
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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ثبت سفارش یندفساد در فرا
1ياسر سليماني

چكيده
هاي اخير باعث شده تا درعدم نظارت بر نحوه تخصيص ارز، در كنار انحصار در واردات براي عده قليلي، در سال

اختالف گيري فساد فراهم شود و امنيت اقتصادي كشور مورد تهديد قرار گيرد.هاي شكلفرايند ثبت سفارش زمينه
داده يصتخص يارزها يريو رهگ يريتتا عمالً مد موجب شد يافته،واردات تحقق يزانثبت سفارش و م ينب يباال

داده شده، يصتخص يارزها يرشفافغ يثبت سفارش بر ابهامات و روندها ي،كنون يتشود. در وضع معنايشده ب
قيمت همچنين و ايكاالهاي واسطه قيمت شودمي و فرايند ثبت سفارش باعث  واردات در انحصار افزوده است.

هاكنترل بازار يبرارا شود و توان دولت  يداخل) دچار نوسانات اساس يدتول كاالهاي يمتق يجه،(در نت اوليه مواد
ارز يصتخص يمانند محدودساز ييراهكارها رو،ازاين شدت كاهش دهد.بهگرفته تا بازار خودرو  ييمواد غذا از بازار
يد،ورود واردكنندگان جد يبرا يادار يسازوكارها يل، حذف انحصار و تسهياساس يكاالهارخي بدر  يتومان 4200

يداتمنظور كاهش تهدارز به افراد فاقد اعتبار به يصو عدم تخص ياصالح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطالعات
.شوديم يشنهادكشور از جانب مشكالت انحصار واردات و ثبت سفارش در كشور پ ياقتصاد يتامن يداخل

.ي، خودرواساس يفساد، ثبت سفارش، انحصار واردات، نرخ ارز، كاالها واژگان كليدي:

مقدمه
در اقتصاد كشور،آفرين هاي عمده رانتيكي از كانال

تأثير اختالفبخش واردات است كه همواره تحت
بين قيمت بازاري ارز و قيمت رسمي آن و مشكالت

هايجويي) طي دههناشي از آن (فساد مالي و رانت
گذشته بوده است. بعد از خروج آمريكا از برجام،

نتيجه،حمايت از واردات كاال و در منظوربهدولت 
تومان اعالم 4200كنترل تورم، نرخ رسمي دالر را 

اختالف در قيمت بازاري و قيمتها در اين سال. كرد
پوشي ازكه چشم و هست هبودي قدربهرسمي دالر 

هاي عظيم حاصل از اين اختالف برايسود
رسد.نظر ميواردكنندگان انواع كاالها غيرممكن به

y.soleymani@isu.ac.irيران، تهران، ا)ع(دانشگاه امام صادق  يتدفاع و امن يحكمران يشكدهعضو اند. 1

ميزان رانت دريافتي از اين اختالف قيمت با كاهش
،كنندتوماني دريافت مي 4200تعداد كاالهايي كه ارز 

تا حد زيادي كاهش يافته است، اما در مورد برخي
وجود چنين رانتيويژه كاالهاي اساسي اقالم به

همچنان پابرجاست.
هاي اصلي دسترسي به چنين رانتي،يكي از كانال

مصاديق از يكيشود. ثبت سفارش فراهم مياز طريق 
و ثبت سفارش واردات در انحصار در كشور، فساد

امكان و . وجود انحصار در وارداتبرخي كاالهاست
واسطهبه تنها براي عده قليلي ثبت سفارش

قادر به برهم زدن نظم بازار،، برخورداري از رانت
باد رسنظر ميبه كاالهاست. يو گران يمتنوسانات ق



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

فساد در فرایند ثبت سفارش
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طرح ثبت سفارش كاال، يها از اجراگذشت سال
عامل فساد يكتنها اهداف آن محقق نشده بلكه به نه

ثبت سفارش بدل شده است. يدر تجارت خارج
دليل سروكار داشتن با حجم بااليواردات به

معامالت ارزي بسيار مورد توجه سودجويان و
طلبان بوده و هست.فرصت

له، سعي شده تا در اينئبا توجه به اهميت اين مس
زايهاي رانتنوشته، وضعيت ثبت سفارش و كانال

تجزيه و تحليل قرارهاي مختلف مورد آن در حوزه
و ياقتصاد ي،ات اجتماعبا اشاره به تبع ،. سپسگيرد
يشياندضرورت چاره ،انحصار در واردات ياسيس
يانحوزه ب ينموجود در ا يدهايمقابله با تهد يبرا

از مباحث يبندجمع هئبا ارا يت،نهاو درشود 
اين يدهايتهد يفتخف يبرا ييشده، راهكارهامطرح

.شوديم هئارا موضوع

ثبت سفارشزاي هاي رانتكانال. 1
قانون مقررات يينامه اجرايينآ 5موجب ماده به

در سال يرانوزيئتواردات و صادرات كه توسط ه
يهاكاال يهشده است، ورود كل يبتصو 1373
موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود يواردات

نامهيينآ ينطبق ا يدواقع بااز وزارت صمت است. در
عامل پس از ارائه يهادر بانك ياعتبار ارز يشگشا

ثبت. يردثبت سفارش توسط واردكننده انجام پذ
يقو از طر يصورت دستبه 1387سال  سفارش تا

از اما گرفت،يبازرگانان انجام م يمراجعه حضور
سامانه استفاده ازبا سعي شد تا  1388خرداد سال 

يكيالكترون يستمس sabtaresh.tpo.irثبتارش 

و ثبت سفارش شود حضوري يستمس يگزينجا
.ساماندهي شود

ارش و حضورسف استفاده همزمان از سامانه ثبت
تافيزيكي بازرگانان براي ثبت سفارش ادامه داشت 

از ياديو اتصال تعداد ز يسازهمسانبا هدف  كهينا
در، يدولت يهاحوزه تجارت دستگاه يهاسامانه
ترسدر دس ينسامانه جامع تجارت آنال 1395مرداد 

