزایش %   11/ 6 تومان  12.950 تومان  11.600 ارز نرخکاهش  دستور جمهوري ییسر

 افزایش%  200 تومان  3000 تومان  1000 بنزین قیمت افزایش عدم نفت  وزیر
 افزایش %  15 )ید(پرا تومان میلیون 54 )ید(پرا تومان میلیون 47 خودرو  قیمت در تعادل برقراري صمت وزیر
 افزایش  %3/ 6 تومان  میلیون 13.5 تومان میلیون 13.03 (متوسط)  ملک شدن ارزان شهرسازي و راه وزیر

 افزایش %  2/ 7 تومان 12.950 تومان  12.600 ارز  نرخ کاهش مرکزي  بانک رییس
 . 419614قادري،  سحر  )،1398نیوز ( تجارت: مأخذ

شود، ، مشاهده می1طور که در جدول شماره  همان

رتبه به یعالهاي  هایی که توسط مقامبرخی از وعده

محقق   برعکس  متأسفانه  است،  شده  داده  مردم 

که شده شود  گرفته  نظر  در  شرایطی  اگر  حال،  اند. 

ها را در دستور کار خود قرار داده و مردم این وعده

ریزي کرده ر و... برنامهبه امید ارزانی خانه، ارزانی دال

یعی است که بعد از تحقق برعکس چنین  طبباشند،  

بیوعده مسئوالن  برخی  به  نسبت  مردم  اعتماد  هایی 

 شوند و نارضایتی خود از آنان را نشان دهند. 

 ثبات بی و نامتعادل هايسیاست -1-5

توجهی و هاي کشور در بیبخشی از مسایل و بحران

اقتصادي ریشه  -هاي اجتماعیسیاست اعتنایی به  بی

نامتعادل و بیدارد. سیاست  ناکارآمد،  تنها  هاي  ثبات 

کشورهاي   در   توسعهدرحالمختص  حتی  و  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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یافته و ثروتمندي مانند آمریکا هم توسعهکشورهاي  

شود. حتی اعتراضات اخیر در کشور آمریکا  دیده می

یین کرد. گذاري تبتوان با ناکارآمدي سیاسترا نیز می

ثبات در هاي نامتعادل و بیتوان سیاست بنابراین، می

در  مهمی  عامل  را  اجتماعی  و حتی  اقتصادي  زمینه 

زمینه بروز نارضایتی و اغتشاشات در جامعه دانست. 

فساد مالی برخی مسئوالن -1-6

سال  برخی  در  توسط  بسیاري  فسادهاي  اخیر  هاي 

دراست. این  هاي مختلف رخ داده  مسئوالن در سازمان 

سال حال  این  در  مردم  زندگی  وضعیت  که  است  های 

بیداد    روز روزبه  در کشور  طبقاتی  فاصله  و  بدتر شده 

، برخی فسادهاي مالی کالن  2کند. در جدول شماره  می 

 هاي اخیر ارایه شده است.  در کشور در سال 

 هاي مالی کالن در کشور فهرست برخی فساد - 2جدول  

رفتهازدستمبلغ  نوع فساد سال وقوع 
 میلیون دالر  124 گم شدن دکل نفتی  1394
 میلیارد تومان  8000 اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه  1395
 میلیارد تومان  23نجومی حقوق 1395
 میلیارد تومان  2200 امالك نجومی  1395
 میلیارد تومان  100حدود  وزارت نفت اختالس در  1396

 ي کمیسیون آموزش مجلس. هاگزارش مأخذ: 

شود، ، مشاهده می2طور که در جدول شماره  همان

هاي اخیر رقم مالی  فسادهاي کالن رخ داده در سال

شوند. طبیعی است در شرایطی که باالیی را شامل می

امروزه مردم توانایی خرید بسیاري از اقالم ضروري  

یدن و دیدن  شنند با  او مورد نیاز خود را از دست داده 

چنین فسادهایی معترض شوند و از مسئوالن مربوط 

بیشتر   مالی  فسادهاي  میزان  هرچه  باشند.  ناراضی 

باشد، نارضایتی مردم هم افزایش خواهد یافت و حتی  

با   را  خود  است  ممکن  آنان  نارضایتی  شدت 

اغتشاشات خیابانی نشان دهد. 

