
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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در اقتصاد یادر یگاهجاگیري از راهبردهاي بهره
يمقام معظم رهبر در راستاي منویاتکشور 

1نسبعيمصطفي سمي

چكيده
درصد 10، تنها از دریا در حوزه اقتصادي سیادت و اقتدار كسبرغم تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمی درباره به

هایی مانند شیالت و انرژي نیز در نظر گرفته شود،حوزهاگر  ظرفیت بالقوه دریا در كشور استفاده شده است.
اي مانند نبود نگرشمعضالت گسترده شود.هاي دریایی كشور برآورد میدرصد از ظرفیت 20مندي حدود بهره

بعدي فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگیگیري كشور، نگاه تكراهبردي به ظرفیت دریا در نظام تصمیم
از و... مختلف اقوام كردن همراه هاي گذشته، عدمر دریایی، ركود اقتصادي و حمایت ضعیف دولتبرداشت ذخای

دریامحور با اقتصاد توسعه شوند. این در حالی است كه عدمعوامل بازدارنده توسعه دریامحور در كشور شناخته می
امنیت مرزهاي آبی، تنزل توان هاي خارجی، تضعیفاقتصادي، اثرگذاري مضاعف تحریم گسترده منافع هدررفت

سازي براي پررنگ كردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگیپذیري و... تهدیدكننده امنیت ملی كشور است. فرهنگرقابت
وتربیت، توسعه گردشگري دریایی و پیشی گرفتن از كشورهاي منطقه، تعیین نهاد مشخصهاي نظام تعلیمو كتاب

گذاريهاي مختلف، برقراري ثبات اقتصادي، افزایش سرمایهعضل تعارض منافع دستگاهبراي توسعه دریامحور و رفع م
هاي جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاههاي استانو تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت

هاي مناطقلف ظرفیتمندي از ابعاد مختاقتصادي ساكنان این مناطق، تعهد به اجرایی كردن منویات رهبري، بهره
انجامد.هاي آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در كشور میریزي متوازن بر اساس سیاستجنوبی، الزام به بودجه

.منویات رهبري، توسعه دریامحور، امنیت ملی واژگان كليدي:

مقدمه
دريا موهبت و ثروتي الهي است كه از ديرباز نقش
مهمي در تأمين معاش خانوارها داشته است. در عصر

شمار دريا تنها درهاي بيمندي از ظرفيتكنوني بهره
شود، بلكه تحقق اين مهمبعد اقتصادي خالصه نمي

هاي مختلفي مانند امنيت مرزهاي آبي،در حوزه
ديگر، دانشعبارت. بهتوسعه كشور و... اثرگذار است

1 استادیار دانشکده معارف اسالمى و اقتصاد و رئیس اندیشکده اقتصاد سیاسی امنیت و دفاع، دانشگاه امام صادق علیه السالم، تهران، ایر ان  
msamieenasab@gmail.com       

.

عنوان نقطهمندي از مزاياي اين موهبت الهي بهبهره
شود. باقوت در مسير پيشرفت كشورها شناخته مي

توجه به اهميت موضوع، رهبر معظم انقالب اسالمي
هاي دريا درمندي از ظرفيتدر بيانات خود به بهره

اند. اهميت پرداختن به اينكشور تأكيد جدي داشته
وضوع از اين حيث دوچندان است كه الگوي توسعهم

محور است. در ساليان متمادي مردم ازكشور خشكي



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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هايسواحل و مرزهاي آبي كشور به سمت استان
بر هم بهآب روي آورده و حتي صنايع آبمركزي كم
اند. اين در حالي است كهها منتقل شدهاين استان

وضوع مهم ومواجهه كشور با بحران كمبود آب به م
كننده امنيتي تبديل شده است.نگران

در رهبري انديشه و مطالعه پيش رو به منويات
پردازد. در بخشكشور مي در دريا اهميت خصوص

نخست، به اهم منويات و انديشه رهبري درباره
شود. در بخش دوم، ميزاناهميت دريا اشاره مي

در كشورمندي از ظرفيت بالقوه مواهب دريا بهره
شود. در بخش سوم نيز به مالحظاتبررسي مي

امنيت اقتصادي در صورت عدم توسعه اقتصاد
شود. در انتها، بعد ازدريامحور در كشور اشاره مي

شده، راهكارهايي دربندي مطالب مطرحجمع
شود.كشور ارائه مي در دريامحور خصوص توسعه

ـ مروري بر اهم منويات رهبري  درباره1
ميت دريااه

مندي از مواهب دريا از ديرباز در مسير توسعهبهره
كشورها نقش مؤثري داشته است. با توجه به منافع

هايمندي از ظرفيتگسترده اين موهبت الهي، بهره
هاي اخير بيش از هر زمان ديگربالقوه دريا در دهه

مختلف قرار گرفته كشورهاي مورد توجه دولتمردان
ري در حوزه دريا باعث شده استاست. درايت رهب

پردازي كنندطور دقيق مفهومتا ايشان در اين حوزه به
و در خصوص اهميت دريا بيانات متعدد داشته باشند.
از منظر ايشان، درياها، و خصوصاً درياهاي آزاد و

ها، از مواهب الهي و داراي ذخاير و منابعاقيانوس

يش كار وسرشار براي رشد علم و فناوري و افزا
ثروت، توليد اقتدار و تأمين نيازهاي حياتي و افق

سازي هستند.بلندي براي تمدن
سازي دانسته ورهبري دريا را افقي براي تمدن

خصوص، مفهوم مهمي را با عنوان «تمدندراين
اند. با توجه به بيانات ايشان،دريايي» مطرح كرده

قرار داشتن ايران با داشتن موقعيت ممتاز جغرافيايي و
بين دو دريا (در مقابل كشورهاي محصور در
خشكي) و برخورداري از هزاران كيلومتر سواحل،

هاي فراوان، الزم است با حضور مؤثرجزاير و ظرفيت
آفرين در ساحل، فراساحل و اقيانوس، بهو امنيت

جايگاه شايسته جهاني و رتبه اول در منطقه و كسب
ست يابد.اقتدار و سيادت دريايي د

بيان 1386رهبر معظم انقالب اسالمي در سال 
مسئله به دراز، ساليان طول در ما كشور داشتند: «در
شده است؛ اهتماميبي و احتراميبي بسيار دريانوردي