يبرداراز آن بهره يطور رسمكاربران قرار گرفت و به
مثل ثبت سفارش يشد. اكنون تجار و بازرگانان، امور

يورود و استعالم كارت بازرگان يكاال، اخذ مجوزها
ntsw.irبه آدرس سامانه  ينخود را با استفاده از ا

سامانه توسط مركز توسعه تجارت ينا .دهنديانجام م
شده تا با قاچاق ياندازراه صمتوزارت  يكيالكترون

يه مقابله شده و مبادالت تجارصورت هوشمندانبه
ثبت شود. يريو شفاف، رهگ يقانون يدر بستر

يفهدو وظ 70دهه  يابتدا يسفارش پس از بحران ارز
بر يتمحدود يجادا يلهوسبازار به يمعمده اعم از تنظ

يريرهگ يتقابل يجادو ا ييواردات و شناسا يزانم
حال چنداناينبات، عهده گرفته اسارز را بر يانمتقاض

وريطدر دسترسي به اين اهداف موفق نبوده است، به
خصوص پسو به يراخ هايثبت سفارش در سالكه 

عامل فساد در يككشور به  يهعل هايماز اعمال تحر
يبرا ييبدل شده است و فضا يتجارت خارج

زمينه .آورديفراهم م ييزاو رانت يبازباند
ثبت سفارش را در دو قالب كلي گيري فساد درشكل
با وجود در شكل نخست آن،توان بيان كرد. مي
برخي كاالها ثبت سفارش برايرسد نظر ميبه ،كهاين
يتنها برا يدسترسدر عمل ، اما استعموم آزاد  براي



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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سازو اين موضوع زمينه استپذير امكان افراد خاصي
انحصار مانند هاييمثال .فساد در ثبت سفارش است

،1فرد يك توسط طيور و دام واردات در درصدي 60
2نفر يك توسطگندم و ذرت تنها  واردات انحصار در

توسط يختهترار يايذرت و سو واردات در و انحصار
موضوع ثبت سفارشيا  هاست.آن ةجملاز 3نفر 2

با وجود ممنوعيت واردات و خارجيخودروهاي 
ي ديگر ازنوع، عدم ثبت سفارش در يك برهه زماني

واسطه رانت اطالعاتي شكلفساد است كه به
واردات يتبه ممنوع يدو ماه منته يط .گيردمي

برابر ين، ثبت سفارش چند1396خودرو در سال 
كه يداشت. در مدت زمان يشنسبت به قبل افزا

و در دستور كار دولت قرارواردات خودر منعمصوبه 
يددستورالعمل جد يداشت، واردكنندگان از ماجرا

ثبت سفارش وقفهيواردات خودرو با خبر شدند و ب
موضوع ينخودرو و واردات خودرو را آغاز كردند. ا

است. يدهنده رانت اطالعاتنشان
گردد كهاي برميگمشده يارزهانوع دوم فساد، به 

ها در كشور رخ داد. ارزسفارشواسطه ثبت به
تعلق ييهااست كه به ثبت سفارش يگمشده ارز

ابهامات ثبت اند.به واردات نشده يلكه تبد گيرديم
واسطهبه ياست كه اگر شخص يقدرسفارش كاال به
يگربه عبارت د يامصرف و باريك يكارت بازرگان
كند ياقدام به ثبت سفارش يااجاره يكارت بازرگان
را وارد نكند، ييثبت سفارش، كاال يافتو پس از در
ياررا در اخت يمقابله با آن ابزار يبرا يبانك مركز

نام «مدلل» است، عيار آنالين.درصد انحصار در واردات دام و طيور در اختيار يك شخص به 60)، 1397كريمي قدوسي، جواد (تير  .1
.1243545)، انحصار واردات گندم و ذرت در دست يك نفر، خبر آنالين، كد خبر: 1398موسوي الرگاني، سيدناصر (فروردين  .2
نفر. 2)، انحصار واردات «ذرت و سوياي تراريخته» در دست 1397خبرگزاري تسنيم (مرداد  .3

انجام واردات ياست كه فرد برا يدر حال اين ندارد.
نامهاجازه نامه،يمهپروفرما، ب ي،فرم بانك يهملزم به ته

يتواند تعهديابزارها نم يناز ا يكيچاما ه ،است .و..
خاللدر  باشد. يبانك ياز ارزها يحاستفاده صح يبرا

ناشي يبحران ارز واسطهبه 1398و  1397هاي سال
كاالها بسياري از هاي آمريكا، دريمبازگشت تحر از
ثبت سفارش يزاناز م تريينپا يارواردات بس يزانم

در بازار ارز آزادارزهاي گمشده يا  بوده است. شده
يازارز مورد ن ينتأم يبرا يبه محلرفتند يا  به فروش

تنهادند، زيرا ش يلقاچاق تبد يورود كاالها يبرا
ارز قاچاق، ثبت سفارش ينتأم يبرا يمنبع داخل

،تأمين شود يروناز ب از آن ياست. ممكن است بخش
ينمأارز از محل انجام ثبت سفارش ت يناما عمده ا

يزانثبت سفارش و م ينب ياختالف باال .شوديم
و يريتموجب شده تا عمالً مد يافته،واردات تحقق

شود. در معنايشده بداده يصتخص يارزها يريرهگ
يثبت سفارش بر ابهامات و روندها ي،كنون يتوضع

داده شده، افزوده است. يصتخص يارزها يرشفافغ
نواقص فني موجود در سامانه جامع ،در اين بين

ثبت فرايندگيري فساد در لتجارت، زمينه شك
سامانه ثبت سفارشسفارش را فراهم كرده است. 

