
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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شرکتهاي کاغذي و مالحظات
 امنیت اقتصادي آن

1یاسر سلیمانی

 چکیده
ها بوده است. برخی شرکتهای اخیر مربوط به شکایات مردمی از های کیفری در سالبخش بسیاری از پرونده

ها اند. این شرکتوجود آمدهگونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کالهبرداری از مردم بههایی که هیچشرکت

جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت با اهداف مختلفی از

گذارند. تقویت تأثیر میاند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحتشدهتسهیالت کالن بانکی و ... تشکیل 

ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیالت، رتبه سیستم نظارت بر ثبت شرکت

شود.های دوره ای پیشنهاد میگزارشها و ارایه ها و اعالم اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکتبندی شرکت

.های صوری، فاکتور صوری، خالءهای قانونی، فرار مالیاتیهای کاغذی، شرکتشرکت واژگان کلیدی:

 مقدمه
های کاغذی اصطالحی است که همیشه همراه شرکت

ری های کیفبا کالهبرداری بوده و یک پایه ثابت پرونده

ها، گونه شرکترود. هدف از تشکیل اینشمار میبه

دست آوردن درآمدهای سوءاستفاده از مردم عادی و به

ها این است که باالست. شگرد کاری اینگونه شرکت

گذاری، ابتدا با تبلیغات گسترده در خصوص سرمایه

خرید خودروهای لیزینگی، کاریابی، تهیه وام در 

های خود را شناسایی طعمهکمترین زمان ممکن و ... 

دهد کنند و با ارائه شماره و کاغذی که نشان میمی

ها به ثبت رسیده ها در سازمان ثبت شرکتشرکت آن

کنند. ها را جلب میو کامالً قانونی است، اعتماد آن

ها که فعالیت غیرقانونی دارند منجر به گونه شرکتاین

کمبود گسترش فرار مالیاتی، کاهش رفاه عمومی، 

y.solymani@isu.ac.ir، ایراندانشگاه امام صادق )ع(، تهران ،اندیشکده حکمرانی دفاع و امنیت عضو -1

شوند و آثار زیانبار بسیاری بر بودجه دولت و ... می

 اقتصاد کشور دارند.

های آشنایی با چیستی، نحوه تشکیل، زمینه

ها و تبعات امنیت گونه شرکتبسترساز تشکیل این

است تا بتوان راهکارهایی  اقتصادی آنان از ضروریات

در جهت جلوگیری از تأسیس و ادامه فعالیت این 

ها ارائه نمود. در این گزارش ابتدا تبیینی از شرکت

های کاغذی صورت گرفته، سپس ابزار مورد شرکت

کنندگان و تقاضاکنندگان همراه عرضهاستفاده آنان به

ساز تأسیس آن بحث شده است. در ادامه دالیل زمینه

نهایت مالحظات امنیت ها بیان شده و دراین شرکت

ی تبیین گشته و های صوراقتصادی فعالیت شرکت

های ناشی از توسعه این راهکارهای کاهش آسیب

ا ارائه شده است. هشرکت



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

شرکت هاى کاغذى و مالحظات امنیت اقتصادى آن 
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کاغذی هایشرکت . تبیین1
های کاغذی شرکتی هستند که فقط بر روی کاغذ شرکت

گونه دفتر و کارمندی ندارند، اما ممکن وجود دارند و هیچ

 گذاری غیرفعالاست دارای حساب بانکی بوده و در سرمایه

های ملموس مشارکت داشته باشند یا مالک اموال و دارایی

عنوان ابزاری توانند بهها میاین شرکت. 1یا ناملموس باشد

که خود وظیفه خاص یا انتقاالت مالی بدون آن وبرای نقل

 یهاشرکتاستفاده شوند.  ،توجهی داشته باشنددارایی قابل

 ماندن ناشناس ای ییپولشو ات،یمال از فرار یبرا یکاغذ

 لیتشک دهند،یم انجام یرقانونیغ تیفعال که یافراد تیهو

تواند حفاظت از اموال . هدف از ناشناس بودن میگردندیم

برای مثال در برابر همسر بعد از ]شخصی در برابر دیگران 

 [طالق و تقسیم اموال یا در برابر بدهکاران یا مقامات دولتی

دارای مقاصد تجاری مشروع هم های کاغذی شرکت باشد.

