
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

9-20، صص 1401فروردين و ارديبهشت )، 96-97(پياپي  اول و دوم ، شماره دهم، سال مقاله پژوهشي، «امنيت اقتصادي»علمي  ماهنامه
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ی و پژوهشیعلم یگاهجاراهبردهاي ارتقاي 
بنیاناقتصاد دانش در یرانا

1معصومه سادات سجادي

چكيده
الملل، زمینه تحقق شعار سالبین سطح مناسب علمی ایران در هاي حاصل در زمینه تحقیق و پژوهش و جایگاهتوفیق
هاي بالقوهطور كه باید از تمام ظرفیتآورد. باوجوداین، آنمیرا فراهم  »آفریناشتغال و بنیاندانش تولید،«بر مبنی 1401

هایی مانند عملكرد ضعیف ایران در شاخص جذب دانش برخالف وضعیتموضوع كشور در این حوزه استفاده نشده است.
و جذب دانش خلق دانش هايبه ترتیب در شاخص 117و  14هاي مناسب كشور در شاخص خلق دانش (كسب جایگاه

شده در اسنادبا اهداف تعیین داخلی ناخالص دیاز تول وسعهسهم پژوهش و ت)، شكاف 2021كشور در سال  132 بین رد
كشور ملی و اقتصادي امنیت تهديدكننده در مقایسه با كشورهاي منطقه و...،شاخص باالدستی، شكاف ایران در این 

مطالعات پژوهشگران و واحدهاي تحقیقاتی با نیاز واحدهاي نخبگان براي تحقیقات نوآورانه، متناسب كردن تشویقاست. 
هايعنوان ظرفیتهاي نخبگان علمی بهآموزشی، توجه به طرح ریزي منسجم براي توسعه كيفي نظامصنعتی، برنامه

هايتضمین حقوق مالكيت فكري از طرحهاي مادي و بنیان، افزایش حمایتبالقوه دستیابی به اقتصاد دانش
قیتحق يهانهیهزافزایش  شده اسناد باالدستی در حوزهران و نخبگان، اهتمام براي تحقق اهداف تعیینپژوهشگ
انجامد.می 1401تحقق شعار سال موازات شاخص خلق دانش و... به ، بهبود شاخص جذب دانش بهو توسعه

.امنیت ملی -تحقیق و پژوهش-علمی جایگاه واژگان كليدي:

مقدمه
انتقال و دانش به گذاري براي دستيابيامروزه سرمايه

توليد، توسعه فرايند در نياز مورد نوين هايفناوري
افزوده درفناورانه، ايجاد ارزش صنايع و محصوالت

فروشي و وابستگي بهزنجيره توليد و... مانع خام
د. در چنين شرايطي، ساختارشودرآمدهاي نفتي مي

بازارهاي از بيشتر سهم اقتصاد كشور به دليل جذب
المللي و افزايش قدرت اقتصادي در برابربين

هاي داخلي و خارجي مصونيتپيامدهاي منفي شوك

m.sajadi920@yahoo.com 1. دانش آموخته کارشناسى ارشد دانشگاه عالمه طباطبایى، تهران، ایران 

كه اين موضوع زمينه دستيابي بهطورييابد؛ بهمي
آورد. برايبنيان در كشور را فراهم مياقتصاد دانش

عنوانهاي كاربردي بههمين، تحقيقات و پژوهش
بنيان شناختهعامل مؤثر در تحقق اقتصاد دانش

سال به 1401 سال گذاريشود. با توجه به ناممي
توسط رهبر معظم »آفريناشتغال و بنياندانش توليد،«

و تحقيق علمي، جايگاه انقالب اسالمي، بررسي
تي دوچندانالملل ضروربين سطح در ايران پژوهش

يابد.مي



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

تدبیر اقتصاد
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رو به با توجه به اهميت موضوع، مطالعه پيش
در ايران پژوهش و تحقيق علمي، جايگاه بررسي
پردازد. در اين راستا در بخش اول،الملل ميبين سطح

و پژوهش قيتحقعلم،  توليد هايشاخص به ارتباط
و بنياندانش توليد،« برمبني 1401 سال شعار تحقق با

شود. سپس در بخش دوم،اشاره مي »آفريناشتغال
علم، سنجش هايشاخص منظر از ايران وضعيت
گيرد.مورد بحث و بررسي قرار مي پژوهش و تحقيق

درباره اقتصادي امنيت در بخش سوم نيز مالحظات
بالقوه تحقيق و هايظرفيت از منديعدم بهره
بحث و در مسير توسعه و پيشرفت كشور پژوهش

بندي مطالبشود. در انتها، بعد از جمعبررسي مي
مندي روزافزون ازشده، راهكارهايي براي بهرهمطرح