را ييشده كه بازرگانان تنها كاال يطراح ياگونهبه
اش را داشتهثبت سفارش كنند كه اجازه تواننديم

كه ياستثنا دارد؛ در صورت يكشده باشند. قاعده گفته
باشد، يديشركت تول يكمتعلق به  يكارت بازرگان
كه در شوديم) 00در كد دو صفر ( يتمجاز به فعال
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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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ييآن است كه هر كاال يمعناسامانه ثبت سفارش به
موضوع اين ثبت سفارش كند. توانديرا كه بخواهد م

حساباز مشكالت سامانه ثبت سفارش به يكي
تمام بازرگانان از آن مطلع هستند. به يباًكه تقر آيديم

در يديدام به ثبت شركت تولاق يمنظور برخ ينهم
كارت يافتو بعد از در كننديتر مكوچك يشهرها
كه ييشركت ثبت شده، هر كاال يبرا يبازرگان

.كننديبخواهند وارد كشور م
عنوانثبت سفارش به ها،در اين سال طور كليبه
مثابهواردات كاال به فرايندمرحله از مراحل  يك
همين برو  ه استكردمد عمل امجوز ناكار يك

اساس در ادامه به وضعيت ثبت سفارش كاالهاي
پرداختهها مختلف و تخلفات انجام گرفته در آن

شود.مي

و اساسي كاالهايثبت سفارش وضعيت . 2
فساد در اين حوزه

يهر دولت ياصل هاييتاز اولو ياساس يكاالها
ارز يصواردات (در قالب تخص يارانه ياعطا يبرا

يفيو ك يكم يارتقا يراز روند،يشمار م) بهيدولت
و يتمقبول يشخانوارها در افزا يسبد مصرف

و در كنديم يفاا ييها نقش بسزادولت يتمحبوب
ياساس ياز واردات كاالها يتراستا، حما ينا
حفظ و يجه،نتدر كنترل نرخ تورم و در توانديم

مردم از يتخانوارها و رضا يبهبود سبد مصرف
يبا وجود تالش دولت برا باشد. يرگذاردولت تأث

ياقالم مصرف ينمردم در تأم يدحفظ قدرت خر
ي به وارداتتومان 4200ارز و تخصيص  ياساس

يمتق يدشد يشاز افزا يشواهد حاك ،اين اقالم
اقالم در يشدن برخ يابنا يو حت ياساس يكاالها
مختلف است. يهابرهه

هاي كاالهاي اساسي راعلت تشديد قيمت
توان به واردكنندگاني نسبت داد كه كاالهايمي

اساسي را با ارز دولتي وارد و در انبارهاي خود
اند. اين واردكنندگان با علم به اختالفاحتكار كرده

منظوربهقيمت فاحش نرخ ارز رسمي و بازاري 
شدهتمامبه قيمتي باالتر از قيمت  فروش اجناس

كنند بيشترين(برحسب قيمت ارز بازاري)، سعي مي
رانت ممكن را از طريق وقفه در تزريق اجناس وارد

قيمت كاالهاي يشافزادست آورند. شده به بازار به
صادرات مجدد يدهاز پد توانديم اساسي همچنين

نشأت گرفته يزكشور ن ياز مرزها ياقالم اساس
شود،يحاصل م يكه از شكاف ارز يرانتباشد. 

را به ياساس يكاالها ناست كه واردكنندگا يقدربه
ارزان يوارد شده با ارز دولت يصادرات مجدد كاالها

يقطر ينو از ا كنديم يبترغ يههمسا يبه كشورها
رو،ين. ازاآورديوجود مها بهآن يبرا يميسود عظ

حاصل يكه از شكاف ارز يرانت
است كه يقدربه شود،يم

را به ياساس يكاالها نواردكنندگا
وارد شده با يصادرات مجدد كاالها

يههمسا يارزان به كشورها يارز دولت
سود يقطر ينو از ا كنديم يبترغ
.آورديوجود مها بهآن يبرا يميعظ



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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يقكه قبالً از طر ياساس يكاالها يمسئله كمبود برخ
با مشكل شد،يكشورها برطرف م يگرواردات از د

راستا، عرضه دچار كمبود ينشده است. در ا جهموا
وجودبه ياساس يتقاضا در كاالها يشو افزا شوديم
يكاالها يمتاز اندازه ق يشب يشو باعث افزا آيديم

ين. اشوديتقاضا م فشار يشدر اثر افزا ياساس
ات در موردبه كرّهاي گذشته در سالموضوع 

كهيحالدر ست،رخ داده امختلف  يكاالها
يارز دولت يتوجهقابل يراقالم مقاد ينواردكنندگان ا

.كننديم يافتواردات در يبرا
گوشت قرمز در داخل يدكه تولبا آن ،براي مثال
مصرف است و كشور يازبه مقدار ن يباًكشور تقر

يبه واردات آن ندارد، اما بررس يآنچنان وابستگ
يزانم يشترينكه ب دهدينشان م يگمرك يآمارها

خوراك دام رداتواردات در بخش دام مربوط به وا
است. يو گندم دام ياذرت، جو، كنجاله، سو يعني

اين موضوع در مورد گوشت سفيد يعني مرغ نيز
خصوص توليد گوشترطوري كه دصادق است، به

مرغ وابستگي جدي به واردات وجود ندارد، اما
همانند بخش دام، بخش طيور نيز وابستگي شديدي

هاي وارداتي خوراك طيور يعني ذرت وبه نهاده
و يخوراك دام وارداتاگر  كنجاله دارد. بنابراين

و سفيدگوشت قرمز  يددچار مشكل شود، تولطيور 
ييرتغ ينمتأثر از ا يزن ييفاخودك يبتبع آن ضرو به

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه خواهد بود.
هاي وارداتي خوراك طيورهرگونه تغيير در نهاده

از عنوان يكيمرغ بهبر ميزان توليد تخم
يرانيان نيزا يهاسفره ياجزا ينترمصرفرپُ

هاي دامي باتمام نهاده تقريباًاثرگذار خواهد بود. 
دليلشود ولي بهتوماني به كشور وارد مي 4200ارز 

عدم وجود شبكه توزيع سالم، بخش زيادي از اين
شود و با قيمت باالها به بازار آزاد وارد مينهاده

به اذعان مقامات .رسددست دامدار و مرغدار ميبه
ياربس يدام يهاواردات نهاده فرايندداخلي، 

.شوديم يدهاست و در آن رانت و فساد د يختهرمبه
در يرانا يورانجمن ط يسال جار ماهدر مردادحتي 
دادن به يانجمهور، خواستار پايسئبه ر يانامه
4200و اختصاص دالر  يحيارز ترج ياستس

واردات نهاده خوراك دام شده است. يبرا يتومان
پس از گذشت اين انجمن اعالم كرده است كه

واردات يبرا يتومان 4200ها از اختصاص ارز سال
انديدهرس يجهنت ينا به يور،نهاده خوراك دام و ط

نداشته، يدتول يبرا يسود يچتنها هارز نه ينكه ا
تومان يلياردو هزاران م يانبلكه موجب ضرر و ز

كنندهيدفساد و رانت شده كه دود آن به چشم تول
و مردم رفته است.

