
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

43

ونقلحمل و ترانزيت هايپذيريآسيب
تركيه – ايران مرزي هايدر پايانه

1زهرا مشفق

چكيده
ها ونقل، راهواردات، در كسب درآمد و تأمين نياز كشورها، تسهيل حملبا توجه به اهميت مسئله ترانزيت و صادرات و 
كارگيري نوآوري رود. عالوه بر اين، در صورت عدم اجراي اصالحات و بهو مسايل گمركي امري ضروري به شمار مي

ي همسايه به هاي نوين توسط كشورهاهاي مربوط و عدم بهبود روابط ديپلماتيك، مسيرها و راهو نوسازي در زمينه
وجود آمده و از دست دادن درآمد ترانزيتي هاي بهشود كه اين موضوع سبب راكد شدن زيرساختكار گرفته مي

ها براي دريافت كاالهاي ضروري، درآمدهاي جايگزين ها، نياز كشور به كاهش هزينهشود. با گسترش تحريممي
تواند به تحقق اين مسئله كمك كند، آن هايي كه ميآيد. از راهبراي درآمد نفتي و اقتصاد چندبعدي، مهم به شمار مي

هاي موجود به بهترين شكل استفاده كنيم. با توجه به مشكالتي كه در است كه بتوانيم از امكانات و زيرساخت
 رويه شود، راهكارهايي مانند رفع مشكالت بوروكراسي اداري براي ثباتهاي مرزي ايران و تركيه مشاهده ميپايانه

وران، جداسازي مرزهاي عبور رانندگان محلي و به وكالي بازرگانان و پيله قانوني گمرك، آموزش ترخيص كاال
گيري و افزايش نظارت غيرمحلي، تعميق همكاري ايران با كشورهاي منطقه، هماهنگي بين نهادهاي متولي تصميم

  هاي حمل مؤثر باشند.ومرور در گمرك و كاهش هزينهتوانند در تسهيل عبوربر امنيت محيط گمرك و كارمندان مي

ونقل، ايران، تركيه.ترانزيت، حمل واژگان كليدي:

مقدمه
از گذشته دور بشر براي تأمين نيازهاي خود ناچار به
مبادله بود. براساس اين، كاالهاي توليدي خود را با

كردند و از اين طريق، نيازهاي خوديكديگر مبادله مي
ساختند. با پيشرفت تعامالت بشر، پولرا مرتفع مي

گذاري رواج يافت واي براي ارزشعنوان وسيلهبه
صورت موضوعي تخصصي گسترش پيداتجارت به 

ها و پيشرفت بشر دركرد. با افزايش روابط بين فرهنگ
توليد محصوالت جديد، مصرف و بالتبع مبادالت
وسعت يافت. امروزه براي تأمين مايحتاج افراد،

zahra.moshfegh@ut.ac.ir 1- دانشجوى دکترى اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پردازند والمللي به فعاليت ميبازرگانان در سطوح بين
اين موضوع سبب رونق فعاليت پرسود تجارت شده

توليدكنندگان است و همين مسئله سبب تمايل فزاينده
ونقلصورت حمل شود. اين تبادالت بهبه توليد مي

اي (اعم از مبادالت داخلي ودهآبي، هوايي، ريلي و جا
گيرد.خارجي)، صورت مي

توجه به شرايط تحريم و كاهش كنوني، با در دوره
تجارت كشورمان با ساير كشورها، روابط تجاري ايران

عالوه، تجارتيابد. بهاي ميبا همسايگان اهميت ويژه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي زميني باطريق دسترسي با كشورهاي همسايه از
پذير است. با توجه به اينكه تبادالتمكانكمتر ا هزينه

تجاري و سياسي ايران و تركيه اهميت بسياري دارد،
ها به شماربنابراين، تسهيل اين موضوع از ضرورت

آيد. از سويي، ايران و تركيه در مسير جديد جادهمي
گيرند و اين، بر اهميت موضوعابريشم قرار مي

تر بودنه به علت كوتاهافزايد. همكاري ايران و تركيمي
تواندمسير ابريشم جديد و كاهش مصرف سوخت، مي

سبب كاهش هزينه مبادالت، گسترش ترانزيت در آسيا
و همچنين تبادالت بين اروپا و آسيا شود. از اين جهت
تركه تبادالت بين اروپا و آسيا از مسير ايران كوتاه

لب آسياعنوان قشود. ايران به لحاظ جغرافيايي بهمي
شود، پيوند دهنده آسياي ميانه، آسياي شرقيشناخته مي

و غرب آسيا با يكديگر و با اقيانوس هند است.
ونقلحمل رو، جايگاه ايران در جهان در زمينهازاين

اي و ريلي) بسيار مورد توجه است. براينزميني(جاده
رسد كه براي شناخت و رفعاساس، ضروري به نظر مي

اي و ريلي) گامي مؤثرونقل زميني(جادهموانع حمل
حال حاضر بيشترين واردات به برداشته شود. در

گيرد. بااي از تركيه صورت ميونقل جادهصورت حمل
اي با تركيه از كلتوجه به اينكه سهم ترانزيت جاده

5ها، افزايش رغم تحريمحجم ترانزيت كشوري، به
اي با تركيه) وادهدرصدي در ترانزيت ورودي(ج

ايدرصد را در ترانزيت خروجي(جاده 1رشدي برابر با 
نشان 1397نسبت به سال  1398با تركيه) در سال 

تر شدن مسير و اتصال اروپا بهدهد، براي كوتاهمي

ي منتشرا) و بخش جاده1397آهن جمهوري اسالمي (مربوط به سال آمار ارايه شده مطابق آخرين آمار منتشر شده در بخش ريلي توسط راه -1
) هستند.1398شده توسط وزارت راه و شهرسازي (مربوط به سال 

مناسبي آسياي ميانه و جنوب آسيا از طريق ايران، گزينه
ختسو براي ترانزيت كاالست. از سوي ديگر، هزينه

در ايران نسبت به قيمت جهاني آن بسيار پايين است و
ونقل داخلي وهمين مسئله، تمايل عبور وسايل حمل

عالوه، عمدهدهد. بهخارجي را از ايران افزايش مي
گيرد. بنابراين،واردات ايران از طريق تركيه صورت مي

هايتواند تمايل شركتتسهيل اين ارتباط مي
اي ازالمللي را به ترانزيت جادهبينونقل داخلي و حمل

طريق ايران افزايش دهد.
توجه به آنچه بيان شد، اين گزارش، به بررسي با

پردازد. برايتركيه مي -هاي مرزي ايران مشكالت پايانه
اين منظور، ابتدا تصوير كلي از مرزهاي كنوني ايران و

لونقشود و پس از آن، آمار حملتركيه نشان داده مي
را به تفكيك ترانزيت،  ونقل ريلياي و سپس، حملجاده

واردات و صادرات، در هريك از مرزهاي موردنظر بررسي
ها و مشكالت اينو در نهايت، به بررسي چالش 1كنيممي

هايراهكارهايي براي بهبود وضعيت پايانه ها و ارايهپايانه
پردازيم.گمركي در مرزهاي ايران و تركيه  مي

رقابت در تصاحب مسير ترانزيت -1
كه افغانستان را از طريق تركمنستان،الزولي  -مسير الپيس