1401 سال شعار در راستاي تحقق پژوهشتحقيق و 
شود.كشور ارائه مي

علم، تحقيق و توليد هايشاخص ـ ارتباط1
1401 سال تحقق شعار با پژوهش

توليد هايهايي مانند ارتقاي شاخصاهميت موضوع
علم، تحقيق و پژوهش و... در مسير رشد و پيشرفت

كشور باالدستي كشورها سبب شده است تا در اسناد
به اين مهم پرداخته شود. براي مثال، رهبر معظم

سالهانداز بيستسند چشمانقالب اسالمي در 
سالاني در افق اير جامعه، جمهوري اسالمي ايران

و علمي اقتصادي، اول جايگاه به يافتهرا دست 1404
شامل( غربي جنوب آسياي منطقه سطح در فناوري
)همسايه كشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي

رشد علم، توليد و افزارينرم جنبش بر تأكيد با

درآمد سطح نسبي ارتقاي اقتصادي، مستمر و پرشتاب
كامل ترسيم كردند. اشتغال به رسيدن و سرانه

بند اجراي همچنين، رهبر معظم انقالب اسالمي در
علم« كلي هايسياست اساسي، قانون 110 اصل يك
بايد دقت  كرد كه در بند .كردند ابالغ را »فناوري و
پيشتازيهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز به سياست 2

نقشه جامع سازي و اجرايبنيان، پيادهاقتصاد دانش
رايب دهي نظام ملي نوآوريكشور و سامان علمي
جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و يارتقا

بنيان و دستيابيصادرات محصوالت و خدمات دانش
اشاره شده بنيان در منطقهتبه اول اقتصاد دانشبه ر

است.
شده، رهبر معظم انقالببر مطالب مطرحافزون

علم«انقالب به موضوع مهم  دوم گام اسالمي در بيانيه
هايتوصيه و هاسرفصل از يكي عنوانبه »پژوهش و

ايتأكيد ويژه هاسرفصل ديگر كنار در اصلي
اند. با توجه به شرايط كشور و درايت رهبري،داشته

و بنياندانش توليد،«را  1401ايشان شعار سال 
اعالم كردند. نكته مهم شايان اشاره »آفريناشتغال

پردازي و نتايج مطالعه و تحقيق،اينكه، ايده
هايكه قابليت عملياتي شدن در بنگاهدرصورتي

تقويت توليد در مؤثر اشد، عامليصنعتي را داشته ب
تر اين مهمآيد. در توضيح تفصيليمي شمار به
هايسازي طرحتوان گفت، قابليت تجاريمي

هاي صنعتي منجر به ارتقايتحقيقاتي در بنگاه
توليد هايهزينه وري عوامل توليد و كاهشبهره
كه تحقق اين مهم، امكان توليدطوريشود؛ بهمي

هاي صنعتيمحصوالت متمايز نوآورانه را در بنگاه

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401 صص 9-20



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

راهبردهاى ارتقاى جایگاه علمى و پژوهشى ایران در اقتصاد دانش بنیان 
تدبیر اقتصاد
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هايرو مطالعات و تحقيقكشور به دنبال دارد. ازاين
در رشد نياز تقويت توليد ملي و تمايزپيش كاربردي

شود.شناخته مي كشورها اقتصادي پايدار توسعه و
و متمايز د محصوالتافزايش ظرفيت تولي

صنعتي هايبنگاه و توسعه صنايع فناورانه در نوآورانه
بر تأمين تقاضاي داخل كشور، زمينه صادراتافزون

آورد.چنين محصوالتي را به ديگر كشورها فراهم مي
اين موضوع به افزايش قدرت اقتصادي كشور در

سازيتجاري ديگر، قابليتعبارتانجامد. بهمنطقه مي
صنعتي با رونق هايبنگاه در تحقيقاتي هايحطر

نيازي به واردات كاالهايها و بيفعاليت اين بنگاه
اي از ديگر كشورها، مانعاي و واسطهسرمايه
صنعتي هايپذيري و شكنندگي فعاليت بنگاهآسيب

در شرايط بدعهدي كشورهاي خارجي و اعمال
هايواسطه طرحشود. بهالمللي ميهاي بينتحريم

هاي صنعتي كشور قابليت افزايشعملياتي، بنگاه
طوري كهظرفيت توليد و توسعه را خواهند داشت؛ به

توليد محصوالت نوآورانه جايگزين اقتصاد
شود. درمحصولي وابسته به درآمدهاي نفتي ميتك

تنها در برابرچنين شرايطي، اقتصاد كشور نه
الملليهاي بينهاي خارجي و اعمال تحريمشوك

تحقق اقتصاد توان بهشود، بلكه ميمقاوم مي
بر مطالبافزون .بود اميدوار كشور در بنياندانش
هاي صنعتي نوآور باشده، رونق فعاليت بنگاهمطرح

