
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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مشكالت و انواع فساد در يينتب
مجوز ينظام اعطا

است. براي شروع ويژه در شرايط كنوني كشور هاي انكارناپذير، بهوكار از ضرورتتوجه و بها دادن به حوزه كسب
است تا در نهايت، بتوان جواز شروع آن  ايوكاري نياز به طي كردن فرآيندهاي اداري طويل و پيچيدههر كسب

 و موانع اين از هركدام كه دارد بسياري مشكالت و موانع مجوز اخذ پيچيده فرآيند فعاليت را دريافت كرد، اما
دهند. از سويي، با توجه به شرايط مي كاهش را مجوز صدور پيشروي سرعت و هستند فسادزا خودنوبهبه مشكالت

گذاري و آغاز برخي است شرايطي براي گسترش سرمايه تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي كشور، ضروري
رو، راهكارهايي براي رفع موانع و كاهش فساد در نظام اعطاي مجوز ارايه وكارها براي توليد فراهم آيد. ازاينكسب
اند از: ايجاد سامانه يكپارچه مدارك، كاهش تعداد مجوزهاي الزم براي شروع فعاليت اقتصادي، اند كه عبارتشده

  كاهش بازه زماني ثبت درخواست تا دريافت مجوز و ايجاد يكپارچگي سازماني.

ها مشاهدهها و ادارهامروزه تقريباً فساد در تمام سازمان
شود و پديده نوظهوري نيست، اما اين پديده درمي

تنها مخرب است، بلكه در مقياسها نهبرخي سازمان
دهد. فسادوسيع اقتصاد كشور را نيز تحت تأثير قرار مي

در نظام اعطاي مجوز از جمله اين موارد است كه اگر
كشاند.با آن مقابله نشود، اقتصاد كشور را به تباهي مي

توجه به نظام اعطاي مجوز از اين لحاظ مهم است كه
وكار و فعاليت اقتصادي ابتدا بايدبراي شروع هر كسب

جواز شروع كار را دريافت كرد.
رفع مشكالت موجود در سازمان و پيشگيري از
وقوع فساد و تالش براي كاهش فساد در سازمان به

شود و رشدهاي اقتصادي منجر ميرونق فعاليت
دهد كه با توجه به شرايطتصادي را افزايش مياق

ها و كاهش درآمدهايكنوني كشور، تشديد تحريم
يابد. درنفتي ضرورت توجه به اين نظام افزايش مي

اين گزارش، ابتدا مشكالت و موانع اصلي موجود در
گيرد، سپس،نظام اعطاي مجوز مورد بررسي قرار مي

الت موجود تبيينمصاديق و انواع فساد ناشي از مشك
نظام در فساد اقتصادي امنيت مالحظات نهايت، در و

فساد كاهش براي راهكارهايي و  ارايه مجوز اعطاي
.شودمي پيشنهاد مجوز صدور فرآيند در

تبيين وضع موجود و بررسي مشكالت -1
صدور مجوز

شود كه براساسمجوز فعاليت به سندي اطالق مي
آن، فعاليت اقتصادي هرشخص از طرف يكي از

صالح تأييد شده باشد، مانند پروانهمراجع ذي
ها از طرف وزارت بهداشت، درمان وداروخانه

آموزش پزشكي، كارت بازرگاني از طرف وزارت
صنعت، معدن و تجارت، فعاليت مرغداري از طرف



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

تبیین مشکالت و انواع فساد در نظام اعطاى مجوز 
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اد كشاورزي، گواهي فعاليت صنعتي ازوزارت جه
هايطرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه

هاي صنفي ياوكار صادر شده از سوي اتحاديهكسب
نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانكاران ومعرفي

ربط.  نظام اعطاي مجوز به واحدهايساير مراجع ذي

امصنفي براي آغاز فعاليت، موضوعي رايج در تم
اين نظام در هر كشوري. كشورهاي جهان است

متناسب با شرايط موجود داراي مشكالتي بوده كه
ترين مشكالت نظام اعطاي مجوز در ايران درمهم
.است شده ارايه ،1 شماره شكل

هاسامانه مشكالت موجود در نظام اعطاي مجوز -1شكل 

شود،، مشاهده مي1طور كه در شكل شماره همان
گيري و دخيل در صدور مجوزها،تعدد مراكز تصميم

والني بودن زمان صدور مجوز و عدم يكپارچگيط
ها از موانع و مشكالت حاضر براي اعطايسامانه