تومان از 4200اگر ارز  با اين استدالل كهدولت 
يدياز هاييشها افزايمتواردات حذف شود، ق

يايارانهارز  ينا يصخواهد داشت، همچنان به تخص
است كه اختصاص يله در حالئمس ين. ادهديادامه م

و يدكنندگاناز دوش تول يتنها بارنه يحيارز ترج
انحراف، يهاينهكنندگان برنداشته، بلكه زممصرف

يخصوص هاييربخشرا در تمام ز يفساد و سوداگر
فراهم آورده است. يو دولت

كه متولي اصلي واردات اقالم اساسي بهبا اين
دولتي بازرگاني كشور دو شركت دولتي تخصصي



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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روند،ميشمار به 2دام امور پشتيباني شركت و 1ايران
دادن صورتبه عمدتاً هاشركت اين واردات روش اما

انجام واردكننده هايشركت به سپاريبرون و سفارش
سفارش تنها دولتي هايشركت اين واقعدر شود؛مي

و دهندمي واسطه هايشركت به را واردات ميزان
نقشي هيچ نهايتدر نامناسب، سازوكارهاي دليلبه
درواقع، .ندارند محصوالت وارداتي مبادي تعيين در

تنظيم در دولت اجرايي بازوي عنوانها بهاين شركت
دامي، هايكاالهاي اساسي خوراكي و نهاده بازار

در را نياز داخلي تأمين و پاييني از واردات درصد
تنظيم اند درنتوانسته بايد كه طورآن دارند و دست
واردات انحصار عمالً و كنند ايفا مؤثري نقش بازار

در سويا كنجاله همچون اقالم اساسي و محصوالتي
بخش هاي خاصي است كهو شركت افراد دست

يمتنظ ينهدر زم گذاريياستعالوه بر س ي،نفوذ وزارت جهاد كشاورزرپُ يهامجموعهيراز ز يكيعنوان ) بهGTC( يرانا يدولت يشركت بازرگان .1
واردات را برعهده دارد. يقاز طر ياساس يكاالها يكاستراتژ يرذخا يو حفظ موجود ينتأم يفهوظ ي،اساس يكاالها يعو توز ينگهدار يد،بازار، خر

جمله: گندم، برنج، روغنكشور از يحساس و ضرور ي،اساس يكاالها يعحمل، واردات و توز يد،شركت آمده است كه خر ينا يفشرح وظا در
متداول مانند ياز ابزارها يدشركت بوده و با ينبرعهده ا ي،داخل يداتخام، شكرخام، گوشت مرغ و گوشت قرمز ... در صورت عدم كفاف تول

وزارت يكتفك يدولت برا يهاكه تالش ييمنظور استفاده شود. از آنجا ينا يو فروش و ... برا يدخر يارحق اخت ي،آت يبازارها ي،نقد يبازارها
به وزارت صمت، به اهداف ياز وزارت جهاد كشاورز يرانا يدولت يزرگاننبرد، دولت تالش كرد با انتقال شركت با ييجااز صنعت راه به يبازرگان

يعال يشورا يموجود آورد. با تصمرا به ياديز يحواش 1398انتقال در سال  يناما ا يابد،بازار دست  يكاال و سامانده يعتوز يد،ه تولينخود در زم
بود به وزارت صنعت، يعهده وزارت جهاد كشاورزبر يبازرگان ينهكه در زم ياراتياز اخت يقرار شد كه برخ ي(سران قوا) و موافقت رهبر ياقتصاد
همه يصمت در امور بازرگان يرجا متمركز شود و قائم مقام وزيكدر  يبازرگان هاييتاساس مقرر شد تمام فعال ينو تجارت، برگردد. بر ا نمعد
يهابه وزارت صمت، با مخالفت ياز وزارت جهاد كشاورز يرانا يدولت يانتقال شركت بازرگان كهيندار شود. با اعهده ينهزم ينرا در ا ياراتاخت

و مصوبه شد. يبموضوع را تصو ينمجلس همراه بود، اما در جلسه سران قوا ا يندگانگسترده كارشناسان و نما
است. در يوابسته به وزارت جهاد سازندگ يهااز شركت يكيآغاز كرده  1376شركت پشتيباني امور دام كشور كه فعاليت خود را از سال  .2

يتبا رعا ينيو پروتئ ياو صادرات مواد علوفه يازدر جهت واردات اقالم مورد ن يشركت آمده است كه انجام خدمات بازرگان يناساسنامه ا
آن، مباشرت در امر صادرات و واردات سازييرهو ذخ يوانيح ينيو محصوالت پروتئ يو داخل يعلوفه واردات يعفروش و توز ،مقررات مربوط

يفآن جزو وظا سازييرهو ذخ يوانيح ينيو محصوالت پروتئ يو داخل يعلوفه واردات يعها و فروش و توزو گوشت و متفرعات آن يوردام و ط
)يكشاورز يبخش بازرگان هاييت(فعال يبخش كشاورز يفقانون تمركز وظا ياراتانتقال اخت يدر راستا 1398 السشركت است. در مرداد  ينا