به كار گماردن نيروي انساني ماهر و متخصص در
انساني درمندي از منافع حاصل از سرمايه كنار بهره

ينه اشتغال مولد پايدار اقتصاديهاي صنعتي، زمبنگاه

1. Web Of Science

رو پرداختن بهآورد. ازايندر كشور را فراهم مي
پژوهش و تحقيق علم، توليد هاي مهمي مانندموضوع

توليد،«بر مبني 1401 سال شعار تحقق در راستاي
مؤثر است. »آفريناشتغال و بنياندانش

ـ بررسي وضعيت ايران از منظر2
تحقيق و پژوهش علم،هاي سنجش شاخص

گذاري گستردهطور كه اشاره شد، سرمايههمان
از نوع كاربردي، عامل پژوهش و تحقيق براي

و دستيابي به بنياندانش اساسي در تحقق اقتصاد
رشد و توسعه پايدار اقتصادي كشورها به شمار

رو رقابت در ميان كشورها برايآيد. ازاينمي
هاياز منافع آن در دهه منديارتقاي دانش و بهره

اخير تشديد شده است. با توجه به اهميت موضوع،
شود تارو تالش ميدر اين بخش از مطالعه پيش 

مورد كشور در علم توليد در گام نخست وضعيت
صورت تفصيليبحث و بررسي قرار گيرد. سپس به

جذب و خلق هايي مانندوضعيت ايران در شاخص
ناخالص توليد از وسعهت و پژوهش و سهم دانش
آسيايي منتخب كشورهاي از برخي با داخلي

شود.مقايسه مي
بايد دقت كرد، تحوالت علمي كشور به دستيابي

هاي اخيرهاي افزون اين حوزه در سالبه موفقيت
علمي تر تحوالتاشاره دارد. براي بررسي دقيق

، جايگاه، تعداد و سهم1كشور، در جدول شماره 
بر 2017ـ2021علمي كشور در بازه زماني توليدات 

نشان داده شده است. WOS1 اساس پايگاه



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

تدبیر اقتصاد
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1ـ تحوالت علمي كشور1جدول 

ـ جايگاه ايران در توليدات علميالف
20172018201920202021 سال

1616161616تولید علم در جهان
11111تولید علم در كشورهاي اسالمی

1918161616استنادات
0001914مقاالت داغ

2724201516مقاالت پراستناد
2724201516مقاالت برتر

3432282423مقاالت برتر (تجمعی)
3738403844كنفرانسمقاالت 
3028242221المللیبین مشاركت

ب ـ تعداد توليدات علمي ايران
20172018201920202021سال
5467056594642487251973342تولید علم در جهان

5467056594642487251973342تولید علم در كشورهاي اسالمی
64290359476951846635946887492استنادات

00078102مقاالت داغ

268354527729814مقاالت پراستناد

268354527736824مقاالت برتر

11531507203427633565مقاالت برتر (تجمعی)

42783753340122201074مقاالت كنفرانس

1216914061179902211720979المللیبین مشاركت

245272313347ایندكس اچ

 اچ ایندكس
 ایران در

 مارس، 13
است 394

مهندسی، شیمیمهندسی، شیمی و علم موادبرتر پژوهشی قلمروهاي
و علم مواد

مهندسی، شیمی
و علم مواد

مهندسی، شیمی و
علم مواد

مهندسی، شیمی و
علم مواد

برتر همكار كشورهاي
 كانادا آمريكا،

ایتالیا و
آمريكا، كانادا

و استرالیا
آمريكا، كانادا

و استرالیا
 كانادا آمريكا،

چین و
 و چین آمريكا،

كانادا

است. شده روزرسانياسالم به جهان علوم استنادي توسط پايگاه 1400 اسفند 29 در مندرج در جدول هايداده .1

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401 صص 9-20



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

راهبردهاى ارتقاى جایگاه علمى و پژوهشى ایران در اقتصاد دانش بنیان 
تدبیر اقتصاد
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پ ـ سهم ايران در توليدات علمي
20172018201920202021 سال

1/711/741/842/042/06تولید علم در جهان
20/6019/8420/4120/5719/41 تولید علم در كشورهاي اسالمی

1/121/231/401/431/52استنادات
0003/654/56مقاالت داغ

1/622/032/683/323/59مقاالت پراستناد
1/622/032/683/353/58مقاالت برتر

1/111/241/441/701/93 مقاالت برتر (تجمعی)
0/550/500/470/450/34مقاالت كنفرانس

7/836/635/293/061/46  كنفرانس مقاالت درصد
0/720/780/901/051/13المللیبین مشاركت

22/2624/8628/0231/7735/72  المللیبین مشاركت درصد
.اسالم جهان علوم استنادي پايگاه: مأخذ

، جايگاه علمي ايران در1با توجه به جدول شماره 
كه ايران ازطوريبرانگيز بوده است؛ بههاي اخير تأملسال
، در توليد علم در جهان و2021تا  2017هاي سال