خویشاوندساالري  -1-7

ادار  از  بسیاري  سازمان ه در  و  مشاهده  ها  دولتی  هاي 

گونه سابقه  یچ ه شود افرادي مشغول به کار هستند که  می 

خود را ندارند و    شغل تحصیلی یا حتی شغلی مرتبط با  

و   پست  داراي  خود  خانواده  اعضاي  پشتوانه  به  تنها 

ی است که بسیاري از جوانان  در حال اند. این  سمت شده 

دانشگاه یل تحص  بهترین  در  امکان  ها کرده  کشور  ي 

استخدامی ندارند و بیکار هستند. متأسفانه در بسیاري از  

دولتی  سازمان  به  یسته شا هاي  را  خود  جاي  ساالري 

موجبات   قضیه  همین  و  داده  خویشاوندساالري 

 جوانان را فراهم آورده است.    اغتشاش نارضایتی و  

هاي برخی مسئوالن موجب شده  سوءمدیریت 
ثروت  و  منابع  که  از جمله:  است  هاي کشور 

ذخایر نفتی، گازي و مواد معدنی و... به نحو  
آن، مشکالت    تبع به احسن استفاده نشوند و  

 اقتصادي بسیاري براي مردم ایجاد شود. 



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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مالحظات امنیت اقتصادي  -۲
ناراضی  بسیاري از مردم از شرایط اقتصادي موجود  

هستند. بسیاري از خانوارها از سنگینی بار زندگی،  

یدکنندگان  تول ها و... و بسیاري از  عدم تأمین هزینه 

نبودن   سودده  و  رونق  عدم  و  بازار  رکود  از 

ناراضی هستند. افراد مشغول به تحصیل    وکار کسب 

با توجه به شرایط موجود و اطرافیان خود از آینده  

با اضطراب فراوان در  شغلی خود نگران هستند و  

می  گام  مسیري  و  هر  گروه  هر  واقع،  در  گذارند. 

زندگی   و  شغل  با  متناسب  جامعه  مردم  از  قشري 

 هایی دارند.  خود نارضایتی 

به مهم اقتصادي  دیدگاه  از  که  عواملی  ترین 

به   قبل  بخش  در  است  شده  منجر  آنان  نارضایتی 

ناکارآمدي مسئوالن مثال،  براي  بیان شدند؛  ،تفصیل 

در  بی از  یاستسثباتی  و...  بدقولی مسئوالن  گذاري، 

جمله عوامل اقتصادي مستقیم و غیرمستقیمی هستند  

بروز   و  مردم  نارضایتی  موجب  در   اغتشاشاتکه 

شوند. ایجاد نارضایتی در مردم تبعاتی دارد،  جامعه می

ترین سرمایه آن جامعه به زیرا مردم یک جامعه اصلی

ی که از مدیریت و شرایط تدر صورآیند و  شمار می

کوتاه در  شاید  باشند  ناراضی  خود  این کشور  مدت 

نارضایتی تنها  به صورت لفظی و گاهی با اغتشاشات 

خود را نشان دهد، اما در بلندمدت به از دست رفتن 

می منجر  کشور  انسانی  مثال، سرمایه  براي  شود؛ 

بسیاري از مردم به دلیل نارضایتی و عدم رسیدگی به 

و شکا شوند  خارج  کشور  از  است  ممکن  یتشان 

ها افزایش و جمعیت پویاي مرور این نوع مهاجرتبه

کشور کاهش یابد. 

نوع دیگر پیامدهاي این نارضایتی آن است که اگر  

هاي آنان توجه نشود  هاي مردم و نارضایتیبه شکایت

نمی  نشود،  برداشته  گامی  آن  براي  مردم  و  از  توان 

اقع حساس و ضروري در صحنه  انتظار داشت در مو

حاضر شوند و خود را همراه و همگام کشور بدانند. 

کشور  در  که  اقدامی  و  فعالیت  نوع  هر  بنابراین، 

گیرد باید براي ایجاد رفاه مردم باشد، زیرا  صورت می

اصلیهمان مردم  شد،  بیان  که  و  طور  سرمایه  ترین 

ده ی که مردم نادیدر صورتگاه یک کشور هستند.  تکیه

گرفته شوند، با گذشت زمان و در بلندمدت، امنیت 

می  -اقتصادي بین  از  کشور  شاهد اجتماعی  و  رود 

ازاین بود.  خواهیم  کشور  بر  بیگانگان  رو،سلطه 

از  مردم  نارضایتی  دالیل  به  توجه  با  است  ضروري 

اقدام آنها،  رفع  براي  و  اقتصادي  در  دیدگاه  هایی  

بخش   در  گیرد.  قرار  کار  از دستور  برخی  بعد 

شوند. هاي پیشنهادي ارایه میاقدام 

بندي و راهکارها جمع 
هاي نارضایتی و  تبیین زمینه  منظور به گزارش حاضر  

اغتشاشات در جامعه با نگاه اقتصادي نگاشته شده  

و   نارضایتی  بروز  در  بسیاري  عوامل  است. 