شده، انتقال شركتانجام هاييزنيبه وزارت صمت منتقل شود كه بر اساس را يزشركت ن ينبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود ا
بازداشت شد. يامور دام به اتهام اخالل در نظام اقتصاد يبانيشركت پشت يرعاملمد 1398در مهر ماه  كهينشد. تا ا يامور دام منتق يبانيپشت

همچنين بنابه .كنندمي تأمين را بازار اي ازعمده
،يس ديوان محاسبات كشورئهاي مانند رادعاي مقام

سفارش ثبت اطالعات در دولت يازدهم و دوازدهم
موضوعات جزو كشور در هاپرداخت مكانيزم و

رو، دستيابي بهازاين .آمده است حساببه محرمانه
بسياري از آمارها و اطالعات در اين زمينه به سختي

گيرد.انجام مي

و فساد در اين حوزه ثبت سفارش خودرو. 3
هاي فساد در زمينه ثبتترين پروندهيكي از جنجالي

1395تيرماه در . سفارش، مربوط به خودرو است
جمهور، وزير صمت را ملزم بهمعاون اول رئيس

تدوين دستورالعملي براي ايجاد محدوديت و
منظور كنترل افزايشمديريت واردات خودرو به



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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هاي خارجي برايواردات و الزام شركت
13مورخ كرد. گذاري در توليد داخل كشور سرمايه

، شرط ثبت سفارش خودرو منوط به1395ماه دي
داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش

ييضابطه توانا ينخارج از ا يفرد يچو ه شودمي
جود ابالغبا و ثبت سفارش خودرو نخواهد داشت.

در 1395 دي 22 يختا تار آن ياجرا اين دستور،
در اين مدتافتاد و  يرسازمان توسعه تجارت به تأخ

د.هزار خودرو ثبت سفارش ش 34از  يشب
، سازمان توسعه1396 تير 24در  يعنيچند ماه بعد 

يچاعالم كرد ه طور رسميبهتجارت وزارت صنعت 
امكان ثبت ي،رسم يندگاننما يحت يامجموعه يافرد 

بعد از. واردات خودرو نخواهند داشت يسفارش برا
سازمان ،از اين محدوديت ماهششحدود  اجراي

يخودروها يصامكان ترخكه  كنديگمرك اعالم م
يدشدهصادره و تمد يهااز محل ثبت سفارش يسوار

وجود ندارد 1396 ماهيد 9 يتلغا 1396 يرماهت 28از 
خودرو 6481 ي،جعل يهاثبت سفارش يلدلو به

وقت يساند. رئقاچاق شده يمشمول مقررات كاال
ثبت سفارش يتسازمان توسعه تجارت هك شدن سا

كهحاليكرد، در موضوع اعالم ينا يلخودرو، را دل
يطمت و پليس فتا وزارت صهاي بعدي در ماه
بررسي .كردندرا رد هك سامانه موضوع  اييهاطالع

انجام گرفته در اين زمينه به وزارت اطالعات تخلفات
ينبنابر گزارش وزارت اطالعات امحول شد و 
و اخالل يرقانونيغ يهاثبت سفارش يقتخلف از طر

واردات خودرو و خروج يددر بازار موجب تشد
يشكاذب و افزا يتقاضا يجادگسترده ارز از كشور، ا

نامشروع و بروز يكسب سودها يمت،ق رويهيب
.در حوزه ثبت سفارش شده است يدالل يدهدپ

ثبت سفارش، يخدر تار يدستكار يقتخلفات از طر
مورد سفارش و تخلف در نحوه يدر عنوان كاال ييرتغ

گزارش ين. در ابودو زمان پرداخت وجه انجام شده 
در تخلفات ثبت سفارش يردرگ ياصل يهاگروه

يكاركنان وزارت صمت، تعداد يخودرو شامل برخ
كارشناسان زاز واردكنندگان خودرو و چند نفر ا

از يبانيپشت يطرف قرارداد برا اييانهشركت را
ند.شد يسامانه ثبت سفارش معرف

بعد از بازگشت ممنوعيت ثبت سفارش خودرو
اما ،شته استه دامكنون اداتا، 1397ها در سال تحريم

ه طرحي تحت عنوانئمجلس شوراي اسالمي با ارا
در شهريور سال جاري، واردات خودرو» ي«آزادساز

است. الزم بهواردات خودرو دنبال آزاد كردن به
يادآوري است كه اين طرح با وجود تصويب در
مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده و

ينظر شورا ينمأتدنبال يع مجلس بهصنا يسيونكم
خصوص آزادسازيدر سمجل مصوبه. است نگهبان

هاياتفاق مشابه سال به احتمال زيادواردات خودرو 
كهاين مصوبه با. در اين خواهد كردگذشته را تكرار 

امكان ثبت سفارش براي واردات خودرو مردم عموم
را خواهند داشت، اما محل تأمين ارز آن از طريق

اي كه باعثلهئمس .عنوان شده استودرو صادرات خ
تعدادشود ثبت سفارش خودرو تنها براي مي

توليدكنندگان و پذير باشد.معدودي امكان
تنها دو شركت در حال حاضرصادركنندگان خودرو 

چنانچهخودرو هستند كه خودروساز سايپا و ايران



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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ترتنگها واگذار شود، حلقه انحصار واردات نيز به آن
هاي خودروساز با اينواقع شركتدر ؛خواهد شد

هايراهكار بعيد است امكان صادرات را براي شركت
واردكننده فراهم كرده و مستندات و مدارك
خودروهاي توليدي را براي صادرات در اختيار

.ها و اشخاص حقيقي و حقوقي قرار دهندشركت
واردات خودرو» ي«آزادسازطرح با بنابراين 

بار ديگربازار خودرو ثبت سفارش فساد در  ،مجلس
يهاو فروش برگه يدخر يعني. شكل خواهد گرفت

گذشته رونق يهاثبت سفارش خودرو همانند دوره
كنديتنها خودرو را ارزان نمله نهئمس ينكه ا گيرديم

خودرو يمتقي باعث افزايش تاحتمال دارد حبلكه 
محدود توان يادوباره تنها عده اين مصوبه با .شود نيز