و نخست قرار 16كشورهاي اسالمي به ترتيب در جايگاه 
گرفته است. همچنين، جايگاه مقاالت علمي پراستناد و

جز سالهاي مورد بررسي (بهيز در سالبرتر كشور ن
رغم بهبود) بهبود يافته است. بايد دقت كرد، به2021

جايگاه ايران در حوزه توليد علم، همچنان سهم توليدات
علمي كشور تغيير چنداني نكرده است كه اين موضوع را

توان به دليل عملكرد مناسب ديگر كشورها در حوزهمي
نست. نكته حائز اهميت اينكه،توليد علم و فناوري دا

افزايش كمي توليدات علمي كشور الزاماً به معناي جذب
و عملياتي شدن نتايج تحقيقات علمي در كشور دانش

ايران در شاخص خلق دانش داراي نيست. براي مثال،
عملكرد خوبي است، اما در شاخص جذب دانش در

جايگاه، 1وضعيت نامناسبي قرار دارد. در نمودار شماره 
هاي خلق و جذب دانش ايران با برخي ازشاخص

كشورهاي منتخب آسيايي مقايسه شده است.

ييايآس منتخب يكشورها با رانيا دانش جذب و خلق يهاشاخص گاهيجا سهيمقا ـ1 نمودار

. Global Innovation Indexمأخذ: 
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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

تدبیر اقتصاد

14

آخرين گزارش نوآوري، ايران جايگاهبا توجه به 
كشور در سال 132 بين در را خلق دانش شاخص 14

كسب كرده است. اين در حالي است كه ايران 2021
در اين سال به را جذب دانش شاخص 117جايگاه 

خود اختصاص داده است. با توجه به نمودار شماره
جنوبي، كشورهاي آسيايي مانند چين، ژاپن و كره1

اند.دو شاخص يادشده بهترين عملكرد را داشتهدر 
همچنين، عملكرد برخي از كشورهاي آسيايي مانند

جذب هند، تركيه و رژيم اشغالگر قدس در شاخص
است.دانش در مقايسه با ايران بهتر بوده 

تخصيص هزينه تحقيق و توسعه يكي ديگر از
هاي تحقيقاتيهاي سنجش تغييرات فعاليتشاخص
شي در كشور است. با توجه به اهميتو پژوه

پژوهش اعتبارات ، سهم2موضوع، در نمودار شماره 
ناخالص داخلي كشور در توليد از و توسعه دولتي

نشان داده شده است. 1395ـ1400هاي سال

)درصد( داخلي ناخالص توليد از دولتي توسعه و پژوهش اعتبارات سهم ـ2 نمودار

كشور. بودجه و برنامه سازمان محاسبات: مأخذ

االترين ميزان، ب2با توجه به نمودار شماره 
از دولتي و توسعه پژوهش اعتبارات سهمشاخص 

درصد در سال 75/0به ميزان ناخالص داخلي  توليد
داشت كه رشد بوده است. بايد توجه 1396

مصوب تحقيق و توسعه در قوانين بودجه اعتبارات
هاي اخير همواره بيش از رشد بودجه عموميسال

ديتر تولاما به دليل رشد سريع دولت بوده است،

سبت به رشد بودجه عمومي، هنوزي نناخالص داخل
در قانون شدهبينيمقدار اين شاخص با ميزان پيش

هاي اخيردر سال صوصخبرنامه ششم توسعه، به
گذاريبايد دقت كرد، هدففاصله دارد. 

فناوري در راستاي افزايش و علم هاي كليسياست
4 داخلي، ناخالص توليد از تحقيق و پژوهش سهم

بوده است. همچنين، 1404سال  تا درصد

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

1395 1396 1397 1398 1399 1400

0/73 0/75

0/65
0/58 0/58

0/68

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401 صص 9-20



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

راهبردهاى ارتقاى جایگاه علمى و پژوهشى ایران در اقتصاد دانش بنیان 
تدبیر اقتصاد
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برنيز مبني توسعه ششم برنامه گذاري قانونهدف
داخلي به ناخالص توليد از پژوهش سهم رسيدن

.1است 4001 سال درصد تا 5/1
از تحقيق و پژوهش طور كه اشاره شد، سهمهمان

شدههاي تعيينگذاريبا هدف داخلي ناخالص توليد
در اسناد باالدستي فاصله دارد. اين در حالي است كه

رسد ديگر كشورها براي افزايش سهمبه نظر مي
داخلي خود ناخالص توليد از تحقيق و پژوهش

كنند. با توجه به اهميت موضوع، در نموداررقابت مي
از تحقيق و هزينه پژوهش ، تخمين سهم3شماره 
داخلي ايران با كشورهاي منتخب اخالصن توليد

آسيايي مقايسه شده است.

