
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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  رمزارزها و چین بالک ثیرگذاریأبررسی ت

 اشتغال و تولید بر

 1مرجانه بشخور

چکیده
رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش چین و هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بالک

های دارای پیوندهای پسین و پیشین افزوده بخشافزوده بخش خدمات، ارزشافزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزشارزش

اهش تورم و ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کبا بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت

تواند به بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می

واسطه، ارائه تصاویر ارائه روش پرداخت بیفروشی آنالین مزایایی از جمله: همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده

سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینهو آگاهی از ویژگیچندبعدی برای بررسی دقیق کاال 

های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول

ات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی های تسویه مطالبیا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه

های انتقال ها و... از جمله کانالهای بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمتعملیات، گنجاندن خودکار داده

برداری هرچه بیشتر از این اثرات های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهرهها به سایر بخشاثرات مثبت این فناوری

 و رمزارزها سازیهماهنگ چین،بالک گذاریقانون زمینه در اینترنت بستر از الگوبرداریانجام اقداماتی از جمله مثبت 

 پایش برای کاربری واسط ایجاد سازی،فرهنگ و آموزش تروریسم، مالی تأمین و شوییپول ضد قوانین با چینبالک

شود.چین پیشنهاد میبالک فناوری بر مبتنی کارهایوکسب از های مختلفارایه حمایت دولتی،

.چین، رمزارزها، اقتصاد آنالیناقتصاد بالک واژگان کلیدی:

مقدمه
لوك ب (Block)از دو كلمه (Blockchain) چینبالك

ای زنجیرهو در كل به  ایجاد شده( زنجیره chain) و

اشاره دارد كه به ثبت اطالعات و  هااز بلوك

حاضر فناوری حالدر پردازد.دهی میگزارش

عنوان یک حوزه علمی جدید چین و رمزارزها بهبالك

است، و صنعت تبدیل شده  به مركز توجه دانشگاه

mballameh1398@gmail.com  یرانتهران، ا یر،اقتصادی تدب یتامن یو برآورد اقتصادی، مركز پژوهش یپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومت. 1

شوند ای در نظر گرفته میها فناوری پیشرفتهزیرا این

 های مختلفای برای بخشالعادهكه فواید فوق

چین یک دفتر كل واقع بالكاند. درهمراه داشتهبه

توزیع شده است كه توسط نودهای شبکه محافظت 

شود و قراردادهای اجرا شده بین نودها را ثبت می

كند )برای مثال، پیام فرستاده شده از یک نود به می

شوند چین وارد مینود دیگر(. اطالعاتی كه به بالك



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

بررسى تأثیرگذارى بالك چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال 
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ییر یا حذف شدن را عمومی هستند و قابلیت تغ

ندارند. قراردادهای هوشمند، قراردادهای 

چین ای هستند )كه عموماً در بالكشوندهخوداجرا

صورت طور مستقیم بهشوند( كه مفادشان بهذخیره می

شوند. این فناوری به نویسی نوشته میكدهای برنامه

تواند وضعیت رشد و اشتغال را در طرق مختلف می

 دهد.  اقتصادها بهبود

سو ظهور بازیگران جدید در عرصه از یک

چین و های اقتصادی در نتیجه ظهور بالكفعالیت

روش پرداخت مخصوص به آن یعنی رمزارزها، 

های شغلی جدید موجب ایجاد صنایع و فرصت

ها خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از تکنولوژی

های مختلف اقتصادی، برای مثال، در صنایع و بخش

ها و گاهی تحریک ها و ریسکطریق كاهش هزینه از

ها و در تقاضا یا فروش، موجبات رشد این بخش

نتیجه كل اقتصاد را فراهم خواهد آورد. به عبارت 

چین و رمزارزها با ایجاد فعالیت دیگر، فناوری بالك

گذاری در سرمایه اقتصادی جدید شامل ایجاد فرصت

استخراج و چین و توسعه كاربردهای آن، بالك

فروش وگذاری در ارزهای مجازی، خریدسرمایه

ارزهای مجازی، تولید ارز مجازی ملی، 

گذاری و تالش برای ایجاد والت ارزهای سرمایه

های مجازی، ایجاد صرافی رمزارز، طراحی سکه

طور مستقیم تواند بهها میجدید و عرضه اولیه آن

ای ههای اقتصادی و فرصتموجب ایجاد فعالیت

ها شغلی جدید شود. همچنین استفاده از این فناوری

بهبود مدیریت جمله های مختلف خدماتی ازدر حوزه

فروشی و ... نقل، بیمه، خردهوزنجیره ارزش، حمل

عالوه بر تحریک رشد این بخش موجب تحریک 

های دارای پیوند پسین و پیشین با رشد سایر بخش

نیز موجب تقویت بخش خدمات شده و از این ناحیه 

 رشد و اشتغال شوند. 

زایی توجه به روند نامساعد رشد و اشتغالبا

های اقتصادی در كشور و آثار مخرب آن بر فعالیت

امنیت اقتصادی در قالب كاهش سطح رفاه و افزایش 

تورم، آگاهی از فواید و نحوه تأثیرگذاری این 

انداز جدیدی در تواند چشمها میفناوری

های آتی در اختیار قرار دهد. به همین اریگذسیاست

دلیل در بخش دوم این گزارش به بررسی برخی 

شود. های تأثیرپذیر از این فناوری پرداخته میحوزه

كارگیری این فناوری بر بخش سوم به بیان آثار به

وضعیت امنیت اقتصادی و بخش آخر به بیان برخی 

 شود.راهکارهای پیشنهادی اختصاص داده می

تولید بر رمزارزها . تأثیر1
های مختلف راهچین از رمزارزها و بستر بالك

جمله رشد و توانند بر متغیرهای اقتصادی ازمی

واقع هر تغییری در هر اشتغال تأثیرگذار باشند. در

بخش حقیقی اقتصاد، در طی یک فرآیند زنجیروار به 

 های اقتصادی انتقال خواهد یافت. مروریسایر بخش

چین، بر ادبیات نوظهور در حوزه پیوند بین بالك

رمزارزها و اقتصاد حاكی از آن است كه این بستر 

دنبال آن عمدتاً موجب تقویت بخش خدمات و به

شود. برخی از عمده تقویت تولید و اشتغال می

چین و متعاقب آن سیستم هایی كه بالكحوزه

ی مثبت ها تأثیرگذارتواند بر آنپرداخت رمزارز می



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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داشته باشد عبارتند از: بهبود مدیریت زنجیره ارزش، 