طرف يك در وقتي كه هستيم مردمي آن ما يعني
شديم برخالف متوقف رسيديم، آب به مرزمان
با برايشان آب رسيدند، آب به وقتي كه هاييملت

از خيلى !هاانگليسي مثل بود يكسان خشكي
رسيدند، درياهايشان به آب، به وقتى هااروپايي
هندوستان تا و مثالً گذاشتند هايشانقايق در را پايشان
نداشته فرقى هيچ خاك و آب برايشان يعنى آمدند؛
وقتي يعنى! كندمي ايجاد چه  تفاوتى ببينيد شما! است
قرن، پنج نكند، تفاوت ملتى براى خاك و آب كه

خواهد جلوتر ديگر هاىملت از قرن قرن، هفت شش
گذارددريا مي به را پايش رسيد، كه دريا به يعنى افتاد؛

رسيديم، دريا به وقتى ما نه؛ ما كند.مي حركت و

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 49-62



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 بهره گیرى از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستاى منویات مقام معظم رهبرى  
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درياها كه هايىتا آن مانديم شديم. متوقف جاهمان
تصرف هم را ما درياى و بيايند كردند، تصرف را

شده طورياين هم بشوند؛ ما خشكى وارد و كنند
طول در بوشهرمان و بندرعباس هرمز، جزيره ديگر!
در هامدت شماست، دست اآلن كه  مرزهايى همين

بود». هادست بيگانه
رهبر معظم انقالب اسالمي در يكي ديگر از

براي يك را يادر، 1390هايشان در سال سخنراني
بزرگ براي پيشرفت و حفظ منافع يفرصت ،كشور
د دريايفوابر اساس منويات رهبري: «. انددانستهملي 

.د راهبردي استيملت، فوا هركشور و  هربراي 
د بزرگ و كالن است. كساني با تسلط بر دريا ويفوا

تقريباً در ــ پيدرهاي پيدريانوردي در طول قرن
الملليتوانستند قدرت بين ــطول چهار قرن 

هاي دوردست گسترش دهند.خودشان را تا سرزمين
منابع .ها غصب شدسرزمين .ها ظلم شدبه ملت

ها و كشورهاي مسلطاما آن دولت ،ها تضييع شدملت
ق ظالمانه براي خوديبر دريا توانستند از اين طر

بزرگ فراهم بياورند. هايهاي مادي و قدرتحيثيت
چه در خليج فارس چه در درياي هاي منطقهملت

عادت ــها سال شايد ده ــهاي متمادي عمان، سال
مدارانه و زورگويانهكرده بودند كه صداي قدرت

شدند و ازكساني را كه سوار بر ناوهاي جنگي مي
آمدند، بشنوند و درها به اين منطقه ميدوردست
». رهبر معظما سكوت كنند و دم فرو بندندهمقابل آن

ايانقالب اسالمي به توسعه دريامحور تأكيد ويژه
اند. اهميت اين موضوع از اين حيث دوچندانداشته

است كه در بيانيه گام دوم انقالب اسالمي كه افق

هاي طبيعيتمدن اسالمي طرح و غفلت از ظرفيت
هاييبهاي آسترينعنوان يكي از بزرگكشور به

مندي ازشود، بايد ضرورت بهرهكشور مطرح مي
هاي مختلف هم موردفوايد عظيم دريايي در حوزه

تر ازتوجه قرار گيرد. در ادامه، براي درك دقيق
توسعه دريامحور هايمؤلفه ترينموضوع، به مهم

شود.اشاره مي
هاي توسعه دريامحورترين مؤلفهمهم
ونقل و ترانزيت دريا.حمل
.شيالت
.نفت و انرژي
.گردشگري
رساني دريايي و نياز بهبانكرينگ (سوخت

ها براي سوخت).پهلوگيري كشتي
.انبار كاالي تجاري
سازي،صنايع دريامحور و فراساحلي (كشتي

ماهي و...).تن 
زيست.محيط
كشاورزي (محصوالتي با آب شور مانند موز

  و نارگيل).
.دفاعي و امنيتي
.رفاه جوامع محلي
.توسعه كشورها
هايسازي رشتهعلمي و تحقيقاتي (بومي

افزايي).فني و دانش
اهميت اين موضوع سبب شده است تا كشورهاي
مختلف براي استفاده حداكثري از اين منابع، رقابت

هاي كليايده سياست 11اي داشته باشند. بند گسترده



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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كلي هايسياست رت است از تحققبرنامه هفتم عبا
بالقوه و بالفعل هايمزيت به توجه با سرزمين آمايش

به ويژه توجه با آن برجسته موارد ساختن اجرايي و
طورسرزميني. همان هايآب و بنادر سواحل، دريا،

اي بر گستره دريا شدهشود، تأكيد ويژهكه مالحظه مي
وريبهره هاي كلي برنامه ششم بردر سياستاست. 

از درياها، توسعه دريامحور، پيشرفت اقتصادي،
گردي)(طبيعت اكوتوريسمو  نقل درياييوحمل

،21، 19در بندهاي براي مثال،  .شده بودكيد أدريايي ت
هاي كلي برنامه ششم بر موارد زيرسياست 28و  23
.كيد شده استأت

تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق،: 19بند 
سواحل و جزاير كشور با رعايت ،ها، نواحياستان

هاي كلي مربوطارچوب سياستهالزامات آن در چ
افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از براي

يافته و روستايي.گذاري در مناطق كمترتوسعهسرمايه
توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور در: 21بند 

مكران. حلسوا بر تأكيد با خرمشهرـمحور چابهار
توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق: 23بند 

هاي داراي مزيت.مهم اقتصادي در زمينه
هاي راهبردياولويت دادن به حوزه: 28بند 

صنعتي (ازقبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي،
ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطالعاتحمل

ي) وو ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و كشاورز
.هاهاي پيشرفته در آنافزايش ضريب نفوذ فناوري

رغم تأكيد رهبري در خصوص توسعهبه
هاي توسعه پسدريامحور در كشور، در عمده برنامه

طور كه بايد،از انقالب اسالمي به اين موضوع آن

پرداخته نشده است. با توجه به اهميت موضوع،
عههاي كلي توسهاي اوليه تدوين سياستايده

گيرد.دريامحور مورد اشاره قرار مي
در دريا جانبههمه و حياتي نقش به همگاني توجهـ 1

كشور پيشرفت در تمدني و امنيتي اقتصادي، ابعاد
سازي درسازي صحيح و گفتمانبه دليل عدم مفهوم