ستان به درياي سياه و درـان و گرجـمهوري آذربايجـج
ترانه و اروپا متصلـه به درياي مديـير تركيـاز مس ،نهايت
تصويب جـمهوري تركـيهتوسط رييس اليـدر ح كند،مي

ترين راه برايچنان كوتاهـير ايران همـد كه مسشو اجرايي 
.زي به اروپاستـتان و آسياي مركـال افغانسـاتص



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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راتـندي در استان هـهر تورغـاس اين پروژه، شـبراس
آبادقـها به عشن و بزرگراهـآهطوط راهـانستان با خـافغ

صلمت1باشيمنـبندر ترك ،منستان و سپسـپايتخت ترك
تفليس2تا باكو نبعد از آ مسيرخواهد شد. اين  و آنكارا3،

و به «راه الجورد» يابدتانبول تركيه ادامه ميــاس ،و سپس
صورت ريلي بوده ومسير به معروف است. بخشي از اين 

تازگي با عنوان باكو، تفليس، قارس (در سمت غربيبه
940درياچه خزر) افتتاح شده است. با قطار باري به طول 

حامل محموله صادراتي از تركيه بهكانتينر  82متر با 
اندازيراه آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان

در4ندر اَلَتصورت آبي از بشده است. سپس مسير، به
باشي در تركمنستان  متصلبندر تركمن آذربايجان به

تواند رقيب مهمي براي ترانزيت ريلي ايرانشود و ميمي
با وجود اينكه افغانستان ناچار است بخشيبه شمار رود. 
اندازي آنصورت آبي طي كند، قرارداد راه از مسير را به

بسته شد. 1399در ارديبهشت 

الزولي از تركيه به افغانستان -گذرگاه الپيس -1شكل 

افتتاح وزير راه و شهرسازي ايرانبا حضور  2017در سال اهميت تجاري زيادي دارد.  است و آهن ماوراء خزرراه	و ايستگاه نهايي تركمنستان بندر	تنها -1
عنوانباشي، بهبندر جديد تركمن. در ارتباط است باكو	باشي بابندر تركمن كشتيراني	و خط شدهشهر واقع  در اين تركمنستان پااليشگاه	ينتربزرگشد. 
تركمنستان اهدا جمهوريييسبندر زير سطح دريا در كتاب ركوردهاي جهاني «گينس» نيز ثبت شد كه گواهي مربوط به آن نيز در اين مراسم به ر ينتربزرگ
مساحت كلي بندر. فروند كشتي است 17سيسات بارگيري زميني، ريلي و لنگرگاه مجهز بوده و قادر به پذيرش أباشي، به تتركمن الملليينبندر جديد ب. شد

ترينيشرفتهميليارد دالر احداث و با پ 2بالغ بر  ايينههزبا صرف  اييهكه از سوي يك شركت ترك بودهميليون تن  17هكتار و ظرفيت آن بالغ بر  152باشي تركمن
يانهپا ،و در مجموعه آنبوده كيلومتر  2طول كلي اين بندر حدود . حداث شده استانوين ظرف پنج سال در درياي خزر  هايو فناوري هادستگاه ،تجهيزات

.سازي و واحدهاي تعميرات و خدمات فني، ايجاد شده استانبار و سوله كشتي، واحد كشتيمسافربري، ترمينال بارگيري و تخليه بار،  (پايانه)  باري، ترمينال
در زرـاي خـدري		ربيـاحل غـر بر سـاست. اين شه هوري آذربايجانـجم		درـبن ينرـتچنين بزرگـهر و همـش ينتر، بزرگانـمهوري آذربايجـج		پايتخت -2

ايـدري		انـمي ،اروپا		و ياـآس		اي درناحيه		ازـقفق( از استـشهر قفقترين يتمعـخيز جهان است. باكو پرجنفت قرار دارد و يكي از مناطق شورانآب		جزيرهشبه
.ودـشتقسيم مي ماليـاز شـقفق		و قفقاز جنوبي (ماوراي قفقاز)		در آن واقع است. قفقاز از نظر سياسي به دو بخش كوه قفقازرشته		است كه ياي سياهدر		و خزر

ماليـشود. اما قفقاز شمي تركيه		و شمال خاوري ايران		هايي از شمال باختريو بخش گرجستان		،ارمنستان		،جمهوري آذربايجان		قفقاز جنوبي شامل كشورهاي
-كاراچاي		،الكاريا ب-كاباردينو 		،آالنيا -شمالي اوستياي		،اينگوشتيا		،چچن		،ستانـداغ		هاي خودگردانمهوريـاست و شامل ج روسيه		زئي ازـج

).شودمي سرزمين استاوروپول		و آديغيه		،كراسنودار رزمينـس		،چركسيا
.است گرجستان	شهر ينترايتخت و بزرگپ :گرجي	به	تبليسي	يا	فليست -3
.به همين نام واقع شده است ايمنطقهكيلومتري جنوب شهر باكو (پايتخت جمهوري آذربايجان) و در  60بندر اَلَت (باكو اينترنشنال پورت) در فاصله  -4
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مسير ريلي 1396كه در سال  است يدر حالاين 
ي را نسبت به سالدرصد 289رازي، رشد  -سرخس

تريقبل تجربه كرد. به اين علت كه ايران مسير كوتاه
براي ترانزيت از تركيه به سمت تركمنستان و

،2طور كه در شكل شماره افغانستان است. همان
22مشخص است، اين مسير ريلي در ايران حدود 

اينكه تمام مسير، ريلي است و ساعت بوده، ضمن
نيازمند بارگيري مجدد در طول مسير نيست.

رازي -مسير ترانزيت سرخس -2شكل 

واضح است كه ساخت مسير جديد توسط تركيه،
كاال از ايران رقيب بسيار مهمي براي مسير ترانزيت

در آيد. بنابراين، جلب نظر افغانستانبه شمار مي
خصوص سهولت ترانزيت كاال از ايران بسيار حياتي

بندر چابهار ايران،رسد. در شرايطي كه به نظر مي
هايهندرود و از نگاه به شمار مي1رقيب بندر گوادر

در پاكستان با دريايي	به موازنه توانديمتا حدي 
جانبهتوافق سهتر ي سريعاجرا .كند كمك منطقه

براي دسترسي افغانستان به2ايران، هند و افغانستان

كيلومتر از مسير دريا با بندر چابهار فاصله 100كيلومتر از طريق خشكي و  400 تقريباً كه  واقع در استان بلوچستان پاكستان گوادر بندر -1
آيند،اي رقباي اصلي هند در قاره آسيا به شمار ميكه اين دو قدرت هسته آنجا و ازاست شده  دارد، در همكاري مشترك پاكستان و چين ساخته

هاي جدي امنيتي و ژئوپليتيكيو بمبئي در غرب هند نگراني گجراتز شهرهاي مهم وجود چنين بندري در شمال درياي عمان و به فاصله اندكي ا
.براي دهلي ايجاد كرده است

امضا شد و شركت جهاني بنادر هند مسئوليت 1395كه در سال  ايران، افغانستان و هند براي توسعه بندر ترانزيتي چابهار جانبهسه توافقنامه -2
را برعهده دارد. اجراي آن

تواند گامهاي آزاد از طريق بندر چابهار نيز ميآب
مثبتي در راه ايجاد منافع مشترك با افغانستان باشد.