فروشی و گاهی نقل، بیمه و سالمت، خردهوحمل

فروشی، امالك و مستقالت، خدمات هنری عمده

مانند موسیقی و بازی. برای مثال، استفاده از 

كوین در فرآیند ها و پرداخت بیتچینبالك

روش شده و تواند موجب افزایشِ ففروشی میخرده

به موازات، میزان تقاضا برای تولید افزایش خواهد 

گیری از مزایای یافت. در مثالی دیگر، بهره

فرد این تکنولوژی در صنعت گردشگری، بهمنحصر

ضمن افزایش درآمدهای حاصل از این صنعت 

های دیگر تواند موجب تحریک بسیاری از بخشمی

جمله زاقتصادی كه با این بخش پیوند دارند ا

دستی، صنایع غذایی، صنعت  نقل، صنایعوحمل

داری، بهداشت و سالمت شود. بنابراین استفاده هتل

طور مستقیم از طریق افزایش از این تکنولوژی هم به

طور غیرمستقیم افزوده بخش خدمات و هم بهارزش

تواند منجر های تولید میاز طریق تحریک سایر بخش

و در كنار آن افزایش اشتغال به بهبود رشد اقتصادی 

شده در شود. در ادامه به بررسی برخی نظریات ارائه

 شود:این زمینه پرداخته می

كه یحالدرفروشی: کمک به رشد خرده -

 شیافزا ریاخ یهاسال یط نیآنال یهایفروشخرده

 ن،یفروش آنال یاند، در فضاداشته یریچشمگ

ارتباط با  یبرقرار یهافروشان در مورد روشخرده

 ییهاخود با چالش انیمشتر تیو جلب رضا یمشتر

 یبر فناور یمبتن دیجد یراهکارها اند.مواجه شده

1. Jonker

2. Crypto payments

3. Nakamoto

 یبرقرار ندیفرا موجب شده است كه نیچبالك

این  انیمشتر برایو  شود لیتسه یارتباط با مشتر

كاال، در مورد  کی دیاز خر شیپ امکان فراهم شود كه

( با 2018) 1جانکر كسب كنند. كافی آن اطالعات

فروشی هلند، كه محصوالت خود خرده 768بررسی 

را در داخل و خارج از این كشور به فروش 

رسانند، به این نتیجه رسیده است كه عالقه بسیار می

بین  2های رمزینهكارگیری پرداختزیادی برای به

بر اساس این مطالعه  فروشان وجود دارد.خرده

جمله تقاضای مشتری، سود خالص عواملی از

چین بر قصد معامالتی و تالش برای اقتباس از بالك

و استفاده واقعی از این روش پرداخت در حوزه 

فروشی مؤثر هستند. جانکر معتقد است كه به خرده

غیر از عوامل مالی، عوامل غیرمالی نیز بر میزان 

ها مؤثر فروشیدر خرده پذیرش این تکنولوژی

دهندگان هستند. برای مثال، او معتقد است كه ارائه

فروشان، عنوان واسطه بین خردهخدماتی كه به

های پرداخت دهندگان سیستمها و ارائهمشتریان آن

های كنند، در تسهیل رقابت و ابداع در روشعمل می

های آنالین نقش مهمی بازی فروشیخرده پرداخت

( معتقد است رمزارزها ـ 2008) 3ند. ناكاموتوكنمی

ـ تکنولوژی پرداخت جدیدی را ارائه مانند بیت كوین 

كنندگان را كنندگان و دریافتدهند، كه پرداختمی

طور سازد كه ارزش مورد نظر را بهقادر می

الکترونیکی و ناشناس به یکدیگر منتقل كنند، بدون 

م مورد اعتماد، نیاز به استفاده از خدمات شخص سو



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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مانند نهادهای مالی. این ویژگی به فعاالن اقتصادی 

كند تا به ورای بازار پرداخت خرد سنتی كه كمک می

گذاری شده دارای نهادهای خدمات پرداخت قانون

است، حركت كنند.