دار در توانند باشند. ممکن است برای مثال نقش امانتمی

د و درگیر هیچ فعالیت دیگری بر نیک تراست را داشته باش

د. این ساختار مسئولیت طرف نهای خود نباشروی حساب

های کاغذی کند. شرکتدار در تراست را محدود میامانت

اکت از بار مسئولیت شرکاء یا د در یک شرنتوانهمچنین می

د یا بخشی از یک تجارت را در مقابل نگذاران بکاهسرمایه

ها د. این شرکتنهای آن مصون بدارریسک باقی قسمت

توانند برای انتقال اموال و دارایی از یک شرکت به می

های شرکت شرکتی جدید برای فرار از مسئولیت و بدهی

 . 2قبلی استفاده شوند

های کاغذی. ابزار مورد استفاده شرکت1-1

های کاغذی ترین ابزار مورد استفاده شرکترایج

 غیرقانونی یفاکتور صوری ابزاراست.  «یصور »فاکتور

1. hamshahrionline.ir

2. https://karmento.ir/posts/kVpzgqK

سازی با چهره قانونی برای عملیات حساب است که

نوع  رود، اماکار میبهشکل صدور فاکتور رسمی به

کند. هدف اصلی عملیات تغییر می آن استفاده و کاربری

ها از باره هزینهیک منظور کاهشِفاکتورسازی به

منظور تشریح به .ا استهو یا خریدها از فروش درآمدها

دیان، وقتی کاال ؤمتوان گفت: تر این مسئله میدقیق

دهند و وقتی هم کاالیی را کنند، مالیات میخرید می

پردازند، در این شرایط این روشند، مالیات آن را میفمی

دهند تا بگویند مالیات ها فاکتور صوری میشرکت

عنوان اعتبار در زمان خرید پرداخت شده است تا به

 فروش منظور شود.

ای انجام که معاملهدر برخی موارد نیز بدون این

شود، یا کاال، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای 

کتمان  ها یا درآمدهای واقعی واز معرفی هزینهفرار 

های جعلی اقدام به سفارش فاکتور ،فعالیت اقتصادی

صدور  شود. زنجیره تخلفات کد فروشی ومی

فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در 

های صوری برای دریافت از فاکتور ،برخی از موارد

کد فروشی استفاده شده است. تسهیالت سوء اعتبار و

پیامدهای  عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار وبه

 ای دارد.گسترده

فاکتورهای کنندگانتقاضاو  کنندگان. عرضه1-2

 یکاغذ یهااز شرکت صوری

توان در کنندگان از فاکتورهای صوری را میاستفاده

بندی کرد که در شکل شماره دو طبقه مجزا تقسیم

خریداران فاکتورهای صوری از ( فروشندگان و 1)

 های کاغذی ارائه شده است.شرکت



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

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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های کاغذیکنندگان محصوالت شرکتکنندگان و تقاضا: عرضه1شکل 

کنندگان فاکتورهای صوری یا افراد حقیقی عرضه

و یا حقوقی هستند. که بعضاً دارای فعالیت اقتصادی 

های چنین افرادی باشند، اما غالب فعالیتمی

واقع این افراد با فریب افراد غیراقتصادی است. در

مدارک آنان و یا اطالع و سوءاستفاده از اسناد و بی

حتی جعل مدارک مردم، اقدام به ثبت یک شرکت یا 

نمایند، سپس با تشکیل پرونده در واحد اقتصادی می

افزوده سازمان امور مالیاتی و اخذ گواهینامة ارزش

اقدام به فاکتورسازی و فروش فاکتور صوری 

 صوری، هایشرکت کنندگانعرضه نمایند. هدفمی

 فعالیت دادن نشان قانونی با کالن سودهای کسب

 .است سایرین غیرقانونی

کنندگان فاکتورهای صوری نیز عمدتاً تقاضا

افرادی هستند که برای کتمان و غیرواقعی نشان دادن 

منظور تحقق منافع ها، بهاطالعات به افراد یا سازمان

نمایند. شخصی از این فاکتورها استفاده می

و  صوري  شرکتهاي  ایجاد  زمینههاي   .2
کاغذي 

در سالهاي اخیر پس از ثبت شکایات افراد از برخی 
شرکتها، بررسیهایی از سمت اداره آگاهی صورت 
وجود  از  خبر  بررسیها  این  نتیجه  که  گرفت 
کالهبرداري، سوءاستفاده از مدارك افراد، جعل اسناد، 

