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 چكيده

  یادهی پد  نیو همچن  یعیمانند حوادث طب  رمترقبهیوادث غ کشور در برابر ح  یآورکاهش تاب  م،یاز تحر  یناش  یاقتصاد  یاز آثار فشارها

 یتوانمند  ش یبه افزا  تر،یاقتصاد قو  یدارا  یو کشورها  یالمللنیب  یبا نهادها  یاست. همکار  ریاخ  کسالی  یکرونا ط  یماریب  وعیمانند ش

 و ی. با توجه به آلترناتکندیکمک م  ها، ییرانوع همگ  نیادر  موجود    های پتانسیلاز    یمنداقتصاد کشور با اتکا به بهره  ی ابی و قدرت باز

است   یو هند، ضرور  نیچ  نیو همچن  هیکشور همسا  15با    یو تجار  ی اقتصاد  ی هایهمکار  تیتقو  مبنی برکشور    یمیتحر  طیشرا

محور  ی کالن  یهاه پروژ  هایپتانسیل  زا  یمندبهره  یراهکارها با  راه«  و  »کمربند  ابتکار  جد  ن،یچ  تیمانند    توجه   مورد  یبطور 

برنامه  استگذارانیس از مزایای چنین همکاری  .ردیکشور قرار گ  زانیرو  نیازمند رفع موانع تحریمی  برخورداری  اول  هایی در وهله 

ها نیز به عنوان یک راه حل مقطعی در بسیاری  هدف دور زدن تحریمدهی به روابط حداقلی با این کشورها با  باشد. اگرچه شکلمی

تحقق تر موانع تحریمی در راستای  چه در این گزارش مورد توجه است، لزوم رفع هر چه سریعوجه قرار دارد، اما آناز توافقات مورد ت

شود؛ تا زمانی که این موانع نظیر چین پیگیری میالمللی کشوری  های بینگیری کرونا و برنامهاست که در پی همههایی  پتانسیل

ها برای هایی از دست خواهند رفت که شاید جبران آنشوند، فرصتی تشدید میجاری فعل  که مشکالتمرتفع نگردد، عالوه بر این

  ی خود با کشورها  یهایاربرنامه بلندمدت، همک  ک یبر اساس    ینی . مقامات چپذیر نباشدهای طوالنی امکانبدنه مدیریتی کشور تا مدت

  ،یپروژه فرامرز  نی. اگرچه اکنندیکمربند و راه دنبال م  روژهپ   ر یکشور مس  65با    یرا در قالب توسعه همکار  رانیمنطقه از جمله ا

از آن قرار گرفته است؛ اما کشور   ی ناش  ی اقتصاد  یو بحرانهاکرونا    یریگهمه  ریتحت تاث  ی الملل  نیب  ی هااز برنامه  گر ید  یاریهمانند بس

با هدف کسب   یمیموانع تحر  ترعیچه سر  هرفع  رو، تالش در جهت ر نیموجود را کنترل نموده است. از ا  یهاچالش  یبه خوب  نیچ

و بخش سالمت   تالیجید  هایرساختیطرح در حوزه ز  نیا  د یاز امکانات جد  یمناسب در ابتکار کمربند و راه امکان برخوردار  گاه یجا

و    یبررس  موجود، به  ی هادر کنترل چالش  نیچ  یاقتصاد  ی ها  یتوانمند  حی. گزارش حاضر ضمن تشررسدامری ضروری به نظر می

به شرح    هاافتهیکرونا پرداخته است که خالصه    یریگابتکار کمربند و راه در دوران همه   لیکشور ذ  یرو  شیپ   هایپتانسیل  یرفمع

  است:  ریز

بینی پیش ترین شریک تجاری ایران در کنترل آثار سوء اقتصادی شیوع کرونا:  های کشور چین به عنوان مهمقابلیت -1

تری از آینده این ابتکار و منافع احتمالی ایران انداز روشن سعه ابتکار کمربند و راه، چشم چین برای ادامه روند تو   مناسب اقدامات کشور 

ساماندهی اقدامات موثر مدیریتی با هدف کاهش اثرات مخرب اقتصادی این بیماری در شرایط تحریم مفید تواند در کند و می مهیا می 

کشور   54های چینی در  گذاری مستقیم غیر مالی شرکت ، سرمایه 2020چین، از ژانویه تا آگوست سال    باشد. طبق آمار وزارت بازرگانی 

درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ثبت   31.5ر بوده است که رشدی  میلیارد دال   11.8شرکت کننده ابتکار کمربند و راه  

قرارداد جدید با ارزشی معادل   2.936کشور چین    2020یز در شش ماه اول  المللی ساخت و ساز ن کرده است. در حوزه قراردادهای بین 

درصدی رشد   6.8ین کشور همچنین انقباض بیش از  ضا کرده است. ا کننده در ابتکار ام کشور مشارکت   61میلیارد دالر  با    72.95

درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی   3.2متوقف کرده و یک چرخش موفق    2020تولید ناخالص داخلی خود را در سه ماهه اول سال  

 برای سه ماهه دوم سال را مدیریت کرده است. 

ی پیش روی چین در ساماندهی  حال حاضر سناریو   در های تامین صنایع کشور چین:  های حضور ایران در زنجیرهزمینه -2

، با هدف کسب منافع حداکثری از طریق کمک به  تر توسعه یافته گیری، همکاری بیشتر با کشورهای کم ابتکار کمربند و راه در عصر همه 

ای تامین بواسطه عدم تمرکز تولید و  ه ترین اقدامات در این راستا، تغییر ساختار زنجیره باشد؛ یکی از مهم اقتصادی این کشورها می   بهبود 

کنند. بر این اساس،  گر واگذار می های چینی بخشی از عملیات خود را به کشورهای دی گذاری خارج از چین است که طی آن شرکت سرمایه 

هایی که با  بخش   های تامین و دریافت سرمایه از های کوچک و متوسط چینی در راستای ورود ایران به ساختار زنجیره رایزنی با شرکت 

 سازد. ها را فراهم می تواند زمینه همکاری با این شرکت های آمریکا مواجه هستند، می ریسک کمتری در برابر تحریم 
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گیری  توسعه »راه ابریشم  سالمت« از جمله اقدامات موفق چین در کنترل همه های ایران در »راه ابریشم سالمت«:  پتانسیل -3

ایجاد شده در عصر همه کرونا است که کسب منافع حد  از شرایط  ابتکار می اکثری  باشد. بازار بزرگ و گسترده  گیری مد نظر مدیران 

ترین دالیل سودمندی ورود فعال ایران به راه ابریشم  ی حوزه ابتکار »کمربند و راه « یکی از مهم محصوالت بهداشتی و سالمت کشورها 

گیری نظیر ایجاد ظرفیت و  ه اهداف پکن در توسعه راه ابریشم سالمت متاثر از همه ها است. با توجه ب سالمت به خصوص در دوره تحریم 

تی و استانداردسازی دسترسی به بهداشت و دارو،  گذاری در صنایع بهداش سرمایه های پزشکی و مالی و تجارت و  ای، کمک آموزش حرفه 

  183های تجاری بویژه بازار  بهداشتی را مرتفع سازد و از نتایج مثبت آن در بخش تواند بخشی از نیازهای ساختاری خود در صنایع  ایران می 

های  سازی مقدمات رونق بخش انداز عالوه بر فراهم عملیاتی این چشم مند شود. اثرات  بهره   19میلیارد دالری محصوالت مرتبط با کووید 

 صادرات با ارزش افزوده باالتر برای ایران نیز خواهد شد.   منجر به ارتقاء کمی روابط و توسعه کیفیت تولیدی در حوزه بهداشت،  

های دیجیتال مانند ارتباطات از راه  شابتکار »کمربند و راه« ایده ترکیب بخهای ایران در »راه ابریشم دیجیتال«:  پتانسیل -4

های کاهش اثرات  کند. یکی از راههای اینترنت و تجارت الکترونیکی را نیز در قالب راه ابریشم دیجیتال پیگیری میدور، زیرساخت

ارند؛ دریافت  باشد که کمتر در تعامل مستقیم با آمریکا قرار دهای کوچک و متوسط میتحریم، افزایش مبادالت تجاری با شرکت

ضمن    ها فراهم کند؛ درشود که ایران امکان ارتباط و مبادالت بیشتری را با این بنگاهمیامکانات ساختاری در این بخش موجب  

تواند به کمک امکانات زیرساختی  مندی بر کاهش اثرات تحریم و رفع نیازهای مقطعی، ایران میمدت این بهرهفراتر از تاثیرات کوتاه

اش را در سطوح کیفی و کمی به واسطه مرتفع ساختن مشکالت ه از سوی پکن در راه ابریشم دیجیتال، گستره روابط تجاریمهیا شد

های زیرساختی وسعت بخشد و در نهایت  ای و ارتباطی الزم در بخشنظیر کمبود بسترها و تجهیزات شبکه   بخش دیجیتال کشور

 دهد.  توان تجاری کشور را در بلندمدت نیز ارتقاء

 های سیاستیتوصیه -5

 FATF های ساختاری در حوزه اقتصاد سیاسی به واسطه اقداماتی نظیر احیای برجام و تصویب لزوم رفع چالش  •

های  گذاری ذیل ابتکار کمربند و راه در ایران با توجه به ضرورت با هدف تسهیل مبادالت مالی و امکان سرمایه 

ندانی برای سرمایه گذاری چین در  ه بدون احیای برجام، امکان چ گیری کرونا؛ شایان ذکر است ک دوران همه 

 ایران در قالب طرح کالن راه ابریشم وجود نخواهد داشت.

های مالی ابتکار»کمربند و راه« با توجه به محدودیت منابع مالی ش در جهت تثبیت جایگاه ایران در برنامهتال •

هدفمند   و  کنشگرانه  اقدامات  همچنین  و  پروژه  در این  روسیه  و  سعودی  عربستان  نظیر  کشورها  سایر 

 مندی از این امکانات مالی؛  بهره

حریمی با کشور چین با توجه به انگیزه این کشور در مدیریت بحران انعقاد قراردادهای چندجانبه در شرایط ت •

 ند و راه؛ مندی از امکانات زیرساختی فراهم شده در ابتکار کمربکرونا در سطح جهانی در راستای بهره

شرکتبرنامه • با  همکاری  توسعه  برای  بهرهریزی  هدف  با  چینی  متوسط  و  کوچک  سیاست  های  از  مندی 

های تامین چین در دو حوزه راه ابریشم سالمت و راه ها ذیل استراتژی توسعه زنجیرهتسپاری فعالیبرون

 ابریشم دیجیتال«؛ 

 ای گیری به عنوان  مقدمهلزومات مقابله با این همهضرورت همکاری با کشور چین در حوزه تولید و تجارت م  •

 برای ورود فعال ایران به راه ابریشم سالمت؛
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 مقدمه 

ذیل سیاست فشار حداکثری بر ایران    ، ها در ابعاد مختلف تحریمبا خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد  

المللی برای ایران بسیار محدود  های بیندو سال گذشته، امکان برخورداری از منافع اقتصادی در قالب همکاری  طی

  ز است تا در راستای کسب منافع حداکثری، دو نکته مورد توجه ویژه است. با توجه به چنین شرایطی، نیا  شده

از یک سو، بسیاری از قراردادهای تجاری و معاهدات اقتصادی میان کشورها ذیل ابتکار کمربند و راه،    گیرد؛ قرار  

برای کشورهای   فعالتبه خصوص  از  یکی  که  روسیه  نظیر  تحریمی  از  رتحت  برخورداری  در حوزه  کشورها  ین 

در عین    منابع و فرصت اندک ایران دارد. باشد، نشان از محدودیت  تسهیالت تجاری و زیرساختی این ابتکار می

قابل    کییهای لجسترنگ نشان دادن توانمندیاقدامات ترکیه در فعال سازی کریدور آسیای مرکزی و کم  حال

هایی دانست که به واسطه  فرصت   از دست رفتن   توان در قالب زنگ خطری برایرا نیز می   تحت تحریم   ایران   تحقق 

ی  رسد که توصیه های تحریمی از ایران سلب شده است. به نظر میر کنار محدودیتبسیاری از مشکالت ساختاری د

توصیه اول،  وهله  در  ابتکار  این  به  ایران  فعال  از  ورود  راستای  در  تحریمی  موانع  رفع  لزوم  بر  نرفتن  ای  دست 

اهمیت ورود    ر بای،  رقبای منطقه  فعاالنه  باشد که محدودیت منابع و کنشگری  شرایطیهای اقتصادی در  فرصت

از وضعیت    شفاف و کاربردی   اندازی ه چشمئتوان ارا. در واقع هدف این گزارش را می افزوده است  این ابتکار  فعاالنه به

گیری کرونا دانست  یجاد شده در آن به واسطه شرایط ناشی از همه د اجدیهای  پتانسیلفعلی ابتکار کمربند و راه و  

ها یک فرصت سوزی بزرگ با  عدم اقدام مناسب و عاجل برای مرتفع ساختن آنها و  که ادامه روند فعلی تحریم

  شود؛ چرا که محدودیت منابع و کنشگری ای نه چندان دور محسوب میان آن در آیندهرهای باال برای جب هزینه

توان  مسئله را میای ایران، فرصت برخورداری از امکانات فعلی را از ایران خواهد گرفت که این  فعاالنه رقبای منطقه

. از سویی دیگر، با وجود این موانع تحریمی، در صورتی که بتوان ایران را  آسیبی جدی به منافع ملی تفسیر نمود

کمربند و راه  اری در راستای ورود فعال به ابتکار  مدت ساختهای بلند به عنوان یک شریک استراتژیک با برنامه

فعی استراتژیک در همکاری با ایران ذیل این ابتکار تعریف کرد؛ چنین  توان برای کشور چین منامعرفی نمود، می 

تواند عالوه بر افزایش امکان همکاری سایر کشورها با ایران تحت تحریم به دلیل منافع ساختاری،  سیاستی می

گیری  مهدر حال حاضر نیز مسئله هوجبات کاهش اثرات تحریم و برخورداری از تسهیالت این طرح را مهیا نماید.  م

اقتصادی آن،   اثرات  بر بخشپتانسیل  کرونا و  تاکید ویژه چین  ایران به دالیلی نظیر  برای  های  همکاری بیشتر 

 سالمت و دیجیتال در این ابتکار مهیا کرده است.  