دلیل عدم آشنایی معموالً در خریدهای آنالین، به

و آگاهی كافی از خصوصیات كاالها، كاالی 

شده مورد قبول واقع نشده و مرجوع خواهد خریداری

شده از سوی آمازون، شد. مطابق برخی آمارهای اعالم

های آنالین جهان، ترین فروشگاهیکی از بزرگ

 یبرا یمشکل بزرگ ،كاالها یمرجوع

بالغ  یاست كه ساالنه رقم نیآنال یهایفروشخرده

 كه در این فرآیند،، چراشودیدالر م اردیلیم 260بر

اغلب خراب شده،  یمرجوع یكاالها یبندبسته

 برنهیفروش اغلب هز ةبه چرخ االهاك نیبازگرداندن ا

شروع  ییابتدا ینسبت به روزها انیاست و مشتر

 دارند. یبهتر یمرجوعكار آمازون، انتظار خدمات به

چین بر فعالیت های تأثیرگذاری بالكیکی از كانال

كردن محتوا با استفاده از  زهیدموكراتفروشی، خرده

 مانند یدیپلتفرم جد تحت نیچبالك یفناور

(Cappasity )فروشانخرده پلتفرم این در. است 

 تصاویر توانندمی وب دهندگانتوسعه و آنالین

 آن از و بگذارند اشتراك به ند،كن ایجاد بعدیسه

 نیبه خالقان ا نیچبالك یفناور .كنند كسب درآمد

كه  دهدیامکان را م نیآن ا انینوع محتوا و مشتر

به  1همتابههمتا یهاشبکه قیخود را از طر یمحتوا

طور بهخالقان محتوا  بیترتنیااشتراك بگذارند. به

و  كنندیكار م ینترنتیفروشان ابا خرده میمستق

1. Peer-to-peer

. فروشندیها مبه آن میطور مستقخود را به یمحتوا

 یهاشركت یبرا نیچبالك یعالوه، فناوربه

كه  یافراد یحت ای یریتصو یمحتوا دیتر تولكوچک

امکان را فراهم كرده كه  نیفعالند ا نهیزم نیدر ا

 و از آن كسب درآمد كنند. دیخود را تول ریتصاو

 App) مانند یجز مراكز متمركزبهاز سوی دیگر، 

Store )و (Google Play) ،چین شبکه بالك

كه  كندیم جادیا یپلتفرم رمتمركزیغ یراهکارها

ی ابیافزار در آن قادر به بازاردهندگان نرمتوسعه

 نیهستند و ا انیخود با مشتر یمحتوا مستقیم

تا  كندیافزار كمک موشان نرمفرموضوع به خرده

طور همزمان و به رعتسمحصوالت خود را به

، (Spheris) نامشركت به کی كنند. عیو توز یابیبازار

است تا مراكز  یپلتفرم نیچن جادیا یدر تالش برا

 ةفناوران یافزار را با راهکارهانرم عیمتمركز توز

 (.Buck, 2017) كند نیگزیجا رمتمركزیغ

كانال دیگر، توجه به ویژگی ذاتی فناوری 

 چینبالكستفاده از فناوری چین است. ابالك

های تواند امنیت را افزایش داده، امکان كنترل دادهمی

ها بدهد و ابزارهای خصوصی و شخصی را به مشتری

ترتیب این . بدینوجود آوردجدیدی برای بازاریابی به

با دقت  شود تایفراهم مها فروشخردهامکان برای 

ها را برآورده كنند و ارزش بیشتری نیازهای مشتری

همچنین ها فروشخرده. ه دهندئها ارابیشتری به آن

 بر مبتنی گرتوصیه هایسیستم توانند با استفاده ازمی

ها را شناسایی كرده نیازهای مشتری ،مصنوعی هوش

اً ها نشان دهند كه دقیقو تبلیغات محصوالتی را به آن



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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ترتیب، امکان اینگیرند. بههمان نیازها را هدف می

های تبلیغاتی وجود خواهد داشت سازی هزینهبهینه

هایی كه توانند به مشترینتیجه تولیدكنندگان میو در

ه اطالعات شخصی خود هستند، ئحاضر به ارا

زمانی كه د. در مقابل، های بهتری بدهنپاداش

چین مبتنی بر بالكهای اشتراك داده سیستم

توانند نیازها و ها نیز میسازی شوند، مشتریپیاده

ترجیحات خود را به تولیدكنندگان اطالع دهند. 

صورت یک قرارداد هوشمند ارسال لیست خرید به

ای از این كار باشد. از آنجایی كه در تواند نمونهمی

توان چنین كارهایی را به كمک اینترنت اشیا آینده می

تواند چین میها واگذار كرد، بالكها و ماشینرباتبه 

زیرساختی پراهمیت برای دنیایی باشد كه در آن همه 

)رجب،  شوندصورت خودكار انجام میخریدها به

، 2؛ كارسون و همکاران2020، 1كیوگ و تریبلمیر

 (. 2018، 3؛ ارتمل2018

 نیچبالك نقل:وآفرینی در مسافرت و حملنقش -

های غیرمتمركز از اند برای ایجاد نسخهتومی

استفاده نقل عمومی وهمتای حملبههمتا هایبرنامه

 اجازه كاربران و اتومبیل مالکان به هابرنامه كند. این

 ایمن ایشیوه به را خود ضوابط و شرایط كه دهدمی

همچنین،  .كنند تنظیم ثالث شخص به نیاز بدون و

این شده در های الکترونیکی تعبیهپولاستفاده از كیف 

طور شود كه مالکان اتومبیل بتوانند بهباعث می برنامه

خودكار هزینه پارك، عوارض بزرگراه و شارژ 

1. Rejeb, Keogh and Treiblmaier

2. Carson, Romanelli, Walsh and Zhumaev

3. Ertemel

4. Carter nad Koh

5. Yuan, Wang

شناسایی  .الکتریکی وسیله نقلیه خود را بپردازند

ترین راننده، تخمین حدودی زمان رسیدن نزدیک

ارائه  ترین جایگاه سوخت وراننده، شناسایی نزدیک

جمله مزایای دیگر استفاده از های رقابتی، ازقیمت

چین و رمزارزها در حوزه خدمات بستر بالك

پلتفرم،  نیدر ا گرینکته مثبت دنقل است. وحمل

بستر است.  نیباز در امتن تیبا قابل یسینوبرنامه

 یهااریتوانند معیدهندگان متوسعه لیدلنیهمبه

)كارتر  كنند یسازادهید را پفرد و مدنظر خوبهمنحصر

 (.2016، 5؛ یوآنگ و ونگ2018، 4و كو

نامتمركز در  و مهم نیچبالك یهاپروژه جملهاز

 و( Ridecoin) توان بهینقل، موصنعت حمل

(La’Zooz )هیدو پروژه در مراحل اول نیاشاره كرد. ا 

توجه به اطالعات حاضر باحالهستند و در یریگشکل

 نیتردو پروژه، مهم نیا( white paper) شده درذكر

 كرد: فیگونه توصنیتوان ایها را مآن یهاتفاوت

 میارتباط مستق جادیدنبال ابه ( تنهاRidecoin) پلتفرم»

. طبق اظهارات «مسافر و راننده است نیمتمركز بریو غ

پروژه  نیا یی، هدف نها(white paper) شده درانیب

حداكثر دستمزد توسط  افتیمسافر و در نهیكاهش هز

كامل در مبادالت و  تیشفاف جادیراننده و ا

توان خود را از دو  فرمپلت نیانتقاالت است. اونقل

 افتیبستر در نیا یشده برا گرفته نظر توكن در

منظور انجام تراكنش و ها بهاز توكن یکیكند. یم

 شود.یاستفاده م یگذارهیسرمامنظور به یگرید

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Charles-Carter-2158659692


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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شناخته شده ( La’Zooz) كه تحت عنوان یاپروژه

 نهیمتمركز در زمریباز و غمتن ینیچبالك دهیا کی زین

 یریگنقل است، كه در حال شکلوصنعت حمل

 یپروژه، انتقال مسافران نیا ییباشد. هدف نهایم

مشترك با راننده قرار دارند. در  ریمس کیاست كه در 

است كه مدنظر  یاطهنق ر،یمس یانینقطه پا ،یمدل سنت

صورت راننده به کرد،یرو نیاما در ا ،مسافر است

 ریهم مس یكه با و یخود را با مسافران ریناشناس مس

توجه گذارد. بایاشتراك مهستند، در داخل برنامه به

مشخص خود را  ریراننده ناچار است مس كهنیبه ا

صورت همزمان چند نفر را )كه تواند بهیكند، م یط

دارند( با خود همراه كرده و در  یمشترك ریمس یوبا 

 یینها نهیهز كند. مسلماً افتیدر هیكار كرا نیا یازا

 یهایتر از استفاده از تاكسنییپا اریمسافران بس یبرا

 نیانتقال چندخاطر به زیراننده ن یاست. از طرف یسنت

 افتیرا در مجموع در یشتریخود، مبلغ ب رینفر در مس

از  نی، طرف(La’Zooz) پروتکل ساسكند. بر ایم

 پاداش، توكن نیپاداش برخوردار خواهند بود كه ا

(zooz )باشدیم (Jackson, 2018.) 