راستا بخشي از اين مسير ريلي، اواخر آبان نيدر ا
هرات افتتاح شد. از خواف به 1399

معرفي مرزهاي ايران و تركيه -2
دارند و استان مشترككيلومتر مرز  550ايران و تركيه، 

هاي آغري، ايغدير،آذربايجان غربي از ايران با استان
از طريقو  وان و حكاري از تركيه مرز مشترك دارد



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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سه گذرگاه مرزي با يكديگر در ارتباط هستند. اين
كه از سمت ايران بازرگاناند از: سه گذرگاه عبارت

گوربوالغنام آن در تركيه  قرار دارد و شهر ماكودر 
فعال بوده است 1305است. گمرك بازرگان از سال 

ساعته تنها براي ترانزيت كاال24صورت اكنون به و 
كه در مرز ايران با تركيه رازيكند. گذرگاه فعاليت مي

واقع در قطور	در بخشقرار دارد و از سمت ايران 
و خوي	كيلومتري شهر 75فاصله  در خوي	شهرستان

و از سمت واقع شده استقطور	كيلومتري شهر 5
باشد، تنها برايمي كويكاپيتركيه نام اين گذرگاه 

شود و مسير ريلي ازعبورومرور مسافر استفاده مي
آنكارا از سال -كند. قطار تهراناين گذرگاه عبور مي

هر چهارشنبه از1شغول به فعاليت استم 1380 ،
كند. گذرگاهتهران به مقصد آنكارا مسافرگيري مي

سومين گذرگاه مرزي بين ايران و تركيه است،سِرُو 
اروميه و شمال غربكيلومتري  55از سمت ايران در 

واقع اِسِن دِرِهو از طرف تركيه در 2شهر سِرُو در
ترانزيتي استفاده -گمركيصورت شده است كه به 

شود. اين گذرگاه برخالف مرز رازي، تنها امكانمي
عبور وسايل نقليه (سواري، اتوبوس، كاميون و

كند.ساعته فعاليت مي24تريلي) را دارد و به صورت 

افتتاح شد. 1350مهر  5رازي (مرز تركيه) در  -آهن شرفخانه خط راه -1
شهر سِرُو تشكيل شد. و نوجوان با يكديگر بهيك	،كورآباد	ي سرو،با تصويب دولت و ادغام چهار روستا 1379در سال  -2
و از توابع استان آذربايجان غربي	در تركيه	ايران وين مرز ب ترين نقطه جغرافيايي ايراندر شمالياي بزرگ و ديدني شمهچ -3

.است ماكو	شهرستان
شود.جلفا براي ترانزيت كاال استفاده مي -آهن رازي اكنون  از خط -4
برداري كرد. دراز آن بهره  1295كيلومتر ساخت (براي انتقال ارتش خود) و در سال  149تبريز را به طول   -جلفا دولت روسيه خط آهن  -5

برداري قرار گرفت.با خريد لوكوموتيو و واگن توسط ايران مورد بهره 1304را به ايران واگذار كرد و در سال  مالكيت آن 1299سال 
يك در شهرستان اين گرفتن قرار گرفته است. ارمنستان قرار و آذربايجان جمهوري با ايران مرز در س وار رودشهرستان جلفا در حاشيه  -6

 .كرده است تبديل ايران اسالمي جمهوري تجاري مهم هايقطب از يكي به را شهرستان اين تجاري، منطقه  

(به علت شيوع بيماري 1398اين مرزها از اسفند 
ونقل وكرونا) بسته شدند و در حال حاضر حمل

صورت محدودر از مرز بازرگان به عبور مساف
بهونقل از اين سه گذرگاه گيرد. حملصورت مي

شود.اي انجام ميريلي و جاده شكل
به اهميت ترانزيت بين ايران و تركيه، با توجه

خود،مجلس ملي تركيه در جلسه مجمع عمومي 
مشترك با ايران را تصويب		مرزي	گشايش گذرگاه

نويس اين قانون، با هدفبراساس مصوبه پيش. كرد
المللي براي انتقالهاي بينها و دروازهافزايش گذرگاه
اين گذرگاه ترانزيتي، اي وونقل جادهكاال و حمل

1399اواخر تير فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. 
بين ايران و تركيه،3ثرياچشمه خط آهنخبر احداث  ،

در خبرگزاري4جهت ترانزيت ريلي شر شد.ها منت،
كه در آذربايجان شرقي5در اين طرح، شهر جلفا

آزاد و در مرز ايران، آذربايجان و ارمنستان در منطقه
ثرياصفر مرزي چشمه ، به نقطهشده استواقع 6ارس

-ديلبه  آنجا(مرز ايران و تركيه) متصل و سپس، از 
- شود. شهر ماكو كه چشمهدر تركيه وصل مي اوجو

آيد، در نزديكي شهر وشمار مي توابع آن بهثريا از 
گمرك بازرگان واقع شده است. اتصال خط آهن جلفا



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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به ماكو و پس از آن، به تركيه از اين جهت داراي
اهميت است كه جلفا در منطقه آزاد ارس واقع شده

و در مرز مشترك ايران، جمهوري آذربايجان و
ارمنستان قرار دارد.

ونقل كشورهاي مرزي تركيه و سهم آنها از حملتصوير كلي از پايانه -1نمودار 

، تصوير كلي از مرزهاي ايران و1نمودار شماره 
هايتركيه و همچنين ميزان سهم هركدام از اين پايانه

ونقل به تفكيك مسير عبوري بهرزي را در حملم
9شود، كه مشاهده مي طورهمانگذارد. نمايش مي

درصد از ترانزيت  20درصد ترانزيت ريلي و حدود 
گيرد. ازاي كشور از مرزهاي تركيه صورت ميجاده

صورتدرصد به  1صادرات كل كشور نيز كمتر از 
ي ازاصورت جاده درصد به 20ريلي و حدود 

شود. از مرزهاي تركيه كمترمرزهاي تركيه انجام مي
69درصد واردات كشور به شكل ريلي و حدود  3از 

شود كه دراي انجام ميصورت جادهدرصد به 
تر شرح مبسوطيآمار دقيق هاي بعدي با ارايهقسمت

طور كهاز وضعيت موجود را بيان خواهيم كرد. همان
بيشترين واردات كشور از طريقشود، مشاهده مي

دهندهگيرد كه نشانهاي مرزي تركيه صورت ميپايانه
-اهميت توجه به مسايل و مشكالت گمركات ايران

تركيه است.