فرار مالیاتی و ... میدهد. 
    تحقیقات گسترده در این زمینه حاکی از این بود 
که برخی افراد سودجو بعد از مراجعه به سازمان ثبت 
از  جعلی،  هویتی  مدارك  ارائه  بر  عالوه  شرکتها، 
شرکت  فعالیت  محل  بهعنوان  نیز  واهی  آدرسهاي 
استفاده کرده و بهراحتی توانسته بودند، شرکت مورد 
وجود  متعددي  دالیل  برسانند.  ثبت  به  را  خود  نظر 
و  غیرقانونی  اقدامات  چنین  بروز  زمینهساز  که  دارد 
غیراخالقی میشود که اهم آنها در شکل شماره (2) 

ارائه شده اند.  

تقاضا کنندگان

برای حساب سازی

برای فرار مالیاتی

تکمیل اسناد و مدارک برای انجام معامالت 
غیرقانونی

عرضه کنندگان

افراد حقیقی برای کسب سودهای کالن

افراد حقوقی برای کسب سودهای کالن از سمت 
ذی نفعان



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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شکل 2: دالیل بسترساز ثبت شرکتهاي صوري و 

کاغذي

های کاغذی ترفندی برای کالهبرداری میلیونی، شرکت: مأخذ

اهی کشور.مصاحبه با معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگ

صحیح نظارت . عدم2-1

هایی وجود دارد که مردم سازمان ،در دیگر کشورها

توانند با هنگام بستن قرارداد با شرکتی خاص، می

ها اطالعات کاملی در خصوص مراجعه به آن سازمان

دست بیاورند. فعالیت شرکت مورد نظرشان به

های مالیاتی، مدت اطالعاتی از قبیل میزان بدهی

واند افراد را قبل تدهی و... که میفعالیت، میزان سود

از هر اقدامی نسبت به سوابق شرکت مورد نظرشان 

دولتی هستند و  ها معموالًمطمئن کند. این سازمان

ها را برعهده دارند و وجود وظیفه نظارت بر شرکت

شود که افراد کمتری در دام شک باعث میها بیآن

که در کشور های کاغذی گرفتار شوند. حال آنشرکت

ها بعد از به ثبت ظارتی روی عملکرد شرکتما، هیچ ن

له یکی از دالیل ئگیرد و این مسرسیدن صورت نمی

 . هایی استوجود آمدن چنین پروندهبه

قانونی . خالءهای2-2

مل در تشکیل واترین عمهمیکی از قانونی  ءهایخال

در هیچ جای قانون  هستند.های کاغذی شرکت

اید بر عملکرد مشخص نشده که چه نهاد و ارگانی ب

شده نظارت کند. همین نابسامانی های ثبتشرکت

اندازی هایی راهشود که افراد سودجو شرکتباعث می

ها چیزی جز کالهبرداری نیست و کنند که هدف آن

های قانونی، فعالیت ءاستفاده از این خالبا سوء

مجرمانه خود را انجام دهند. مانند برخی از 

ها بعد از و که صاحبان آنهای لیزینگ خودرشرکت

ثبت شرکت و تبلیغات گسترده اقدام به فریب 

 ،مبالغ هنگفت کسبهایشان کرده و بعد از طعمه

قانونی در  ءخال . همچنین وجودشوندمتواری می

ها باعث ها و ثبت آننحوه نظارت بر فعالیت شرکت

آوری شناسنامه شده که برخی از سودجویان با جمع

بضاعت مانند درآمد و بیمربوط به افراد کمو مدارک 

نیروهای خدماتی اقدام به ثبت شرکت به اسم این 

 .افراد کرده و فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند

مشکالت 
راز سیستم اح
هویت

خالءهای 
قانونی

عدم 
نظارت 
صحیح

های کاغذی شرکتی هستند شرکت

که فقط بر روی کاغذ وجود دارند و 

گونه دفتر و کارمندی ندارند، اما هیچ

ممکن است دارای حساب بانکی بوده 

گذاری غیرفعال مشارکت و در سرمایه

داشته باشند یا مالک اموال و 

.های ملموس یا ناملموس باشددارایی



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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هویت احراز سیستم . مشکالت2-3