  ب یآس  COVID-19  گیریهمه  از  یدر برابر بحران ناشفرامرزی   دهیپد  کیبه عنوان ند و راه  ابتکار کمرب

  تی یماه نظیر کریدورهای تجاری و لجستیکی   ابتکار کمربند و راه  یهااز پروژه  یدرصد قابل توجهباشد.  می  ریپذ

 یاثرات منفالن خواهد بود.  پذیری ابتکار در سطوح ک به معنای آسیب   ها اختالل در روند آنکه    نددار  یمرزفرا

COVID-19    راه می بر و  اجرا  تواند ابتکار کمربند  باشد.    یهانقص و کارآمد پروژه  یب  یبر  اثرگذار  این  آن 

 های مختلف مشاهده نمود: توان در بخش ها را میآسیب
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ار  ابتکروبرو است. از آنجا که    یمتعدد  یهاتی در حال حاضر با محدود  یمسافرت و حمل و نقل مرز  -1

تعریف و عملیاتی  کاالها، خدمات و مردم    ییجابجا  امکان   گسترش   حوزهدر    ی ادی، تا حدود زمربند و راهک

زمینه  ییهاایجاد چنین محدودیت  ،شده است ایجاد  واسطه  تجارت، سرما  هایبه  و    یگذارهیانقباض 

مسافر نقل  و  مستق  ،حمل  کرد  یمیضربه  خواهد  وارد  ابتکار  ه  ینیسنگ   ارت. خسبه  اکنکه  به  م  ون 

 افزوده است. اکااله  های مرزیییجابجا ی منف  ریوارد شده است، بر تأث  یارزش جهان ی هارهیزنج

ای دریافت کننده کمک در ابتکار  کشوره  یمال ثباتو    ی بده  ها در حوزه مسئله بعدی مربوط به نگرانی -2

در جرگه کشورهای    یاقتصاد های  کمککننده    افتیدر  یاز کشورها  یاری. بسباشد کمربند و راه می

های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا  بنابراین گسترش بحرانهستند.    داریناپا  ی رشد اقتصادبا  درآمد  کم

 تر کند. تواند بحران بدهی را در این کشورها عمیقمی

  ی کمتر   ی وجود دارد که منابع مال  ینگران  نیاگیری کرونا،  های اقتصاد چین در پی همهبا توجه به چالش -3

ی  یهاپروژه  ؛در دسترس باشد   ابتکار  ی هااعتبار پروژه  نیتأم  ی برا  گیریاین همهدوران پیش از  به    نسبت

امتیازات ویژه مالی )منابع مالی ارزان، بلند مدت و در دسترس(  بلکه به    بر هستند،هینه تنها سرماکه  

خود در کوتاه مدت    یمل اقتصاد    کیتحر  یبرا؛ اما در حال حاضر، بخشی از منابع مالی چین  دارند   زنیا

گذاری چین در این شرایط ایجاد  سرمایه   آتی  روند   در حوزهاص پیدا خواهد کرد که تردیدهایی را  اختص

که در ادامه به آن پرداخته شده    2020ماه نخست    6گذاری چین در  کند. کاهش میزان سرمایهمی

 باشد. است، گواهی بر این مدعا می

دهها هزار کارگر  و  در خارج از کشور    ی نیچ  مانکارانیپ  از طریق   راهکمربند و  ی ابتکار  هااز پروژه  یاریبس -4

از نظر    ی بزرگ  یکار خارج  ی روی ن  نیچن  در حال حاضر.  باشند در حال اجرا می در خارج از کشور  ینیچ

 .باشد میروبرو   ی با موانع متعدد یاستقرار و حرکت مرز 

  ن یاول  که   رسد به نظر می  آغاز شده است و   2019ال  در س   ابتکار کمربند و راه   ی سازچند جانبهمقوله   -5

از    ی اریبس  رفت که می  ر ، انتظایسازچند جانبه  ند ی. تحت فرامحقق شود  2020در سال آن مهم    جینتا

بانک توسعه  ،  یشوند )به عنوان مثال بانک جهان  ی وارد باز   باالیی با بودجه    ی المللنیب  ی موسسات مال

بانک  ، زیرساخت آسیایی، بانک توسعه جدید بریکسگذاری سرمایه نک با، بانک توسعه اسالمی، آسیایی

  ن یها با چرساختیزایجاد    ی بار مالدر تامین  ( و  1اروپا  داریصندوق توسعه پا  ، ییکایامر  ی الملل  نیتوسعه ب

  ی خود را برا  یو انسان   ی منابع مال  ،یالملل  نیب  یمال  یها، سازمانی فعلیبحران  ط یکنند. در شرا  مشارکت

مرزه  مبا کار  به  بحران  ن  نیبنابرا  ؛رند یگ ی با  مورد  ز  یطوالن  یهاپروژهبرای    ازی منابع   یرساختیمدت 

 . (Vinokurov, 2020)شود می محدود 

 
1 World Bank, ADB, IsDB, AIIB, NDB, IADB, EFSD 
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  برای بینی امکانات گستره ساختاری این ابتکار برای ایران و توصیه بسیاری از کارشناسان  با توجه به پیش

با هدف ترسیم  گیری کرونا  همه  در پی و تهدیدهای این ابتکار  ها  پتانسیله این طرح، ارزیابی  ل ایران بورود فعا

جهت کسب منافع حداکثری برای  ریزی مناسب  برنامه  گرایانه نسبت به وضعیت فعلی این طرح و اندازی واقعچشم

 رسد.  ضروری به نظر می ، تحت تحریم ایران
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 گيری ه همهتكار کمربند و راه در دورشرایط اقتصادی حاکم بر اب

رسد  های تحریمی، به نظر میدیتدو کرونا و مح  شیوعزمانی  پذیری اقتصاد ایران در همبا توجه به آسیب

های اقتصادی ناشی  چالش  از بقیه کشورها از پس مدیریتکه بهتر    داشته باشد کشوری قابلیت همکاری با ایران را  

این همه استگیری  از  و محدودیتبرآمده  بیماری  این  اگرچه شیوع  از  .  بسیاری  بر  آن  از  ناشی  اقتصادی  های 

اشته است، اما با توجه به آمار این حوزه و عملکرد اقتصادی  المللی از جمله ابتکار کمربند و راه اثر گذ های بینپروژه

ست که قابلیت منتفع شدن  ی دانالمللهای بینترین پروژهتوان این ابتکار را یکی از موفقچین در این دوره، می

باشد. در واقع تمسک به گسترش روابط با کشورهای  ای مهیا می های منطقهایران در آن بیش از سایر همکاری

منطقه به عنوان تنها آلترناتیو دوره تحریم، فرصت اقدامات کلیدی و اثرگذار ساختاری را از بدنه مدیریتی و اجرایی  

توان سیاستی اثرگذار در کاهش اثرات  به پروژه موفق کمربند و راه را می  ام برای ورودکند؛ اما اقد کشور سلب می

قالب    در  توانزه سالمت و بخش دیجیتال در این ابتکار را میدر حال حاضر نیز تسهیالت حوتحریم در نظر گرفت.  

گیری در نظر گرفت که پس از  ه های نوظهور این ابتکار برای مقابله موثر با اثرات اقتصادی مخرب این همپتانسیل

 بررسی وضعیت اقتصادی فعلی ابتکار، بیشتر به آن پرداخته شده است.  

  ون یلیتر  1از حدود    ابتکار  یو کشورها  نیچ  نیحجم کل تجارت کاال ب ،  نیچ  ی وزارت بازرگان  برآوردطبق  

از کل تجارت    ابتکار   یشورهااست. سهم ک  افته ی  شیافزا  2019دالر در سال    ون یلی تر  1.34به    2013دالر در سال  

 . است دهیدرصد رس  30  بایبه تقرنیز   2019در سال  نیچ

 

Source: (Xiao, 2020) 
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امر   هایارزیابی  طبق با    ن یچ  میو ساخت و ساز مستق   یگذار  هیسرما  ی، قراردادها1ز یانترپرا  کنیمؤسسه 

ارزش    نیز  2020است. در سه ماه اول سال    ده یدالر رس   ارد یلیم   900از    ش یبه ب  2013از سال    ابتکار   یکشورها

 . (Xiao, 2020) دالر فراتر رفته است ارد یلیم  25کمربند و جاده از   د یجد  ی هاکل پروژه

داده بازرگانی چین،  طبق  وزارت  ژانو های  آگوست سال    هیاز    ی ل ام  ریغ  م یمستق  ی گذارهی ، سرما2020تا 

  31.5میلیارد دالر بوده است که رشدی    11.8  ،راه کمربند و    ابتکارکشور شرکت کننده    54در    ینیچ  یهاشرکت

گذاری مستقیم مالی در این دوره  ثبت کرده است. البته سرمایهسال گذشته    مدت مشابه در نسبت بهدرصدی را  

  مجزا به آن پرداخته شده است.   بخشی  که درکرده  ثبت    را   نسبت به مدت مشابه در سال قبل روندی کاهشی

دوره را به خود اختصاص    اینمربوط به    ی گذاره سرمای  کل  ز درصد ا  17.2  ی، مال  ر یغ  م یمستق  ی گذارهیسرمامیزان  

سنگاپور،    هاگذاریی این سرمایه. مقصد اصلداشته است  شیدرصد نسبت به سال گذشته افزا  4.8داده است که  

   .هستند  انماریو م ی ، قزاقستان، امارات متحده عربلند ی، تای مالز وج، امب ، کتنامی، الئوس، ویاندونز

 د یقرارداد جد   2.936  ن یچ  کشور  2020نیز در شش ماه اول  ساخت و ساز    یالملل   ن یب  های قرارداد  در حوزه 

  6.2  ، کاهشیکاآمری  میلیارد دالر  72.95ارزش    ه است که باامضا کرد   در ابتکارکشور شرکت کننده    61با    را

  قراردادهای  کل  زدرصد ا 54  را تجربه کرده است. این قراردادها  گذشته سال درصدی را نسبت به مدت مشابه در

دالر    ارد یلمی  46.02  نیزد. ارزش کار انجام شده  ندهیم   لیدوره را تشک  ایندر    نیساخت و ساز چ  یالملل  نیب

 China’s Ministry of)  ته استگذشته کاهش داش   سال  مشابه   مدت  به   سبتدرصد ن   7.8  است که   کایآمر

Commerce, 2020)  . 

تا ژوئن    هیاز ژانونیر    ن یکار خارج از کشور چنیروی  خدمات    ی در بخشدر مورد همکار  خانهاین وزارتآمار  

  133000بالغ بر    یاول سال جار  مه یدر ن  چین به خارج از    ی مختلف کارگران اعزام  دهد که انواع نشان می  2020

تعداد کارگران  از این میان،  داشته است.    گذشته کاهشبه سال  نفر نسبت    200هزار و    10نفر بوده است که  

 China’s)  نفر بوده است  60،000  ی کارگر  یهایهمکار  ی نفر و برا  73000  ی قرارداد  ی هاپروژه  ی برا  یاعزام

Ministry of Commerce, 2020)  . 

های  محدودیتو    نهیقرنط   ی را در حوزه از کشورها اقدامات  یاری، بسیکرونا در سطح جهان  روس یگسترش و  با

  ی اسابقهیمتحمل خسارات ب  شان یاقتصاد  تیفعال  د یافت شد   ل یاقتصادها به دل  نی. ا اند مرتبط با تردد انجام داده

  یبهداشت  یهاستمیبا توجه به س ای،  بودجه  هایمحدودیتو   ینجها  یناخالص داخل  د یبه تول  وارده  . شوکاند شده

  ر ی . اگرچه تأثتر توسعه یافته خواهد داشتکم  یبر کشورها  تری بزرگ   ر یباالتر، تأث  یو سطح بده  افتهیکمتر توسعه  

  ی سعجا  در اینهمچنان نامشخص است، اما    ت تجاری آتی و تعامال  یجهاناقتصاد  در رشد    Covid-19  گیری همه

 است تا اثرات اقتصادی این بحران بر ابتکار کمربند و راه مورد بررسی قرار گیرد.  هد ش 

 
1 Enterprise American Institute 
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نقبض شده  درصد م  6.8کرونا    روس یو  وع یش   لدلی   به  2020سه ماهه اول سال    طی   ن یچ  ی اقتصاد داخل

  شکل ه  در کوتاه مدت ب این کشور  مشخصا  ،  ثابت مانده است چین طی این دوره  یارز  ریذخا  کهبا وجود آناست.  