ونقل در مرزهاينگاهي به وضعيت حمل -3
تركيه -ايران

تر شدن مسير به سبب كاهشدر ترانزيت كاالها كوتاه
مسايل كليدي به شمار هاي حمل، اززمان و هزينه

طور كه بيان شد، دسترسي اروپا بهرود. همانمي
آسياي ميانه و شرق آسيا و برعكس از طريق ايران با

شود.تر شدن مسير، ميسر ميهدف كوتاه
ينههزاي نيز به انتخاب بين ترانزيت ريلي و جاده

مرز 33و سرعت رسيدن به مقصد بستگي دارد.  حمل
ونقلمرز براي حمل 10اي و ادهونقل جبراي حمل



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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طور كه بيانريلي در سراسر كشور فعال هستند. همان
اي بين ايران و تركيه از طريقونقل جادهشد، حمل

منظور ترانزيت، واردات وبازرگان و سرو، به پايانه
توجه به اطالعات و آمار گيرد. باصادرات انجام مي

اي دردهونقل جارسمي سازمان راهداري و حمل
، حجم ترانزيت برحسب نوع عبور در2نمودار شماره 

كل كشور نمايش داده شده است و در دو سال متوالي
شود.مقايسه مي 1398و  1397

آمار ترانزيت كاال برحسب نوع عبور -2نمودار 

نمودار «ب» نمودار «الف»

اي.ونقل جادهمأخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل

بيشترين ميزان، 2هاي نمودار شماره براساس داده
ترانزيت كاال (برحسب نوع عبور) از جاده به جاده

2746به 1397هزار تن در سال  2803است كه از 
رسيده است. پس از آن،1398هزار تن در سال 

از بنادر به جاده به 1398بيشترين ترانزيت در سال 
1563هزار تن و از جاده به بنادر به ميزان 2346مقدار 

رفته كه اين ارقام نسبت به سالهزار تن صورت گ
افت داشته است. آمار ترانزيت جاده به بنادر 1397

9/46به ميزان  1397نسبت به سال  1398در سال 
درصد كاهش داشته است و ترانزيت بنادر به جاده

دهد، اما ترانزيت كاالدرصد را نشان مي 4/26كاهش 

درصد كاهش داشته و 2از جاده به جاده به ميزان 
اهميت توجه به ترانزيت جاده به دهندهاين، نشان

جاده است.
ايونقل جادهحمل -1-3
هايي است كه با توجهاي ازجمله روشونقل جادهحمل

به پايين بودن قيمت سوخت در ايران نسبت به ساير
ونقل ريلي دركشورها مزيت دارد. با توجه به اينكه حمل

شود و در حالنجام ميبار ااي يك مرزهاي تركيه هفته
دهد،خود اختصاص مي حاضر حجم بسيار پاييني را به

اي در هر زمان در دسترس است وونقل جادهحمل
گيرد.بنابراين، بيشتر مورد استفاده و اقبال قرار مي
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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(واحد: تن) 1398ورودي و مرز خروجي در سال ميزان كاالي ترانزيت شده برحسب مرز  -1جدول 

  كل ترانزيت  ترانزيت خروجي  ترانزيت ورودي  مرز
اي ميزان مشاركت مرز از كل ترانزيت جاده

  رصد)(د كشور
  ترانزيت خروجي  ترانزيت ورودي

  5/ 7  15  1445321  392050  1053271  پايانه بازرگان
  بسيار ناچيز  ---   ---   19  پايانه سرو

  10/ 6  13611830  6805915  6805915  هاي مرزي كشورپايانهكل جمع 
است. ورود مرز در شده ثبت آمار براساس خروجي ترانزيت آمار  توضيح:
اي.ونقل جادهمنتشر شده توسط سازمان راهداري و حملاي)  جاده مرزهاي از تردد (سيستم اطالعات فناوري دفترمأخذ: 

شود،، مشاهده مي1طور كه در جدول شماره همان
كل كشور و همچنين1حجم بسيار ناچيزي از ترانزيت

مرزي سرو تركيه از طريق پايانهترانزيت از مرزهاي 
ايدرصد از ترانزيت جاده 15گيرد و صورت مي

درصد ترانزيت خروجي كل 7/5ورودي كشور و 
شود. در مجموع،كشور از مرز بازرگان انجام مي

اي كل كشور در سالدرصد از ترانزيت جاده 6/10
هاي مرزي تركيه صورت گرفته است.پايانه از 1398

1398اي  در سال هاي حامل كاالي وارداتي و صادراتي از مرزهاي جادهتردد كاميون -2جدول 

  نام مرز

  صادرات  واردات
ميزان مشاركت مرز از كل ترانزيت 

  اي كشور (درصد)جاده
تعداد سفر 
  كاميون

  كاالي
  شده (تن) حمل

 كاميونتعداد سفر 
  كاالي

  شده (تن) حمل
  صادرات  واردات

  20  64  1830094  80477  1180792  58821  مرز بازرگان
  0/ 3  4/ 9  28216  1272  90599  3639  مرز سرو

تمام جمع 
  مرزها

90374  1821399  401446  9115558  69  3 /20  

اي.ونقل جادهمأخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل

آمار مقدار كاالي حمل شده به ، 2جدول شماره 
هاي مرزيرات و واردات را از پايانهصورت صاد

64كنيم كه دهد. مشاهده ميبازرگان و سرو نمايش مي
اي كل كشور از مرز بازرگان ودرصد از واردات جاده

شود. همچنيندرصد واردات از مرز سرو انجام مي 9/4
درصد صادرات كل كشور از گمرك بازرگان و 20
گيرد.درصد از گمرك سرو صورت مي3/0

.كندمي عبور كشور داخل از صرفاً كه خارجي بار: ترانزيت بار - 1

درصدي در  5ها، افزايش رغم تحريمبه

تركيه) و رشدي اي با ترانزيت ورودي(جاده

 درصد را در ترانزيت خروجي 1برابر با 

نسبت به  1398اي با تركيه) در سال جاده(

.دهدنشان مي 1397سال 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 1398اي (واردات و صادرات) در سال جا شده از مرزهاي جادهميزان كل كاالي جابه -3نمودار 

اي.ونقل جادهمأخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل

جاباال، بين كاالي جابه تفاوت بسيار، 3شماره نمودار 
اي را با ساير مرزهايصورت جاده شده از مرز بازرگان به

جا شدهدهد كه ميزان كاالي جابهاي كشور نشان ميجاده
رجا شده از ساياز مرز بازرگان، بسيار باالتر از كاالي جابه

هاي مرزي و بسيار باالتر از ميانگين است.پايانه

ونقل ريليحمل -3-2
شود كه محورگمرك انجام مي 10ترانزيت ريلي در كشور ما در 

رازي يكي از آنهاست كه بين ايران و تركيه برقرار بوده و محور
طور كه بيان شد،ماكو نيز در دستور كار قرار گرفته است. همان

كند.آسياي ميانه با غرب آسيا و اروپا را ميسر ميارتباط 

صورت ريلي از مرزهاي كشوركل كاالي ترانزيت شده به  -3جدول 
  درصد تغييرات  1397  1396  كاال  شرح

  تعداد واگن
-68/65  336  979  نفتي

-18/0  27.745  27.795  غيرنفتي
-41/2  28.081  28.774  كل

  تناژ
-68/ 63  18.333  58.415  نفتي

  2/ 54  1.566.291  1.527.544  غيرنفتي
-0/ 08  1.584.624  1.585.959  كل

  1كيلومترتن
-87/ 63  12.145.860  98.189.220  نفتي

  5/ 18  2.215.026.238  2.105.901.239  غيرنفتي
  1/ 05  2.227.172.098  2.204.090.459  كل

  1/ 13  1405  1390  مسير طي شده بار  متوسط
.1396-1397ونقل كشور در سال آماري حمل مأخذ: سالنامه

.است كيلومتر يك در بار تن يك حمل كنندهبيان كه بار جاييجابه سنجش واحد -1
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هزار تن 1821_واردات توسط كاميون
هزار تن 9116_صادرات توسط كاميون

هزار تن 576_خط ميانگين



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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آماري ميزان كاالي ترانزيت ، مقايسه3جدول شماره 
هاي مخصوصصورت ريلي و تعداد واگنشده به 

1397و  1396هاي حمل كاالي ترانزيت را در سال

دهند، ترانزيت ريلي كاالدهد. آمارها  نشان مينشان مي
1396نسبت به سال  1397از طريق ايران در سال 