 ،هااز نواقص موجود در حوزه ثبت شرکت یکی

ی است که برای ثبت شرکت احراز هویت افرادعدم

باید هرکسی که برای ثبت درصورتی که  اند.اقدام کرده

که کند، هویتش احراز شود. چراشرکت مراجعه می

بسیاری از کالهبرداران با استفاده از مدارک شناسایی 

ه آدرس و ئراا .کننداقدام به ثبت شرکت می ،جعلی

یکی دیگر از شگردهای مجرمان هنگام  نشانی جعلی

 اران معموالًطوری که کالهبردثبت شرکت است، به

عنوان محل های جعلی بههنگام ثبت شرکت از نشانی

از  استفاده میکنند. حدود 20 درصد  فعالیت شرکت 

با  کالهربداري  به  مربوط  کالهبرداري،  پروندههاي 

استفاده از ثبت شرکتهاي کاغذي است  واین مسئله 

در  ومجود  قوانین  به  نسبت  مسئوالن  توجه  اهمیت 

زمینه ثبت شرکتها را نشان میدهد.

ایجاد  کاغذي  شرکتهاي  تبعات  و  آثار   .3
شرکتهاي کاغذي و گسترش روزافزون آنها تبعات 
بسیاري براي اقتصاد کشور بههمراه دارد که اهم آنها 

در شکل شماره  (3)ارائه شده اند.  

شکل 3: آثار و تبعات شرکتهاي کاغذي

شدهبینیپیش یاتیمال یوصول درآمدها . عدم1-3

صورت غیرواقعی اقدام برخی از مؤدیان مالیاتی به

نمایند تا با ارائه به تهیه اسناد و مدارک صوری می

ویژه مالیات بر ارزش به واحدهای مالیاتی به

گونه وانمود نمایند که در یک دوره افزوده، این

مراتب بیشتر از فروششان مالیاتی خریدهای آنان به

عدم وصول درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی شده

پذیری از بین رفتن توان رقابت 
فعاالن اقتصادی متعهد به انجام 

تکالیف قانونی

ادی بستن راه تحقق شفافیت اقتص
تسهیل روند قاچاق در کشور و

لشوییوهمچنین ایجاد پدیده پ

کمبود اعتبار و منابع مالی دولت

کاهش رفاه عمومی و ایجاد 
نارسایی در توزیع عادالنه درآمد 



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

شرکت هاى کاغذى و مالحظات امنیت اقتصادى آن 
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تحت عنوان اعتبار بوده و از این طریق امتیازی 