 . خواهد کردتمرکز  یداخل  ضوعاتمو بر  یاندهیفزا

  ی هاو پروژه  یمال  نی تأم  یهانهیاز گز  ی اگسترده  ف یطبرای ادامه روند فعالیت ابتکار،    ن یچ  رسد کهبه نظر می

  ارابتک  ی هابا مشارکت سهامداران متعدد در پروژه  یمختلف مال  یهانهی. گزمورد توجه قرار خواهد دادچند جانبه را  

 کاهش دهد. را  نیچ هی به سرما آن  یپروژه را بهبود بخشد و وابستگ  این ت یریواند مد تیم

  ی اندهینقش فزا  نیز  ی ریگقبل از همه   ی حت  بخش خصوصی در ابتکار کمربند و راه و مشارکت    ی مال  نیتأم

دهد. در مارس    شیفزارا ا  روند   نیسرعت ا  یفعل  ط یشرا  رود کهبنابراین انتظار می داشته است.    ی ابتکار هادر پروژه

  ی مکارمرکز ه  کی  جادیا  با هدفبانک توسعه چندجانبه    نیرا با چند   یانامهتفاهم  نیچ  یی، وزارت دارا2019

  های پروژه بودجه  کل   زدرصد ا  27  ، 2019تا سال  امضا کرد.  ابتکار کمربند و راه  توسعه  ی امور مال ی چندجانبه برا

  ن ی ا؛ اگر چه  شده است  نی تأم  ی عموم   فهرستذکر شده در    ی شرکت ها  ای  ی از بخش خصوص  ابتکار کمربند و راه 

چند جانبه و   ی هابا رشد تعداد پروژه  روداما انتظار میاست،  ی دولت نهادهای  ودجهدرصد ب 46کمتر از    اریرقم بس

 .  ابد یگسترش  ی در تامین مالی ابتکاربخش خصوص، نقش یبه سمت چند جانبه ساز نیچ حرکت

 گيری کرونا ش رو در واکنش به همهاقتصادی پيسناریوهای 

تواند در  گیری کرونا، می های آتی کشورها به همههای کارشناسی صورت گرفته از واکنشبینیبررسی پیش

با   اقدامات موثر مدیریتی  بیماری در شرایط تحریمی مفید  ساماندهی  اقتصادی این  اثرات مخرب  هدف کاهش 

-انداز روشنشور چین برای ادامه روند توسعه ابتکار کمربند و راه، چشماقدامات ک  بینی مناسبباشد؛ چرا که پیش

  کند.تری از آینده این ابتکار و منافع احتمالی ایران مهیا می

هایی نظیر  چنین پروژهآسیب دیده و هم یموسسات مال ،است که در آن شرایط  آسان ی ابیباز، ویسنار نیولا

موفق شده و شرایط را    ،کنند پیگیری می   ی بهبود  یی را برایهایاستراتژ  نیزن  اکنو  که همابتکار کمربند و راه  

 .  ساماندهی کنند 

توسعه یافته تعریف  تر  کشورهای کم  ی در کمک به بهبود   شرفتهیپ  ی کشورها  شتریب  همکاری دوم با    یویسنار

گیری کرونا بوده  ناشی از همه  شود؛ در واقع عدم توانایی برخی کشورها در ساماندهی شرایط اقتصادیشان کهمی

شود. البته این سناریو  است، با کمک کشورهایی نظیر چین ذیل ذیل ابتکار کمربند و راه، هماهنگ و پیگیری می

هایی  ای نظیر آمریکا در کنترل بیماری، ممکن است با دشواریفتهبا توجه به شرایط وخیم کشورهای توسعه یا

و اقتصاد    شده باشند   یادیز اقتصادی  متحمل خسارات    این کشورها خود   است  ممکنزیادی روبرو باشد؛ چرا که  

از  آن قبل  مانند  از خود    یی کارا  گیریهمهها  را  نظر می  دهد.ننشان  الزم  به  که کشور چین  البته  شرایط  رسد 

 گیری از خود نشان داده است. تری در بازسازی اقتصادی خود در دوران همهمطلوب
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 دا یکاهش پ COVIDکه گسترش   یمعن  نیهر کشور است. به ا  یبرا  ممکن حالت  نیسوم بدتر  سناریوی

احتمال باال    ها نتایج مورد نظر را به بار نخواهند آورد؛ در نتیجه شرایط محدودیت و قرنطینه به واکسن کند وینم

-ی و ناآرام  بیند آسیب بیشتری باست که اقتصاد جهان    ن یبه موارد فوق الذکر ا  یعیطب   یشود. پاسخ هایم  د یتمد 

 . یابند  شیافزاو در حال توسعه  ر یفق یحداقل در کشورها یاجتماع یها

)که توسط   ی الملل  نی ب  های شود که موسسات و پروژهبا توجه به سه سناریوی فوق این سوال مطرح می

.  کمک نمایند شورها  سایر ک  ی توانند به بهبود اقتصاد یم  و با چه کیفیتی   شوند( تا چه اندازه یم  مالی   نیها تأم دولت

کاهش شکاف توسعه وجود داشت.    ی برا  ا یآس   ازیمورد نرابطه با منابع مالی  در    ییها، صحبتگیری کروناهمه قبل از  

صحبت    2030تا سال نیاز مالی  دالر    ون یل یتر  26 از حدود  ایبانک توسعه آس   شد،تر نیز اشاره  طور که پیشهمان

  ی از کشورها ی برخای خود را مرتفع سازند. در حال حاضر توسعه  یازهاینبتوانند  ییایآس  یتا کشورها  ه استکرد

از    کستانینگرو، پاکستان و تاج، مغولستان، مونته  وی، الئوس، مالد زستانی، قرقیبوتی، مانند جابتکار کمربند و راه

  ی هانهیهز  ل یبه دل  شورهااین ک اقتصاد    کهبا توجه به این بدهکار هستند.    نیز به تامین کنندگان مالی این ابتکار  قبل

  ن ی چ گرفته است، سوال مهم این خواهد بود که کشور قرار  ریانجام شده تحت تأث یر یهمه گ یکه در ط یهنگفت

هستند محافظت    بسیار پرهزینه  ی کشورها که از نظر اقتصاد  نیخود در ا  یهایگذارهیاز سرما  خواهد چگونه می

کشور  رسد که  به نظر می است. بر این اساس،    مطرح شده ونی کشورها  ؛ سناریوهای فوق بر مبنای اقدامات کن کند 

ابتکار کمربند و راه را   ،که در ادامه به آن اشاره شده است  گیریدر کنترل اثرات این همه   با عملکردی موفق چین

شاء  تصاد ایران منتواند برای اقمی  با پیگیری دو سناریوی اول از بحران کرونا با موفقیت عبور خواهد داد و این نکته

 اثر در نظر گرفته شود. 

 گيری کروناهای همهبهبود اقتصادی چين در پی آسيب

انقباض    توانست  نی چهای جهانی،  های اقتصادی ناشی از قرنطینهکرونا و آسیب  گیری ویروس پس از همه

  ک یقف کرده و  متو  2020را در سه ماهه اول سال    ی خود ناخالص داخل  د یرشد تول  ی درصد   6.8  ر یز  از   شیب

در شرف    نی. چکند   تیری مد   سال  سه ماهه دوم  یرا برا  یناخالص داخل  د یرشد تول  یدرصد   3.2چرخش موفق  

شده صندوق    ینیب  شیپ  یدرصد   کیباالتر از رشد    و این رقماست    یساالنه دو تا سه درصد   د به نرخ رش   یابیدست

همه  برای  ی را از انتظارات رشد ساالنه منف ن یچ د اینفر نی. اباشد می سال ل یدر اوا یپول و بانک جهان ی الملل نیب

  اندازه واقعیاز    شیب  نیچ  ی کنند که نرخ رشد رسمیاز ناظران استدالل م  یکند. برخی م  ز یبزرگ متما  یاقتصادها

با    سه یدر مقا  2020در ژوئن سال  ش  در حال بهبود است و صادرات  ی این کشور شده است، اما فروش داخل  انیب

جبران  در حال    نیدهد اقتصاد چیاست که نشان م  افتهی  شیدرصد افزا  مین  ی،تجارت جهان  ید درص  16کاهش  

از  به عنوان یکی از مراجع آمار اقتصادی چینی    1ی الرد کالس ین  باشد.گیری می های اقتصادی ناشی از همهیبآس 

درصد بزرگتر    10تواند یم  2021در سال  نیاقتصاد چ  که  زند یم نیتخم  2 ترسونی پی  المللنیاقتصاد ب  موسسه  

 
1 Nicholas Lardy 
2 Peterson Institute for International Economics 
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در حال کوچک شدن    ییبزرگ اروپا  یمتحده، کانادا، ژاپن و اقتصادها  االتیکه ا  یدر حال  ،باشد   2019از سال  

اقتصاد کالن در دسترس خود استفاده کرده    یاز همه ابزارها  اقتصادی  بهبود  نیبه ا  یابیدست  یبرا  نیچ  هستند.

اما  .  یبزرگ دولت  ی اقتصاد  یهااز بنگاه  تیو حما  یاتیمال  ف یه، تخفاز جمله بودجه محرک، کاهش نرخ بهر  ،است

  ی ت یو حاکم  یتیجمع  یای مزا  یدارا   نی، چی دولت مرکز  یهااستیس   نیعالوه بر اذکر این نکته ضروری است که  

خود را    ی اقتصاد  ع یبازگشت سر  نیچالبته    . کند میدشوار  را برای سایر کشورها  ها  از آن  د یاست که تقل  ی محل

خر  ونید م متوسط    ی داخل  د یقدرت  است  یونیلیم   700تا    500طبقات  از   یابیباز  یهااستیس .  خود  پس 

COVID-19  تلفن    استفاده از و عادات    تالی جید  اتهدف قرار داده است. ارتباط  را  نیعمدتا شهرنش  تیجمع  نیا

  اردیلی م RMB  (2.7 درایل ی م 19به ارزش  و مصرفی  نی آنال یدهایخر  افزایشباعث  م ی عظ ت یجمع نیهمراه در ا

از طر م  شده است  تال یجید  یهاعامل   ستمیس   ق یدالر(  و صناتواند مکانیکه  قرار دهد   یخاص  عی ها   را هدف 

(Hendrischke, 2020) . 

ه  کمربند و جاده ب   و بهداشت در ابتکار   ی سالمتاستراتژ  اندازیدر پی راه  نی چ  رسد که کشوربه نظر می

هایش در این حوزه ساماندهی شده و ذیل ابتکار هماهنگ  کمک  ابتکار باشد تا  توسعهابزار مفید در    کیعنوان  

  ی پزشک   زاتیبهداشت و ارسال تجه  یبه سازمان جهان  یدالر ون یلیم 30 کمک با ارائه  ن یچ  شوند. در حال حاضر

درگیر    ی خود به کشورها  پزشکی دانش  انتقال    ،نیپیلیان، الئوس و ف، پاکستایتالی، عراق، ارانیمانند ا  ییبه کشورها

  2020می  18) مقابله با بحران ی در حال ظهور برا یبه اقتصادها یدالر اردیلیم 2و یا وعده کمک    گیریبا همه

و افزایش قدرت نرم    جهانیبحران    ک یخود در    یرهبر  یهامهارتدر پی نمایش    در سازمان جهانی بهداشت(

گیری و بهبود وضعیت اقتصادی خود، نقش قابل  رسد که کشور چین در کنترل همهمی  رظ به ن. باشد کشورش می

المللی ایفا کرده  تری را نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته نظیر ایاالت متحده در اقتصاد داخلی و بینقبول

   . (Gagu, 2020) باشد 

 به کشورهای ابتكار کمربند و راه جهانی های تامينرهگيری بر توسعه زنجياثرات همه

توان در تغییر ساختار  که به احیای اقتصاد چین کمک شایانی نموده است را مییکی از عوامل بسیار مهمی

.  کند یم   ک ینزد  ی را به مصرف کنندگان خارج  ن یچ،  نیتأم   یهارهیزنجدر    ر ییتغوجو کرد.  های تامین جستزنجیره

  وعیبا ش   این فرایند  ادامه دارد، اما که  سال است نیچند   یجهان ن یتأم  یها رهیساختار در زنج د یتجد  به طور کلی، 

  عالوه بر ،  شوند یمند مبهره  نیمتمرکز چ  ن یتأم  ره یزنج  ه یکه از تجز  یی. کشورهاگرفته استسرعت  ی  ریگهمه

  شود.ابتکار کمربند و راه می  ، شامل کشورهای در حال توسعهیشرق  وب و جن  یشرق  ی ایدر آس   هیهمسا  یکشورها

  ی است که بخش  نیدر چ  ی گذاران خارجهیتوسط سرما  یکی  افتد؛میبه دو صورت اتفاق    د یعدم تمرکز تول  د نفرای

کنند.  یمنتقل م  ه یهمسا  ی به کشورها  رایط خاص، در راستای ایجاد جایگزینی برای چین در ش خود را   ت یاز ظرف

  ی خود را به کشورها  اتیاز عمل   یبخش  ین یچ  یهاکتشرطی آن  است که    ن یا  نیخارج از چ  ی گذارهی سرما  گریراه د

به    باشد؛این فرایند برای مدتی در حال اجرا میواگذار کنند.    نظیر کشورهای فعال در ابتکار کمربند و راه   گرید
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  د یامکانات تول ا ی ی خود به مالز یمنابع انسان ت یریمد  ای  یحسابدار ی با برون سپار ین یچ ی عنوان مثال شرکت ها

  ی نیچ دکنندگان یتولطی آن  روند در حال ظهور است که  ک یاین . اند به این روند شکل  داده کامبوج  ا ی تنام یبه و

به    رسد ؛ به نظر می کنند   ک یدر حال توسعه نزد  یاو    افتهیتوسعه    ی خود را به مصرف کنندگان در کشورها  د یتول

  خواهد شد   ع ی روند تسر  نی ، اتالیجی د  امکانات  رها و توسعه در این کشو  G5به فناوری  گسترده    ی محض دسترس 

(Hendrischke, 2020) . 