هاي اقتصادي هستند. در ادامه،منظور فعاليتمجوز به
هريك از موارد يادشده به تفكيك تبيين و بررسي

شود.مي
گيريتعدد مراكز تصميم -1-1

از جمله موانع بر سر راه صدور مجوزها، تعدد مراكز
گيري در اعطاي مجوز است كه بايد امضايتصميم

آوريها براي دريافت مجوز جمعبسياري از سازمان
شود؛ براي مثال، موارد الزم براي صدور مجوز

وزارتاند از مجوزهاي گذاري و توليد عبارتسرمايه
وزارت جهاد ،وزارت نفت ،وزارت نيرو ،كشور

وزارت ،وزارت صنعت، معدن و تجارت ،كشاورزي
اتاق بازرگاني، صنايع، ،تعاون، كار و رفاه اجتماعي

سازمان ملي ،اداره دارايي ،معادن و كشاورزي
سازمان ثبت اسناد ،دفتر ثبت اسناد رسمي ،استاندارد

،زيست سازمان حفاظت محيط ،و شركت، شهرداري
تناسببهاستانداري و برخي ديگر از نهادها كه 

به عبارت. شوندفعاليت به اين فهرست اضافه مي
اين فهرست دريافت مجوز ،توان گفتمي ،ديگر
براي انجام موانع دريافت مجوز هابلكه اين ،نيست

ند.ستهفعاليت توليدي در ايران 
جايهاي فعال در ايران بهمتأسفانه برخي سازمان

ه از تعداد اين مجوزها كم كنند با يكديگر براياينك
كنند. در واقع،اخذ مجوز به نام خود رقابت هم مي

كوشند يك مجوز به سبد مجوزهايها مياين سازمان

مشكالت و موانع صدور مجوز

عدم يكپارچگي
هاسامانه

طوالني بودن زمان
اعطاي مجوز

تعدد مراكز
تصميم گيري



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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كار، مربوط به خود اضافه كنند. يكي از داليل اين
ها به صدور مجوزهاست. بهوابستگي درآمد سازمان

ي شركت زيرمجموعهعبارتي، اگر دولت تأمين مال
خود را برعهده بگيرد، سازمان يا نهاد دولتي ديگر

كند،براي تأمين بودجه خود به صدور مجوز تكيه نمي
افتاد و كمك چندانياما چون در عمل اين اتفاق نمي

جز كسبشود، راهي بهها نميبه بودجه دستگاه
درآمد از محل اجازه صدور مجوز به آن دستگاه باقي

. اين موضوع پيامدهاي منفي بسياري دارد1ندمانمي
هاي غيرقانوني منجرو به انجام بسياري از فعاليت

شود.مي
براي مثال، زماني كه يك سازمان صالحيت صدور

اي را امضا كند كهكند، بايد برگهمجوز را دريافت مي
شود؛از همين نقطه موضوع امضاهاي طاليي آغاز مي

ن به امضاهاي طاليي در صدورتواطور مثال، ميبه
اي خاص توسط سازمان غذا و دارومجوز براي عده

اشاره كرد كه  وزير محترم بهداشت، درمان  و آموزش
وضوح به اين موضوع اشاره كردهپزشكي نيز به

گذار بايد.  عالوه بر اين، در ايران، سرمايه2است
طور مستقيم وارد مرحله دريافت و اخذ مجوز شودبه

هاي كار را برايكه همين قضيه دشواري
به كه است بديهي. كندگذاران چند برابر ميسرمايه
گذارسرمايه سوي از شخصي هايدرخواست دنبال
فسادهاي اداري از جمله رشوه مجوز، صدور براي
.3شودمي آغاز قسمت اين در

.98072719661ايسنا،  -1
.75039تجارت آنالين،  -2
.1301پايدار/ صمت شماره به نقل از: حسين ساساني، تحليلگر توسعه  -3

4- https://www.jagranjosh.com .