های دوره مالیاتی کسب کنند و با این اعتبار بدهی

. در برخی موارد 1بعد را تهاتر و یا استرداد نمایند

خواهند نیز برخی خریداران و فروشندگان نمی

شده را افزوده کاالی معاملهمالیات بر ارزش

رو اقدام به استفاده از کدهای همینبپردازند، از

های دیگر در معامالت، ط به شرکتاقتصادی مربو

فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی 

صورت کنند و رقم خرید و فروش را بهمی

کنند و مالیات کاالی مورد معامله غیرواقعی بیان می

. چنین اقداماتی منجر به عدم تحقق 2پردازندرا نمی

شود. همچنین از آنجایی که هر عدالت مالیاتی می

ریزی خود درآمدهای ساله دولت در برنامه بودجه

زند با وقوع چنین رو تخمین میمالیاتی سال پیشِ

شده بینیاقدامات غیرقانونی درآمدهای مالیاتی پیش

گردند و دولت از این ناحیه دچار دولت محقق نمی

 شود. کمبود درآمد می

1. https://sepkad.ir/faktorsori

2. http://poyahesab.ir

فعاالن پذیریرقابت توان رفتنبین. از3-2

قانونی تکالیف انجام به متعهد اقتصادی

طور که های کاغذی و صوری همانگسترش شرکت

در بخش قبل بیان شد منجر به عدم تحقق درآمدهای 

شود. فرار مالیاتی تنها یکی از تبعات وجود مالیاتی می

هایی است. زمانی که فرار مالیاتی توسط چنین شرکت

های کاغذی برخی فعالیت اقتصادی با پوشش شرکت

های د، انگیزه شرکتو استفاده از اسناد صوری رخ ده

اقتصادی متعهد به قانون برای فعالیت صحیح کاهش 

های که پرداخت مالیات توسط آنان هزینهیابد چرامی

دهد و قیمت محصوالت تولیدی آنان را افزایش می

آنان نسبت به سایر تولیدکنندگان که غیرقانونی عمل 

رو قدرت رقابت همینشود؛ ازنمایند، بیشتر میمی

در بازارهای داخلی و همچنین جهانی کاهش  آنان

یابد. با ادامه چنین روندی ممکن است در می

های اقتصادی متعهد به قانون از چرخه بلندمدت بنگاه

های غیرقانونی بسا به فعالیتتولید خارج شده و چه

 روی آورند. 

اقتصادی شفافیت تحقق . عدم3-3

های استفاده از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت

شود که چرخه معامالت کاغذی و یا صوری باعث می

و خرید و فروش کاالها و خدمات برای اداراتی 

همچون امور مالیاتی، سازمان بازرسی و ... نامشخص 

رو همینبوده و با ابهام و عدم شفافیت همراه باشد. از

شکلی مخدوش و اطالعات فعاالن اقتصادی به

بی دقیقی از سود و زیان شود و ارزیانادرست ارائه می

پذیر نخواهد بود که خود تبعات سنگین ها امکانآن

ترین ابزار مورد استفاده رایج

«یصور »فاکتورهای کاغذی شرکت

 غیرقانونی یفاکتور صوری ابزاراست. 

سازی با برای عملیات حساب است که

شکل صدور فاکتور چهره قانونی به

نوع استفاده  رود، اماکار میبهرسمی 

کند.تغییر می آن و کاربری



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

شرکت هاى کاغذى و مالحظات امنیت اقتصادى آن
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همراه خواهد جمله عدم شفافیت را بهاقتصادی از

 داشت.   