 های ابتكار کمربند و راهپروژهروند پيگيری گيری بر همه ساختاری اثرات

انجام    ی هااز پروژه  یار یگذشته، بس  ی هاماه  در تعو  ابتکار کمربند و راهدر حال  یه  افتاد  ق یبه  متوقف    او 

ابتکار    یکشورهاقادر به سفر به  دیگر    ی نیکارگران چهای تردد بین کشورها،  ؛ چرا که به دلیل محدودیتند اهشد 

ها  قرارداد  یبرخ  امضای  نی همچناند؛  هنبود   ییربنایز  یهاادامه ساخت پروژه  یبرا  یو مالز   انماریپاکستان، م  نظیر

مانند قطار سرروژهپ  برای آغاز بانکوک   لند یتا  ریالس  عی ها  افتاده است.    ر یبه تأخنیز    مایراتچس-ناخون-در بخش 

  یهاشرکت  ن یاز بزرگتر  ی کی)  1ک یالکتر   نیهاربل در ابتکار، نظیر شرکت  های فعاواکنش بسیاری از مدیران شرکت

پایه    گیری بر نسبت به اثرات همه  2آالتو یا شرکت ملی ماشین  (یانرژ  یهارساختی ز  در حوزه جهان    یساختمان

 های زیرساختی بوده است. ها در توسعه پروژهها در راستای ادامه روند همکاریفزایش حمایتا

های ابتکار، در همین دوران قراردادهای جدیدی  گیری بر روند پیگیری پروژهبا وجود اثرات منفی بحران همه

نیز به امضا    نیچ  3اگزیم بانک  الیمین مبا تابلگراد  -بوداپست  ریالس  عی راه آهن سر  ی دالر  اردیل یم  3نظیر پروژه  

 گیری دارد.  های ناشی از همهها با وجود چالشادامه روند همکاریرسیده است که نشان از 

ابتکار کمربند و راه و اهدافش همچنان و به شکلی ویژه مورد توجه    گیری کرونا، با وجود همه  2020در سال  

به    4ن یخلق چ یاس یکنفرانس مشورت س   ی مل ته یکمساالنه  نشست  آخرین های داده  طبق  حکام چینی قرار دارد. 

می   28در    ستیحزب کمون  یمرکز های بخشیکی از و   ن یخلق چ یدر جمهور  یاس یس  ینهاد مشورت  کعنوان ی

 های ذیل مورد توجه قرار گرفته است: ، این ابتکار و نحوه مدیریت آن در موارد و بخش2020

بنادر    نینو همچ  یو آب  ی لی، ریا حمل و نقل جادهدر در بخش    ژهی و  به  بنیادین  یهارساختیتوسعه ز -

مورد توجه جدی قرار خواهد داشت تا دسترسی  د  ننکیتجارت کمک م  عی خشک و مرطوب که به تسر

 استراتژیک چین به سایر نقاط جهان از طریق کریدورهای اقتصادی محقق گردد؛ 

 های چینی؛ با ویژگی توسعه مناطق آزاد تجاری -

 
1 Harbin Electric Group 
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3 Exim Bank 
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ابریشم دیجیتال به کمک  ع در راهریتس - در    5G  یهادر شبکه  شتریب  یهایگذارهیسرمااندازی جاده 

 ؛ابتکار ی کشورهاسایر  و  نیچ

 ؛ توسعه بخشی از راهکارهای منجر به به عنوان مندی از این ابزار و بهره سالمت  شم یجاده ابرتوسعه  -

  یدوجانبه و چند جانبه برا   یهمکار  یهاوکارساز  و   مورد نظر چین   ی قانون  یستانداردهاتثبیت و توسعه ا -

در کشورهای فعال در ابتکار با هدف تسریع جریان تجارت و تثبیت موقعیت    یغلبه بر اختالفات قانون 

 ؛ چین به عنوان تنظیم کننده استانداردها و قوانین

 ؛ افزایش تمرکز به توسعه سبز با تاکید بر کاهش آلودگی هوا، خاک و آب -

امشارگسترش   - توافقنامهامنطقه  ی دقتصاکت  و  آزاد ی  تجارت  ابتکار  های  با کشورهای  با هدف    چین 

 ؛ و گیریهای دولتی و خصوصی در این کشورها در دوران همه شرکت گذاریترغیب سرمایه 

همکاری - بینتقویت  زیرساختهای  توسعه  روند  ادامه  هدف  با  راه  کمربند  ابتکار  ذیل  در  المللی  ها 

-های مالی و مشروعیت بخش سازماندر ابن طرح به واسطه همکارییافته فعال  کمتر توسعه  کشورهای  

 . (Wang, 2020 )  المللیهای بین

 گيری کروناابتكار کمربند و راه در دوران همه ها درگذاریروند سرمایه

ابتکار    ی کشورها  شتریدهد که بین مشان  «1زینترپرایا  کنیسسه امروم»  منتشر شده توسط   د یجد   ی هاداده

میزان کل  اند.  مواجه شده  ن یچ  یها یگذارهیسرماروند  کاهش  با    2020اول سال    مه ین   راه درعمل کمربند و  

را    ی درصد   50  ی کاهش  که   دالر بوده است  اردیلیم  23.4  ، 2020سال    شش ماه اول   طی  ابتکار در    ی گذارهیسرما

درصدی را نسبت به    60کاهش    )و  2019در شش ماهه اول سال  ی  دالر   داریلیم  46  گذارینسبت به سرمایه 

ماهگذاریسرمایه اعالم  تجربه کرده است  (2018اول سال    های شش  زمان  از    ه ی، سرما2013در سال    ابتکار. 

 گذشته بوده است.   هایمشابه طی سالهای  در دوره  زانیم   ن یکمتر  2020سال  شش ماه اول  در    ابتکار   یهایگذار

  در بخش   یگذارهی. سرماه استها انجام شد در همه بخش  2020اول سال    مهیدر ن   ابتکار  یها یگذار  هیاسرم

  ل تشکی  راها  یگذار هسرمای  کل   از   ٪30حمل و نقل حدود    بخش   مربوط به   یهایگذار هی سرما  و  ٪37.6  یانرژ

گذشته، اکثر    یهابا سال  سهیدر مقا  .است  ابتکاردر    ییربنایز  ی هایگذارهی تمرکز بر سرما  که نشان دهنده  دهند یم

نبخش در  ابتکار  ی گذاره یکاهش سرما  2020اول سال    مه یها  تجربه کرده  از سوی  در    نیشتریب.  اند را  کاهش 

  ارد یلیم  8.8به    2019اول    مه یدالر در ن   ارد یلی م  19.7که از    ه استبود   یانرژ   بخشمربوط به    هایگذارهیسرما

  ارد یلیم  3.2دالر به    اردیلی م  2.7از    فلزات  بخش  در   یگذاره یسرماالبته  .  افتیکاهش    2020اول سال    مهیدالر در ن

  شم یاز جاده سالمت ابر  یتواند بخشیبهداشت، که مبخش  مربوط به    یها   یگذار  هی. سرماه استافت ی  شیدالر افزا

 
1 American Enterprise Institute 
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دالر کاهش    ون یلیم  130به  میلیون دالر    160، از  2019نسبت به مدت مشابه در    2020اول سال    مه یباشد ، در ن

که    ی است. در حال  رخ نداده در همه مناطق    ابتکار کمربند و راه   ی هایگذاره یسرما  سطح   کاهش این  .  است  افته ی

  ی کایو آمر یجزئ   یشیاهد بودند، اروپا افزارا ش   ی گذار  ه یکاهش در سرما  نیدتریشد  یشرق   ی ایو آس   ی غرب  یایآس 

ابتکار کمربند  مربوط به    یها یگذار  ه یدر سرمارا  (  2019در سال    آن  نییسطح پا  نسبت به )  بزرگی  ش یافزا  یجنوب

 . (Wang, 2020)  اند و راه تجربه کرده

در   شش ماه اول هر سال در ابتکار کمربند و راه طیی انجام شده  هایگذار هی سرما میزان رشد ذیل   جدول

 دهد. نشان مید  درصبه را  مناطق کی به تفک 2019-2014بازه 

 )درصد(  مناطق کیبه تفک 2019-2014شش ماه اول  یدر  ابتکار کمربند و راه ط هاگذاریه ی سرما: 1جدول 

 

Source: (Wang, 2020, p. 6) 

-ه یسرما  آمار مربوط بهکه  اند  هپرو بود ر  کشو  یجنوب  ی کایو صربستان و در آمر  ی بوسندو کشور  در اروپا  

ها  کشورها، داده  ن یخاص در ا  ی هایگذاره یبه سرما  ی. با نگاهابتکار را در این مناطق افزایش داده است  ی هایگذار

  ی دالر  ونیلیم   780  یگذار  ه یسرما  کی  ژهیحمل و نقل، به و  بخش  مربوط به  یگذارهیدهد که سرماینشان م

  گذاریه یسرما  ( وکل  یگذار ه یدالر سرما  اردیلیم  2پرو )از حدود    2چانکی در بندر    1وسکوی کرانشرکت کشتی  توسط 

 
1 China Ocean Shipping (COSCO) 
2 Chancay 

 سال

 مناط 

                              

کشورهای عربی 

 خاور میانه

  -       -        - 

 -   -      -  -       شر  آسیا

    -   -      -      اروپا

 -      -         -   آمریکای شمالی

     -       -   -   -   آمریکای جنوبی

 -   -   -      -      آفریقای سیاه

 -      -        -    ر  آسیا
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  ، خود در صربستان  ی گذارهیگسترش سبد سرما  ی برا  1نگینیما  نیج یز  شرکت استخراج معادن   ی دالر  ون ی لیم  800

 . (Wang, 2020)  ند اهمناطق بود  نیدر ا ابتکار ی گذاره یسرما ش یمسئول افزا

 در ابتكار کمربند و راه های آتیگذاریسرمایه بينیپيش روندشرایط پيش روی ایران در 

این  به  توجه  داخلی کشورهای    که با  مشکالت  و  کرونا  شیوع  شرایط  در  ایران،  در  خارجی  سرمایه  جذب 

های  گذاریبایست نکاتی را که در سرمایه میگذار، در کنار موانع تحریمی، بسیار دشوارتر از گذشته است،  سرمایه

قرار    - المللی چینگذاری بینترین طرح سرمایه به عنوان مهم-راه    آتی چین مورد توجه رهبران ابتکار کمربند و

ویژه  شکل  به  داشت،  مناسب  خواهد  درک  عدم  که  چرا  شود؛  گرفته  نظر  در  داخلی  سیاستگذاران  سوی  از  ای 

ها را برای  ها، فرصت جذب این سرمایهگذاریبرد روند موفقیت آمیز سرمایهنی در پیشاندازهای رهبران چیچشم

ابتکار کمربند    ی در کشورها  ن یچ  یهایگذار هیسرماایران تحت تحریم بسیار دشوارتر خواهد نمود. در حال حاضر  

رسد  به نظر میاست،    افتهی درصد کاهش    49  ، 2019سال    به مدت مشابه در نسبت    2020ماه اول سال    6در    راه و  

 ین کشور در ابتکار مورد توجه قرار گیرد: گذاری موفق اکه موارد ذیل برای ادامه روند سرمایه

 ؛ هایی که از نظر اقتصادی پایدارتر باشند تمرکز بر پروژه -1

های کشورها و کسب و کارهای فعال در  در نظر گرفتن راهکارهای حمایتی در دریافت بازپرداخت بدهی -2

 ؛ابتکار

کسب مشارکت سازنده در شرایط  المللی جهت کسب اعتبار بیشتر و  های بینافزایش همکاری با سازمان -3

 ؛ بحرانی

همکاری  -4 ضروری  بستر  عنوان  به  اجتماعی  و  محیطی  زیست  استانداردهای  بینارتقای    المللی های 

(Wang, 2020) . 