)درصد( آسيايي منتخب كشورهاي با ايران داخلي ناخالص توليد از توسعه و تحقيق هزينه سهم مقايسه ـ3 نمودار

. Global R&D Funding Forecast  2021مأخذ:

كشور برتر دنيا، 40در ميان  34ايران با جايگاه 
ناخالص توليد از توسعه و هزينه تحقيق بيشترين سهم

شود. كسب اينتخمين زده مي 2021داخلي در سال 
برانگيز است و ايران در مقايسه با برخيجايگاه تأمل

وضعيت بهتري از ايناز كشورهاي آسيايي در 
شاخص قرار دارد، اما شكاف شايان توجهي از سهم

داخلي ايران ناخالص توليد از توسعه و هزينه تحقيق
جنوبي، رژيم اشغالگر قدس وبا كشورهايي مانند كره

«پژوهشآيندهوتوسعههايپژوهشمركز. 1  .1400، دي 272 شماره گزارش مجموعهكشور»، كل 1401 سالبودجهاليحهدرفناوريونگري،

ديگر اينكه، اهميت حائز ژاپن وجود دارد. نكته
كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود دستيابي به

قبولي از توسعه همچنان در تخصيص سطح قابل
منابع مالي در حوزه تحقيق و توسعه پيشتاز هستند.

توسعه جهان و هاي تحقيقسهم ايران از كل هزينه
گزارش شده است. 2019درصد براي سال  46/0

در مقايسه با 2021متغير يادشده در ايران در سال 
درصد رسيده 44/0كاهش يافته و به  2019سال 
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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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و تحقيق اين در حالي است كه سهم هزينه است.
هاي تحقيق(از كل هزينه چين مانند كشوري توسعه

تخمين 2021درصد در سال  46/25توسعه جهان)  و
شود. سهم باالي هزينه تحقيق و توسعه (اززده مي

هاي تحقيق و توسعه جهان) برخي ازكل هزينه
كشورهاي آسيايي در مقايسه با ايران، به ضرورت
تخصيص بيشتر منابع مالي در حوزه تحقيق و توسعه

كشور اشاره دارد.

ـ مالحظات امنيت اقتصادي3
شده، تحقيقات وبا توجه به مطالب مطرح

هاي كاربردي عاملي مؤثر در پيشبرد اهدافپژوهش
ساز تحقق شعار سالكالن اقتصادي در كشور و زمينه

»آفرينتغالاش و بنياندانش توليد،«بر مبني 1401
صحيح منديبهره است. اين در حالي است كه عدم

هاي كاربردي كشورتحقيقات و پژوهش از
دربرگيرنده محدوديت دستيابي به توليد و صادرات
محصوالت نوآوارنه و در نقطه مقابل، تداوم وابستگي

كشور به درآمدهاي نفتي است. اقتصاد ساختار
ي بودن اقتصاد ايران،محصولتكبه دليل 

هش در راستايگذاري الزم براي تحقيق و پژوسرمايه
كسب مزيت نسبي در توليد و صادرات محصوالت

هاي نوين انجام نشده كه اينصنعتي با فناوري
پذيري و شكنندگي صنايع كشور را بهموضوع آسيب

دنبال داشته است. از سوي ديگر، اعمال تحريم
كشورهاي خارجي (با توجه به وابستگي توليد به

اي) به ضرورتطهاي و واسواردات كاالهاي سرمايه
هاي كاربردي در كشور اشاره دارد.تحقيق و پژوهش

رغم اهميت اين موضوع، بخش اعظمي از مطالعاتبه
هاينخبگان دانشگاهي (با وجود كسب موفقيت

را ندارند سازيعلمي)، امكان عملياتي شدن و تجاري
بر بسيار سرعت با رقيب كشورهاي كهدرحالي
صنايع و محصوالتگذاري و توسعه سرمايه
اند.متمركز شده بنياندانش

توان گفت، ضعف تحقيقات ودر نهايت مي
توان توليد روزافزون هاي كاربردي و شكافپژوهش

هايفناوري با فردمنحصربه كاالهاي صادرات و
ديگر با بنيان ايراندانش صنايع توسعه عدم پيشرفته و
به تضعيف چرخه توليد، تعطيلي گسترده كشورها

هاي توليدي، احتمال وقوع ركود اقتصادي،بنگاه
كاهش قدرت ايران در عرصه تعامالت اقتصاد

المللي، حضور اندك ايران در بازارهاياي و بينمنطقه
انجامد. در چنين شرايطي، نبودجهاني و... مي

ها وبسترهاي الزم براي كاربردي كردن طرح
عات نخبگان علمي كشور مانع دستيابي به اقتصادمطال

شود كه اينمي 1401شعار سال بنيان و تحقق دانش
موضوع تهديدكننده امنيت اقتصادي و ملي كشور به