هاي پنهاني،خصوص اهميت دريا و ضعف در اليه
ايم از مزيت بالقوه اين موهبت الهي در كشورنتوانسته

خصوص عملكرد مناسبيبهره الزم را ببريم و دراين
هاي آموزشي به اينايم و تنها در محتواي كتابنداشته
كهطورياخته شده است؛ بهصورت محدود پردمهم به

عبارت دريا براي فرزندانمان احساس ترس و خطر
كند. با توجه به بيانات رهبري،غرق شدن را تداعي مي

ايم، اما به دليل استعمارهاي دور دريانورد بودهدر سال
ايم. اين در حالي است كه دردر اين حوزه متوقف شده

كهطوري؛ بهاي به اين مهم شده استغرب توجه ويژه
حتي پطر كبير از طريق دريا توانست كشورگشايي كند.

بنادر سواحل، آمايش و توسعه به دادن ـ اولويت2
بر تأكيد با خرمشهرـچابهار محور در جزاير و

ـايرانياسالمي هويت
هاي الزم زيربنايي حقوقي،ايجاد زيرساخت

به گذاري با توجهاقتصادي، امنيتي و... براي سرمايه
ها واقتصاد مقاومتي، استقرار مناسب صنايع، فعاليت

جمعيت با استفاده حداكثري از توان داخل. فراهم
بنيان از شروط الزم براي تحققبوم دانشكردن زيست

اين موضوع است.
ـ2ـ سند استان، 1موضوع آمايش در سه سطح 

ـ سند توسعه سواحل مكران مطرح3سند ملي و 
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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

راهبردهاى بهره گیرى از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستاى منویات مقام معظم رهبرى  
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تخصيص بودجه بر اساس سنداست. با توجه به 
آمايش، رقابت (بعضاً ناسالم) براي دريافت منافع
بيشتر شكل گرفته است. نقشه جامع براي آمايش
كشور تدوين نشده و نگاه مجزا بدون توجه به سند

ها، مانع از توسعه اين مناطق شده است.استان
ايراني موضوع ديگريـتوجهي به هويت اسالميبي

مندي از اين ظرفيت در كشور شدهع بهرهاست كه مان
درصد پهنه ساحلي از موسيقي فاخر 80است. 

شود، اما از اين ظرفيت بالقوه دربوشهري تغذيه مي
درستي استفاده نشده است. توجه به هويتكشور به

ايم.اسالمي موضوع مهمي است كه از آن غافل شده
براي مثال، اقدامات مؤثر در خصوص جذب گردشگر

شود.با رعايت شئونات اسالمي ضروري تلقي مي
با كارآمد و متعهد مديريتي و انساني نيروي تأمين ـ3

دريا حوزه توسعه براي الزم پژوهشيـعلمي پشتوانه
هايتوان به ظرفيتدر توضيح اين موضوع مي

ها و مراكزاي در دانشگاهرشتههاي نرم و بينرشته
آموزشي و پژوهشي توجه داشت. اين درحالي است

هاي مهندسي وهاي كشور تنها بر رشتهكه دانشگاه
هاي مهمي مانندملواني متمركز و از ظرفيت رشته

اند.اقتصاد دريا و مديريت دريا غافل شده
حوزه قوانين و ساختارها ارتقاي و روزرسانيبه ـ4

براي دريامحور اقتصاد و فناوري دريانوردي، بنادر،
ذخاير و دريا منابع از حداكثري و صحيح برداريبهره
اسالمي موازين رعايت با بشري و ملي سرمايه عنوانبه

هايدر بسياري از كشورها حوزه دريا به سازمان
متعددي وابسته است، اما در ايران تعداد اين

سازمان در 14تا  13ها بيشتر است و حتي سازمان

حوزه دريا درگير هستند. اين در حالي است كه
هاي مختلف،تداخل و عدم شفافيت فعاليت سازمان

مانع از توسعه اين بخش در كشور شده است.
،1348همچنين، قانون دريايي بنادر مصوب سال 

كه ضرورت تغييرهمچنان در حال اجراست درحالي
قانون دريايي بنادر، موضوع مهمي است كه بايد به

هايآن توجه كرد. در خصوص توجه به زيرساخت
حقوقي نيز بايد گفت، عدم حضور افراد متخصص
و آگاه در زمينه چگونگي الحاق كشور به

هاي دريايي از ديگر موانع توسعهيونكنوانس
بر مطالبمحور در كشور است. افزوندريا

شده، وجود موانع متعدد پيش رويمطرح
هاي مالي ازگذاران و همچنين، محدوديتسرمايه

ديگر موانع مهم توسعه دريامحور در كشور به شمار
آيد.مي
تأمين و دريا اقتصاد توسعه به دهياولويت ـ5

تجاري، بندري، هايفعاليت براي هادسترسي
و احداث با دريانوردي و دريايي ترانزيتي، صنايع

ارتباطاتي وسيع هايشبكه تكميل
رغم تأكيد رهبري دربارهطور كه اشاره شد، بههمان

سيادت و اقتدار كسبضرورت توسعه دريامحور و 
هاي توسعه پس، عمده برنامهدريا در حوزه اقتصادي

طور كه بايد، به اين موضوعاز انقالب اسالمي آن
اند.نپرداخته

با توجه به اهميت موضوع، در بخش بعد،
بالقوه ظرفيت از منديبهره صورت تفصيلي ميزانبه

كشور مورد بحث و بررسي قرار در دريا مواهب
گيرد.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
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القوهمندي از ظرفيت بـ بررسي ميزان بهره2
مواهب دريا در كشور

به دليل پراكندگي جمعيت در طول ادوار مختلف تا
محور بوده استامروز، الگوي توسعه كشور خشكي

رو شاهد توزيع باالي(قبل از دوران صفويه). ازاين
جمعيت در بخش خشكي و كاهش تراكم جمعيت

هاي دريااستثناي شمال كشور) در سواحل و كرانه(به
ين در حالي است كه رهبر معظم انقالبهستيم. ا

براي مناسب هايزمينه آوردن اسالمي به فراهم
با تراكمكم مناطق در فعاليت و جمعيت سهم افزايش
اند.كشور اشاره داشته جنوبي و شرقي مناطق اولويت