مدیریت : 1کمک به بهبود مدیریت زنجیره تأمین -

اطالعات مربوط به ذخیره جریان كاالها، خدمات و 

خام، ساخت محصوالت و همچنین و انتقال مواد

عنوان شده از یک نقطه به مقصد، بهكاالهای تکمیل

شود. یک زنجیره مدیریت زنجیره تأمین نامیده می

ها، ای از اشخاص، سازمان(، شبکهSCMعرضه در )

هایی است كه كارها، منابع و همچنین فناوریوكسب

شوند. محصول یا خدمات تلفیق میدر تولید 

1. Supply chain management (SCM)

تواند سازی مناسب مدیریت زنجیره تأمین میپیاده

منافعی مانند افزایش فروش و درآمد، كاهش تقلب، 

دنبال های سربار و افزایش كیفیت را بهكاهش هزینه

داشته باشد. مدیریت مناسب این زنجیره همچنین 

بخشیدن به تولید و توزیع خواهد منجر به سرعت

د. اتصال یکپارچه عناصر مختلف در یک زنجیره ش

كار وتدریج در طی دوره حیات یک كسبتأمین به

ترتیب زنجیره ممکن است مخدوش شود و بدین

هایی كه جمله چالشتأمین دچار ناكارآمدی شود. از

یک شبکه تأمین ممکن است با آن مواجه باشد 

عبارتند از:

 تنظیم شبکه توزیع: یکی از تصمیمات•

استراتژیک در زنجیره تأمین، طراحی شبکه 

توزیع در زنجیره است كه تأثیر فراوانی بر 

ها و همچنین سطح رضایتمندی مشتریان هزینه

دارد. طراحی شبکه توزیع شامل تعیین تعداد و 

موقعیت تسهیالت و همچنین چگونگی 

تخصیص مشتریان در شبکه و تعیین میزان حمل 

وناگون به مقاصد كاالهای مختلف از مبادی گ

ای است كه گونهمتفاوت در شبکه توزیع، به

تقاضای تمامی مشتریان با كمترین هزینه و 

های موجود برآورده گردد.توجه به محدودیتبا

استراتژی توزیع: شامل مسائلی پیرامون كنترل •

عامل متمركز، غیرمتمركز و عامل مشترك، طرح 

نقل ونقل مستقیم، حملوتحویل كه شامل حمل

ای، تحویل مستقیم به انبار، حلقه بسته نقطه

نقل است.ونقل و شکل حملوحمل



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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گردش اطالعات: تركیب همه فرآیندها از طریق •

منظور تسهیم اطالعات باارزش زنجیره تأمین به

نقل و وها، موجودی، حملبینیكه شامل پیش

همکاری بالقوه است. 

 و مواد مدیریت موجودی: كنترل موجودی كاال•

اولیه در انبار دغدغه همیشگی مدیران است 

های مختلفی عنوان واسطه بخشكه انبار بهچرا

فروش نقش مؤثری در ومانند تداركات، تولید

كند و ادامه فعالیت و پویایی مؤسسات بازی می

از سویی دیگر بخش عظیمی از دارایی مؤسسه 

)موجودی كاال و محصوالت( در آن ذخیره 

.شودمی

هایی برای تبادل جریان نقدینگی: تشریح شیوه•

وجوه در سرتاسر زنجیره تأمین و همچنین تهیه 

و تنظیم شرایط پرداخت. 

جویی در ها و صرفهمنظور حل این چالشبه

هایی در زنجیره تأمین مورد استفاه ها، فناوریهزینه

چین است. ها بالكجمله آنقرار گرفته است كه از

های صنعت تواند به بسیاری از چالشچین میبالك

عنوان یک جایگزین كارا و مناسب زنجیره تأمین به

های متمركز مانند نگهداری و ردیابی برای پایگاه

محصوالت پیچیده مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی 

واقع قابلیت چین كه درخاص تکنولوژی بالك

كارها و وكسبتمركززدایی است، امکان ایجاد 

تر را فراهم تر و امنصورت منعطفعملیات به

های مختلف در ارائه آورد. در صورتی كه شركتمی

خدمات و محصوالت خود موفق به استفاده از این 

1. Verma

چین افزایش پیدا تکنولوژی شوند، اعتماد به بالك

تواند (. این تکنولوژی می1398كند )بشیری، می

ات در زنجیره تأمین شامل ای از اطالعحجم گسترده

مکان، زمان ورود و خروج، جزئیات پرسنل مربوط 

بندی و ... نقل، درجه حرارت، شرایط بستهوبه حمل

توان گفت (. می2018، 1را در بر گیرد )ورما

واقع بدون مرز است و چین درهای بالكپتانسیل

خألهای موجود در زنجیره تأمین را رفع نموده و آن 

تواند مزایای فراوانی چین میبخشد. بالكمی را بهبود

همراه داشته باشد كه عبارتند از: برای زنجیره تأمین به

كاهش یا حذف تقلب و خطاها، بهبود مدیریت 

نقل، كاهش وهای حملموجودی، كم كردن هزینه

تر واسطه كارهای كاغذی، شناسایی سریعتأخیر به

 و شركاكننده مشکالت و افزایش اعتماد مصرف

(. 1398)بشیری، 

كه بسیاری مدارك ازجمله دلیل اینمروزه بها بیمه: -

گزاران و ادعاهای اطالعات ضروری بیمه

صورت دستی و ها بهگرفته از سوی آنصورت

شود، فرآیند ارزیابی و آوری میغیرخودكار جمع

روست و هپرداخت خسارات با مشکالت زیادی روب

رو، نیازمند ازاین شود؛دچار خطای زیادی می

كه وجود این همکاری بین واحدهای مختلف است. با

خود قرار  ةچین هنوز در مراحل اولیفناوری بالك

دارد، كاربردهای جالبی برای آن در صنعت بیمه در 

جمله بیمه خرد، . مواردی ازنظر گرفته شده است

مدیریت ادعا، جلوگیری از تقلب، بیمه اتکایی، 

های خاص و مند، پوشش ریسکقراردادهای هوش



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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جمله موارد استفاده های استاندارد ازپوشش ریسک

طور كلی از این فناوری در صنعت بیمه است. به

چین و ابزار پرداخت توان گفت كه استفاده از بالكمی

همراه تواند فوایدی بهرمزارزها در صنعت بیمه می

های هزینهكاهش  -1داشته باشد كه عبارتند از: 