اي داشته است.كاهش قابل مالحظه

صورت ريلي در مرز رازيكل كاالي ترانزيت شده نفتي و غيرنفتي به -4جدول 

  شرح
درصد   1397  1396

  جمع  نفتي  غيرنفتي  جمع  نفتي  غيرنفتي  تغييرات

  رازي
  234  2.211  76  2.135  662  0  662  واگن
  304  100.653  2.782  97.781  24.889  0  24.889  تناژ

  320  23.655.622  650.110  23.005.512  5.627.666  0  5.627.666  كيلومترتن
.1396-1397ونقل كشور در سال آماري حمل مأخذ: با استفاده از سالنامه

قابل تأمل ، نكته4و  3هاي شماره جدول با مقايسه
است كه با وجود كاهش قابل توجه وزن كاالي اين

نسبت به سال 1397نفتي ترانزيت شده در سال 
درصد، 63/68به ميزان  در كل مرزهاي كشور، 1396

در محور رازي ترانزيت كاالي نفتي از صفر در سال
رسيده است. 1397تن در سال  2782، به 1396

1397ها در اين مسير، در سال بنابراين، تعداد واگن
افزايش 1396درصد نسبت به سال  234به ميزان 

داشته است. در مجموع، ميزان كاالي ترانزيت شده از
درصد در تناژ 304، رشد 1397در سال محور رازي 

،1396كيلومتر را نسبت به سال درصد در تن 320و 
 دهد.نشان مي

1397صورت ريلي در محور رازي و درصد از كل ترانزيت ريلي كشور در سال كاالهاي ترانزيت شده به  -5جدول 
  كيلومترتن  اژتن  مرز خروجي  مرز ورودي

  9.805.161  4.819  سرخس  رازي
  11.786.812  36.041  جلفا  رازي
  14.241.604  63.552  سهالن  رازي
  229.175  942  تبريز  رازي
  6.231.771  25.615  رازي  تبريز
  50.324.077  24.991  رازي  سرخس

  92.618.600  155.960  رازي  جمع محور
  2.227.172.098  1.584.624  صورت ريلي در كل كشور به جمع بار ترانزيت شده
  4/ 1  9/ 8  ترانزيت ريلي كشور(درصد) سهم محور رازي از

.1397ونقل ريلي كشور در سال آماري حمل مأخذ: سالنامه

شود بيش، مشاهده مي5طور كه در جدول شماره همان
كيلومتر كلدرصد از تن 4درصد از تناژ و بيش از  9از 

از مرز 1397ترانزيت ريلي كشور (نفتي و غيرنفتي) در سال 

جا شده برحسبرازي صورت گرفته است. بيشترين بار جابه
وزن كاال، از رازي به سهالن است كه با توجه به كوتاه بودن

كيلومتر بيشتري نيز براي آن ثبت شده است.اين مسير، تن



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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(ارقام به هزار) -آهن از مبادي ورودي در ده سال اخير(محور رازي)هتناژ بار وارد شده را -6جدول 
  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  شرح

  75  197  97  56  45  101  197  108  157  163  رازي

  2711  3071  2471  3233  3693  1900  2861  3079  3444  4106  مرزهاجمع بار ورودي تمام 

سهم حوزه رازي از بارهاي ورودي 
  (درصد)

9 /3  5 /4  5 /3  8 /6  3 /5  2 /1  7 /1  9 /3  4 /6  7 /2  

.1397ونقل كشور در سال آماري حمل مأخذ: سالنامه

كنيممشاهده مي، 6با توجه به جدول شماره 
ونقل ريلي دركه ميزان بار وارداتي از طريق حمل

سال اخير از مرز رازي پرنوسان بوده است. در 10
كه وزن بار وارداتي از مرزها در مسيرهايحالي 

درصدي را 11كاهش  1397گانه در سال ريلي ده

دهد، سهم مرز رازينشان مي 1396نسبت به سال 
سوم بوده است. دريكاز اين كاهش، بيش از 

واقع، بيشتر كاهش واردات از طريق مسير ريلي،
درصد  اتفاق افتاده 7/3در اين مرز و به ميزان  

 است.

(ارقام به هزار) -مبادي خروجي در ده سال اخير (محور رازي) بهآهن هتناژ بار صادر شده را -7جدول 
  1397  1396  1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388  شرح

  101  25  55  93  94  109  133  88  57  37  رازي

 12121 11996 11098 7345 6682 6457 6485 5816 7755 6587  جمع بار خروجي تمام مرزها

  0/ 83  0/ 2  0/ 49  1/ 26  1/ 4  1/ 68  2/ 05  1/ 5  0/ 7  0/ 5  بارهاي خروجي(درصد)سهم حوزه رازي از 

.1397ونقل كشور در سال آماري حمل سالنامهمأخذ: 

، ارقام صادرات ريلي از گمرك7جدول شماره 
مرز خروجي 10رازي، جمع كاالهاي صادر شده از 

ديگر و سهم گمرك رازي را از صادرات ريلي
دهندهدهد. اين ارقام نشانكشور، نمايش مي

صادرات ريلي بسيار پايين از گمرك رازي نسبت
به ساير مرزهاست. مجموع صادرات ريلي از

درصد كاهش را در سال04/1گانه مرزهاي يازده
دهد، در حالينشان مي 1396نسبت به سال  1397

كه صادرات ريلي از گمرك رازي به مقدار اندكي
افزايش داشته است.

ناديده گرفتن يا سبك شمردن 

چالش هاي بخش ترانزيت 

تنها باعث كاهش مراودات نه

شود، بلكه اقتصادي كشور مي

سبب كنار گذاشتن ايران از 

هاي اقتصادي تصميمات گروه

 شود.در منطقه نيز مي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي مرزيهها و مشكالت در پايانچالش -4
ايران و تركيه

درصد از 10اي، ونقل جادهتوجه به آمار حمل با
درصد از واردات و صادرات 27ترانزيت كل كشور و 

شود.صورت زميني از طريق مرز بازرگان انجام ميبه 
هاي پرتردد وبنابراين، مرز بازرگان يكي از پايانه

ونقل بين ايران و تركيه است.كاربردي حمل
ي مرزي بازرگان از دو جهت قابلالت پايانهمشك

بررسي است؛ از يك سو، مسايل اداري در گمرك و
ها با آناز سوي ديگر، مشكالت امنيتي كه كاميون

مواجه هستند. برخي مشكالتي كه رانندگان با آن
شوند به شرح زير است:مواجه مي

ونقلهاي حملمشكالت مربوط به هزينه -الف
ايونقل جادهت رانندگان در حمليكي از مشكال - ١

مرزي هاي طوالني در پايانهاين مسير، صف
بازرگان است. با توجه به باال بودن نرخ دالر و

كند تا پس از ترخيص كاال از گمرك توسط آن ثابت كند بار متعلق به اوست و نسبت به بارگيري يا ترخيصبيجك:سندي كه فرد دريافت مي -1
كند.كاال اقدام 

ونقل، هرروزهاي حملنوسان مداوم آن و هزينه
 شود.هاي حمل ميتأخير سبب افزايش هزينه

ها براي اقامت شبانهظرفيت پاركينگ در پايانه - ٢
ها،سازي پاركينگرانندگان پايين است و خصوصي