اغتشاشات در جامعه نقش دارند که از جمله عوامل  

می  بی توا اقتصادي  مسئوالن،  ناکارآمدي  به  ثباتین 

اقتصادي سیاست  اجتماعی،  - هاي 

برخی   توسط  کالن  فسادهاي  خویشاوندساالري، 

تورم،   و  گرانی  وضعیت  ی ب مسئوالن،  به  توجهی 

هاي بدون عمل و... اشاره کرد.  زندگی مردم، وعده 

برسد برخی از موارد    به نظر در نگاه نخست، شاید  



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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با کنکاش و بررسی عمیق    جنبه اقتصادي ندارند، اما 

موارد    وضوح به ها  موضوع  تمام  که  است  مشخص 

را می  بررسی کرد؛  بیان شده  اقتصادي  نگاه  با  توان 

براي مثال، خویشاوندساالري به روي کار آمدن افراد  

از   برخی  در  بدون تخصص و مهارت الزم  ناالیق، 

مشاغل تخصصی منجر شده است. به موجب همین  

کرده و  یل تحص یاري از جوانان  خویشاوندساالري بس 

اند و به دلیل نداشتن شغل و  متخصص بیکار مانده 

در جوانان   زیادي  نارضایتی  مناسب،  درآمدي  منبع 

به یل تحص  دیگر  کرده  مثالی  براي  است.  آمده  وجود 

هاي بدون عمل اشاره کرد، برخی  توان به وعده می 

مسئوالن   اقتصادي    در خصوص از  کالن  متغیرهاي 

اند، مانند افزایش  هایی به مردم داده وعده نظرات و  

نیافتن نرخ ارز، گران نشدن مسکن و افزایش نیافتن  

این   به  استناد  با  مردم  و  اساسی  کاالهاي  قیمت 

اند،  داده هاي مالی خود را انجام  ریزي ها برنامه وعده 

بیشتر   کوتاهی،  زمان  مدت  گذشت  با  متأسفانه  اما 

ودند برعکس محقق  مواردي که مسئوالن قول داده ب 

شدند، نرخ ارز افزایش یافت، قیمت کاالهاي اساسی  

روروبه با افزایش    بها اجاره زیاد شد، قیمت مسکن و  

هاي بدون عمل با تأثیر بر  رو، وعده شد و...  ازاین 

را   آنان  نارضایتی  عامل  مردم  اقتصادي  تصمیمات 

 فراهم آورده است.  

م و گسترش  هایی در بین مردادامه چنین نارضایتی

اقتصادي   روزروزبه تبعات  زیادي    - آن  بهاجتماعی 

موجب    دنبال کاهش یبدارد؛  مسئوالن،  به  اعتمادي 

انگیزه جوانان براي تحصیل و کسب مهارت، افزایش  

انسانی  کاهش سرمایه  پویاي جامعه،  قشر  مهاجرت 

تواند در بلندمدت استقالل کشور شود که میو... می

رو، راهکارهایی براي  .  ازاین را  با خطر مواجه کند

رویه مردم  اصالح  نارضایتی  کاهش  و  مدیریتی  هاي 

از:  اندعبارتشوند که ارایه می

سازي گسترش خصوصی -

طور که بیان شد، یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد همان

بی جامعه،  در  اقتصادينارضایتی  تصمیمات  -ثباتی 

بی  این  دالیل  از  یکی  است.  وجواجتماعی  د ثباتی 

گیري در دولت است. به تعداد زیادي مراکز تصمیم

دولت   از  یشبعبارتی،  و  یافته  گسترش  ازاندازه 

هم در  مطلوبی  سازمانمدیریت  هايجهتی 

برخوردار   ازایننزیرمجموعه  پیشنهاد یست.  رو، 

دولت    دستور کار سازي واقعی در  شود خصوصیمی

هاي الزم قرار گیرد و با تدوین برنامه راهبردي اقدام

خصوصی سازمانبراي  زیرمجموعه  سازي  هاي 

 صورت پذیرد. 