افزایش  -2تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، 

شفافیت و اعتماد با استفاده از سیستم توزیع شده باز، 

گنجاندن خودكار -4افزایش كارایی عملیات،  -3

های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه داده

 -6افزایش سرعت پرداخت مطالبات،  -5ها، قیمت

ت برای دعاوی از طریق كاهش مقدار كلی پرداخ

و  1ها )كاتسچیكشف كارای تقلب و كالهبرداری

؛ نظر و 2019، 2؛ وربنت و مکگراس2018همکاران، 

ها اشاره (. در ادامه به برخی از آن1397صابری، 

شود:می

امروزه در بسیاری از كشورها آمار  بیمه اتومبیل:•

تقلبات در كیلومترشمار خودروها رو به افزایش 

است. به این صورت كه با دستکاری 

تواند خودرو را كیلومترشمار، هركسی می

جدیدتر و با استهالك كمتری نشان دهد؛ 

نتیجه مشتریان مبلغ بیشتری را نسبت به ارزش در

ها ه دولتكنند. البتواقعی خودرو پرداخت می

هایی كه كنند تا با محاسبه مسافتتالش می

صورت ایمن پیموده است با این مسئله خودرو به

مقابله كنند؛ اما این كافی نیست. در عوض 

توان كیلومترشمارهای معمولی خودروها را با می

شوند عناصر هوشمندی كه به اینترنت متصل می

1. Gatteschi, Lamberti, Demartini, Pranteda and Santamaría

2. verbeeten   & Mcgrath

چین ثبت و مسافت خودروها را در بالك

تعویض كرد. این كار یک مدرك امنیتی  ،نندكمی

 كند و ازو دیجیتالی برای هر خودرو ایجاد می

امکان  ،شودكه از زنجیره بلوكی استفاده می آنجا

و  وجود نداردكس  برای هیچ هادستکاری داده

نقلیه را تواند تاریخچه وسایلتنها هر كسی می

توان از ا این كار میبجستجو و مشاهده كند. 

های اتومبیل از قوع بسیاری از تقلبات در بیمهو

بیمه براساس كاركرد جعلی  قبیل محاسبه حق

ماشین جلوگیری كرد. همچنین با ارزیابی 

جمله اطالعات نامه )ازاطالعات صاحب بیمه

توان پوشش می( مالی، سالمت و سابقه بیمه

ه كرد. شاید حتی ئای خاصی را به هر فرد ارابیمه

صورت اطمینان از صحت و سقم بتوان در 

ازای هر چین بهشده در بالكاطالعات ثبت

اساس  كیلومتر رانندگی مشتری با خودرو و بر

ای از متغیرهای مربوط به ریسک، مجموعه

چین ارزش بیمه مذكور را تغییر داد. بالك

صورت آنی به انجام تواند همه این كارها را بهمی

. رساند

صورت توانند بههایی كه میدارایی بیمه اموال:•

وسیله یک یا چند شناسه فرد بهمنحصربه

سختی امکان تخریب یا مشخص شوند و به

در زنجیره بلوكی ثبت  ،جایگزینی دارند

توان برای شناسایی شوند. از این موضوع میمی

های مالکیت دارایی و پیگیری تاریخچه تراكنش

دیجیتالی آن استفاده كرد. هر دارایی )فیزیکی یا 



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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های فیزیکی، ها، دارایینظیر امالك، اتومبیل

تواند در تاپ و سایر چیزهای ارزشمند( میلپ

شده و مالکیت و تاریخچه  زنجیره بلوكی ثبت

خصوص های آن توسط هر شخص بهتراكنش

چین فناوری بالك .گذار شناسایی شودبیمه

های بیمه امکان رهگیری و تواند به شركتمی

گذاران را بدهد. یجیتال اموال بیمهمدیریت د

یند اترتیب در صورت بروز خسارت، فراینبه

 صورت كامالًادعای خسارت و دریافت آن به

خودكار و از طریق قراردادهای هوشمند به انجام 

نامه یک قرارداد صورت، بیمه این رسد. درمی

گذار ای كه بیمهبیمه خواهد بود كه حق

گر باید بیمه در آن شرایطی كهپردازد و نیز می

درج شده  آن قرارداددر  ،خسارت پرداخت كند

است. البته شاید تعیین میزان خسارت كار 

صورت كامل به شکل ظریفی باشد كه نتوان به

چین وجود، بالكاینخودكار به انجام رساند. با

.كارآمدتر سازد ،مراتبتواند این فرایند را بهمی

 در صورت کارکرد:پرداخت حق بیمه •

توانند سیستم پرداخت قراردادهای هوشمند می

ها با نامهاساس كاربرد را در بیمه بیمه بر حق

تکیه بر اینترنت اشیاء برای امضای اتوماتیک 

های نامهبیمه بیمه حق ،مثالبرای  فعال كنند.

 مسافرتی تنها در صورتی اخذ شود كه مختصات

(GPS )ًهای شیتوسط گو مشتریان )مثال

ها در خارج از یید كند كه آنأها( تهوشمند آن

شده  نامه فعالصورت بیمه این كشور هستند. در

حساب شركت صورت اتوماتیک بهبیمه به و حق

بیمه  بیمه واریز گردد. در حالت مشابه حق

گزاران در تواند تنها در زمانی كه بیمهاتومبیل می

ود. پرداخت ش ،حال رانندگی هستند

طرف )مشتریان و  كنندگان هرشركت

ها را در یک پایگاه داده های بیمه( دادهشركت

های كنند كه دادهمشترك ثبت كرده و تضمین می

رسد كه در می نظركنند. بهها تغییر نمینامهبیمه

كه فقط دو طرف دلیل ایناین نوع كار به

 درگیر آن هستند و( )مشتریان و شركت بیمه

عنوان واسطه عمل های بیمه در اینجا بهشركت

ها است. همچنین كنند ارتباط كمتری بین آنمی

باید اشاره كرد كه در كشورهای متعدد، اعتماد 

حاضر حالهای بیمه دربین مشتریان و شركت

توسط مقررات تضمین شده است، بنابراین 

نیازی به تکیه بر شخص ثالث مورد اعتماد 

كه در آینده فناوری  آنجا حال، ازاینباشد. بانمی

های جمعی با روند رسانه وسیلهچین بهبالك

های باالیی تبلیغ خواهد شد، داشتن بیمه

چین بر بالك پرداخت در صورت كاركرد مبتنی

عنوان مزیت رقابتی تلقی شود، تواند بهمی

 باترتیب مشتریان مجاز به پرداخت اینبه

ی رمزنگاری نیز افزایش كوین یا دیگر ارزهابیت

. یابدمی

مشکل بزرگی كه  های درمانی و پزشکی:بیمه•

های پزشکی و درمان كنونی وجود در سیستم

همکاری بین اجزای مختلف سیستم  دارد، عدم

چنانچه فردی به بیمارستان  . برای مثال،باشدمی

 دیگری برود و از بیمارستان قبلی خود بنا به
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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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حالت سوابقش در  این در ،دالیلی استفاده نکند