،  راه ه همکاری با چین ذیل ابتکار کمربند و  است تا ایران در راستای هرگونبا توجه به نکارت فوق، ضروری  

المللی به عنوان یک استراتژی تحت پیگیری از سوی چین، توجه  های بیننسبت به رویکرد این کشور به همکاری

ت به  کمتری  نیاز  کشورها  برای  چین  با  زیرساختی  همکاری  امکان  تاکنون  چه  اگر  باشد.  داشته  امین  بیشتری 

رسد که زین پس، رعایت استانداردهای نظر میالمللی و مشارکت در سطوح جهانی داشت، به  استانداردهای بین

المللی برای چین از اهمیت بیشتری برخوردار باشد؛ چرا که این کشور  های بینجهانی و گسترش روابط با بخش

باشد تا از این طریق بتواند مشروعیت و  المللی میهای بیندر پی کسب اعتبار و همکاری بیشتر با تمامی سازمان

بایست نگرش همکاری مستقل با چین ذیل  رح را در حالتی حداکثری محقق نماید. بنابراین میاثرگذاری این ط

المللی و کشورهای جهان غیر عملی و ناممکن  های بیناین ابتکار را بدون همکاری و مشارکت با سایر سازمان

 باشد. کشورهای جهان می سازی روابط با سایرورداری از منافع همکاری با چین نیازمند عادیتفسیر نمود. برخ

 
1 Zijin Mining 
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 ایران  هایپتانسيل و گيریدر دوران همه کمربند و راه برد ابتكارچين در پيشآتی اقدامات 

قاط  گیری، در گرو کشف ن با توجه به این مسئله که ادامه روند بهبود وضعیت اقتصادی چین پس از همه 

های  باشد، در حال حاضر شاهد برنامهها میموقع آنی به  المللی این کشور و توسعههای داخلی و بینقوت طرح

ها   در همکاری با سایر کشورها ذیل ابتکار کمربند و راه هستیم؛ درک صحیح این برنامه  این کشورجدیدی از سوی  

. بر  را بهتر معرفی نماید گیری  های ناشی از همهو رفع چالشایران برای کاهش اثرات تحریم    هایپتانسیلتواند  می

 برد این ابتکار مورد توجه قرار گرفته است.ین مبنا اقدامات آتی کشور چین در پیشا

  ی کشورها  از  ی مال  یبانیپشتگیری کرونا و اثرات آن بر اقتصاد،  چین به عنوان یک کشور موفق در کنترل همه 

مبارزه    جهت  النکایبه سر  یدالر   ونیلیم  500  یوام اختصاص  هایی نظیر وامه را در قالب  تر توسعه یافت کشورهای کم

دوجانبه با    یهااز وام یسود برخ نیگزارش شده است که چدر عین حال   گیری پیگیری کرده است.اثرات همهبا 

ابتکار  کیشر  ی کشورها چ  کسر را    در  است.  برخ  نیهمچن  نیکرده  گ   ی به  وام    ی برا  ی شتر یب  زمان   رندگانیاز 

نسبت    ن یاعالم کرد که چ  ل یدر ماه آور  زستان ی. به عنوان مثال، دولت قرقداده است  ی گرید  ازاتیامت  ایبازپرداخت  

 . (Xiao, 2020) بندی جدیدی را در نظر گرفته استاین کشور، زمان یدالر بده ارد یلیم  1/ 7  به بازپرداخت

زیرس اختی با اثرات بلندمدت و پایه نیز مورد  گیری، اقدامات تقیم فوق، در دوران همهمس   هایعالوه بر کمک

 توس عه راه ابریش م س المت،  ،جاده ابریش م دیجیتالها عبارتند از توس عه  ترین آنتوجه چین قرار دارد که مهم

 باشد. المللی میهای چند جانبه بینی و توسعه همکاریمشارکت بخش خصوص شیافزا

 سعه راه ابریشم سالمتوت

، تفاهم  2017بهداشت در سال    یدر سازمان جهان  تی، به مناسبت عضونیجمهور چ  سی، رئنگیپ  نیج  یش 

بهداشت   تیارتقا امن  در راستای  «سالمت  شمیابر  یک »راه  جادیا  یبرا  این سازمان راو    نیدولت چ  نیب  ینامه همکار

دولت    20301ین سالم  چ  برنامه   تحت تاثیر  ،دهین ایضا کرد. اام  را  ی در میان کشورهای ابتکار کمربند و راه جهان

 ,Chen) ه استقرار داد  یمل  یهااستیس   ت یو سالمت را در اولو  قرار دارد  اعالم شد   2016که در سال    نیچ

Bergquist, Nong Zhou, Bo Xue, & Bao Qian, 2020) . 

گفته اساس  پیبر  پیگیری  نی جمهور چ  س یرئنگ،  های شی جین  آینده،  در  ای  برنامه »جامعه سالمت« 

بدهد  به چین  امکان را    نی ا  تواند برنامه می  ن ی. انزدیک به یکی از ابعاد اصلی ابتکار کمربند و راه بدل خواهد شد 

معرفی نماید.   COVID-19جهان در دوران پس از   یمناسب برا  پروژه کاربردی و ک یکه ابتکار عمل را بعنوان  

  و   روس ی و  وعیمهار ش   یبرا  کپارچهیاکنش  های مرتبط با ودهد که برنامهن امکارن می اندازی به چینین چشمچ

ی ذیل ابتکار را با سرعت، جدیت و مشروعیتی بیش از  الملل   ن یاجماع ب  ک ی  جاد ی در ا یو همکار یهماهنگ   ت یتقو

 . (Yi, 2020) پیش پیگیری کند 

 
1 Healthy China 2030 
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با سایر کشورها در بخش  اهدافجا مورد توجه قرار دارد،  چه در اینآن ، نحوه اجرا و نوع همکاری چین 

به دست    راه ابریشم سالمت   قیخواهد از طر  ی چه را که مو آن  نیچ  اهداف  باشد.سالمت ابتکار کمربند و راه می

 کرد:   یدسته بند   ذیلتوان به شرح یآورد را م

 ؛ یموارد بهداشت ریو سا هایر یگابر همهانسان در بر ی برا امن  یطی مح جاد یا -

 ؛ و در بخش بهداشت  یگذاره یسرما از طریق  ت یفی با ک یانسان ه یسرما د یکمک به تول -

  ط یشرا در منافع   یحداکثر  ن یتأم در راستای   یتجار پتانسیل کی به عنوان  راه ابریشم سالمتاستفاده از  -

 .یبهداشت جهان یاضطرار

؛ در این بخش  است شمیابر راه ابریشم  یاجرا یاز عناصر مهم برا  گرید  یکی ی نیزگذار هیحوه سرماانتخاب ن

 سه احتمال وجود دارد.  نیز

 تجارت -تجارت -1

 ی خصوص -یعموم -2

 ی عموم  -یعموم -3

 کند.   یم  نییرا تع نیاهداف چ ی گذارهی انتخاب مدل سرما

 تواند وجود داشته باشد مانند: یم  یار است. انواع مختلف همک یشکل همکار گریمهم د عنصر

 هاایجاد زیرساخت -1

 اطالعات گذاری اشتراک  به و  هارساختیز جادیا -2

 و توسعه  ق یدر تحق یاطالعات و همکار  یها، به اشتراک گذاررساختیز جادیا -3

 یساز تی و توسعه و ظرف  قیدر تحق ی اطالعات، همکارگذاری اشتراک  به ها، رساختیز جادیا -4

بود. ا  ییبه تنها  رساختی ز  جادیا در    ی با اشتراک اطالعات، همکار  د یبا  اقدام   نیدر خدمت هدف نخواهد 

  ی همه کشورها  باشد ونمی  نیعهده چ  برتنها    وظیفه  نیهمراه باشد. ا  تیظرف  جادیو توسعه و ا  قیتحق   نهیزم

 . (Ilyas & Ramay, 2020) امر مشارکت داشته باشند  نیدر ا د یبا کیشر

 ابریشم دیجيتال راهتوسعه 

  ی ممکن است موقت  گیری و قرنطینه اگرچهگسترده فضای حاکم بر اقتصاد کشورها در دوران همه  رییتغ

در    ریاجتناب ناپذ   اترییتغ   نیشوند. ایم  نهادینهکشورها    اقتصاد در    ی از آن به طور دائم  یاما عناصر خاص  ،باشد 

  ات، رییتغتحقق  باعث    COVID-19  وعیحال، ش   نیبا ا  اجتناب ناپذیر هستند؛  یقالب صنعت ان   نیچهارم  قالب

  ی فناوردر عرصه  قدرت    کی به عنوان    ن یظهور چ  جه یو در نت   گردید   شده بود  ینیش بیچه پاز آن  تر عیسربسیار  

 کرد.  لیرا تسه  یجهان تالیجید  یهارساختیو ارائه دهنده ز
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پاسخ    به نوعی  یسازیتالیجی بلکه د  ، ستیکار ن  ی کسب و کردن فضا  یتالیجی د  گستره تنها مربوط به   نیا

-Covid  گسترش   د یتهد   برای مقابله با  ی شتر یب  یهادولت  در حال حاضربوده است.    ی ر یگهمه  در برابر   ها دولت

ستفاده  ارتباطات افراد اسابقه  یابیو رد  نهیقرنط  ی، اجراینظارت بر بهداشت عموم جهت تالیجی د ی از ابزارها 19

نظیر  شرکت.  کنند می زم  شرو یپ  ی هاشرکت  ریساو    Hikvision  ،Dahuaهای چینی  روند    نظارت  نه یدر  بر 

گزارش  در عین حال  ؛  اند کرده  ی تب معرف  ص یتشخ  یرا برا  ی حرارت  یربردار یتصو  یهاستمیس   گسترش بیماری، 

  ی محل یهاشارکت با دولتم قیاز طر نیز  Tencentو    Alipay  ،WeChat   ،Ant Financialشده است که  

-Lancaster, Rubin  ,&  Rapp)   اند فراهم کرده  گیریدر راستای کنترل همه  را   یامکانات  ها، کشور  سایر در  

Hooper, 2020) . 

فناور قرنط   از سوی چین  هایانتقال  بر  نظارت  اندازو    نهیبا هدف  محل  منیا  و   مجدد   ی راه  به    ی اقتصاد 

  ی گذارهی سرمابرای  فرصت مناسب    کینه تنها به عنوان     ،قرار دارند   ابتکار کمربند و راه   ر یکه در مس  ییرهاکشو

دهد  ی م  را   امکان  این  نیبلکه به چ  ، شودیم  ده یکش  ریبه تصو  شتریب   هیسرما  نیازمند به  ییربنایز  یهاپروژه  ی به جا

از    ی ناش   ی هاشوک  یابیباز  عین حال منابع الزم برای کلیدی سوق دهد و در    ی هاپروژه  به سمتمنابع خود را  که  

  ه یاول ی از اجرا یاکه قسمت عمده  ییربنای بزرگ ز یهابا پروژه  سه یدر مقا را نیز در اختیار داشته باشد. ی ریگهمه

ی  هانهیهز  و  خطرات  ،اطالعات و ارتباطات  یمربوط به فناور   یهادهند، پروژهیم  لی را تشک  ابتکار کمربند و راه

جا که گسترش  کنند. از آنی م  نیتضمبرای چین  را    یو پر سودتر  ترجذاب  یهایگذاره یسرما  در عین حال  و  ترکم

های چینی در این زمینه برای  دریافت کمک از شرکت،  کرده است تیرا تقو  تالیجیاتصال د  تیکرونا اهم  روس یو

ش   ی نوظهور  یبازارها با  پیش  یماریب  وعی که  از  صرفهد،  انشدهمحدود    بیش  به  از    تر مقرون  کمک  دریافت  از 

   . (Ilyas & Ramay, 2020) رسد المللی پول به نظر می هایی نظیر صندوق بینبخش

در برنامه جاده ابریشم دیجیتال    تالی جیارزش د  های رهی زنج  ی تشکیل برا  ی ادیز  یهافرصتدر حال حاضر  

در حال   ی کیتجارت الکترون  های و یا پلتفرم  ICT  یهاشرکت  وسط اپراتورهایی نظیر هایی که ت ؛ فرصتوجود دارد

های بیشتری را برای توسعه بخش دیجیتال جاده ابریشم مهیا کرده است.  کرونا فرصتگیری  . همهتحقق هستند 

  ی به کمبودها. با توجه  اند ای داشتهرونق گستردهپزشک    ن یمشاوره آنال  یهاعامل  ستم یگذشته، س   ه در چند ما

کاربرد این حوزه، قابلیت  های پر  فناوری،  واقع شده در ابتکار کمربند و راه  یاز کشورها  یاریبخش بهداشت در بس

موجبات  ها  یآور فن  ریو سا  ی در استفاده از هوش مصنوع  نیچ  ت یموفق  .باالیی برای انتقال و توسعه خواهند داشت

 Chun) ها به فعالیت در ابتکار کمربند و راه را مهیا نموده استآنتعهد    و   ن یچ  ی فناور  ی هاشرکت  توسعه فعالیت 

Boo, David, & Simpfendorfer, 2020) . 

این بخش آگاه است و در حال ساماندهی اقدامات خود در راستای    لیاز پتانسرسد که دولت چین  به نظر می

در    عیتسربیماری،    وعیدر اوج ش   و  در ماه مارس   بر این اساس، چین  د.باش برخورداری از مزایای این بخش می

صنعت    ی دولت  ی هاغول.  مورد توجه قرار دادرا    داده و مراکز    5G  یها مانند شبکه  د یجد   یهارساختیز  اندازیراه
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  5G پوشش تحت گسترش گسترده  و  2020سال   انیتا پا پایگاه داده  ون یلیم  م یاز ن شیب  جادی ا از ن یمخابرات چ

انکار   رقابلیغ کمربند و راهابتکار در   دیجیتالهای  یفناوربخش  گسترش خبر دادند. احتمال در کشورهای ابتکار 

  & Ilyas)  بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت در جهان پسا کرونا   تالیج ید هایزیرساخت تیماه؛ چرا که است

Ramay, 2020).   