هاياستان جمعيت تراكم ازجمله داليل كاهش
جنوبي كشور محدوديت امكانات در اين مناطق

شهرهاي و روستاها سمت به كه هرچهطوري؛ بهاست
ماندگيعقب و فقر رويم،مي فارس خليج حاشيه
همچنين، بر اساس الگوهاي مدون، .شودمي بيشتر

هاي بزرگبهترين مكان براي كارخانجات و شركت
زدگيفوالدي، سواحل درياست، اما به دليل سياست

در كشور، اين مهم مغفول مانده است.
طور كه اشاره شد، با وجود تأكيد رهبر معظمهمان

در فعاليت و جمعيت سهم انقالب اسالمي به افزايش
جنوبي و شرقي مناطق اولويت با راكمتكم مناطق

هاي جنوبي ضمن دسترسي به منابعكشور، استان
هاي محروم كشورعظيم نفت، معادن و... از استان

شوند. نرخ باالي تورم، جهش نرخ ارز،شناخته مي
تنها مانع ازنوسان متغيرهاي كالن اقتصادي و... نه

هجذب سرمايه خارجي شده است، بلكه كاهش انگيز
جنوبي كشور را به مناطق در خصوصي فعاالن بخش

دنبال داشته است. نرخ باالي بيكاري يكي از عوامل
هاي جنوبي كشورمؤثر در كاهش جمعيت استان

هاي نامناسب درشود. زيرساختشناخته مي
ونقل، انرژي، بهداشت وهاي مختلف حملحوزه

هاي جنوبي كشور به كاهشسالمت و... در استان
اكم جمعيت و توزيع نامتوازن آن در اين مناطقتر

دامن زده است. محدوديت دسترسي به امكانات و
خدمات بهداشتي و درماني، آموزش و...

هاي جنوبي كشور را تشديدفرستي استانمهاجرت
هاي جنوبي،كرده است. به دليل عدم توسعه استان

توسعه دريامحور در كشور محدود شده است.
هايمندي از ظرفيتمحور بر اساس بهرهتوسعه دريا

درياست. بعضي از كارشناسان اين حوزه معتقدند تنها از
كهشود؛ البته درصورتيدرصد ظرفيت دريا استفاده مي 10

20مبنا شيالت و انرژي باشد، ايران تاكنون از حدود 
هاي دريايي پيرامون خويش بهره بردهدرصد ظرفيت

بعدي فني (مانندگاه تكاست. بايد دقت كرد كه ن
هايراني) در اين حوزه وجود دارد و ديگر ظرفيتكشتي

صيد ساالنه دريا مورد غفلت واقع شده است. براي مثال،
نخست در جايگاه ايران و تن هزار 750 كشور در آبزيان
كشور در 27 است، اما جايگاه منطقه پروريآبزي و صيد
خط توجه به طول با جهان در پروريآبزي و صيد

هايكيلومتر) و ديگر ظرفيت 5800 (حدود ساحلي
همچنين، سرانه مصرف آبزيان در .ندارد همخواني كشور

آبزيان مصرف كيلوگرم و سرانه 24، 2020جهان در سال 
بوده است. 1399كيلوگرم در سال  8/12در ايران تنها 

مصرف اندك آبزيان در سبد غذايي ايرانيان يكي ديگر از
عوامل محدودكننده توسعه دريامحور در كشور است.
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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

راهبردهاى بهره گیرى از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستاى منویات مقام معظم رهبرى  
 تدبیر اقتصاد

55

با توجه به محدوديت دسترسي به آمار و
اطالعات، اين سؤال مهم مطرح است كه چند

منديشده در خصوص بهرهدرصد از اهداف تعيين
هاي اخير محقق شدهاز مواهب دريا طي سال

شده دررسد تحقق اهداف تعييناست؟ به نظر مي
هاي جدي مواجه و ايناين حوزه با محدوديت
ه دريامحور در كشور شدهموضوع مانع از توسع

توان به وضعيت صنايع درياييبين مياست. دراين
هاي توسعه دريامحور درعنوان يكي از مؤلفهبه

كشور اشاره كرد. با توجه به آخرين گزارش آنكتاد،
درصد از كل مناطق 36/0مناطق ساحلي ايران 

شود. نسبت مساحت كلساحلي جهان را شامل مي

متر بر كيلومترمربع)، 6/3حلي (كشور به مناطق سا
برداري از منافعگوياي ظرفيت باالي كشور در بهره

حاصل از توسعه صنايع دريايي است. همچنين،
1000، 4335ظرفيت مالكيت ناوگان به ميزان 

DWT  گزارش شده كه اين ظرفيت 2019 سال در
درصد از كل ظرفيت ناوگان در 22/0حدود 

665شور به ميزان دنياست. ساخت كشتي در ك
GT درصد از ظرفيت ساخت كشتي 01/0، كمتر از

است. با توجه به اهميت 2019دنيا در سال 
ترين نقاط، به مهم1موضوع، در جدول شماره 

هاي توسعهقوت و ضعف، تهديدها و فرصت
شود.دريامحور در كشور اشاره مي

هاي توسعه دريامحور در كشورترين نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصتـ مهم1جدول 
نقاط ضعفنقاط قوت

  تأكيد، حمایت و مطالبه مقام معظم رهبري درباره توسعه
دریامحور 

 نیروي انسانی جوان، نخبه و متخصص  
  اراده جدي دولت سیزدهم در خصوص ضرورت توسعه

دریامحور 

هاي مختلفهاي مرتبط و وجود تعارض منافع دستگاهتعدد سازمان
نبود نهاد مشخص و متولی در این حوزه
هاي گذشته از یت ضعیف دولتركود اقتصادي و حما

گذارانسرمایه
گذاري مشخص و نبود برنامه جامع و مدون عدم هدف
 محدودیت دسترسی به منابع مالی
هاي خارجیاعمال تحریم
محدودیت دسترسی به آمار و اطالعات شفاف
 نهادینه شدن احساس ترس از دریا
محور در سالیان گذشتهالگوي توسعه خشكي
سانی برخی قوانین در این حوزه روزرعدم به
 عدم پایبندي و تعهد در دستیابی به اهداف توسعه دریامحور
ایرانیـعدم توجه به هویت اسالمی  

هاتهديدهافرصت

  موقعیت ژئوپليتيك كشور، دارا بودن ذخایر نفت و گاز، دسترسی
  باال به خطوط ساحلی و...