شود.هاي رانندگان ميسبب افزايش هزينه
وع دريافت وجوه نامتعارف توسطموضگاهي  -٣

هايبعضي عوامل گمرك از رانندگان، به بهانه
ناخوانا بودن مدارك، تبديل به يك مانندواهي 

،در گمرك شده است اشتباهرسم و عرف 
كه چنانچه راننده از پرداخت مبلغ نحويبه

قطع براي عبورطور بهدرخواستي امتناع ورزد، 
.شودميرو اي روبهترانزيت با مشكالت عديده

شروع1نويسياين موضوع از ورود بيجك
مور كنترلأمور ارزياب، مأو تا م شودمي

مورأمور كنترل سگ موادياب، مأري، مايكس
يابد.مي هادام …گيري سوخت واندازه

طوالني شدن مدت حضور در گمرك  -ب
براساس اظهارات يكي از فعاالن در اين زمينه، -١

متأسفانه دو مرز رازي و سرو در عمل براي تردد
ايراني) كاربردي ندارد، زيرا خصوص ناوگان(به

ايراني دور هستند هم از مسير تردد اصلي ناوگان
، ضمنگيرندو هم اين مسيرها در زمستان برف
هايفعاليت اينكه اين مسيرها در محدوده

 طلب و تروريستي قرار دارند.هاي تجزيهگروه

توان به تغييراز مشكالت اساسي اداري مي -٢
ها در خصوص واردات وفراوان بخشنامه

كه وزن بار وارداتي در حالي 

ريلي از مرزها در مسيرهاي 

كاهش  1397گانه در سال ده

درصدي را نسبت به سال  11

دهد، سهم نشان مي 1396

مرز رازي از اين كاهش، بيش 

 سوم بوده است.از يك



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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صادرات اشاره كرد و اين موضوع سبب كند
شدن روند كار براي بررسي و حصول اطمينان

 شود.، ميحمل شدهي از قانوني بودن كاال

در واردات و صادرات دو قشر وجود دارند؛ يك -٣
ديگر، دسته دارندگان كارت بازرگاني و دسته

تنها خود اين افراد براي؛ متأسفانه نه1ورانپيله
كنند، بلكهانجام امور گمركي مراجعه نمي

كنند كه كمترين تجربه وافرادي را استخدام مي
زمينه ندارند و سبب كنديتخصصي در اين 

 شوند.روند كار مي

بومي بودن حق تقدم را ها به بهانهبرخي كاميون -۴
كنند كه اين موضوع، باعث بروزرعايت نمي

 شود.درگيري و اختالف بين رانندگان مي

سمت مرز براي پذيرش تعلل كاركنان در هر دو -۵
هاي ورودها سبب معطلي بيشتر در صفكاميون

 شود.ميو خروج 

هاي حاضر و ناهماهنگي بين آنها درتعدد ارگان -۶
هاي گمركي گاهي سبب تداخل وظايف وپايانه

مدت رانندگان و باركندي كار و توقف طوالني
شود.در گمرك مي

هاي گمركينبود امنيت كافي در پايانه -ج
غير از كاركنان گمرك و رانندگان و يتردد افراد -١

،ها در محوطه گمركهمچنين نمايندگان شركت
منطقه	عمل حوزه ترانزيت را كه بايد يكدر 

تبديل كرده آشفته بازار يك به باشد، ايزوله
هايامنيت كاميون در عمل كهنحوي به است،

بريدن :عبوري به صفر رسيده و اين موضوع به

وري براي واردات و صادرات هستند.مرزي كه داراي كارت پيله افراد ساكن مناطق اطراف همان ناحيه  -1

اندازي بهها در طول شب و دستچادر كاميون
محموله ترانزيتي، سوار شدن افراد قاچاق در
داخل بار بدون اطالع راننده، باز كردن جعبه
كانتينر راننده، باز كردن كابين راننده و تهاجم

، باز كردن پلمب بار، جاسازيويفيزيكي به 
گازوييل و سيگار و داروهاي مانندمواد قاچاق 

.ها، منجر شده استدر كاميون... وعه وممن
چنانچه راننده متوجه موضوع شود و اعتراض

داخل محوطه، فرد يرمسئولد، همان افراد غكن
 .كنندراننده را تهديد جاني مي

به دليل اطالعبي گذشته رانندگان هايالدر س -٢
هاي آنها،جاسازي مواد مخدر در داخل محموله

يه ضمن بازرسي،در كشورهاي اروپايي و ترك
كهي حال در ،انددستگير و روانه زندان شده

گمرك بازرگان در ظاهر باالترين كنترل و
واست بازرسي را حين عبور انجام داده 

گمرك ترك، بهكاميون پس از ورود  بالفاصله
منجر موادها به كشف آنكنترل و بازرسي 

عدم كنترل صحيح داخل ،يسويشود. از مي
كه كشورهاي باعث شده استن گمرك بازرگا
كامالً منفي نسبت به ي، ديدگاهيهاروپايي و ترك

كه در طوريبه ،ايراني داشته باشند هايكاميون
هامرزهاي ورودي اتحاديه اروپا اين كاميون

يطوربه ،مانندروزها در صف كنترل معطل مي
اگر كاميون ايراني به گيت ورودي گمرككه 

هايبازرسي راين بحث برسد، بدوباتحاديه 
شود كه نتيجه آن تخريبشديد هدايت مي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي مضاعف ومحموله ترانزيتي، تحميل هزينه
.رواني استو ل روحي يمسا

المللي رانندگانكاهش ترددهاي بين -د
متأسفانه بيماري كرونا، كاهش مراودات و قدرت -١

ايران در منطقه سبب شده است بسـياري از
ونقل ايراني كه در اين مسير بههاي حملشركت

فعاليت مشغول بودند، عبورومرور خود را
محدود كنند و صرفاً در داخل كشور به

ونقل بپردازند.حمل

مالحظات امنيت اقتصادي -5
با توجه به كاهش ارزش پول ايران، فرصت مناسبي
براي صادرات محصوالت داخلي فراهم آمده كه براي
تقويت اين موضوع الزم است مشكالت گمركي را

كمتر و قيمت به حداقل برسانيم تا صادرات با هزينه
رپذيري با سايتر براي افزايش رقابتپايين شدهتمام

ها،صادركنندگان انجام شود. از سويي، وجود تحريم
فرصت استفاده از منابع صادراتي غيرنفتي را فراهم

عالوه دولت در زمان تحريم قادر بهكرده است. به

باشد از اين روفروش نفت در قبال دريافت دالر نمي
هاي ديگربراي ورود دالر به كشور بايد از روش

هاي جايگزيندولت از راهاستفاده كرد. الزم است 
هايبراي تأمين بودجه استفاده كند. از آنجا كه تحريم
شود،اعمال شده عليه كشور شامل ترانزيت كاال نمي

تواند راه مناسبي براي كسب درآمد غيرنفتي باشد.مي
ها براي اينهاي گذشته برخي زيرساختدر سال

اكنون نيازمند گسترش وموضوع فراهم شده و 
ها و گمرك به لحاظ تجهيزسازي بنادر، راهادهآم

امكانات و رفع موانع و مشكالت جانبي (از جمله:
هاي غيرضروري،ها، حذف بوروكراسيامنيت راه

انتخاب صحيح مسير عبور و...) است. گسترش شبكه
تواند سبب گسترشاي ميخطوط ريلي و جاده

كشورهاي همسايه راترانزيت شود، اما بايد فعاليت 
نظر داشت. از اين جهت، براي تصاحب اين درآمد در