همچنین و کشور در قاچاق روند . تسهیل3-4

پولشویی پدیده ایجاد

یکی از تعاریف پولشویی، مبهم کردن منشأ منابع 

طور عمده یک جرم فرعی . پولشویی به1مالی است

کردن درآمد حاصل از جرم اصلی برای رد و گم

است. جرم پولشویی هم تا حدود زیادی به جرم 

اولیه بستگی دارد. اغلب کسانی که پولشویی 

جمله قاچاق هایی ازکنند، از طریق فعالیتمی

مخدر، اختالس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر مواد

دنبال اند و بههای غیرقانونی کسب درآمد کردهراه

قانونی نشان دادن درآمد خود هستند. از همین 

جمله تقاضاکنندگان فاکتورهای صوری از حیث، از

های های کاغذی افراد درگیر فعالیتشرکت

دنبال قانونی نشان دادن منابع پولشویی هستند که به

درآمدی و فعالیت خود هستند. با گسترش 

های کاغذی و جعل اسناد، زافزون شرکترو

مدارک و صدور فاکتورهای به ظاهر رسمی و از 

هایی همچون قاچاق آنجایی که سود فعالیت

باالست، انگیزه برخی افراد برای روی آوردن به 

قاچاق افزایش یافته و پدیده پولشویی را 

 نمایند. خود تشدید مینوبهبه

دولت مالی منابع و اعتبار . کمبود3-5

طور که گفته شد، یکی از اثرات و پیامدهای همان

های کاغذی و صدور فاکتورهای وجود شرکت

صوری، گسترش فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی نیز 

1. https://tirvand.ir/encyclopedia

.3982 شماره مالیات، ملی درگاه مالیاتی، امور . سازمان2

عنوان دنبال دارد. بهخود پیامد و آثار بسیاری بهنوبهبه

مثال، فرار مالیاتی منجر به کاهش منابع مالی دولت 

دولت در تخصیص نتیجه شود. درمی

های الزم با کمبود بودجه مواجه گذاریسرمایه

های خواهد شد. از آنجایی که وظایف و مسئولیت

رود، درصورتی که منابع کالنی از دولت انتظار می

ها وجود نداشته باشد. تأمین الزم برای عمل به آن

امنیت و حفظ یکپارچگی کشور، توسعه آموزش 

نمودن تسهیالت  فراهمعمومی و تأمین امکانات و 

الزم، گسترش ورزش همگانی و تقویت ورزش 

قهرمانی، توسعه بهداشت و افزایش سطح سالمت 

های ارتباطی، شهروندان، گسترش و نگهداری راه

های جایگزین گذاری در انرژیتأمین انرژی و سرمایه

با خالء و کاستی مواجه خواهند شد و آثار مخرب 

 . 2بسیاری بر جامعه دارد

یکی دیگر  ه آدرس و نشانی جعلیئراا

از شگردهای مجرمان هنگام ثبت 

طوری که کالهبرداران ، بهشرکت است

هنگام ثبت شرکت از  معموالً

عنوان محل های جعلی بهنشانی

حدود  .کنندفعالیت شرکت استفاده می

های کالهبرداری، درصد از پرونده 20

مربوط به کالهبرداری با استفاده از 

. های کاغذی استثبت شرکت



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

شرکت هاى کاغذى و مالحظات امنیت اقتصادى آن 

42

در نارسایی ایجاد و عمومی رفاه . کاهش3-6

درآمد عادالنه توزیع

های غیرقانونی، فرار مالیاتی، کمبود رواج فعالیت

گرفته از وجود منابع مالی دولت که همگی نشأت

های کاغذی هستند، آثار مخربی بر سطح شرکت

رفاه جامعه دارند. به عبارتی، با شیوع چنین 

شت اتفاقاتی، نارسایی در توزیع درآمد و انبا

آید. وجود میثروت برای گروهی خاص به

های سیاسی و اجتماعی بروز و نتیجه تنشدر

 . 1یابدظهور می

 یاقتصاد تیامن مالحظات. 4
 یو صور یکاغذ یهاشد، شرکت انیکه ب طورهمان

 نیا تیفعال تبعات. گردندیم جادیا یبا اهداف مختلف

نکته  نیشد. اما ذکر ا انیها در بخش قبل بشرکت

 ی،کاغذ یهاشرکت تیاست که فعال تیحائز اهم

. ندینمایدار مرا هم خدشه کشور یاقتصاد تیامن

آن. میزان برآورد و آثار علل، بررسی یران،در ا یاتیمال ، فرار1392و همکاران،  صمدی. 1