آيد.شمار مي

كشور الزاماً بهافزایش كمي تولیدات علمی 
و عملیاتی شدن نتایج معناي جذب دانش

تحقیقات علمی در كشور نیست. براي
ایران در شاخص خلق دانش داراي مثال،

عملكرد خوبی است، اما در شاخص جذب
دانش در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401 صص 9-20



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

راهبردهاى ارتقاى جایگاه علمى و پژوهشى ایران در اقتصاد دانش بنیان 
تدبیر اقتصاد
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بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
طور كه اشاره شد، رهبر معظم انقالب اسالميهمان
»نيآفرو اشتغال انيبندانش د،يتولرا سال « 1401سال 
قاي جايگاه علمي ايران و تحقيقگذاري كردند. ارتنام
هاي نوينكارگيري شيوههاي كاربردي با بهپژوهش و

پيشرفته، توسعه هايتوليد، دستيابي به فناوري
بنيان و رهايي ازدانش فردمنحصربه محصوالت
محصولي وابسته به درآمدهاي نفتي نقشاقتصاد تك

اهميتمؤثري در تحقق اين مهم دارد. با توجه به 
موضوع، اقدامات مثبتي درباره ارتقاي جايگاه علمي

كه ايران ازطوريدر كشور انجام شده است؛ به
توليد علم در 16، جايگاه  2021تا  2017هاي سال

جهان و جايگاه نخست توليد علم در ميان كشورهاي
اسالمي را به خود اختصاص داده است. با وجود

وزه توليد علم، از تمامجايگاه قابل قبول ايران در ح
طور كه بايد استفاده نشده است.هاي كشور آنظرفيت

و علم هاي كليگذاري سياستبراي مثال، هدف
از تحقيق و پژوهش سهم فناوري در راستاي افزايش

است. 1404سال  تا درصد 4 داخلي ناخالص توليد

توسعه ششم برنامه گذاري قانونهمچنين، هدف
داخلي ناخالص توليد از پژوهش همس رسيدن برمبني
اين در حالي است .است 1400 سال درصد تا 5/1 به

دياز تول يدولت توسعهسهم اعتبارات پژوهش و كه 
بوده 1400 سال درصد در 68/0ي ناخالص داخل

مصوب اعتباراتديگر، با وجود رشد عبارتاست. به
هاي اخير،تحقيق و توسعه در قوانين بودجه سال
در شدهبينيهنوز مقدار اين شاخص با ميزان پيش

هايدر سالخصوص قانون برنامه ششم توسعه، به
اخير فاصله دارد.

كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود دستيابي به
سطح قابل قبولي از توسعه همچنان در تخصيص
منابع مالي در حوزه تحقيق و توسعه پيشتاز هستند.

برخي از كشورهاي آسيايي در ايران در مقايسه با
وضعيت بهتري از اين شاخص قرار دارد و تخمين

كشور برتر دنيا 40در ميان  34عنوان جايگاه ايران به
توليد از توسعه و هزينه تحقيق با بيشترين سهم

برانگيز است، اماتأمل 2021داخلي در سال  ناخالص
داخلي ناخالص توليد از توسعه و هزينه تحقيق سهم

جنوبي، رژيم اشغالگر قدس وكشورهايي مانند كره
مراتب از ايران بيشتر است. همچنين، سهمژاپن به

44/0توسعه جهان  و هاي تحقيقايران از كل هزينه
تخمين زده شده است 2021درصد براي سال 

مانند كشوري توسعه و تحقيق كه سهم هزينهدرحالي
جهان)توسعه  و هاي تحقيق(از كل هزينه چين

شود.تخمين زده مي 2021درصد در سال  46/25
با توجه به آخرين گزارش نوآوري، ايران جايگاه

117و همچنين جايگاه  خلق دانش شاخص 14

ناخالص تولید از تحقیق و پژوهش سهم
شده درهاي تعیینگذاريبا هدف داخلی

حالیاسناد باالدستی فاصله دارد. این در 
رسد دیگر كشورهااست كه به نظر می

از تحقیق و پژوهش براي افزایش سهم
كنند.داخلی خود رقابت می ناخالص تولید



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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كشور در سال 132 بين در جذب دانش را شاخص
توان گفت،رو ميكسب كرده است. ازاين 2021

و افزايش كمي توليدات علمي كشور به جذب دانش
ياتي شدن نتايج تحقيقات علمي در كشور منجرعمل

نشده است و برخي كشورهاي آسيايي مانند هند،
جذب دانش تركيه و رژيم اشغالگر قدس در شاخص
اند.در مقايسه با ايران عملكرد بهتري داشته

رو، عدمبا توجه به نتايج مطالعه پيش 
گذاري مناسب براي بهبود وضعيت پژوهش وسرمايه
شعار سالتنها فرصت بالقوه تحقق در كشور نهتحقيق 
سازد، بلكه اين موضوع با تداومرا محدود مي 1401