نيزثبت سفارش خودرو را دارند. البته در گذشته 
ثبت سفارش يبرا ، خيل عظيمي از مردمبود ينچن

افراد يتنها برا ياما دسترس ،كردنديخودرو اقدام م
فساد در بازار يشافزا ينكه ا شديباز م خاصي

.همراه داشتخودرو را به

اقتصاديمالحظات امنيت . 4
انحصار دركه  داننديم يخوببه ياقتصاد متخصصان

از يتعداد يا يكصفر تا صد  ينتأمثبت سفارش و 
هم توسطآن ويژه مواد غذايي،كاالهاي اساسي به

ضربات استاز واردكنندگان، قادر  يتعداد محدود
امنيتامنيت اقتصادي و همچنين به  به ناپذيريجبران
بخش حاضر حال در كهاين به توجه (با كشور غذايي

واردات طريق از كشور غذايي نيازهاي زيادي از
رسدينظر مبه رو،ينازا كند. وارد شود)،مي تأمين

جمله مواداساسي از وجود انحصار در واردات اقالم
اندك، ايتنها امكان ثبت سفارش براي عدهو  ييغذا
يهادولت، دستگاهجمله از ياز پشتوانه محكم يدبا

ينجادر ا البته،برخوردار باشد.  يافراد خاص يا يدولت
كاالهااز  يواردات برخ درانحصار شود، يادآوري مي

ياز كانال دولت تنها و ...) (چه مواد غذايي، چه خودرو
و ممكن است شودينم ايجادروابط خاص  يا
يازكه اقالم مورد ن يخارج يهاواسطه شركتبه

. بهيدوجود آبه كنند،يم ينرا تأم يرانيابازرگانان 
يهااز شركت يممكن است برخ يگر،عبارت د

كه تاجرانياز فروش محصوالت خود به  يخارج
خصوص در شرايطبهكنند.  يخوددار شناسند،ينم

هاي گذشتهله نسبت به سالئتحريمي كشور اين مس
تر شده است.سخت
واردات در ثبت سفارش و انحصار كهاين از فارغ

معضل اين جدي عواقب شود،مي ايجاد كانالي چه از
غيرقابل كشور اقتصادي و امنيت غذايي امنيت بر

شودمي باعث واردات در انحصار. است پوشيچشم
اوليه مواد قيمت همچنين و ايكاالهاي واسطه قيمت
داخل) دچار يدتول كاالهاي يمتق يجه،(در نت

كنترل يبرارا شود و توان دولت  ينوسانات اساس
گرفته تا بازار خودرو ييمواد غذا ها از بازاربازار
در انحصار مخرب تبعاتشدت كاهش دهد. به

زماني مختلف صنايع اياوليه و واسطه مواد واردات
هايبحران با كشور كه دهندمي نشان را خود

در واردات كه زماني زيرا شود، روروبه اقتصادي
شرايط در باشد واردكنندگان از اندكي عده اختيار
به را مردم نياز مورد اقالم توانندمي بحراني و ويژه



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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سبب طريق اينو از  بفروشند خود دلخواه قيمت
نهايي كنندهمصرف بر اقتصادي فشارهاي افزايش
.شوند
يهادر واردات نهاده انحصار توانمي زمينه اين در
وجود با. زد مثال و ثبت سفارش اين اقالم را يدام
صاحب افراد انحصار كشاورزي جهاد وزارت كهآن

رد طيور و دام هاينهاده بخش را در ثروت و قدرت
اين بازرگانان در جذب براي يزن يفراخوان و كرده
تعداد جزبه دهدمي نشان شواهد اما است، داده حوزه
(كه خاص هايشركت و افراد از شماريتانگش
حضور امكان ،)هستند خصوصينيمه يا دولتي بعضاً

و يادز هاييكارشكن يلدلبه حوزه يندر ابازرگانان 
مقاومت دليلاز حد وجود ندارد.  يشب يبروكراس
يبرا يدام يهاواردات نهاده انحصار صاحبان

يادشده،به حوزه  يگردبازرگانان  ودممانعت از ور
واردات در انحصار حفظ از كه است سودي حاشيه
حاشيهكه  يژهوبه شود،مي عايدشان دامي هاينهاده
بازار التهاب و برجام از آمريكا خروج با هاآنسود 
كهبه اين شكل . است داشته چشمگيري افزايش ارز

شوك با زمانهم دامي هاينهاده واردات انحصارگران
،يارز دولت يافتنرخ ارز) با در يصعود ير(س ارزي
يمتو به قكردند ميرا وارد كشور  يدام يهانهاده

يقطر ينو از ا فروختنديم يدكنندگانارز آزاد به تول
برابر ينكوتاه تا چند يكالن خود را در مدت يسودها

دادند. يشافزا
ارز نرخ به دامي هاينهاده واردات كه است بديهي

يهانهاده يمتق آزاد، ارز نرخ به آن فروش و ايمبادله
داده و عرصه را بر يششدت افزارا به يدام

از يگرد . بسياريتنگ كرده است يدكنندگانتول
دچار انحصار در واردات يشتر(كه پ ياساس يكاالها

از برجام و تحوالت بازار يكابا خروج آمر يزبودند) ن
و دچار ندداشت يدام يهامشابه نهاده يتيارز وضع

در يمتيتحوالت ق ينشدند. ا يمتيتحوالت ق
انحصارگران در يمنشان از سهم عظ ياساس يكاالها

يتيحما هايياستكاالها دارد و س ينا گذارييمتق
يبه كاالها ياارز مبادلهويژه اختصاص بهدولت (

ينا يصعود هاييمتقاست تنها نتوانسته ) نهياساس
در دست يبلكه به عامل ،كاالها را كنترل كند

يشترب يكسب سودها يانحصارگران واردات برا
يطي،شرا يناست كه در چن يهيشده است. بد يلتبد
مختلف از مواد غذايي گرفته تاشده اقالم تمام يمتق