ها بیمارستان جدید صفر است و باید همه تست

و كارهای الزم دوباره انجام شود كه در این میان 

رود. حال تصور وقت و پول فراوانی هدر می

یخچه پزشکی این بیمار بر كنید كه سوابق و تار

 این در ،چین ذخیره شده باشدروی سیستم بالك

در دسترس است  حالت همه سوابق بیمار فوراً

و پزشکان، پرستارها، داروسازها و غیره به آن 

نظارت و مدیریت . دسترسی خواهند داشت

چین از طریق دسترسی به اطالعات بالك

قراردادهای هوشمند صورت خواهد گرفت كه 

اند و در صورت كد نوشته شدهاین قراردادها به

چین قرار دارند. زمانی كه عمل جدیدی بالك

طور خودكار شود، این قراردادها بهگزارش می

وقتی كه بیمار اجازه  برای مثال،شوند. اجرا می

دهد، قراردادهای ها را میدسترسی دكتر به داده

این كار كرده و خودكار شروع بهطور بههوشمند 

چین این امکان را بالكرند. آواجازه را فراهم می

های بیمه به فعاالن نظام سالمت و شركت

جای ذخیره سوابق بیماران در دهد كه بهمی

صورت مجزا، آن را به ةهای دادپایگاه

شده قرار شده بر روی دفتر كل توزیعرمزنگاری

دهند. اطالعات حساس بیمار بر روی این شبکه 

گیرد و سایر اطالعات مورد نیاز برای قرار نمی

ها و پزشکان به ها، بیمارستانتعامل میان بیمه

چین قرار شده روی بالكشکل كدگذاری

گیرد. هرگاه تغییری بر روی یک سند اعمال می

شده  شود، این تغییر بر روی دفتر كل توزیعمی

های بیمه و نتیجه، شركتشود. درنیز اعمال می

توانند به آن فعاالن حوزه سالمت مینیز 

چین همچنین امکان دسترسی یابند. بالك

سازد. دسترسی محدود را نیز فراهم می

ترتیب امکان جستجوی بدون نام بیمار نیز اینبه

شود.فراهم می

كاربرد فناوری  ها:حسابداری و تسویه حساب•

چین در بازار بیمه و بخش اتکایی جهان، بالك

درصد یا  25تا  10ای بالغ بر هزینه جوییصرفه

میلیارد دالر در سال را در برخواهد  50تا  20

های داشت. این روندها به تعامل بیشتر بین طرف

گران منجر مختلف مانند كارگزاران و بیمه

ها، یرا این دو طرف باید درباره بدهیز شودمی

ها را تجویز، اجرا توافق كرده و سپس پرداخت

ها و طور معمول در هماهنگیبهد. نو تطبیق كن

های ها و سیستمتبادل اطالعات بین سازمان

مختلف، پیچیدگی و مشکالت عملیاتی رخ 

شده  دهد. یک زنجیره بلوكی و دفتركل توزیعمی

های عنوان ثبت مشترك بین طرفتواند بهمی

وجود بیاورد. این مالی عمل كرده و هماهنگی به

ای مشترك در بخش هماهنگی به كاهش رونده

ها كمک خواهد حسابداری و تسویه حساب

كرد.

فروشی حوزه خردهدر  های خرد:توسعه بیمه•

خریداران و فروشندگان مبتنی بر زنجیره بلوكی، 

های مترتب بر آن، به هم واسطه و هزینه بدون

گردند. در این وضعیت، اعتماد ناشی متصل می

امنیت تبادالت از سیستم قراردادهای هوشمند، 



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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باشد. با و اعتبار سیستم و امنیت آن می

های در صنعت بیمهكارگیری زنجیره بلوكی به

خرد، وفاداری مشتری، رفتارهای خرید، 

ها و مدیریت فرآیندهای داخلی نظیر موجودی

مالیات و تأمین، در بستر ایمن زنجیره بلوكی 

ها با قابل انجام بوده و كاهش هزینه تراكنش

ها و قرارگیری تمامی عملیات بر واسطهحذف 

روی شبکه و همچنین تعامل برندها با مشتریان، 

د. پذیر خواهد بوامکان

اقتصادی امنیت . مالحظات2
چین و ابداعات مبتنی بر آن مانند رمزارزها، بالك

دلیل جدید ها و ... بهقراردادهای هوشمند، توكن

ضای كالن دارای ابعاد اثرگذاری مبهم بر ف ،بودن

تواند هم آثار مثبت و طوری كه میاقتصادی بوده به

همراه داشته باشد. به عبارت هم آثار منفی اقتصادی به

دیگر، گرچه بخشی از مطالعات بر تهدیدات بالقوه 

ناشی از گسترش این تکنولوژی بر فضای كالن 

جمله تخریب پول ملی، اختالل در بازار اقتصادی )از

شویی و ن نظام بانکداری سنتی، پولرفتبینارز، از

گذاری پولی و رفتن ابزار سیاستبینجرائم مالی، از

فرار مالیاتی( تأكید دارند، برخی دیگر از مطالعات 

گذاری و نظارت صحیح معتقدند كه با شناخت، قانون

های ها را به فرصتتوان آنبر این تهدیدات می

منیت توجهی برای رشد و ارتقای وضعیت اقابل

اقتصادی تبدیل كرد. برای مثال، برخی از كارشناسان 

هایی مانند تثبیت مالکیت معنوی، تثبیت بر مزیت

قوی مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، دموكراتیزه 

های ارزی، كردن، كمک به اقتصادهای درگیر بحران

امکان دریافت حداكثری مالیات، افزایش اشتغال نسل 

مجازی، كاهش فساد،  جوان و متخصص در فضای

كار، افزایش رشد اقتصادی و... وبهبود فضای كسب

كننده امنیت مالی و های تقویتعنوان برخی كانالبه

امنیت اقتصادی تأكید دارند كه در ادامه به برخی از 

 شود:ها اشاره میآن

دلیل ماهیت چین بهفناوری بالك افزایش امنیت مالی: -

شده و قابل رصد توسط عآن، یعنی یک دفتر كل توزی

تواند موجب بهبود وضعیت حقوق مالکیت و عموم می

های فیزیکی و انتقال اموال و داراییورایت، نقلحق كپی

فیزیکی، افزایش اعتماد به طرفین قراردادها و ... شده غیر

گذاری مولد های سرمایهتواند انگیزهترتیب میو بدین

در اقتصاد را بهبود دهد.