 یفاکتورها صدور و یکاغذ یهاشرکت تیفعال

 موجب ی،اتیمال فرار مانند مختلف موارد یبرا یصور

دولت از محل کسب عوارض و  یدرآمدها کاهش

 ی. کاهش درآمدهاشودیاز مشاغل مختلف م اتیمال

جمله در ابعاد مختلف از ییفرصت باال نهیهز یدولت

 یزمان یآموزش، بهداشت، سالمت و ... دارد. به عبارت

 گردند،یدولت محقق نم یدرآمدهااز  یکه بخش

 انیخود م تیادامه فعال یدولت ناچار است برا

 عتاًیکند و طب یبندتیشده اولوفیتعر یهاپروژه

و  ستین یها کافطرح یانجام برخ یبودجه برا

 در مدرسه ساخت مانند دولت یهاطرح از یاریبس

 یبرا گانیرا بهداشت و آموزش ارائه محروم، مناطق

 یطیشرا نیچن در. نشوند اجرا است ممکن...  و مردم

 جادیا یمردم اعتراضات و یتینارضا بروز یبرا نهیزم

ها اعتماد خود به دولت را آن ،بلندمدت در و شودیم

 . دهندیاز دست م

کشور  یاقتصاد تیخطر افتادن امنبه ،گرید وجه

رفتن دستاز ،یکاغذ یهاشرکت تیفعال لیدلبه

 یهاشرکت تینسبت به فعال یالمللنیاعتماد ب

 نیچن تیکه فعال یاست. درصورت یرانیا

از روابط  یاریگسترده شود، بس ییهاشرکت

عدم اعتماد به  لیدلبه رانیو تجارت با ا المللنیب

و ممکن است  شودیم دارخدشهشرکت مقابل 

عموم  ازیو مورد ن یاقالم ضرور هیکشور در ته

 جامعه با مشکل مواجه گردد. 

 یتورهاکفا هیسا ریز در فساد و قاچاق گسترش

رقابت در  عدم داخل، دیتول فیتضع ،یصور

ترین مهمیکی از قانونی  ءهایخال

های کاغذی مل در تشکیل شرکتواع

در هیچ جای قانون مشخص  هستند.

نشده که چه نهاد و ارگانی باید بر 

شده نظارت های ثبتعملکرد شرکت

شود که کند. همین نابسامانی باعث می

. اندازی کنندهایی راهافراد سودجو شرکت



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

شرکت هاى کاغذى و مالحظات امنیت اقتصادى آن
                  تدبیر اقتصاد
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 تاراجبه ،کاهش ارزش پول داخل ،یجهان یبازارها

 یطبقات فاصله گسترش جامعه، یعموم بودجه رفتن

 تیفعال یتبعات اقتصاد گریو ... از د فقر شیافزا و

 تیاست که در بلندمدت امن یکاغذ یهاشرکت

 یرا برا نهیخطر انداخته و زمکشور را به یاقتصاد

  .آوردیبر کشور فراهم م نیریسلطه سا

راهکار ارائهو  بندیجمع
های کاغذی، شرکتی هستند که واقع شرکتدر

گونه حضور خارجی ندارند و تنها بر روی کاغذ هیچ

گیری ساز شکلاند. دالیل متعددی زمینهثبت شده

جمله عدم نظارت هایی هستند، ازچنین شرکت

د خالءهای قانونی ها، وجوصحیح بر ثبت شرکت

بسیار و مشکالت سیستم احراز هویت افراد متقاضی 

هایی ثبت شرکت. گسترس فعالیت چنین شرکت

اند، مانند: فرار دنبال داشتههای بسیاری بهآسیب

مالیاتی، کاهش منابع مالی دولت، کاهش رفاه عمومی 

خود امنیت اقتصادی کشور را نوبهو ... که هر یک به

سازد. راهکارهایی جهت جه میبا تهدید موا

شرح ها بهگونه شرکتجلوگیری و کاهش فعالیت این

 زیر است: 

: هانظارت بر ثبت شرکت یستمس تقویت -

کشورها  برخی ازر طور که بیان شد دهمان

هایی وجود دارد که مردم هنگام بستن سازمان

توانند با مراجعه به آن قرارداد با شرکتی خاص، می

ها اطالعات کاملی در خصوص فعالیت سازمان

رو همیناز دست بیاورند.شرکت مورد نظرشان به

شود سازمانی در این زمینه متولی انجام پیشنهاد می

ها را امی شرکتاین مسئولیت شود و اطالعات تم

صورت جامع گردآوری نموده و در یک سایت به

شده قرار دهد تا افراد بتوانند در مواقع بندیطبقه

صورت لزوم با استعالم از سایت مذکور و یا به

حضوری اطالعاتی در خصوص شرکت مورد نظر 

 دست آورند. به

طور که همان: یتهو احراز سیستم ایرادات رفع -

ساز تأسیس از دالیلی که زمینهگفته شد، یکی 

های کاغذی است عدم جامعیت سیستم احراز شرکت

هویت در زمان اقدام افراد برای ثبت شرکت است. 

های رئیس قوه قضائیه باید رو طبق گفتههمیناز

ویژه اداره ثبت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و به

ها همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شرکت

کنند، در ناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز میش

ها و مؤسسات، هویت و اصالت شرکت ثبت شرکت

 یا مؤسسه را احراز نمایند.  