 سازي بنیان و تالش براي بومیظرفیت بالقوه اقتصاد دانش
هاي پیچیده ها و فناورينوآوري

هاي بالقوه دریابرداري از ظرفیتوجود رقباي جدي در بهره  
گیري بیماري كرونا شیوع همه
عدم همراهی و رضایت اقوام مختلف و تنوع فرهنگی
 ی با عدم استفاده صحیح از فرصت بالقوه تجارت دریای

كشورهاي همسایه
 هانگاه مجزا بدون توجه به سند استان
  عدم استفاده از افراد متخصص در بررسی چگونگی الحاق كشور

  هاي دریاییبه كنوانسیون
هاي تحقيق.مأخذ: يافته



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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طور كه اشاره شد، رويكرد رهبري دربارههمان
منديدريامحور نقطه قوتي در بهرهتوسعه اقتصاد 

آيد.از مزاياي عمده توسعه دريامحور به شمار مي
همچنين، موقعيت ژئوپليتيك كشور ازجمله

هاي بالقوه در توسعه دريامحور شناختهفرصت
5700شود. براي مثال، ايران داراي حدود مي

كيلومتر نوار ساحلي است. وجود ساحلي مانند
وچستان (تالقي دريا با شنزاردرك در سيستان و بل

و كوير)، فرصت مناسبي براي گردشگري،
آورد. همچنين، ايرانمطالعات نظامي و... فراهم مي

جزيره دارد. دستور رهبر معظم انقالب 45حدود 
سازي اين مناطق بودهدر اين حوزه، مسكوني

خصوص پيشرويدرصد دراين 10كه تنها درحالي
، ركود1دول شماره شده است. با توجه به ج

هاي گذشته ازاقتصادي و حمايت ضعيف دولت
گذاران در كنار عوامل ديگري مانند وجودسرمايه

بالقوه هايظرفيت از برداريبهره در جدي رقباي
مختلف اقوام رضايت ايجاد همراهي و عدم دريا،

فرهنگي و... از عوامل بازدارنده توسعه تنوع و
.دريامحور در كشور هستند
شده، از ظرفيت بالقوه اينبا توجه به مطالب مطرح
درستي استفاده نشده است.موهبت الهي در كشور به
«گام دوم انقالب» در بهمن اين درحالي است كه بيانيه

مثابهويژه جوانان، بهملت ايران، بهخطاب به  1397
خودسازي، منشوري براي «دومين مرحله

سازي» است. رهبري در بيانيهپردازي و تمدنجامعه
هاي مادي بدون استفادهگام دوم انقالب، به ظرفيت

انداز (ازاند. دهه دوم چشمدر كشور اشاره داشته
هسال) با توجه ب 7، حدود 1404تا سال  1397بهمن 
هاي مختلفهاي فعلي كشور در حوزهظرفيت

اي، سواحل طوالنيازجمله كشاورزي، بازار منطقه
گيرد.و... دستور كار كابينه دولت جديد را نيز دربرمي

در صورت توجه به بيانات رهبري در خصوص
هاهاي فعلي، امكان لغو تحريممندي از ظرفيتبهره

خارج شدن چابهاردر بنادر وجود دارد. براي مثال، به 
شود. همچنين، توجهها  اشاره مياز فهرست تحريم

به توسعه دريامحور امكان ورود ديگر كشورها (مانند
عمان، چين و حتي كشورهاي اروپايي) را به كشور

كند.فراهم مي
شده، توسعه سواحلبر مطالب مطرحافزون
عنوان ابرپروژه اقتصاد دريامحور در كشورمكران به

د تأكيد رهبري بوده است. در گام نخست،مور
مصوبات دولت در زمينه برنامه توسعه سواحل
مكران قابل قبول بوده، اما تخصيص بودجه به اين

درایت رهبري در حوزه دریا باعث شده
طور دقیقاست تا ایشان در این حوزه به

پردازي كنند و در خصوص اهمیتمفهوم
دریا بیانات متعدد داشته باشند. از منظر
ایشان، دریاها، و خصوصاً دریاهاي آزاد و

ها، از مواهب الهی و داراي ذخایراقیانوس
فناوري و و منابع سرشار براي رشد علم و

افزایش كار و ثروت، تولید اقتدار و تأمین
نیازهاي حیاتی و افق بلندي براي

سازي هستند.تمدن

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 49-62



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 بهره گیرى از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستاى منویات مقام معظم رهبرى  
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بخش عملكرد مناسبي نداشته است. با توجه به
اظهارنظر برخي كارشناسان اين حوزه، تا پايان سال

درصد بود 24ها پيشرفت فيزيكي پروژه 1398
گذاري تا پايان دولت دوازدهم،كه هدفدرحالي

درصد بود. 60درصد و در برنامه ششم توسعه،  40
درصد كاستي 20كم ديگر، وجود دستعبارتبه

كننده است. با توجه بهها نگراندر اجراي برنامه
10كم تا اظهارنظر برخي از كارشناسان، ايران دست

رانسال ديگر و حتي بيشتر، توان توسعه پهنه مك
.1را ندارد

نكته مهم ديگر اينكه، براي توسعه دريامحور در
هاي بالقوهبر تمركز بر ظرفيتكشور، افزون

هايهاي استانظرفيت به هاي جنوبي، بايداستان
وهوايبه دليل آب. شود توجه نيز كشور شمالي

هاي شمالي كشور شاهد افزايشمناسب استان
تر به برخي امكانات درمناسبجمعيت و دسترسي 

تغيير و اين مناطق هستيم، اما موضوع فروش
كنندهنگران هاي شمالياستان در زمين كاربري

است.
رغم توجه و تأكيد مقام معظم رهبريدرنهايت، به

مندي از توان و مزيت بالقوه توسعه دريامحوربر بهره
هطور كه بايد، استفاددر كشور، از اين ظرفيت آن

نشده كه اين موضوع توسعه دريامحور در كشور را
محدود ساخته است. اين در حالي است كه توجه
ويژه به اين بخش، نقش كليدي در ارتقاي وضعيت

اقتصادي كشور و خلق ثروت دارد.