 ارکت بخش خصوصیافزایش مش

  ر یسا  و   یدر بخش بهداشت داخل  یگذارهیسرما  شیافزابه دلیل    ندهیآ  هایماه  یط   نیچ  یالتیا  یهابانک

  ی هابانک  اگر.  روبرو خواهند شد   های خارجیی در بخششتریب  ی اهیسرما  ی هاتیبا محدود  ،مرتبط   یهارساختیز

این  .  نقش بیشتری در ابتکار ایفا خواهند کرد  نیچ  یخصوص  یمال   ی هابودجه را کاهش دهند، بخش  ن یچ  یدولت 

-هیسرماخواهند کرد؛ بنابراین    ی گذارهی سرما  یتجار   نیتأم   رهیمرتبط با زنج  هایبخش  ن یبر سودآورترها  بخش

به به مقاصد   د یتول  ییجابجا  در راستایمختلط    یبا کاربردها  ی صنعت  ای  ی تجار  یها مربوط به پروژه  یهایگذار

ابتکار کمربند و راه افزایش پیدا خواهد    ی و کشورها  یبازار داخل   درفروش    با امکانو    تر نهیهزکم    ن یخارج از چ

 .  (Chun Boo, David, & Simpfendorfer, 2020) کرد 

 کمربند و راه ی در ابتكارالمللنيب های چندجانبهیهمكارتوسعه 

-همکاری  یاتخاذ الگو  یبرا  ی شتریب  زهیانگ   COVID-19  گیریمهه  و  نیمتحده و چ  االتیا  یتجار  جنگ

  ی هادر فرصت  یا  ندهیبه طور فزا  ابتکار  ی هادهد. پروژهی م  نیبه چ  المللیابتکار در سطوح بیننسبت به    ویانهج

  یوع. در واقع ش تمرکز خواهند کرد  ایآس   ی در جنوب شرق  نیتام  ره یزنجهمانند  های تامین  زنجیرهسودآور مرتبط با  

COVID-19  فعال در ابتکار    ی هادولت  کرده است؛ بنابراینبرجسته    کشورها را   ن یتأم  ره یزنج در  تنوع    تیاهم

زنجیره تنوع در  ایجاد  تامین خود، همکاریبرای  پروژه  های  این  ذیل  با هدف جلب سرمایه خارجی  را  هایشان 

 .  (Chun Boo, David, & Simpfendorfer, 2020) المللی افزایش خواهند دادبین

 بند و راهانداز آتی ابتكار کمرچشم 

خواهد    باقی  نیچ  تی در اولو  ابتکار کمربند و راههرچه باشد،    یبر اقتصاد جهان  COVID-19ماندگار    ریتأث

 یبهداشت  های ، کمبود در بخشروس ی به و  چین به انتشار  پاسخ کوتاه مدت و بلند مدت دولت  است. آنچه مهم  ماند 

مسائل به احتمال    نیا  خواهد بود که   یبا چالش مال  اقتصادیکوچک و متوسط    هایبرای بنگاه   ی و عواقب اقتصاد

به    نیچ  یهاتیاولو این دوره  کند؛ چرا که طی  می دور    ندهیآ  هایماه  یط  ابتکاررا از    یتوجه و منابع رسم  زیاد

در   ی گذاره یکاهش سرما  یممکن است به معنا نیکند. ایم  رییغ در داخل و نه خارج از کشور ت  عینی  جینتا کسب

-هیسرما  ن یاتصال چن  یبرا  ی محدود  یهاکه فرصت  ییباشد، جا  ابتکار کمربند و راه  ی کوچکتر و بحران  یبازارها

کاهش    یشرق   یو اروپا  قایآفر  ی ، صحرا  انه یم  یایاساس، آس   ن یوجود دارد. بر ا  یعرضه جهانبخش  به    ییهایگذار

  ییجااز آن ،نیوجود ا  با .تجربه خواهند کرد ی جنوب شرق ی ایرا نسبت به آس  BRIکوتاه مدت مربوط به   تیلفعا
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  ی کشورها  ریبا سا  COVID-19مبارزه با    نهیبه دنبال به اشتراک گذاشتن تجربه ارزشمند خود در زم  نیکه چ

متمرکز    یهاپروژه  های چین مربوط به گذاریهیدر ادامه روند سرما  لیپتانسبا    یاصل  ی هانهیاز زم  یکیاست،    ابتکار

تقو بود.  کم درآمد    یکشورها  یبهداشت  ی هاستمیس   تیبر  از حوزهکی  بخش  نیاخواهد  ابتکار  بالقوه    هایی  در 

اثرات  از    فراتربه احتمال زیاد در پی محقق کردن منابع موجود در آن خواهد بود.    ن یاست که چکمربند و راه  

با هدف ایجاد  را    ید یجد   ی هافرصت  نیز  ی جهان  نیتأم  ی هارهیدر زنج   رات یی، تغبر ابتکار  این بحران کوتاه مدت  

برای    ا یآس   یدر شمال و جنوب شرق   دیگر کشورها به خصوص مشترک با    ت یفعال  قی از طر  هادر این زنجیرهتنوع  

  ی هاا شرکتاز طریق  التیج یدهای  تر ابتکار در بخشگسترده ت یامکان فعال  نی. همچنخواهد آوردبه ارمغان    چین

بیشتر بخشو    نیچ  ی فناور مهیا شده  در    ی خصوص  های فعالیت  نیز    &,  Chun Boo, David)  استابتکار 

Simpfendorfer, 2020 ). 

 پيش روی ایران  تجاریهای  پتانسيل

 سالمتراه ابریشم  تجاری برخورداری از امكانات

تر توسعه یافته  کشورهای کماز   ن یچ  تیدر سراسر جهان، حما  COVID-19 ر یگهمه  یماریگسترش ب   با

در شرایط فعلی از سوی این    ران یانحوه برخورد با  .  قابل توجه استاروپا    هی اتحاد  یا  متحده و   االتیادر قیاس با  

  وعیکنترل ش   یل به دل  رانی ا  های تحریممتحده تاکنون از درخواست کاهش    االتی. اکشورها بسیار متفاوت بوده است

مقابله با   ی برا یبانک جهان سوی  از  ی ایران دالر ارد یلیوام پنج م  ریافتاز دمانع  حتیکرده و    یچشم پوش بیماری 

COVID-19  و    زاتیتجه  در حوزه تا اروپا    ایاز شرق آس   یی به طور دو جانبه از کشورها  ن یشده است. دولت چ

  اعطای  چین از طریقر که پیش از این نیز ذکر شد،  ومانطه.  حمایت کرده است  ی در سطوح مختلفپرسنل بهداشت

در حال    قای آفر  ه یو اتحاد، آ سه آن  20جی    مانند   ایجانبهچند های  سازماننقش هماهنگ کننده در    یفایوام و ا

راه ابریشم    ؛ در این میان باشد میکشورها    ی ازهاین  نیها و تأمبه بحران  ع یپاسخ سر  تثبیت موقعیت رهبری خود در

توان برنامه عملیاتی این کشور در دسترسی به این هدف عنوان کرد که فرصت مناسبی را برای  را میالمت  س 

بنابراین    .(Lancaster, Rubin, & Rapp-Hooper, 2020) کشورها فعال در این ابتکار فراهم نموده است

ب  تا با توجه به موانع ایجاد شده  ها، از موقعیت فعلی چین و تمایل این کشور در  ه واسطه تحریمضروری است 

گیری و کمک به کشورهای فعال در ابتکار، به بهترین شکل ممکن استفاده  مدیریت جهانی بحران ناشی از همه 

تخصصی در حوزه بهداشت و سالمت، با شناسایی دقیق  های مالی و  توان عالوه بر دریافت کمکشود. در واقع می

ضعف ساختار سالمت کشور، امکان ورود فعال به راه ابریشم سالمت برای ایران مهیا شود؛ ورود به این طرح  نقاط 

تواند عالوه بر  نیازهای مدیریتی و ساختاری همکاری استراتژیک با کشور چین، می به دلیل فراهم نمودن پیش

جاری با چین را ذیل قراردادهایی مشخص  ذیری اقتصاد کشور در دوره تحریم، امکان ادامه روابط ت پکاهش آسیب

 فراهم نماید.   
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در حوزه راه ابریشم سالمت نظیر بیانه پکن در اولین مجمع ابتکار کمربند و راه  بر اساس اسناد منتشر شده  

مقامات    یسطح باال برا  یا مجامع منطقه  لیتشکعبارتند از:    راه ابریشم سالمت  یاصل   یهادهیا،  2017در سال  

عموم  ک ی  جاد یا،  یبهداشت بهداشت  ابتکار  یشبکه  اضطرار   ی هاواکنش  یبرا  در  موارد  به  بهداشت   ی هماهنگ 

به عنوان مثال در نظارت، کنترل و    -   یبر همکار  نیاسناد همچن  ن یا  .یاو آموزش حرفه  ت یظرف  جاد ی، و ایعموم

توسعه و استفاده از طب  و    ق یدر تحق  یعلوم پزشک  های مرتبط باتخصص  نیب  -   یعفون   یهایمار یاز ب  یریشگ یپ

متقابل    یر یادگی، مبادله و  یمال  یهاو کمک  ی پزشک  یها شامل کمکاین بخش    گری دارند. اهداف د  د یتأک  یسنت

مل  ف مختل  یهاستمیس   نیب پروژهیبهداشت  سرما  ی ها،  و  تجارت  کودک،  و  مادر    صنایع در    ی گذارهی بهداشت 

  .(Chow Bing, 2020) رو استبه بهداشت و دا یدسترس   یو استاندارد ساز یبهداشت

بهتر می چنان گیرد،  قرار  توجه  مورد  مختلف  ابعاد  در  ایران  اثرگذاری  چه کمبودهای بخش سالمت  توان 

ی این ابعاد در چارچوب اهداف این  امکانات راه ابریشم سالمت در کشور را مورد توجه قرار داد. البته بررسی همه

شود که در راستای ارزیابی تاثیر امکانات راه ابریشم سالمت بر نیازهای  ار ندارد و تنها به نکاتی اشاره  میگزارش قر

 شد. باتجاری ایران در این بخش می

 در صنایع بهداشتی ایران های موجوداز امكانات راه ابریشم سالمت بر اساس چالش برخورداری

توان یکی  ر به محصوالت مرتبط با حوزه بهداشت و سالمت را مینیاز گسترده کشورهای واقع در این ابتکا

طبق  دانست.    هابه خصوص در دوره تحریم  ،به راه ابریشم سالمت   ایران  ترین دالیل سودمندی ورود فعالاز مهم

  مجموع صادرات کشورهای ابتکار کمربند و راه در حوزه لوازم پزشکی مورد نیاز الملل،  اطالعات مرکز تجارت بین

  94.6میلیارد دالر و مجموع وارداتشان    120.7تا ماه سپتامبر    2020از ابتدای سال    در کنترل بیماری کرونا

  68.5،    2020تا ماه ژوئن  به کشورهای ابتکار  میلیارد دالر بوده است. در این بین تنها میزان صادرات کشور چین  

کار برای واردات محصوالت  و پر مصرف کشورهای ابت   میلیارد دالر بوده است؛ این مسئله نشان دهنده بازار بزرگ

طبق آمار این  در راستای توسعه صادرات ایران نگریسته شود.  پتانسیل  تواند به عنوان یک  باشد و میاین بخش می

گیری کرونا میزان واردات بخش بهداشت و سالمت کشور در حوزه لوازم پزشکی مورد نیاز در  مرکز، پس از همه

میلیون    47.4بوده است. این در حالی است که میزان صادرات در این بخش    میلیارد دالر   1.1یماری  کنترل این ب

چه ایران بتواند بخشی از نیازهای ساختاری خود در حوزه سالمت را به کمک جذب سرمایه  چنان  باشد.  دالر می

ه صادرات  ه این حوزه، زمینه توسعموجود در ابتکار مرتفع سازد، عالوه بر رفع مشکالت داخلی و نیازهای گسترد

توان ذیل همکاری با این طرح امکان رفع  اندازی کوتاه مدت می در چشم  شود؛ در واقعدر این بخش نیز مهیا می

از یک سو با    اندازی میان مدت نیز،گیری را مهیا نمود؛ در چشمنیازهای بخش سالمت، به خصوص در دوره همه

کاهش    به طور کلی   هاهش ضرورت واردات، میزان اثرپذیری بخش سالمت از تحریمکا  و  رفع برخی نیازهای داخلی

پیدا خواهد کرد و از سویی دیگر با ارتقای توان ساختاری ایران، فرصت توسعه صادرات با ارزش افزوده باالتر برای  
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ازار کشورهای ابتکار و  تواند امکان دسترسی به بکمربند و راه می  چرا که همکاری در ابتکار  ؛شودکشور مهیا می

 کند.  فراهم تامین نیازهای کشور در این بخش را بیش از پیش 

امکانات موجود  توان  های موجود در صنایع بهداشتی ایران، می های انجام شده در حوزه چالشطی بررسی

مند ارزیابی نمود.  های ساختاری ایران و بسیار سودنگ با چالشدر راه ابریشم سالمت ابتکار کمربند و راه را هماه

توان انتظار داشت که عالوه بر رفع  ها به کمک امکانات این ابتکار، میدر صورت مرتفع شدن بخشی از این چالش

 های جدیدی برای توسعه امکانات تجاری مهیا شود. برخی از نیازهای داخلی مرتبط با این بخش، فرصت

 های این حوزه عبارتند از:چالش

هایی که در پروسه توانمندسازی  یروی انسانی از حیث تعداد کارکنان بخش بهداشت و مهارتمشکالت مرتبط با ن

ی« در راه ابریشم سالمت هماهنگ  ا آموزش حرفه  »رسد هدف  بایست مورد توجه قرار گیرد. به نظر میکارکنان می

شایانی خواهد کرد و    در نهایت به بهبود وضعیت صنایع بهداشتی کمک با مشکالت ساختاری این بخش باشد که

 شود. های تجاری برای ایران میمنجر به توانمندی

عدم تخصیص منابع  شود.  های اساسی حوزه بهداشت محسوب می مشکالت مرتبط با منابع مالی یکی از چالش

و    یپزشک  یهاکمکابل توجه است. هدف »هم در حوزه سالمت و هم در حوزه دارو ق  مالی کافی به این بخش

مناسبی برای کاهش کمبودهای  پتانسیل  تواند  ی« که در راه ابریشم سالمت مورد توجه قرار دارد میمال   یهاکمک

 این بخش محسوب شود.  