بنيانروند اقتصاد نفتي، عدم دستيابي به اقتصاد دانش
ملي و اقتصادي امنيت آفريني، تهديدكنندهو اشتغال

است. با توجه به ضرورت تحقيق و كشور
هاي كاربردي در مسير رشد و تعالي كشور،پژوهش

شود.ارائه مي 1401تحقق شعار سال راهكارهايي براي 
شده اسناداهتمام براي تحقق اهداف تعيين-

و قيتحق يهانهيهزافزايش  باالدستي در حوزه
مقدارطور كه اشاره شد، همچنان همان: توسعه

در شدهبينيو توسعه با ميزان پيش قيتحق يهانهيهز
هايدر سالخصوص قانون برنامه ششم توسعه، به

رو رصد ميزان تخصيصازايناخير فاصله دارد. 
و نيز ميزان تحقق ساالنهو توسعه  قيتحق يهانهيهز

اين شاخص از اهميتي دوچندان برخوردار است.
ده درشديگر، بايد به تحقق اهداف تعيينعبارتبه

و قيتحق يهانهيهزافزايش  اسناد باالدستي در حوزه
منديبين بهرهدر كشور اهتمام ورزيد. دراين توسعه

از تجارب كشورهاي پيشرو در اين حوزه مانند چين
و ژاپن راهگشاست.

نخبگان براي مطالعات و ترغيب و تشويق-
ازآنجاكه نخبگان  نقش بسزايي: تحقيقات نوآورانه

بنيانتحقيقات كاربردي و دستيابي به اقتصاد دانشدر 
در كشور دارند، تشويق و ترغيب آنان براي ورود به
اين حوزه ضروري است. تدوين الگوي مدون از

هاي بالقوه نخبگان كشور و رصد ساالنهظرفيت
تغييرات اين حوزه، ايجاد ساختار انگيزشي براي

ساالريهممانعت از مهاجرت دائمي نخبگان، شايست
در افراد از محدودي تعداد انتصاب از ممانعت و

عنوانسياسي، تلقي نخبگان به هايمسئوليت
گذاري در تربيت نيرويهاي جامعه و سرمايهسرمايه

انساني و... اهميتي دوچندان دارد.
پژوهشگران و واحدهاي متناسب كردن مطالعات-

بسياري ازآنجاكه: تحقيقاتي با نياز واحدهاي صنعتي
نياز با تحقيقاتي واحدهاي و پژوهشگران از مطالعات
صنعتي همخواني ندارد، اتخاذ واحدهاي
هايپروژه كردن هايي براي متناسبسياست

صنعتي كشور از هايتقاضاي بنگاه تحقيقاتي با
ضرورتي دوچندان برخوردار است. مطالعه و بررسي

مهارت افزايشدر راستاي شناخت تقاضاي بازار، 
صنعتي در طول دوره خدمت، هايپژوهشگران بنگاه

المللي، حركتبين علمي ها و منابعسايت به دسترسي
به سمت خصوصي كردن بخش تحقيقات كشور،

هاي كارآفريني و ترغيبكاهش ريسك فعاليت
هاي اقتصادي،نخبگان براي حضور در فعاليت

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401 صص 9-20



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

راهبردهاى ارتقاى جایگاه علمى و پژوهشى ایران در اقتصاد دانش بنیان 
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و... در تحقق هاي كارآفرينان نوآورحمايت از فعاليت
اين مهم راهگشاست.

موازاتاهتمام به بهبود شاخص جذب دانش به -
طور كه اشاره شد، با وجودهمان: شاخص خلق دانش

افزايش كمّي توليدات علمي و وضعيت مناسب
نتوانسته شاخص خلق دانش، شاخص جذب دانش

گذارياست همگام با خلق دانش پيشتاز باشد. سرمايه
موازات شاخصاخص جذب دانش بهبهبود ش براي

ضرورتي دوچندان دارد. عدم ارزشيابي خلق دانش
پژوهشگران بر اساس تعداد كمّي مقاالت، افزايش 

هاي همكاري دانشگاه و صنعت، اتخاد سياست
 داراي صنعتي هايتشويقي براي گسترش فعاليت بنگاه

توسعه، مهندسي معكوس براي آشنايي  و تحقيق واحد
كاررفته در صنايع، تربيت نيروي اوري بهبا دانش فن

انجامد.انساني ماهر و... به تحقق اين مهم مي
 ريزي منسجم براي توسعه كيفي نظامبرنامه-

هاي عمده با وجود كسب موفقيت: آموزشي كشور
اخير و همچنين، بهبود  هايسال علمي طي

هاي كمي در سيستم آموزش (عمومي و شاخص
طور كه بنيان آنتوليد محصوالت دانشعالي)، مسير 
آميز نبوده است. اهتمام به توسعه كيفي بايد موفقيت