ييكننده نهامصرف يبرا دارو، خودرو و غيره،
شاراق خريد قدرت و گرفته صعودي روندشدت به

كرده تضعيف را درآمدكم قشر ويژهبه جامعه، مختلف
.شكاف طبقاتي استگسترش كه اين به معناي  است
كه در يافراد شوديباعث م يشكاف طبقات يشافزا

ينقرار دارند از تأم يدرآمد يينطبقات متوسط و پا
يو از لحاظ روان شوندخود ناتوان  يشتيمع هايينههز

و ي. هرچه شكاف طبقاتيرندتحت فشار قرار گ
ييناز آن در طبقات پا يناش يروان هاييسرخوردگ
در عدالتييشود، احساس وجود ب يشترو متوسط ب

يشو ضمن افزاشود مي يشترها بجامعه در آن
مردم و ينب يقعم يبه شكاف ي،اجتماع هاييتينارضا

مكان وقوعا ترتيب، يناه . بشوديم يلمسئوالن تبد
يدر واكنش به شكاف طبقات يمردم اعتراضات

يت،نها. دريستوجود آمده در جامعه دور از ذهن نبه
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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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ضرورتگفت،  توانيم يادشده، مطالب به عنايت با
داخلي تهديدهاي تخفيف براي انديشيچاره

بازارهاي مختلف نشأت گرفته از انحصار در واردات
قليلي موضوعيو ثبت سفارش براي عده 

مربوط مسئوالن بيشتر توجه به است و ناپذيراجتناب
.دارد نياز

هاي پيشنهاديگيري و راهكارنتيجه
يانتظارات تورم يجادزمان با اهم 1397سال  يابتدا
سرعت يشاز برجام و افزا يكاخروج آمر يلدلبه

.دچار جهش شد بارهيكنرخ تورم به ،گردش پول
و بروز مشكالت هايمتجهش، باال رفتن ق ينا
در سطح كشور را ياجتماع هاييو ناهنجار ياسيس
از يريو جلوگ هايمتكنترل ق يبرا همراه داشت.به

4200ارز گسترش اعتراضات و آرام كردن بازارها، 
يدر دستور كار دولت برا يهمان ارز دولت يا يتومان
.گرفت قرار يواردات يبه تمام كاالها يصتخص

دليل تفاوت فاحش نرخ ارز رسمي با نرخ بازار،به
يزمان. كردندثبت سفارش اقدام  يبراخيل عظيمي 

از يفيط ياررا در اخت يحيكه دولت ارز ترج
يبرا ينينظارت و تضم و واردكنندگان قرار داد

بسياري از ثبت ،ارز فراهم نشد ينواردات كاال با ا
به دالرهاي گمشده خاتمههاي انجام گرفته سفارش

.نديافت
در كنار عدم نظارت بر نحوه تخصيص ارز،
هاي اخيرانحصار در واردات براي عده قليلي، در سال

هايثبت سفارش زمينه فرايندباعث شده تا در 
گيري فساد فراهم شود و امنيت اقتصادي كشورشكل

هرگونه تهديدي كه متوجه. گيردر مورد تهديد قرا
هايتواند هزينهامنيت اقتصادي كشور باشد مي

بسياري را بر كشور تحميل كند كه افزايش شكاف
طبقاتي، گسترش اقتصاد زيرزميني، افزايش

هاجمله اين هزينههاي اجتماعي و... ازنارضايتي
بحث يكبحث ثبت سفارش در ابتدا رود. شمار ميبه

و نوع واردات يزانآن م يقبود تا بتوان از طر يآمار
آن را رصد كرد، اما امروزه ثبت يفيتو ك يتو كم

يتگلوگاه شده كه محدود يكبه  يلسفارش تبد
طور قطعشود به يجادكند. هرجا گلوگاه ايم يجادا

رجا كه رانت باشد دبه رانت خواهد شد و هر يلتبد
خواهد گرفت. لشكآنجا فساد 

در ادامه راهكارهايي براي تخفيف تهديدات
داخلي امنيت اقتصادي كشور از جانب مشكالت

شود تا بتوانه ميئانحصار واردات و ثبت سفارش ارا
اميدوار بود كه در شرايط حساسي كه كشور در سايه

هاي آمريكا در آن قرار دارد، امنيت اقتصاديتحريم
داقل از طرف نيروهاي داخلي حاضر كمتركشور ح

مورد آسيب قرار گيرد.
به يتومان 4200ارز محدودسازي تخصيص -

4200تخصيص ارز : ياساس يكاالها برخي از
توماني به واردات كاالهاي اساسي رانت ارزي

اي از واردكنندگان كه به اين ارزهنگفتي را براي عده
ارزوجود آورده است. به ،ترجيحي دسترسي دارند

يفضع هايكاز ده يتبا هدف حما يتومان 4200
يشتارز بر مع يمتنوسانات ق يراز تأث يريو جلوگ

مردم اختصاص داده شده بود، اما از همان ابتدا به
گسترده رانت و فساد مبدل يعتوز يبرا ييمجرا



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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يناز كارشناسان بر ا ياريبس يلدل ينهم به .يدگرد
محدودسازي تخصيص ارزبا كه  هستندباور 

رانت و اختالف تورم و انباشت نهاده در ،ترجيحي
دليلبه لهئاين مس .رسديگمرك به حداقل ممكن م

نگراني از آثار تورمي حذف يا محدودسازي آن تا به
امروز به تعويق افتاده است. افزايش قيمت بسياري از

دهد كه آثار تورمي حفظ ارز ترجيحيميكاالها نشان 
آثار تورمي شديدتري نسبت به حذف ارز ترجيحي

شود كه محدودسازيرو توصيه ميدنبال دارد. ازاينبه
واردات كاالها و يبرا تخصيص ارز ترجيحي

يرهزنج يككه پس از ورود به كشور وارد  ييهانهاده
درد، به دست مصرف كننده برس يتاًتا نها شوديم يا

يمتدر آن مراحل ق . زيرادستوركار دولت قرار گيرد
و شوديم يدتول ينهكننده هز يينتع يقتدر حق يهسا

يكاال ياز هدفش كه ارزان ساز يحيآن ارز ترج
تواندر اين صورت مي. شودياست، دور م يينها

اميدوار بود كه از اين طريق هم آثار تورمي سياست
واردات كاالهاي اساسياعطاي ارز ترجيحي به 

خواري وويژه مواد غذايي تخفيف يابد و هم رانتبه
فساد ناشي از آن از بين رود.