جمهوري رياست استراتژيك هايبررسي مركز از حيدري دكتر حضور با تدبير اقتصادي امنيت در پژوهشكده شدهتشكيل جلسه .1
)1400.(  

ـ مالحظات امنيت اقتصادي3
در عصر كنوني غفلت از توسعه دريامحور مانع از

شود. عدم توسعه برميرشد پايدار اقتصادي كشور 
هاي دريا مانع رونق بسياريمندي از قابليتپايه بهره

هاياز صنايع جانبي در اين حوزه و ايجاد فرصت
شود.شغلي مولد مستقيم و غيرمستقيم در كشور مي

از سوي ديگر، عدم توسعه اقتصاد دريامحور با
مندي ازهاي تجارت خارجي، بهرهمحدوديت

درآمدزايي كشور را محدود هاي بالقوهفرصت
كه كشور داراي مرزهاي ساحليسازد درحاليمي

اي است. غفلت از توسعه دريامحور در اينگسترده
هاي بالقوه رونقمناطق با از دست رفتن فرصت

زايي باعث گسترش فقر ووكارها و  اشتغالكسب
خصوصمحروميت ساكنان مناطق ساحلي، به

شود.سواحل جنوب كشور مي
محدوديت دسترسي به امكانات رفاهي براي

خصوص استانهاي جنوبي كشور، بهساكنان استان
اي است. دركنندهوبلوچستان، موضوع نگرانسيستان

هاي شغلي غيرمولدچنين شرايطي، تمايل به فرصت
هاي جنوبي كشورمانند قاچاق كاال و ارز در استان

فاهشود. گسترش فقر و شكاف سطح رتشديد مي
ساكنان اين مناطق با ديگر اقشار جامعه، اعتراض
طيف وسيعي از جامعه را به دنبال دارد. براي مثال،
بحران كمبود آب در استان خوزستان و محدوديت

اي ازدسترسي به اين نياز مهم اساسي، موج گسترده
عموم مردم را به دنبال داشته است. در نارضايتي



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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طلب وهاي تجزيهگروهچنين شرايطي، سوءاستفاده 
معاند داخلي و خارجي تهديد جدي براي امنيت ملي
كشور است. نكته مهم ديگر اينكه، عدم همراهي

هاي معيشتي ساكنانمسئوالن كشور براي رفع دغدغه
هاي مواجه با بحران كمبود آب، مخل برقرارياستان

امنيت مرزهاي كشور و تهديد جدي براي امنيت ملي
آيد. از سوي ديگر، ترس از تغيير فرهنگمي به شمار
ورسوم ساكنان اين مناطق و عدم همراهي باو آداب

آنان در اين مسير، عامل بازدارنده ديگري در مسير
توسعه اقتصاد دريامحور كشور است.

توجهي بهشده، بيبر مطالب مطرحافزون
شده دررويكرد رهبري در خصوص اهداف تعيين

ريامحور، موضوعي است كه توسعهزمينه توسعه د
گرفتن آنان در كشورها و پيشي روزافزون ديگر

اين حوزه را به دنبال داشته است. براي مثال،
گذاري مضاعفكشورهاي همسايه عربي با سرمايه

هاي گردشگري، به جذببراي رونق جاذبه
اند و رقيبگردشگر در مناطق ساحلي روي آورده

آيند.گر به شمار ميجدي ايران در جذب گردش
رويه وبي همچنين، برخي از كشورها با برداشت

حتي غيرقانوني از منابع دريايي سعي در بيشتر
كردن سود اقتصادي خود دارند. نبود برنامه جامع

برداري وو مدون در خصوص چگونگي بهره
برداشت ذخاير دريايي با توجه به محدوديت و

د ديگري در كاهشپذيري اين منابع، تهديپايان
آيد.پذيري كشور به شمار ميتوان رقابت

با توجه به اهميت مرزهاي آبي در برقراري
محور با رونقامنيت ملي، توسعه اقتصاد دريا

سازي نقش مهمي درصنايعي مانند صنعت كشتي
هاي خارجي و برقراري امنيتدور زدن تحريم

مرو عدكند. ازاينمرزهاي آبي كشور ايفا مي
منافع هدررفت به تنها دريامحور اقتصاد توسعه
شود و تهديدكنندهنمي محدود اقتصادي گسترده

امنيت ملي كشور است.

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
رهبر معظم انقالب اسالمي به دليل اهميت و

، بهپيامدهاي مثبت توسعه دريامحور در ابعاد گسترده
توسعه دريامحور در كشور تأكيد جدي دارند و اين
امر را در ابالغيه تدوين سياست هاي كلي توسعه
دريامحور آشكار كردند. با وجود اهميت اين

كشورموضوع، متأسفانه الگوي پيشرفت و توسعه 
محوربرخالف بسياري از كشورها، كامالً خشكي

است. اين موضوع سبب شده است تا به اعتقاد بعضي
درصد از ظرفيت 10از كارشناسان اين حوزه، تنها 

هاييدريا در كشور مورد استفاده قرار گيرد. اگر حوزه
مانند شيالت و انرژي نيز در نظر گرفته شود، ايران

در بسیاري از كشورها حوزه دریا به
ابسته است، اما درهاي متعددي وسازمان

ها بیشتر است وایران تعداد این سازمان
سازمان در حوزه دریا درگیر 14تا  13حتی 

هستند. این در حالی است كه تداخل و عدم
هاي مختلف، مانعشفافیت فعالیت سازمان

از توسعه این بخش در كشور شده است.

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 49-62



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 بهره گیرى از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستاى منویات مقام معظم رهبرى  
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هاي درياييد از ظرفيتدرص 20تاكنون حداكثر 
پيرامون خويش را به كار برده است. با توجه به نتايج

اي مانند نگاهمطالعه پيش رو، معضالت گسترده
بعدي فني (مانند كشتيراني) در اين حوزه، نبودتك

برنامه جامع و مدون در خصوص چگونگي
برداري و برداشت ذخاير دريايي، ركود اقتصاديبهره

هاي گذشته از صنايعدولت و حمايت ضعيف
تنوع و مختلف اقوام رضايت همراهي و دريايي، عدم

فرهنگي و... از عوامل بازدارنده توسعه دريامحور در
اند.كشور شناخته شده

توجهي به رويكردطور كه اشاره شد، بيهمان
شده در زمينهرهبري در خصوص اهداف تعيين

ورها در اينگرفتن ديگر كش توسعه دريامحور، پيشي
حوزه را به دنبال داشته است. براي مثال، كشورهاي