 افزوده بخش صنعت رمزارزها:افزایش ارزش -

های عنوان بخشی از فعالیتحاضر ماینینگ بهحالدر

گذاری صحیح در شود. با قانونصنعتی محسوب می

این حوزه و حمایت از این نوع فعالیت و لزوم 

دهی و رصد این صنعت مانند سایر صنایع، گزارش

ت شده توسط این بخش دستوان به ارزش تولیدمی

یافت و آن را در محاسبه تولید ناخالص داخلی 

ای از بخش صنعت لحاظ كرد. عنوان زیرمجموعهبه

برخی از برآوردها حاكی از آن است كه استخراج هر 

 900تواند بین گیگابایت استخراج رمزارزها می

میلیارد دالر درآمد ارزی برای كشور  20میلیون تا 

همراه داشته باشد.به

گسترش افزوده بخش خدمات: افزایش ارزش -

كه چین و رمزارزها عالوه بر آنفناوری بالك



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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های خدماتی تواند فرصتطور مستقیم میبه

های رمزارز جدیدی ـ مانند گسترش صرافی

عنوان بخشی از مؤسسات پولی و مالی، به

دهنده خدمات مهندسی در حوزه های ارائهشركت

 افزارهای كیف پولافزارها و سختنرم

ها، بسترهای جدید بلوكی و...، الکترونیکی، توكن

طور كه طور غیرمستقیم نیز، همانایجاد كند، به

های افزوده زیربخشتواند ارزشگفته شد، می

فروشی، نقل، خردهوخدمات ـ مانند بیمه، حمل

گردشگری، هنر و موسیقی و... ـ را بهبود دهد. 

افزوده رزشها افزایش ابنابراین در كل این فناوری

بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی را 

همراه خواهند داشت.به

های دارای پیوند افزوده بخشافزایش ارزش -

: معموالً بخش خدمات پسین و پیشین با خدمات

ای با سایر پیوندهای پسین و پیشین گسترده

برای مثال، بخش های اقتصادی دارد، )بخش

جمله صنایع دستی، گردشگری با بسیاری از صنایع از

نقل، خدمات تفریحی، وداری، حملصنعت هتل

سالمت و بهداشت و... دارای پیوند است(، بنابراین 

توان گفت شوك ناشی از افزایش تقاضا در بخش می

های تواند دارای آثار سرریز بر سایر بخشخدمات می

اقتصادی باشد.

مطابق با افزایش رشد و اشتغال و کاهش تورم:  -

توانند هم بخش ها میه كه گفته شد، این فناوریآنچ

هایی را كه صنعت، هم بخش خدمات و هم بخش

ها هستند تقویت دارای پیوندهای پسین و پیشین با آن

نهایت به تقویت رشد اقتصادی منجر كنند كه این در

خصوص در خواهد شد. بهبود رشد اقتصادی )به

ود قالب یک رشد تقریباً متوازن( موجب بهب

نتیجه افزایش تمایل به انداز آتی اقتصاد و درچشم

گذاری مولد خواهد شد. افزایش سرمایه

ها و مقیاس تولید ضمن افزایش تقاضا گذاریسرمایه

ها برای كار و اشتغال از فشار بر سطح عمومی قیمت

كاهد. می

ستانی و قدرت دولت در اجرای افزایش مالیات -

های ح فعالیتبهبود سطهای رفاهی: پروژه

اقتصادی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت را در یک 

ستانی كارا، افزایش خواهد داد. سیستم مالیات

های ترتیب توانایی دولت برای اجرای برنامهبدین

ها افزایش یافته و رشد عمرانی در حوزه زیرساخت

ها افزایش بیشتری اقتصادی با تقویت زیرساخت

وار، ایند زنجیرهخواهد داشت. طی این فر

درآمدهای دولت افزایش یافته و امکان اجرای 

نتیجه كاهش فقر و بهبود های رفاهی و دربرنامه

شود.سطح رفاه عمومی فراهم می

پیشنهادی راهکارهای
طور كه گفته شد گرچه استفاده از فناوری همان

تواند آثار مثبتی بر فضای چین و رمزارزها میبالك

اقتصادی داشته باشد، اما در این زمینه باید ابعاد كالن 

رو یا  ِجمله تهدیدات پیشها ازمختلف این فناوری

های احتمالی در نظر گرفته شود تا بتوان از این چالش

كه این تکنولوژی به نحوی كارا )بدون آنفرصت به

منبع شوك جدیدی برای اقتصاد تبدیل شود(، استفاده 

رسد نظر میرین موضوعاتی كه بهتجمله مهمكرد. از



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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نظر قرار گیرد در چارچوب این گزارش باید مد

 عبارتند از:

های گذاری برای در اختیار گرفتن شبکهسرمایه -

 یبرخ ،یكنون طیشرا در :چین مستعدبالک

 و كنندیم ورود حساس یهاعرصه به هاپااستارت

وارد ها آن با ابتدا از ت،یحساس نیهم لیدلبه تیحاكم

 كهاین به باتوجه. شودیم هادار آنمذاكره شده و سهام

 هاتکنولوژی این ماهیت با دولتی انحصار ایجاد

ی را استراتژ نیهم تواندمی دولت ندارد، سازگاری

چین و رمزارزهایی كه در های بالكدر مورد شبکه

 رسند،یم نظربه رشد مستعد و شوندآینده ایجاد می

. ردیگ كاربه

و  چینگذاری هوشمند در حوزه بالکاعدهق -

چین : اكوسیستم كنونی كشور در زمینه بالكرمزارزها

ترین و رمزارزها ناقص است. در شرایط فعلی، عمده

تهدیدات در چهار حوزه اقتصادی، فنی، حقوقی و 

حکمرانی است. تهدیدات در هر حوزه و دستگاهی 

رد، در شکل پذیكه بیشترین تأثیر را از این تهدید می

زیر نشان داده شده است:

هاچین و رمزارزها و نهادهای متصدی آنترین تهدیدات بالک: محتمل1نمودار 

.(1399) نجفی سماوی، فرهمند،: مأخذ



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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عنوان یک توجه به اكوسیستم اینترنت بهبا

الگو، اكوسیستم پیشنهادی برای مدیریت 

صورت شکل زیر چین و رمزارزها بهبالك

 گردد:پیشنهاد می

چین با اقتباس از بستر اینترنت: اکوسیستم بالک2نمودار 

.(1399) نجفی سماوی، فرهمند،: مأخذ

چین با قوانین سازی رمزارزها و بالکهماهنگ -

 یهاستمیس: شویی و تأمین مالی تروریسمضد پول

شویی پول یهاکسیتأثیر روضوح تحتبهرمزارزها 

 تیقابلو تأمین مالی تروریسم قرار دارند. زیرا دارای 

ناشناس ماندن  تیو قابل بوده اتیف یبه ارزها لیتبد

باال  اریبس یپرداخت سنت یهاستمیها نسبت به سآن

به  یازین نیكوتیتکل بوپر ،مثال برایاست. 