مدیران   - از  استفاده  و  مدیریت جهادي مسئوالن 

جهادي و اهل عمل 

جامعه   در  اغتشاشات  ایجاد  به  که  مواردي  از  یکی 

هاي بدون عمل مسئوالن است.  شود، وعدهمنجر می

می نظر  صحبتبه  یا  مسئوالن  را  رسد  خود  هاي 

می توجه  فراموش  کسب  براي  صرفاً  اینکه  یا  کنند 

وعدهکوتاه میمدت  بیان  را  ازاینهایی  رو، کنند. 

شود، مدیریت امور به دست کسانی سپرده  پیشنهاد می

از روحیه جهادي و  عمل گرایی برخوردار  شود که 

شده و با در نظر باشند و نظرات خود را کارشناسی

برسانند؛ عموم  اطالع  به  جوانب  همه  براي    گرفتن 

یافت،   نخواهد  افزایش  ارز  نرخ  که  این وعده  مثال، 



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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موضوعی نیست که بتوان آن را به مردم قول داد، زیرا 

اثرگذار  ارز  نرخ  ثبات  یا  تغییر  بر  بسیاري  عوامل 

کرده هایی خبره و تحصیلرو، اگر گروههستند، ازاین

عنوان کارشناس در کنار مدیران جهادي قرار گیرند،  به

از   میبسیاري  کارشناسی  وعدهنظرات  و  هاي شود 

شود.  غیرممکن به مردم نمی

برخورد جدي با مفاسد اقتصادي -

هیچ  عده شاید  که  نباشد  دردآور  اندازه  این  به  چیز 

اي زیادي از مردم جامعه زیر خط فقر هستند و عده

می دست  از  را  خود  جان  گرسنگی  از  دهند، هم 

طول  ین باا در  چند    هرسالحال،  اختالس  خبرهاي 

شود. در واقع، فساد  میلیاري برخی مسئوالن منتشر می

مسئوالن   حالمالی  مردم  در  زندگی  وضعیت  که  ی 

نارضایتی  اصلی  عوامل  از  یکی  به  نیست  مطلوب 

روکش ف  منظوربهعمومی در جامعه تبدیل شده است.  

نارضایتی نوع  این  پیشنهاد میکردن  شود برخورد ها 

  -ترجیحاً به اطالع مردم هم برسد-جدي و قاطعانه  

با چنین مفاسد اقتصادي صورت گیرد، زیرا زمانی که 

شود  بینند با چنین عوامل مفسدي برخورد میمردم می

می متجلی  آنها  در  رضایت  اما  احساس  درشود، 

قاطع  صورت برخورد  مردم   عدم  مواردي  چنین  با 

عامل بدبختی و شرایط نامطلوب را چنین فسادهایی 

می و  تلقی  و  گاهکنند  خیابانی  اعتراضات  با  ی 

دهند.  اغتشاشات، نارضایتی خود را بروز می

ساالري ترویج شایسته -

و  جوان  قشر  در  نارضایتی  بروز  عوامل  از  یکی 

ساالري و روي کار  یستهشاکرده جامعه، عدم یلتحص

به   که  است  مهارت  و  تخصص  بدون  افراد  آمدن 

افراد   از  زیادي  بسیار  تعداد  و یلتحص بیکاري  کرده 

شود،  رو، پیشنهاد میمتخصص منجر شده است. ازاین 

ساالري باشد. الزمه  یري افراد برمبناي شایستهکارگبه

ساالري نیز فراهم آوردن زیربناهاي مربوط از یستهشا

نی و سازمانی است. در نظر ساختاري، نگرشی، قانو

اصل   اجراي  تالشی یستهشاواقع،  نیازمند  ساالري، 

پی  فرآیند  بلندمدت،  زیرا  است،  مستمر  و  گیر 

خواهی،  ساالري یک فرآیند تلفیقی از شایستهیستهشا

شایستهشایسته شایستهسنجی،  گري،  گزینی، 

پروري است.  داري و شایستهگماري، شایستهشایسته

عوامل درگیر در فرآیند جذب یک  به عبارتی، تمام  

نیرو و حتی خود نیرو باید به این اصل پایبند باشند 

و در تمام مراحل آن را در دستور کار خود قرار دهند. 

این موضوع در بلندمدت و با اهتمام همگانی میسر  

 شود. می
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