سعي در طور جديهاي اخير بههمسايه در سال
دريا مانند هايظرفيت روزافزون از برداريبهره

هايجذب گردشگر در مناطق ساحلي، برداشت
رويه و حتي غيرقانوني از منابع دريايي و...بي

ه توسعه اقتصاداند. اين در حالي است كداشته
سازيمحور با رونق صنايعي مانند صنعت كشتيدريا

هاي خارجي، برقراري امنيتزمينه دور زدن تحريم
پذيريمرزهاي آبي كشور و افزايش توان رقابت

اقتصاد توسعه كشور را به دنبال دارد. درنهايت، عدم
اقتصادي، گسترده منافع هدررفت بردريامحور، افزون

امنيت ملي كشور است.تهديدكننده 
ابتداي مسير گام دوم انقالب اسالمي و در اينك

توسعه و آغاز فعاليت هفتم برنامه تهيه در آستانه
اختيار در فرصت ترينمناسب دولت سيزدهم،

كامل توجه با تا است گرفته قرار كشور ريزانبرنامه
و دريامحور توسعه راهبرد كالن اتخاذ و دريا به

گيريبهره براي كشور دريايي جامع سند تدوين
جبران به دريا، با مرتبط مختلف هايحوزه از مناسب
هايمزيت كامل كارگيريبه عدم تاريخي غفلت
هايموهبت از كشور پرداخته شود تا دريا در موجود

شود. مندبهره خدادادي عظيم نعمت اين
با توجه به اهميت موضوع، راهكارهايي در

شود.خصوص توسعه دريامحور در كشور ارائه مي
اسطوره سازي و پررنگ كردن اهميت دريا درـ

عدم: هاي آموزشيصنايع فرهنگي و كتاب
سازي در خصوص اهميت دريا، ضعف دراسطوره

هاي پنهاني، احساس ترس از غرق شدن در دريااليه
هايعدم شناخت از دريا و ظرفيت براي فرزندان،

مندي از مزيت بالقوه اينبالقوه آن و... مانع بهره
موهبت الهي در كشور شده است. همچنين، به صنايع

طوركه بايد، پرداختهفرهنگي در توسعه دريامحور آن
سازينشده است. با توجه به اهميت موضوع، اسطوره

،هاي آموزشيدر خصوص اهميت دريا در كتاب
خصوص در سنين پايين، گسترش كمي و كيفيبه

صنايع فرهنگي مرتبط با دريا و... در چگونگي
هاي اين مناطق از ضرورتيمندي از ظرفيتبهره

دوچندان برخوردار است.
توسعه گردشگري دريايي و پيشي گرفتن از ـ

كشورهاي منطقه در جذب: كشورهاي منطقه
ي اخير بسيارهاگردشگر در مناطق ساحلي در سال

اند. براي مثال، كشور عربستان بهموفق عمل كرده
شدهكمك جذب گردشگر به دستيابي به اهداف تعيين



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

60

كه ايران با داشتناميدوار است درحالي 2030در سند 
فرد جغرافيايي، تاريخي و... درهاي منحصربهويژگي

بين،اين حوزه به خوبي عمل نكرده است. دراين
راي توسعه امكانات تفريحي درگذاري بسرمايه

هاي تفريحي و... با حفظمناطق ساحلي، معرفي مكان
شئونات اسالمي از اهميت دوچندان برخوردار است.

برتوان با فراهم كردن محيطي امن و مدرن افزونمي
ترغيب گردشگران، به موضوع مهم هويت ايراني و
ايرعايت شئونات اسالمي براي بانوان توجه ويژه

داشت.
تعيين نهاد مشخص براي  توسعه دريامحور و رفعـ

تعدد: هاي مختلفمعضل تعارض منافع دستگاه
هاي متعدد درگير با حوزه دريا، تداخل و عدمسازمان

منافع هاي مختلف و تعارضشفافيت فعاليت سازمان
مختلف مانع از توسعه اين بخش در هايدستگاه

كشور شده است. با توجه به اهميت موضوع، تعيين
و م كردن اين نهاد به ارائه آمارنهاد مشخص و ملز

صورت ساالنه برايشفاف به و روزبه اطالعات
توسعه اقتصاد دريامحور در كشور، از ضرورتي

دوچندان برخوردار است.

برقراري ثبات اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري وـ
ثباتيبيتغيير در نظام تأمين مالي بخش دريا: 

انگيزه فعاليت بخش خصوصيكشور كاهش  اقتصادي
و فرار سرمايه را در بيشتر سطوح ازجمله بخش درياي

و سريع با قاطع كشور به دنبال داشته است. برخورد
هايبازار، نظارت دقيق سازمان و اخاللگران متخلفان

هاي تنبيهي، اتخاذربط و اجراي سياستذي
حمايت و اقتصادي ثبات هاي مبتني بر تأمينسياست

گذاران داخليدر راستاي جذب سرمايه دولت مندهدف
هاي مالياتي و... بيش از هر زمانو خارجي، معافيت

ديگر ضرورت دارد. همچنين، براي توسعه دريامحور،
دولت در قالب ارائه منابع مالي به مالي هايحمايت
گذاران بخش خصوصي با نرخ پايين بازگشتسرمايه

نظام تأمين مالي بخش درياو با تضامين ساده، تغيير در 
هاي خيار دريايي براي جذببا عنوان پروژه

هاي در گردش و... اهميتيگذار و جذب پولسرمايه
نويسي صرف در اين حوزهدوچندان دارد. سياست

راهگشا نيست و نياز به حضور دستگاه مجري احساس
خصوص تأسيس وزارتشود. ازآنجاكه دراينمي

با وجود تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمی

مناطق در فعالیت و جمعیت سهم به افزایش
جنوبی و شرقی مناطق اولویت با تراكمكم

هاي جنوبی ضمن دسترسی بهكشور، استان
هايمنابع عظیم نفت، معادن و... از استان

شوند.محروم كشور شناخته می

نرخ باالي بيكاري يكي از عوامل مؤثر در
هاي جنوبی كشوركاهش جمعیت استان

هاي نامناسب درشود. زیرساختشناخته می
ونقل، انرژي،هاي مختلف حملحوزه

هاي جنوبیسالمت و... در استانبهداشت و 
كشور به كاهش تراكم جمعیت و توزیع
نامتوازن آن در این مناطق دامن زده است.