از مهم ایران را میترین چالشیکی دیگر  قالب کمبود  های بخش سالمت  عنوان نمود.    تجهیزاتتوان در 

ه و استاندار پایین تجهیزات  به شکل گسترد  دهای جدید اندازی واحنیاز به راه  با وجودکمبود اعتبارات عمرانی  

در   یگذار هیسرماباشد. هدف »دهنده اهمیت جذب سرمایه خارجی در این بخش مینشانپزشکی و آزمایشگاهی 

تواند به رفع چالش در  « در راه ابریشم سالمت میو داروبه بهداشت    ی دسترس   یو استاندارد ساز  یبهداشت  صنایع

 ایانی کند.  این بخش کمک ش 

باشد مسائل مرتبط ساختارهای اطالعاتی در صنایع حوزه  مشکل دیگری که در این بخش قابل توجه می 

بستر مناسب سخت افزاری و اینترنت با سرعت مناسب در سطوح مختلف ارائه خدمت    باشد.می  بهداشت و سالمت

ها در  از فن آوری اطالعات و تحلیل دادهست و توانمندی کم کارکنان بهداشتی و مدیران در استفاده  نیفراهم  

  ت یظرفایجاد    » هدف    به . این بخش نیز عالوه بر انطباق با اهداف راه ابریشم دیجیتال،  سطوح مختلف مشهود است

 .  (1394)دماری,   باشد نیز مرتبط می « راه ابریشم سالمت بستر سازیو 
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  . تواند مزایای تجاری قابل توجهی را نصیب کشور کند در صنایع بهداشتی می  ارتقای توان ساختاری ایران  

توان زنگ خطری  وقوع چنین بحرانی را میبا توجه به واردات گستره و صادرات حداقلی حوزه بهداشت و سالمت،  

 مبنی بر ضرورت ساماندهی بخش سالمت و کسب منافع حداکثری در این حوزه ارزیابی نمود. 

 از امكانات تجارت دیجيتال ذیل ابتكار کمربند و راهبرخورداری 

ت اقتصادی  الرآیند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیک بر معامتعامل بین فناوری و ف 

اقتصاد می بر کل  نهایت  در  نه و  است که  الکترونیک سبب شده  تجارت  فراوان  مزایای  باشد.  تنها    تواند داشته 

ر عرصه داخلی و  به عنوان ابزاری برای رقابت د  یافته بلکه کشورهای درحال توسعه نیز آن را  کشورهای توسعه

ای جز انزوا در عرصه  یجهنت  تعات و ارتباطاالالمللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیک و فناوری اطبین

جهان، بیانگر مزایای بالقوه تجارت    اقتصاد جهانی نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیک در

ش مستمر برای استفاده از  ال قتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز ت های االکترونیک از این طریق در عرصه

ا.  (1385)هژبرکیانی,    های اقتصادی متصور نیستآن در فعالیت و    یکیرزش تجارت الکترون در حال حاضر نیز 

 است.  در بر داشته ها را  شده و اقدامات دولت  تر برجسته  COVID-19حران  ه بب توجه  بدون تماس با    یهاپرداخت

مندی ایران از این  بنابراین ضروری است تا با رصد دقیق امکانات مهیا شده در راه ابریشم دیجیتال، فرصت بهره

مل تجاری بیشتری را برای کشور، به خصوص در  امکانات ساختاری مهیا شود؛ امکاناتی که در نهایت فرصت تعا

های  های کاهش اثرات تحریم، افزایش مبادالت تجاری با شرکتکنند. در واقع یکی از راههم می شرایط تحریم فرا

تر در تعامل مستقیم با آمریکا قرار دارند؛ دریافت امکانات ساختاری در این بخش  باشد که کمکوچک و متوسط می

  تاثیرات ها فراهم کند. در ضمن، فراتر از  بنگاهکه ایران امکان ارتباط و مبادالت بیشتری را با این  شود  موجب می

شود که  مندی بر کاهش اثرات تحریم و رفع نیازهای مقطعی ایران، این امکان نیز مهیا میکوتاه مدت این بهره

 کیفی و کمی وسعت بخشد.   سطوحاین کشورها در  اش با  ایران بتواند ذیل ابتکار کمربند و راه، گستره روابط تجاری

   2019جهان در سال    ی کی، ارزش بازار تجارت الکترونیکیالکترون  تجارت  توسعه  مرکز   ساالنه  ش گزار  طبق

بازار    نیسال بزرگتر  نیدر ا  نیچ  .د یر رس الد  ونیل یتر  3.535به    ،2018نسبت به سال    یدرصد   20.7با رشد  

  ی کینمود. بازار تجارت الکترون  خود   از آن  دالر  اردیلیم  1520  زانیبه م  ی با درآمد جهان را    B2C  یک یتجارت الکترون

  ی محل ت یجمع د یقدرت خر  شیافزا ق یداشته و از طر  یدرصد 27  یرشد  ی به خصوص در حوزه خرده فروش  نیچ

  ن یدر ا  ریاخ  یهادر سال  رانیا. اگر چه  کرده است  تیخود را تقو  ،یفرامرز  یکیحجم تجارت الکترون  شیافزا  زیو ن

  ن یدر منطقه و در ب  یکیاز درآمد تجارت الکترون   کشورسهم    ، امارا تجربه کرده است  یحوزه روند رو به رشد 

بوده است که نشان از پتانسیل  درصد    7تنها    2019در سال    امارت  و  عربستان  ه، یاز جمله ترک  هیهمسا  یهاکشور

در توسعه    رگذاری و تاث  یاصل  ی از فاکتورها  ی کیمذکور،    بر اساس گزارش باالی استفاده نشده در این حوزه دارد.  

الکترون ارتباط  تیکشورها وضع  ی کیتجارت  فناور  یشبکه  شاخص  در  ایران  ی ذکر شده است.  عاتالاط   یها  یو 

رقابت    شیعات و ارتباطات به منظور افزاالاط  یفناور ی  ر یکشورها در بکارگ  تیه سنجش ظرفکه ب   شبکه  ی آمادگ



 کرونا  یریگ ابتکار کمربند و راه در دوران همه لیذ رانیا  یهالیپتانس 

25 
 

که   کشور جهان کسب نموده است 121 نیرا در ب  80رتبه (، 100)از   44 ازیامت، با کسب دازدپر یو رفاه مردم م

شعبانی,   &)ابوالمعصوم  نشان دهنده نیاز این بخش زیرساختی به امکانات در راستای تجهیز و توسعه بیشتر دارد

1398) . 

ه اثرات برخورداری از امکانات مرتبط با فناوری اطالعات و  در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوز

شاهد نتایج مثبت این امکان بر توسعه روند تجارت و صادرات در  توان  ارتباطات با توسعه تجارت برون مرزی، می 

های کوچک  بنگاهتوسط    شتر از اینترنتبی  ه استفادهای مختلف بود. به طور مثال، طبق نتایج یک پژوهش،  بخش

  صادرات مستقیم در پی دارد.   ها را بهتمایل بیشتر آن  های تجاری، موادغذایی در فعالیت  هصادرکنند   توسط و م

کسب اطالعات بیشتر از    ، کاهش هزینه مبادله   ،اطمینان رفتاری  استفاده از اینترنت موجب کاهش عدمهمچنین  

)خداداد حسینی    شودمستقیم می  محیطی و در نتیجه افزایش صادرات  اطمینانبازارهای خارجی و کاهش عدم  

استفاده موثر از اینترنت راهی کم هزینه  های پژوهشی دیگر در این حوزه،  بر مبنای یافته.  (1389خدامی,    &

به    عحیطه صادرات وارد شوند . این موضو هایی است که قصد دارند به  جهت ورود به بازارهای جهانی برای شرکت

هایی که دربخش کوچکی از بازار جهانی فعالیت دارند  های کوچک ومتوسط و شرکتای برای شرکتر ویژهطو

واقعباشد.  مطرح می امر  در  برای  انسانی  فاقد منابع مالی ضروری و منابع  و  تحقیقات    برای صادرکنندگانی که 

عات رقابتی مرتبط با  الها جمع آوری اطهایی جهت پشتیبانی از فعالیتفرصت تنترنباشند، ایبازاریابی رسمی می

های استفاده کننده از  کند. شرکتهای صادرات فراهم میریزی صادراتی و ایجاد استراتژیبازار را به منظور برنامه

  توانند بابلکه می  ، جهانی سود برند   توانند ازآن به عنوان یک ابزار موثر برای برقراری ارتباطاتاینترنت نه تنها می

پس    ؛المللی شوند ت بینالتری با مشتریانی که از نظر جغرافیایی بسیار دور افتاده هستند وارد معام ه پایینهزین

 &)راعی    .وان به این نتیجه دست یافت که تجارت الکترونیک تاثیر مثبتی بر صادرات خواهد داشتتدر نهایت می

  الکترونیک در بخش صادرات محصوالت کشاورزی ایران  توسعه تجارت  نقش نیز . در پژوهشی دیگر (1396راعی,  

ت بر سند چشمابا  و کید  مقاومتیسیاست  انداز  اقتصاد  استهای  ارزیابی شده  اثرگذار  و  )بزی, شجاعی,    ، مثبت 

 . (1399سمیعی,  &مقدم, اسفندیاری 

جارت الکترونیک به عنوان امری بدیهی و ضروری برای اقتصاد ایران به  اگرچه لزوم برخورداری از مزایای ت

باشد.  های ساختاری و اجرایی موجود در این حوزه میآید، اما برخورداری از این مزیت نیازمند رفع چالش نظر می

 توان به شرح ذیل بیان کرد: میارت الکترونیک در ایران را  های تجبه طور کلی موانع و چالش

 های حقوقی الزم برای استفاده از تجارت الکترونیک ن زمینهفقدا -1

 های زیرساختی در بخش الزم  یو ارتباط  یاشبکه زات یبسترها و تجهکمبود  -2

 های اعتباری به طور گسترده نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه کارت -3

 اطالعات الکترونیکی   ها وها در انتقال الکترونیکی دادهمحدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن -4

 افزاری افزاری و نرمنبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور در دو بعد سخت -5
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 لی از تجارت الکترونیک و مزایای آن خهای بزرگ و کوچک داعدم اطالع کافی موسسه -6

 یگذارهیسرما  یبرا  زهیکوچک و عدم وجود انگ   یهاها و شرکت موسسه  یوجه براقابل ت  هیاول  نهیهز -7

و نبود مراکز و    ایران از    ی کیحوزه تجارت الکترون  ی فعال جهان  ی تجار  یهانکردن شرکت   یبانیپشت -8

 در کشور   کی دهنده خدمات تجارت الکترونارائه  یو خصوص  ی دولت یهاشرکت

 ی و حقوق گمرک اتی مال افت یدر  ینبود راهکار برا -9

 کنندگاناز حقوق مصرف  تیحما  یعدم ساز و کار مناسب برا  -10

 انجام مبادالت و تبادل اطالعات ی الزم برا تینبود امن -11

 ( 1394)شمیرانی,   ITکمبود دانش   -12

و   نترنتیا یهارساختیمانند ارتباطات از راه دور، ز  تالیجید  یهابخش بیترکابتکار کمربند و راه که ایده 

را برای ایران مهیا  پتانسیل  این  تواند  میکند،  می پیگیری    جاده ابریشم دیجیتال را در قالب    ی کیتجارت الکترون

های  زیرساختگیری و با توجه به تاکید ویژه چین به این بخش، از مزایای موجود برای بهبود  تا در دوران همه  نماید 

های  ابلیتها به دیپلماسی فعالی نیاز دارد تا بتواند ق؛ نحوه برخورداری از این امکانات ذیل تحریماطالعاتی بهره گیرد

ای جذاب معرفی کند که فرصت همکاری با راه ابریشم  ایران در این بخش و منافع احتمالی شرکایش را به اندازه

طور که در بخش راه ابریشم سالمت ذکر شد، شیوع کرونا و  . درضمن همانها مهیا شوددیجیتال به رغم تحریم

اند به تجارت آنالین، یک  های ثانویه آمریکا قرار گرفتهریمتر در سایه تحهای کوچک و متوسطی که کمتمایل بنگاه

راه  اگرچه  .  آید ها به حساب میمناسب جهت همکاری با کشورهای ابتکار حتی در شرایط تحمیل تحریمپتانسیل  

ارتباط از راه  های  ، اما زیرساختهستند   راه شدن به نقاط عطف ابتکار عمل کمربند و   لیآهن و بنادر در حال تبد 

  تال یجید  شمیدهد. پروژه جاده ابری م  لیرا تشکاین پروژه    یشوند، ستون فقرات ادغام اقتصاد یم   دهیدور که کمتر د

  ی علم  های یهمکار  و ارتباطات از راه دور  ،  یکیونتجارت الکتر   متعددی از جمله های  در بخش   ی گذارهیشامل سرما

اقتصاد  و    China Telecom   ،China Unicom  از جمله  چین  یدولت   یهاشرکت  .باشد میهوشمند    یو 

China Mobile  ا حال  ابر  یبرا  ییهارساختیز  جادیدر  جاده  جمله    تالیجید  د یجد   شمیساخت  از  هستند. 