سپاري ارزي،دولت ضمن اتخاذ تدابيري براي پيمان
اي، دارو، مواد اوليه و... بايدواردات كاالهاي سرمايه

موضوع مبادالت با همسايگان و ترانزيت از طريق
آنها، افزايش كيفيت در توليد براي افزايش صادرات

كشورهاي همسايه، تبديل تعارض منافع به اشتراك به
منافع را در دستور كار خود قرار دهد و اين موضوع
نيازمند استفاده از متخصصان باتجربه و ماهر در

هاي مربوط است.حوزه
ونقل ازدر دنيايي كه براي سهولت و تسريع حمل

منظورشود، بهها و ابزارهاي نوين استفاده ميروش
ريزي وكالت در اين زمينه،  به طرحرفع مش
هايتري نياز است. ايران در سالريزي دقيقبرنامه

گذشته به علل گوناگون نتوانسته براي خود منطقه

ميزان كاالي ترانزيت شده از 

، 1397محور رازي در سال 

 320درصد در تناژ و  304رشد 

كيلومتر را نسبت درصد در تن

 دهد.، نشان مي1396به سال 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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نفوذ اقتصادي ايجاد كند و حتي برخي بازارها را به
عللي غير از تحريم از دست داده است. عللي مانند

صحيح عدم توجه به استانداردها، عدم مديريت
توليدات صادراتي، غفلت از منابع موجود و نداشتن

هاي موقتي،حلمنظم و يكپارچه، استفاده از راه برنامه
استفاده از اقتصاد سنتي و بوروكراسي اضافي و مسايل

اند كه ايران نتواند حتي ازجانبي گوناگون سبب شده
هاي موجود به مقدار الزم براي ايجاد نفوذظرفيت

ده كند. ناديده گرفتن يا سبك شمردناقتصادي استفا
تنها باعث كاهشچالش هاي بخش ترانزيت نه

شود، بلكه سبب كنارمراودات اقتصادي كشور مي
هاي اقتصادي درگذاشتن ايران از تصميمات گروه

ونقل و رفعحمل شود. توجه به مسئلهمنطقه نيز مي
مشكالت آن به گسترش اين موضوع و پايين بودن

كند وواردات و صادرات كمك مي شدهقيمت تمام
كننده با قيمت كمتري به كاالي نهاييمصرف

يابد كه اين مسئله و رفع مشكالتدسترسي مي
خود نوعي تشويق برايخوديجانبي، به

شمار ل بهونقحمل صادركنندگان و شاغالن در زمينه
آيد.مي

هاي صورت گرفته عليه ايرانمتأسفانه تحريم
سبب كاهش قدرت سياسي و اقتصادي كشور در
منطقه شده است. براي باال بردن اين قدرت الزم است
نيروهاي داخلي را تقويت و موانع داخلي را رفع كنيم
و به توانمندسازي نقاط قوت بپردازيم تا بتوانيم از

د براي افزايش قدرت اقتصادي استفادهامكانات موجو
هاكنيم. در صورت ساماندهي مشكالت گمركي و راه

و ايجاد سهولت براي ترانزيت كاال از اروپا و غرب

آسيا به سمت آسياي ميانه و شرق آسيا، رانندگان،
كنند وعنوان مسير تردد خود انتخاب ميايران را به

يل انتخاب ايرانتواند دلصرفاً كوتاه بودن مسير نمي
عنوان مسير عبور باشد، بلكه سهولت عبورومرور،به

امنيت، كاهش زمان انتقال، كاهش مصرف و هزينه
سوخت و... عواملي هستند كه سبب كاهش

شوند.ونقل ميهاي حملهزينه

راهكارهابندي و جمع
در مبادالتبا توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت، 

صورتيشترين ترانزيت به گمركي مرزهاي تركيه ب
صورت ريلي و بيشتريناي، بيشترين واردات به جاده

اي است كه در صورتصورت جادهصادرات به 
اندازي خط ترانزيت ريلي گمرك ماكو (به علتراه

متصل كردن دو مرز آذربايجان و ارمنستان به تركيه)
.يابداحتماالً حجم ترانزيت ريلي با تركيه افزايش مي

ونقلرچقدر همكاري ايران و تركيه به لحاظ حمله
تواند به سود بيشتر هر دوو گمرك تسهيل شود، مي

كشور از اين مراوده منجر شود. با توجه به اينكه تركيه
اندازي خط آهن جديد در آسياي ميانه، اقدامبا راه

 جانبهتوافق سهتر ي سريعاجرا

ايران، هند و افغانستان براي 

هاي آزاد دسترسي افغانستان به آب

تواند از طريق بندر چابهار نيز مي

گام مثبتي در راه ايجاد منافع 

 مشترك با افغانستان باشد.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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عملي براي ايجاد مسير ترانزيت و ارتباط روسيه و
و افغانستان و چين انجام داده اروپا با آسياي ميانه

ابريشم است، اهميت بررسي و رسيدگي به جاده
هايونقل و مذاكرات و اقدامجديد و موضوع حمل

ونقل و گمرك بين تركيه وعملي و رفع موانع حمل
ايران، براي كشورمان بسيار جدي و ضروري به نظر

منظور سهولت عبورومروردر اين راستا، به رسد.مي
هاي مرزي الزم است  برخي نكات وپايانهاز 

ها مورد توجه قرار گيرد.گيرياصالحات در تصميم
قانوني ثبات رويه: ثبات رويه قانوني در گمرك -

ونقلتواند گام مؤثري براي تسريع حملگمرك مي
هايهاي مرزي باشد. تغيير مداوم قانوندر پايانه

ها،محدوديتهاي مداوم گمركي، به جهت بررسي
شود. از اينسبب كندي عملكرد كارمندان گمرك مي

جهت، در صورت ثبات در قوانين گمركي، نياز رجوع
يابد و سبب تسهيل ومداوم به قوانين كاهش مي

شود.تسريع عملكرد كارمندان گمرك مي
وران از ديگر رانندگانجداسازي مرز عبور پيله -

:هاي موجودفيتجانبه از ظربرداري همهبا بهره
طوروران و ديگر رانندگان بهجداسازي مرز عبور پيله

قطع موجب تسريع عبورومرور و كاهش هزينه و
از ثريا در ماكوچشمهشود. تنش براي رانندگان مي

در ؛كندباالترين نقطه مرزي ايران و تركيه عبور مي
حداكثر فاصله را با مناطق ناامن و درگيري در ،نتيجه

و دهاي تروريستي داريران و تركيه با گروهخاك ا
گذردمي همچنين از شهر الغدير و مناطق اطراف آن

هاي ديني و قومي بسيار زيادي باكه داراي قرابت
تر ازو مسير آنها بسيار سهل هاستاكثريت ايراني

از، زيرا استفاده ناوگان ايراني است ي موردكنونمسير 
بلندي و و راي پستيدا وگذرد كنار رود ارس مي

مصرف سوخت ،نتيجه در ؛نيست دشوارهاي گردنه
ثرياپايانه جديد چشمه .دهدها را كاهش ميكاميون

نظر گرفته حال حاضر تنها براي ترانزيت ريلي در در
ايونقل جادهشده است. با توجه به حجم باالي حمل

بازرگان و همچنين عدم استفاده از مرزهاي در پايانه
- توان از مرز چشمهرازي و سرو توسط رانندگان  مي