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 1401، صص 49-62



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 بهره گیرى از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستاى منویات مقام معظم رهبرى  
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شود، فعاليتيا شورا توصيه نميجداگانه دريانوردي 
گير واي فقط در جايگاه تصميمهاي توسعهسازمان

رسد.ناظر (نظارتي و نه مالك) ضروري به نظر مي
توسعه زيرساخت هاي جنوبي وهاي استانـ

ارزيابي مستمر وضعيت رفاه اقتصادي ساكنان اين
هايشمار استانهاي بيبا توجه به ظرفيتمناطق: 
زدايي اين مناطق زمينهكشور، محروميتجنوبي 

آورد. در اينتوسعه دريامحور كشور را فراهم مي
هاي بااليراستا، شناسايي و حذف يارانه دهك

مناطق درآمد و در مقابل، افزايش يارانه ساكنان
جنوبي، تعديل درآمد حقيقي (نه درآمد اسمي) و

(غيرقابل اساسي كاال و خدمات خريد بن اعطاي
هايدرآمدي استان پايين و متوسط اقشار ش) بهفرو

(به فقر كاهش براي جامع برنامه جنوبي، تدوين
اي نهادهاي مختلف)،جزيره هايدليل وجود برنامه

تعيين اهداف مشخص براي ارتقاي سطح رفاه
جنوبي، ارزيابي ساالنه سطح معيشت ساكنان مناطق

مشخص براياين مناطق و تعيين بازه زماني  ساكنان
كشورها در اين ديگر تجربه از مندياين كار، بهره

حوزه و... اهميت بسيار دارد. همچنين،
گذاري در راستاي افزايش دسترسي و توزيعسرمايه
امكانات آموزشي و بهداشتي، اتخاذ عادالنه
زايي مولد برايهايي در راستاي اشتغالسياست

انگيزه التحصيالن جوان دانشگاهي و كاهشفارغ
مهاجرت متخصصان بومي مناطق جنوبي كشور،

آموزي كشاورزان در اين مناطق (باآموزش و مهارت
هايهدف كاهش هدررفت آب)، اتخاذ سياست

مشوق مبتني بر جذب متخصصان از ديگر نقاط

كشور به مناطق جنوبي و... در توسعه اقتصاد
دريامحور كشور راهگشاست.

تعهد به اجرايي كردن منويات ره بري پيرامونـ
با توجه به تأكيد رهبر: توسعه اقتصاد دريامحور

بر توسعه دريامحور درمعظم انقالب اسالمي مبني
كردن ييبه اجرا(نه در قالب شعار) تعهد كشور، 

توسعه دريامحور كشور و ارائه درباره يرهبر اتيمنو
ربط به ايشان، درهاي ذيعملكرد شفاف دستگاه

هايراهگشاست. همچنين، حمايتتحقق اين مهم 
جانبه دولت و تالش براي دستيابي بههمه

هاي نوين در صنايع دريايي، مطالعه و بررسيفناوري
كشورهاي پيشرو در اقتصاد دريامحور، دقيق تجربه

سازيبراي بومي R&Dضرورت انجام دادن 
پژوهي وهاي پيشرفته در صنايع دريايي، آيندهفناوري

يقاتي در حوزه اقتصاد دريا، عدم تمركزمطالعات تحق
هاي مهندسي و ملواني و در مقابل،صرف به رشته

ايرشتههاي نرم و بينهاي رشتهتوجه به ظرفيت
اقتصاد دريا و مديريت دريا و... از اهميت بسيار

برخوردار است.

هايضعیف دولت ركود اقتصادي و حمایت
گذاران در كنار عواملگذشته از سرمایه

در جدي رقباي دیگري مانند وجود
عدم دریا، بالقوه هايظرفیت از برداريبهره

و مختلف اقوام رضایت ایجاد همراهی و

فرهنگی و... از عوامل بازدارنده توسعه تنوع
دریامحور در كشور هستند.



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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بهره هاي مناطقمندي از ابعاد مختلف ظرفيتـ
مناطق هاي مختلفبا وجود ظرفيتجنوبي كشور: 

بيشتر كشور جنوب به مسئوالن كشور، نگاه جنوبي
برقراري امنيت .است معطوف بوده به بخش نظامي

مرزهاي آبي كشور ضرورتي دوچندان دارد، اما نبايد
هاي مناطق جنوبي كشورمندي از ديگر ظرفيتبهره

از منديمورد غفلت قرار گيرد. در اين راستا، بهره
ممانعت مرزنشين كشور براي نفر ونميلي 39 ظرفيت

بدون تهاتر كاال امكان از منديبهره قاچاق، بروز از
مالي و... نقش مهمي در برقراري هايكانال به نياز

كند. برايامنيت اقتصادي و سياسي كشور ايفا مي
تحقق اين مهم، انتصاب يكي از وزرا با حفظ سمت

عنوان استاندار مناطق محروم مانند استان سيستانبه
باال درو بلوچستان، اجبار براي حضور مسئوالن رده

قاين مناطق و... به توسعه متوازن اين مناط
انجامد.مي

الزام به بودجه اساسريزي متوازن برـ
هايتعهد به سياستهاي آمايش سرزمين: سياست

و 1401آمايش سرزمين در تدوين بودجه سال 
هايهاي آتي با افزايش سهم بودجه استانسال

محروم جنوبي، زمينه توسعه اقتصاد دريامحور را در
يزي متوازنرآورد. تعهد به بودجهكشور فراهم مي

هاي آمايش سرزمين، كاهشبر اساس سياست
اي و تمركزهاي بودجههاي غيرضرور رديفهزينه

هاي حمايتي و رفاهي بودجه برايبر بخش
هاي جنوبي، تمركززدايي تخصيص منابع بهاستان

هاي كشور و... دربرگيرندهتعداد محدودي از استان
تخصيص عادالنه امكانات و توسعه متوازن

هاي مختلف كشور است. در چنين شرايطي،استان
هاي جنوبي و ممانعت از توسعهتوسعه متوازن استان

گونه اين مناطق، به توسعهاي و قارچجزيره
انجامد.دريامحور در كشور مي

منابع
رساني دفتر حفظ و نشر آثارپايگاه اطالع

ايالعظمي سيدعلي خامنهاهللاحضرت آيت
).العاليظله(مد

شده در پژوهشكدهسلسله جلسات تشكيل
امنيت اقتصادي تدبير.
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