است.    هیو روس   نیو اروپا ، توسط چ  ایآس   نیب   ینیزم  یارتباطات کابل   جادی، ادر این بخشبلند پروازانه    یهابرنامه

در افغانستان    ینور   بریاز جمله شبکه کابل ف  ییهاپروژه  در  زین  ZTEو    Huawei  د مانن  یخصوص  یهاشرکت

قرار داده است تا   ن یدولت چفرصتی را در اختیار  ابتکار کمربند و راه ، یکابل  یهااند. عالوه بر شبکهکرده یهمکار

   .اهم کند فر  GPS  اصلی این شبکه یعنی بیرق را در برابر Beidouیعنی خود  یا شبکه ماهواره رش یپذ  امکان

.  مهمی داشته است  ریث ات  نیر  ی کیبر بخش تجارت الکترونت ذیل ابتکار کمربند و راه،  اتصاال  حوزه  تحوالت در

الکترون  تجارت  را در    ی اگسترده  ی گذارهیسرما   تا  اند ( متعهد شدهJD.comو    Alibaba)   ینیچ  یکیدو غول 

در    تیفعالشامل    2017سال    ی برا  JD.comنامه  انجام دهند. بر  ی مرز  نیتجارت ب  لیتسه  ی تدارکات برا  نه یزم

ب  ان انبار خودگرد  20از    شیب از کشور و پوشش  . در همان سال،  ه استکشور و منطقه بود  100از    شی خارج 

عامل خدمات و    ستمیو ساخت س   ینظارت  یندهای، بهبود فرایکیبابا با هدف توسعه تجارت الکترون  یعلوبسایت  
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کوچک و    ی هابه کسب و کار  چنین قراردادهایی   نیامضا کرد. ا  ی با پاکستان و مالز   را، قراردادهای همکاری  انبارها

 . (Belt & Road News, 2019 ) کنند  دایپ ی دسترس  نیبازار چ هکند تا ب یمتوسط کمک م

جاده ابریشم دیجیتال    بررسی اقدامات صورت گرفته در ابتکار کمربند و راه از سوی چین در راستای توسعه

مزایای پیوستن به این ابتکار برای ایران، حداقل در بخش جاده  تواند نقطه عطفی در تغییر رویکرد نسبت به  می

های دیجیتال در جهان در کنار پر رنگ  گیری کرونا و اهمیت یافتن زیرساختابریشم دیجیتال باشد. وقوع همه

بهینه و موثر برای بخش تجارت ایران ارزیابی  پتانسیل ن در قالب یک  تواشدن اهمیت این بخش برای چین را می 

مهیاتر از    ، ها در رفع نیازهای مقطعی ایرانها، امکان برخورداری حداقلی از آنتحریم  دلیل که به  پتانسیلی  ؛  مودن

 باشد. های ساختاری میامکان تعامل استراتژیک و دریافت کمک

 های سياستی توصيه

، کسب منافع حداکثری  هاو تحمیل تحریم  گیری کرونا در ایران های اقتصادی ناشی از همه ببا توجه به آسی

های مالی و ساختاری در دو بازه کوتاه  المللی نظیر ابتکار کمربند و راه که در اهدافشان ارائه کمکهای بیناز پروژه

اند، اقدامی  زیرساختی تعیین کرده  هایگذاریهای مستقیم مالی و بلند مدت در قالب سرمایهمدت نظیر کمک

چه در این گزارش به  آن  .سازی منافع ملی ایران خواهد شد شود که در نهایت منجر به بیشینهمی  عقالنی محسوب

های  پتانسیلتر موانع تحریمی در راستای برخورداری از  شکل ویژه مورد توجه قرار دارد، لزوم رفع هرچه سریع

  باشد.ران باال در آینده نه چندان دور میسوزی بیشتر با هزینه جبو راه و ممانعت از فرصتموجود در ابتکار کمربند  

مدت این ابتکار، بیش از منافع  توان از منافع کوتاهدر حال حاضر و با توجه به شرایط تحریم و فشار حداکثری، می

توان  از تحریم به کمک دیپلماسی را میمند شد. بنابراین در وهله اول ضرورت رفع موانع ناشی ساختاری آن بهره

. بر این  ن اقدام ایران برای ممانعت از فرصت سوزی در برخورداری از تسهیالت این طرح عنوان کردتریضروری

 اساس، شایسته است تا موارد ذیل مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد: 

با هدف تعریف جایگاه ثابت و ویژه های مالی تعيين شده در ابتكار ضرورت کسب منافع مالی از کانال

 انداز رفع موانع تحریمیبا چشم های مالی این پروژهبرنامه برای ایران در

  گرفته   نظر   در  ییایآس  یکشورها  یا توسعه  یازهایرفع ن  یبرا  را  یمنابع  ییایآس   توسعه  بانک  حاضر  حال  در

  ون یلیتر  26به ارزش حدود    یی ایآس   ی ورهاکش  یاتوسعه   ی ازهاین  از   یبخش   ساختن  مرتفع  یپ  در   که   یمنابع  است؛

در حال کسب منافع حداکثری    روسیه یا حتی  کشورهای زیادی نظیر عربستان و    .باشد یم(  2030دالر )تا سال  

گرانه از سوی ایران در برخورداری از این منابع مالی  رسد که عدم اقدام کنشاز این منابع مالی هستند. به نظر می

ای کشور، نوعی فرصت سوزی باشد؛ چرا که ممکن است با عدم تثبیت  توسعهه  دهای گستردر راستای رفع نیاز

اقدامات کنشگرانه و هدفمند سایر کشورها در دریافت این کمک به  با توجه  و  ابتکار  این  ایران در  ها و  جایگاه 

بنابراین    باشد.جود نداشته  محدودیت منابع مالی این ابتکار، دیگر امکان دریافت حداکثری این منابع برای ایران و 

 ضروری است تا در وهله اول، رفع موانع تحریمی مورد توجه سیاستگذاران قرار داشته باشد. 
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مندی از امكانات زیرساختی فراهم شده در ابتكار کمربند و راه به کمک انعقاد قراردادهای لزوم بهره

-های جهانی همهی چالشیریت و رهبرچندجانبه در شرایط تحریمی با کشور چين به عنوان داوطلب مد

 گيری

درصدی    6.8  منفیهای جهانی، چین توانست انقباض بیش از  های اقتصادی ناشی از قرنطینهبا وجود آسیب

درصدی    3.2متوقف کرده و یک چرخش موفق    2020رشد تولید ناخالص داخلی خود را در سه ماهه اول سال  

دیریت کند. عالوه بر کارنامه موفق این کشور در بهبود  ه دوم سال مرشد تولید ناخالص داخلی را برای سه ماه

کند،  اب و عملیاتی برای دریافت کمک بدل می ذ ای جگیری که آن را به گزینهاش در عصر همهوضعیت اقتصادی

چالش مدیریت جهانی  عرصه  در  کارآمد  مدیری  عنوان  به  معرفی خود  به  رهبران چین  تمایل  و  نگاه  های  نوع 

دهد تا با وجود موانع راهبردی بر  های بیشتری را در اختیار ایران تحت تحریم قرار میی، فرصتگیرادی همه اقتص

 های جهان، از امکانات راهبردی ابتکار برخوردار شود. سر راه ارتباط با سایر بخش

بتكار های تامين چين به کشورهای ااهميت کسب جایگاه از سوی ایران در استراتژی توسعه زنجيره

 گيری کروناد و راه در شرایط توسعه امكانات دیجيتال در دوره همهکمربن

های تأمین جهانی چندین سال است که آغاز شده است، اما این به طور کلی، تجدید ساختار در زنجیره

-می  مند گیری سرعت گرفته است. کشورهایی که از تجزیه زنجیره تأمین متمرکز چین بهرهفرایند با شیوع همه

الوه بر کشورهای همسایه در آسیای شرقی و جنوب شرقی، شامل کشورهای در حال توسعه ابتکار کمربند  شوند، ع

گذاری خارج از چین این است که طی آن  های تحقق فرایند عدم تمرکز تولید سرمایه شود. یکی از راهو راه می

ال در ابتکار کمربند و راه واگذار  کشورهای فع  های چینی بخشی از عملیات خود را به کشورهای دیگر نظیر شرکت

های چینی در برون سپاری حسابداری یا مدیریت منابع انسانی  تواند از این استراتژی شرکتکنند. بنابراین ایران می

در این کشورها و    G5رسد به محض دسترسی گسترده به فناوری  خود به سایر کشورها برخوردار شود. به نظر می 

گیری مورد توجه ویژه مدیران چینی قرار  یل راه ابریشم دیجیتال چین که در دوره همه ذل  انات دیجیتاتوسعه امک

های  دارد، این روند تسریع خواهد کرد. ممکن  است عدم برخورداری از مزایای این استراتژی در شرایط فعلی، فرصت

 ان دور به شدت محدود نماید.ای نه چند هموجود ایران را با توجه به فعالیت گسترده کشورهای دیگر، در آیند 

های ساختاری در حوزه اقتصاد سياسی به واسطه اقداماتی نظير احيای برجام و تصویب لزوم رفع چالش

FATF های گذاری ذیل ابتكار کمربند و راه در ایران با توجه به ضرورتبا هدف تسهيل امكان سرمایه

 گيریدوران همه

گذاری در بخش  ها انجام شده است. سرمایهدر همه بخش  2020نیمه اول سال  ر در  های ابتکاگذاریسرمایه

ها را  گذاریاز کل سرمایه درصد    30های مربوط به بخش حمل و نقل حدود  گذاریو سرمایه درصد    37.6انرژی  

ه در دوره  رسد ک های زیربنایی در ابتکار است. به نظر می گذاریدهند که نشان دهنده تمرکز بر سرمایهتشکیل می

های متمرکز شود که از نظر اقتصادی  های چین بر پروژهگذاریهای اقتصادی، سرمایه گیری و گسترش چالشهمه

ها و عدم رفع مشکالت ساختاری در تعامل با سایر نقاط جهان، مانع  پایدارتر باشند؛ بر این مبنا ادامه روند تحریم
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گیری و محدودیت منابع مالی چین در  به خصوص در شرایط همهیران  گذاری زیرساختی در ااز هر گونه سرمایه

شود تا موانعی که در مسیر همکاری با سایر کشورها چه در بخش  ها خواهد شد. بنابراین توصیه میگذاریسرمایه

توان  تا ب  تر مهیا شود ها در شرایط فارغ از تحریم هر چه سریعانداز امکان همکاریمبادالت مالی، چه در حوزه چشم

 گیری برخوردار شد.از امکانات ابتکار در عصر همه 

طبق آخرین نشست ساالنه کمیته ملی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به عنوان یک نهاد مشورتی  

گیری  پس از همه  2020می    28های مرکزی حزب کمونیست در  سیاسی در جمهوری خلق چین و یکی از بخش

راه در  تسریع  سرمایه جاده  اندازی  کرونا،  کمک  به  دیجیتال  شبکهگذاریابریشم  در  بیشتر  در    5Gهای  های 

مندی از این ابزار به عنوان بخشی از راهکارهای منجر به  کشورهای ابتکار و توسعه جاده ابریشم سالمت و بهره

ایست موارد  بمی  ای مورد توجه مدیران ابتکار قرار گرفته است. بر این مبنا توسعه در این کشورها، به شکل ویژه

 ذیل مورد توجه قرار گیرد: 

ضرورت ورود فعال ایران به راه ابریشم سالمت در راستای مرتفع نمودن نيازهای ساختاری در حوزه 

 بهداشت و سالمت و توسعه توانمندی اقتصادی و تجاری ایران در این بخش

عات، همکاری در تحقیق و توسعه  ی اطالها، به اشتراک گذارکه در حال حاضر ایجاد زیرساختبا توجه به این

اندکاران ابتکار کمربند و راه قرار دارد،  و ظرفیت سازی در حوزه بهداشت و سالمت مورد توجه ویژه از سوی دست

های حوزه  ضروری است تا با ورود فعال به این بخش از امکانات مالی و زیرساختی موجود در راستای رفع چالش

تر نیازهای این حوزه در داخل  الوه بر تامین با کیفتعتواند  . این تحول ساختار می ار شد بهداشت و سالمت برخورد

 کشور، موجب ارتقای توان تجاری ایران گردد.  

 

های این لزوم برخورداری از امكانات راه ابریشم دیجيتال ابتكار کمربند و راه با هدف تجهيز زیرساخت

 آن برای ایران تجاریبخش و برخورداری از مزایای اقتصادی و 

های ارزش دیجیتال در برنامه جاده ابریشم دیجیتال  های زیادی برای تشکیل زنجیرهدر حال حاضر فرصت

های تجارت الکترونیکی در حال  و یا پلتفرم  ICTهای  هایی که توسط اپراتورهایی نظیر شرکتوجود دارد؛ فرصت

توسعه بخش دیجیتال جاده ابریشم مهیا کرده است.    برای  های بیشتری راگیری کرونا فرصتتحقق هستند. همه

تعامل بین فناوری و فرآیند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیک بر معامالت اقتصادی و در  

می اقتصاد  کل  بر  آننهایت  از  باشد.  داشته  و  تواند  اطالعات  فناوری  با  مرتبط  امکانات  از  برخورداری  که  جایی 

با توسعه تجارت برون مرزی در راه ابریشم دیجیتال، نتایج مثبتی بر توسعه روند تجارت و صادرات در  اطات  ارتب

به کمک منابع    حوزه   های مختلف به ارمغان خواهد آورد، ضروری است تا مشکالت ساختاری ایران در این بخش

 مالی و امکانات زیرساختی موجود در این پروژه محقق گردد.
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