برداري كرد.اي نيز بهرهثريا براي حمل جاده
برداري از اين مرزضمن اينكه براي تسريع در بهره

يست، زيرااوليه ن هنگفتهاي جديد هم نياز به هزينه
اندكي با تنها و است موجود مرز طرف دو هر در راه

توانمي ساختهپيش كانكس تعدادي و سازيمحوطه
هامرحله اول فقط براي عبورومرور كاميون در را آن

ري كرد و بار سنگين مرز بازرگان را كاهشدابربهره
هاي ترانزيت ايراني از اينكاميون بيشتربا عبور . داد

داران بومي منطقه مرزي بازرگانكاميون ،مرز جديد
مرزي پايانهتوانند از تر ميهم راحت و اطراف آن

مي رانندگان دريبازرگان استفاده كنند و درگيري دا
.روداز بين مي نيزمورد عبور بدون نوبت اين افراد 

وران در امورهتجربگي وكالي پيلضمن اينكه بي
قانوني و ترخيص كاال سبب اتالف وقت رانندگان

 شود.ديگر نمي

آموزش ترخيص كاال به وكالي بازرگانان و-
وران برايبا توجه به اينكه بازرگانان و پيله: ورانپيله

ترخيص كاال شخصاً در گمرك حضور ندارند،
تسريع در فرآيند قانوني ترخيص وكالي آنها، براي

هاي الزم را ببينند كه اين موضوع دربايد آموزش كاال



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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تواند به تسريع روند كاركنار ثبات قانون گمرك مي
مأموران گمرك بينجامد و سبب كاهش زمان توقف

ونقل شود.هاي حملدر گمرك و كاهش هزينهبار 
گيري درهماهنگي بين نهادهاي متولي تصميم -

است با ايجاد هماهنگي و حذف الزم: حوزه ترانزيت
هاي حاضر درهاي اضافي بين ارگانبوروكراسي

كاري و طوالني شدنهاي گمركي، از دوبارهپايانه
ايجادزمان توقف رانندگان جلوگيري شود تا از 

هاي طوالني ممانعت به عمل آيد.صف
اين: تعميق همكاري ايران با كشورهاي همسايه -

تواند قدرت ايران را در مذاكره با تركيههمكاري مي
هايبراي افزايش امنيت رانندگان ايراني در پايانه

مرزي تركيه افزايش دهد تا رانندگان ايراني قادر
تر در اين مسير بهباشند با زمان كمتر و آرامش بيش

تواند گام مؤثري دراين موضوع ميترانزيت بپردازند. 
ايران در منطقه ژئواكونوميكي هاي استفاده از ويژگي

تواند در توانايي ايرانكليدي اين مسئله مي باشد. نكته
براي بازگرداندن آمريكا به توافق برجام باشد كه در

خود راتواند دوباره نقش اين صورت ايران مي
 دست آورد.عنوان مهره كليدي در منطقه بهبه

هزينه و امن برايهاي مناسب، كمايجاد مكان -
هاي دولتي سبب كاهشگسترش پاركينگ: توقف
هاي حمل ورانندگان و بالتبع كاهش هزينه هزينه

شود. عالوه بركننده ميقيمت كاال براي مصرف
كنند واستراحت مياين، رانندگان به ميزان كافي 

ايتواند سبب كاهش خطرات جادهاين موضوع مي
براي رانندگان ترانزيت و رانندگان سواري در

ها شود.جاده

افزايش نظارت و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي -
نظارت بر حسن انجام كار گمركات: گيرتصميم

تواند نقش اثرگذاري بر ارتقايتنها مياجرايي نه
بخشي و تسهيلي داشته باشد، در سرعتسالمت ادار

طورهاي گمركي و همينرويه ترانزيت در پايانه
هاي مرزي گمرك داخليجلوگيري از ارتشا در پايانه

رسد. ضمن اينكه هماهنگي بينمناسب به نظر مي
هاي مرتبط با بخش تجاري و بازرگاني كشورسازمان

هادهانحوي كه نو ايجاد يك پنجره واحد تجاري، به
هاي مربوط ذيل يك نهاد قرار گيرند،و سازمان

تواند در ارتقا و بهبود عملكرد نظام گمركي كشورمي
و به دنبال آن رويه ترانزيت اثرگذار باشد(كه در مورد

شود).بعدي به راهكاري در اين زمينه اشاره مي
گمرك الكترونيك: گسترش گمرك الكترونيك-

ين گمركي و ايجادسبب در دسترس بودن قوان
شود. عالوه بر اين،شفافيت قوانين مربوط به آن مي

وجود ارتباط الكترونيكي ميان ادارات نظارتي مرتبط
با امور گمركي مربوط به صادرات، موجب ترخيص

گردد. از مسائل مهم در فرآيندتر كاال ميسريع

اي ازجمله ونقل جادهحمل

هايي است كه با توجه روش

به پايين بودن قيمت 

سوخت در ايران نسبت به 

 ساير كشورها مزيت دارد.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ها و مجوزها ازصادرات، ضرورت اخذ انواع گواهي
كاريمتعدد جهت صدور كاال و موازيهاي سازمان
ها،باشد. از جمله گمركهاي مختلف ميسازمان
هاي بيمه بايد همكاري داشته باشند.ها و شركتبانك
ايشود كميتهعنوان راهكار سياستي توصيه ميلذا به

هاي متعدد درگير امورمتشكل از نمايندگان سازمان
يدر زمينهصادرات كاالها و خدمات تشكيل شود تا 

بكارگيري فناوري اطالعات در كليه فرآيندهاي
صورت هماهنگمربوط به صادرات كاال و خدمات به

پژوهش نمايند و ضمن مهندسي مجدد فرآيند
صادرات در جهت الكترونيكي نمودن فرآيندهاي

ريزي و نظارت منسجمهاي مرتبط، برنامهسازمان
رقراري ارتباطايجاد نمايند.بدين صورت زمينه براي ب

هاي مختلف درگير فرآيندالكترونيكي ميان بخش
صادرات براي ارائه خدمات كارآتر به صادركنندگان

شود. البته ايندر قالب يك پنجره واحد فراهم مي
مسأله نيازمند مالحظاتي از جمله مهارت كافي تجار

ها در استفاده از سيستم گمركييا وكالي آن
امنيتي جهت پيشگيري از الكترونيكي، مالحظات

باشد.جاسوسي، خرابكاري و حمالت تبهكارانه) مي

منابع
). بررسي1385زاده، عليرضا (الهي، شعبان و حسن -

نقش گمرك الكترونيك در تسهيل صادرات. فصلنامه
.ص43.شماره 1386پژوهشنامه بازرگاني.تابستان 

120_93
). سالنامه1397آهن جمهوري اسالمي ايران. (شركت راه -
آهن ويژه كارشناسان. قابل دسترسي در آدرس:راه

https://www.rai.ir/page-showpagetemp/fa/0 

/show -form/368-1 
).1398( ايونقل جادهسازمان راهداري و حمل-

اي. قابل دسترسي درونقل جادهسالنامه آماري حمل
https://www.rmto.irآدرس: 
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درصد  9/4كشور از مرز بازرگان و 

شود. واردات از مرز سرو انجام مي

درصد صادرات كل  20همچنين 

درصد  3/0كشور از گمرك بازرگان و 

  گيرد.از گمرك سرو صورت مي