 ییشناسا یبرا یندایكنندگان آن و فرشركت ییشناسا

 کیرا  ستمیس نیا توانیم مبادالت مشکوك ندارد.

خاطر كه اگرچه  نی. به ادیناشناس نام یبخش ستمیس



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

بررسى تأثیرگذارى بالك چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال           
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 ستمیسی بر رو توانیها را متمام تراكنش یرد پا

وجود ندارد  یزیچ چیمشاهده كرد، اما ه نیچبالك

 یهاتراكنش ایها آن بتوان حساب یكه از رو

مفهوم  نینسبت داد. به ا یواقع افراد را به یمشخص

 دهندمی اجازه كوینبیت نظیر یتالیجید یكه ارزها

 كامل طوربه همتابههمتا سیستم یک اساس بر كه

فرستنده و  كهنیبه ا یازین هیچ بدون بمانند، ناشناس

متمركز ریغ عتیو طب ،شوند ییو شناسا یابیرد رندهیگ

شخص  چیتواند هیاست كه نم یمعن نیشبکه به ا نیا

 یحت. جدا كرد قاتیتحق یبرا ییتنهارا به ینهاد ای

شویی و تأمین مالی تروریسم پول سکیر ،ارزها نیا

 یارزها یخاطر كه دامنه جهان نیبرند، به ایرا باالتر م

 باًیدهد كه تقریم اجازه نترنتیا قیاز طر تالیجید

فراتر از مرزها در سراسر جهان  یطور كامل معامالتبه

 سخت اریو شناخت بس یابیرد یكه برا ردیشکل بگ

 یكامل برا هیروشن است كه توج نیهستند. بنابرا

شویی و تأمین مالی در زمینه پول یگذارقانون

 .وجود دارد یتالیجید یهادر ارزتروریسم 

های الزم است آموزش سازی:آموزش و فرهنگ -

ویژه رمزارزها تهیه شده چین و بهمرتبط با حوزة بالك

و در دسترس عموم مردم و متخصصان قرار گیرد. 

توان از طریق هدایت و این وظیفه را می

های رسمیت شناختن انجمنسازی و بههماهنگ

تخصصی فعال در این زمینه انجام داد. برخی از موارد 

ها و تواند شامل موارد زیر باشد: ریسکآموزشی می

های مزارزها، پیامدهای مالیاتی تراكنشمزایای ر

های جعلی در رمزارزها، نحوة جلوگیری از طرح

سازی و مدیریت كلیدهای حوزة رمزارزها، نحوه امن

ای شیوهها بهخصوصی/ محرمانه، نحوة فروش توكن

 سازگار با قوانین.

 هیتوص ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی: -

 یبلوك عموم رهیزنج یكه دارا ییهاشود سازمانیم

كنند  جادیا یدولت یهاسازمان یرا برا یهستند، واسط

دارندگان توكن و  یتراكنش یهاتیفعال شیتا به پا

كمک  یدولت یهااستفاده از رمزارزها توسط سازمان

 یصورت عمومبه هاتراكنش از آنجا كه سوابق. كنند

 نیا، شودیم یبلوك نگهدار رهیو در زنج رهیذخ

 مانع ندارد و یخصوص میبا حر یموضوع تناقض

 میمتمركز بر حر یها. توكندیآیشمار نمبه ینیسنگ

بلوك  رهیكه از زنج ییهاو سازمان یخصوص

به  ازیاست ن ممکن، كنندیاستفاده م یخصوص

 .داشته باشند یالزامات متفاوت

 فناوری بر مبتنی کارهایوکسب از حمایت -

 تنهانه فناوری این شد گفته كه طورهمان: چینبالک

 از جدیدی انواع گیریشکل برای بستری

 كارایی افزایش با بلکه است كرده فراهم كارهاوكسب

 رشد موجبات موجود كارهایوكسب هزینه كاهش یا

. آورد خواهد فراهم اقتصاد در را اشتغال افزایش و

 به مختلف هایكانال از دولت كه است الزم بنابراین

 فناوری این بر مبتنی كارهایوكسب از حمایت

 این از حمایت در گام اولین مثال برای. بپردازد

 كاروكسب آغاز هایبروكراسی اصالح كارهاوكسب

 اول گام در كه شودمی موجب امر این. است

 هزینه و انرژی وقت، در توجهیقابل جوییصرفه

 با تواندمی دولت همچنین. شود ایجاد كارآفرینان

 یا تخفیف قالب در تشویقی هایطرح اعطای



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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 موفق كه كارهاییوكسب برای مالیاتی هایبخشودگی

 فرایندهای در پلتفرمی چنین از گیریبهره و ایجاد به

 تحقیق واحد در یا و اندشده خود خدماتی و تولیدی

 هستند هاییپروژه چنین روی بر كار حال در توسعه و

 این از حمایت به( پروژه پیشرفت میزان با متناسب)

 بخشی تواندمی دولت همچنین. بپردازد كارهاوكسب

 نسلی ـبین ثروتی عنوانبه را ـ نفتی درآمدهای از

 دامن و ناكارامد ریزیبودجه طریق از اتالف جایبه

 یا گسترش ایجاد، از حمایت به فساد، به زدن

 در بسترهایی چنین از استفاده در آورینوع

 الکترونیک دولت و كشور اساسی هایزیرساخت

 اختصاص كارهاوكسب به رسانی خدمات بهبود برای

 نوع این از حمایت برای دولت دیگر اقدام .دهد

 محصوالت این ارائه امکان آوردن فراهم كارهاوكسب

 دیپلماسی قدرت از استفاده با جهانی بازارهای در

 چندانی جایگاه تاكنون متأسفانه كه است ـ اقتصادی

 و قوانین اصالح .است نداشته خارجی دیپلماسی در

 تأمین گذاری،قیمت در دخالت عدم تجاری، مقررات

 این فعالیت برای مناسب كیفیت با الزم بسترهای

 فیلترینگ، عدم اینترنت، مثال: برای) كارهاوكسب

 دیگری اقدامات جملهاز...( و سایبری امنیت حمایت

 و كارهاوكسب این رشد به تواندمی كه است

 .كند كمک اشتغال و تولید تقویت نهایتدر

 

 منابع
 برای موفقیت كلیدی عوامل(، 1398بشیری، میثم ) -

 گروه تأمین، زنجیره مدیریت در چینبالك سازیپیاده

 ارتقای و وریبهره هایپژوهش و مطالعات
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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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