بسیاری : یالتتسه یدر اعطا ینظام بانک کنترل -

تنها از هویت و های کاغذی و صوری نهاز شرکت

ده کنند، بلکه با استفامنابع مالی افراد سوءاستفاده می

های کالن در از مدارک آنان اقدام به دریافت وام

نظام گردد رو پیشنهاد میهمیننمایند. ازها میبانک

گونه که بانکی نیز در اعطای تسهیالت باید همان

های الزم را برای اعطای توانایی افراد و ضمانت

ها در کند، توانایی شرکتلحاظ می را تسهیالت

نین وثایق مورد نیاز را بازپرداخت تسهیالت و همچ

به دقت مورد بررسی قرار دهد و ببیند که آیا سرمایه 

سسه، کفاف عمل به تعهدات مالی ؤو دارایی یک م

. از طرفی درصورتی که دهد یا خیرسسه را میؤآن م



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

شرکت هاى کاغذى و مالحظات امنیت اقتصادى آن 
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ها تأسیس گردد، سازمانی برای ثبت سوابق شرکت

توان اطالعات این سازمان را از طریق سیستم می

ها متصل نمود تا در زمان الکترونیکی به سیستم بانک

ها های متقاضی سوابق آناعطای تسهیالت به شرکت

برایشان مشخص باشد. 

ها و ارائه بر عملکرد شرکت نظارت -

 ینظارت یستمس یک أسفانهمت: یادوره یهاگزارش

 به. ندارد وجود هاشرکت بر یوستهمستمر و پ

 شرکت ثبت به اقدام شخصی که زمانی عبارتی

.. .مدت بر محل شرکت وکوتاه نظارتی نماید،می

 یگراما بعد از ثبت شرکت د گیرد،یصورت م

و  گیردیبر عملکرد شرکت صورت نم ینظارت

در  یعتاًطب .شوندیها به حال خود رها مشرکت

 یساقدام به تأس یانسودجو برخی یطیشرا ینچن

 یرقانونیغ هاییتبا فعال یصور یهاشرکت

 ینظارت گرددیم یشنهادرو پینهم. ازنمایندیم

و  یردها صورت گمستمر بر عملکرد شرکت

 در وآنان منتشر شود  یتاز فعال یاگزارشات دوره

 برداریکاله هرگونه از تا گیرد قرار عموم دسترس

 انتخاب در کامل آگاهی با و بمانند مصون...  و

   .نمایند عمل فعالیتی انجام برای شرکت

پیشنهاد : هاآن اعتبار اعالم و هاشرکت بندیرتبه -

شود، در کنار نظارت مستمر بر فعالیت و عملکرد می

ها، بر اساس معیارهای استاندارد جهانی از شرکت

بندی از چگونگی عملکرد مطلوب شرکت، رتبه

ها ها انجام شود و شرکتعملکرد و فعالیت شرکت

بندی شوند. در صورت طبق حیطه فعالیت خود طبقه

تحقیق و انتخاب یک  انجام چنین اقدامی، مردم هنگام

راحتی شرکت برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی به

بندی صورت گرفته و مشاهده با مشاهده رتبه

توانند نسبت به انتخاب پارامترهای مورد بررسی، می

گیری کنند. همچنین از یا عدم انتخاب شرکتی تصمیم

های صوری در امان گزند کالهبرداران پشت شرکت

 مانند.می

 منابع
های کاغذی ترفندی برای گزارش شرکت−

کالهبرداری میلیونی، مصاحبه با معاون مبارزه با 

 جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی کشور.

 شماره مالیات، ملی درگاه مالیاتی، امور سازمان−

3982. 

 یران،در ا یاتیمال ، فرار1392و همکاران،  صمدی−

آن. میزان برآورد و آثار علل، بررسی

− hamshahrionline.ir 

−  https://karmento.ir/posts/kVpzgqK 

− https://tirvand.ir/encyclopedia 

− https://sepkad.ir/faktorsori 

− http://poyahesab.ir 
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