نظام آموزشي و بهبود عملكرد سيستم آموزش (در
راستاي نهادينه كردن روحيه خودباوري، تالش،

عدالت آينده)، برقراري خالقيت و... در نسل
آموزش مستمر معلمان و كاركنان سيستم آموزشي،

استعدادهاي تقويت و زشي براي شناختآمو
ها وگسترش زيرساختپروري، آموزان و نخبهدانش
گذاري مضاعف براي افزايش امكاناتسرمايه

مانند سطح دسترسي مدارس به اينترنت، آموزشي
نوين هايشيوه از گيريبهره آموزشي، بينش در تغيير

تدريس، جديد الگوهاي پژوهش و و آموزش
مضاعف در راستاي ارتقاي يگذارسرمايه

و... در مسير تحقق اقتصاد آموزشي استانداردهاي
بنيان راهگشاست.دانش

عنوانهاي نخبگان علمي بهتوجه به طرح-
:بنيانبالقوه دستيابي به اقتصاد دانش هايظرفيت

ازآنجاكه رهبر معظم انقالب اسالمي به تحقق اقتصاد
افزايش سهممحور) و جاي اقتصاد منابعبنيان (بهدانش

ايتوجه ويژه بنيانتوليد و صادرات محصوالت دانش
براي تأمين گذاري مضاعفسرمايه و دارند، توجه

برمبتني  نظام انگيزشي هاي نخبگان، ايجادنياز
هاي افراد،دهي بر اساس عملكرد و تواناييپاداش

هماهنگي بيشتر با سرعت تغييرات دانش در ديگر
بر ممانعت از مهاجرت نخبگانها و... افزونكشور

هايفناوري كامل انتقال و دانش به علمي، به دستيابي
نو هايايده شدن صنعتي، اجرايي توليدات در نوين
تحقيقاتي هايطرح سازيتجاري فناورانه، صنايع در
.انجامدمي كشور علمي نخبگان پژوهشي و
هايرحهاي مادي از طافزايش حمايت -

هاي مادي ازتشويق و افزايش حمايت: پژوهشگران
هاي پژوهشگران (در راستاي دستيابي بهطرح

امكانات بيشتر براي مطالعات دانشجويان و محققان)
هاي تحقيقاتينقش مؤثري در عملياتي شدن طرح

هايكند. براي همين، حمايت از بنگاهآنان ايفا مي
اسب اعطاي تسهيالتبنيان، نظارت و هدايت مندانش

هاي نوپا وها به شركتهاي مالي بانكو حمايت



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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گذاري مضاعف برايبنيان، سرمايهنوآور دانش
فناورانه، افزايش صنايع هاي نو درايده اجرايي شدن

بودجه و تخصيص منابع مالي به حوزه آموزش و
هاي تحقيقاتيسازي طرحپژوهش و... زمينه تجاري

را به دنبال دارد.نخبگان علمي كشور 
هايتضمين حقوق مالكيت فكري و حمايت-

رغمبه: هاي نخبگاناز مطالعات و طرح معنوي
هاي تحقيقاتيهاي مالي از طرححمايت ضرورت

ها براي عملياتي كردننخبگان، اين قبيل از حمايت
كافي نيست. بهبود علمي هاي تحقيقاتي نخبگانطرح

و نهادي، بسترهاي مناسب حقوقيها و زيرساخت
بازنگري و هاي اجتماعي، اصالحعملكرد كارآمد نهاد

براي رفع موانع پيش روي ثبت مقررات و قوانين
هايهاي تحقيقاتي، تقاضامحور كردن فعاليتطرح

نخبگان تحقيقاتي هايشدن طرح نوآور و... به عملياتي
انجامد.مي 1401تحقق شعار سال علمي كشور و 

منابع
رساني دفتر حفظ و نشر آثارپايگاه اطالع

ايالعظمي سيدعلي خامنهاهللاحضرت آيت
).العاليظله(مد

اسالم جهان علوم استنادي پايگاه.
نگري (ديآينده و توسعه هايپژوهش مركز

بودجه اليحه در فناوري و )، «پژوهش1400
 شماره گزارش مجموعهكشور»،  كل 1401 سال
272. 
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هاي كاربردي عاملیتحقیقات و پژوهش
مؤثر در پیشبرد اهداف كالن اقتصادي در

1401ساز تحقق شعار سال كشور و زمینه
»آفریناشتغال و بنیاندانش تولید،«بر مبنی

منديبهره است. این در حالی است كه عدم
هاي كاربرديتحقیقات و پژوهش از صحیح
دربرگیرنده محدودیت دستیابی به كشور

تولید و صادرات محصوالت نوآوارنه و در
اقتصاد نقطه مقابل، تداوم وابستگی ساختار

كشور به درآمدهاي نفتی است.

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401 صص 9-20