يادار يسازوكارها يلتسهو انحصار حذف -
در حال حاضر در: يدورود واردكنندگان جد يبرا
يهانهاده يژهوو بهكاالهاي اساسي واردات  ينهزم
مشكالت توانديانحصار وجود دارد كه م ينوع يدام

كه يموارد ينتراز مهم يكيدهد.  يشحاضر را افزا
كرده، يرا انحصار يياقالم غذا يواردات برخ

است كه بر اثر آن ورود اييچيدهپ يادار ايسازوكاره
به ييبه بخش واردات اقالم غذا يدواردكنندگان جد

رسّيم مدتيطور عموم در طوالنو به يدشوار
يمراحل ادار شود،يم يهتوص رو،ين. ازاشوديم

يدورود واردكنندگان جد يمربوط به صدور مجوزها
شود كه يسازمانده ياگونهبه يياقالم غذا

زماندر مراحل محدودتر و مدت يدجد اردكنندگانو
واردات اقالم يمجوز برا يافتكمتر موفق به در

شكالت موجودبود كه م يدوارشوند تا بتوان ام ييغذا
به بخش واردات يشترب يدر واردات با ورود رقبا

.يابد يفتخف يياقالم غذا
جامعسامانه : سامانه جامع تجارت اصالح-

يبا گمرك جمهور يجهت عدم هماهنگبهتجارت 
و گاهيبواختالل گاه ي،و بانك مركز يرانا ياسالم

كار آن، وجود ةمدت، شفاف نبودن نحويبعضاً طوالن
تجارت فرايند يلجود تسهو با غيره و يمشكالت فن

از امور، نتوانسته يكردن بخش يستميبا س يخارج
جمله مبارزه باموردنظر خود از يهاست به اهداف اول

و يابددست  ييطال يرانت و امضاها ي،فساد ادار
.يردو اصالح قرار گ يالزم است مورد بازنگر

يشهاز مفاسد ر ياريبس: رانت اطالعاتيمقابله با -
در يكه اطالعات يدارند و كسان يدر رانت اطالعات

يدارند آن را به افراد خاص يرابطه با مسائل مال
ينافراد بتوانند با استفاده از ا ينتا ا كننديواگذار م

كنند. يدادست پ يليارديم ياطالعات به درآمدها
ثبتفساد در  يجاداز عوامل مهم ا يرانت اطالعات

وص خودروهايژخصهاي غيرقانوني بهسفارش
ياخصوص منع در يسفانه قانونأبوده است. مت لوكس
آن ياستفاده از اطالعات قبل از انتشار رسم يدتحد

در كشور وجود ندارد كه مانع از افشا، استفاده



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

فساد در فرایند ثبت سفارش
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قبل از انتشار آن توسط يفروش اطالعات يا يشخص
رو، مقابله با رانت اطالعاتي ازازاين جاز باشد.مقام م

قانون مبارزه با رانتاهميت بسزايي برخوردار است. 
سازوكار مناسب يكعنوان به اكثر كشورهادر 
استفادهفساد و سوء يجاداز ا يريمنظور جلوگبه
.مورد توجه قرار گرفته است يرانمد
دليلبه: ارز به افراد فاقد اعتبار يصتخص عدم-

بايد از تخصيص ارز ،كشور يارزمنابع محدود بودن 
از يداعتبار افراد باو  يريافراد فاقد اعتبار جلوگ به

كه يمعن ين. به ايده شودسنج ياتمحل پرداخت مال
آن ياتدارد و مال يرمنقوليكه اموال منقول و غ يفرد
يازشانارز مورد ن يدبا پردازد،يطور كامل مبه يزرا ن
هايكارت ي،روش اعتبارسنج ينود. با اش أمينت

وجود نخواهدبه يااجاره يو حقوق يقيحق يبازرگان
يصور يهارفتن شركت ينآن، از ب يجآمد كه از نتا
خواهد بود.

منابع
 لزوم اصالح و« ،)1400( يمفرد مصطف يميسل

رفع نواقص، چرا سامانه جامع تجارت در
ير، مس»به اهداف خود ناموفق بود؟ يابيدست

.مرداد 9اقتصاد، 
 يگلوگاه فساد در ماجرا«، )1397( محدثه جليلي

هايي، مركز بررس»خودرو يرقانونيواردات غ
.يد 22 ي،جمهور ياستر يكاستراتژ

 فساد«، )1397( الف يليتحل يجامعه خبر
واردات خودرو و مطالبه يردر مس يافتهسازمان
.آبان 27، »برخورد با تخلفات يبرا يعموم

متن كامل گزارش«، )1397( دانشجو خبرگزاري
مجلس از تخلف وزارت صنعت؛ وزارت

ثبت سفارش اطالعات وجود رانت و تخلف در
.مهر 3، »كرد يدأيخودرو را ت

متخلفان ثبت سفارش« ،)1397( يناقتصاد آنال
.يرت 14، »سازمان توسعه تجارت بودنداز افراد 

گزارش تخلفات ثبت« ،)1397( يسناا يخبرگزار
14، »ارجاع شد يهئسفارش خودرو به قوه قضا

.آبان
در قسمت ثبت سفارش كاال«، )1397( تابناك

.مرداد 5 ،»كنديفساد غوغا م
كالف«، )1397( باشگاه خبرنگاران جوان

ثبت سفارش، عامل /يدالر يلياردم 40سردرگم 
4، »!ي؟كننده بازار داخليمتنظ يا يرانت دولت
.ارديبهشت

 با حضور متخصصان و يتخصص يهانشست
كارشناسان حوزه فساد