هند نمونه موفقي از كاهش تعداد مراكز
اعطاي مجوز است. اين كشورگيري براي تصميم

زماني كه با كاهش سرمايه در بخش مولد اقتصاد
جز مجوز حفاظتمواجه شد، تمام مجوزهاي الزم (به
وكار لغو كرد، نتيجهاز محيط زيست) را براي كسب

چنين اقدامي ايجاد رونق اقتصادي قابل توجه در اين
.4كشور است

ها و مراكزعدم يكپارچگي سامانه -1-2
گيريتصميم

وكار،هاي محيط كسبترين آسيبيكي از بزرگ
ريختگي و عدم يكپارچگي نظام مجوزدهيهمبه

درصد مداركي كه 60است؛ براي مثال، حدود 
هاي دولتيگذار براي اخذ مجوز به سازمانسرمايه

كند، ثابت است و يك سامانه يكپارچهارايه مي
گذاران در آندادن مدارك سرمايه مدارك براي قرار

ها،وجود ندارد. همچنين هريك از سازمان
هايي كه در زمينه صدورها، نهادها و ادارهوزارتخانه

كنند در يك نقطه شهر هستند و بينمجوز فعاليت مي
توانآنها يكپارچگي وجود ندارد. در اين خصوص مي

به تجربه موفق گرجستان اشاره كرد كه توانست در
هايياي را براي چنين فعاليتچهتفليس نظام يكپار

ايجاد كند. به عبارتي، در اين شهر يك ساختمان
گذار با مراجعه بهاي وجود دارد كه هر سرمايهشيشه
هاي مختلف اين ساختمان و بدون نياز بهبخش

هرگونه مكالمه با اشخاص و تنها به صورت
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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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روزه برايالكترونيك تمام مجوزهاي الزم را يك
كند. همچنين در اينيت خود دريافت ميشروع فعال

كشور براي اخذ مجوز نيازي به حضور فيزيكي
گذار نيست و تنها مدارك و مستندات الزمسرمايه

بايد كامل باشند.
طوالني بودن زمان اعطاي مجوز -1-3

از جمله مشكالت و موانع اخذ مجوز، فقدان جدول
مشخصي در خصوص مراحل و فرآيند اخذ مجوز

اندازي يك واحد توليدي است. در صورتيراي راهب
،1قانون برنامه پنجم توسعه 62ماده  3كه در تبصره 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف  است ساليانه
گذاري، شرايط صدوربا انتشار كتاب راهنماي سرمايه

مجوز را شفاف كند و هيچ مرجعي حق ندارد شرايطي
كتاب را مطالبه كند. بيش از شرايط مصرح در اين

انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه در يه خدمات يا اعطايدر مقابل ارا دخيل در صدور مجوزي يهاي اجرادستگاه -1
قانون 600ند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده يستشده است، نقوانين و مقررات قانوني تجويز 

.مجازات اسالمي است

وداوود فدائي معاون كميسيون اشتغال كانون عالي كارفرمايان ايران و استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و مسلم خاني استاد دانشگاه، مشاور  -2
.44344، وگوگفتو كارآفريني/  وكاركسبمدرس 

جواز، استعالم يا موافقت و موارد مشابه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، تمامدر  -3
موظف يادشده يهاقانون محاسبات عمومي است، دستگاه 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  5ي موضوع ماده ياجرا يهاآن از دستگاه

عاليت به اخذ مجوز و همچنينحداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و مباني قانوني موكول بودن ف هستند
انساني به كارگروهي متشكل از معاونت توسعه مديريت و سرمايه يرسمطور بهشيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را 

نفر از سه همچنيني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و يامور اقتصادي و دارا ي، وزرايجمهورسيي، معاونت حقوقي ريجمهوريسير
ند. در صورت عدم ارسالكنعنوان ناظر اعالم ) قانون اساسي و اقتصادي به90برنامه و بودجه، اصل نودم ( هايكميسيوننمايندگان مجلس از 

و هاشده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز ممنوع است و باالترين مقام دستگاه و مقاممستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين
ضمن يادشدهكارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت  .ندهستمسئول حسن اجراي اين حكم  ،مديران مجاز از طرف وي

مختلف و حذف مجوزهاي يهابررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه
شيوه موكول يجااي براي احراز مراعات آن مقررات بهو اصالح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هرنوع فعاليت و بازرسي نوبه يرضروريغ

ها، تجميع مجوزها و لغوبودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصالح و جايگزيني روش
. اين دستورالعمل جايگزينكنداقدام  يجمهوريسيچهارچوب ضوابط قانوني براي هرنوع فعاليت پس از تأييد رمجوزهاي غيرضروري در 

.االجراستالزم يادشدهي اياجر يهاو براي همه دستگاه بودهي لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده ياجرا يهاها و روشدستورالعمل

نبود نقشه جامعي از فرآيند اخذ مجوز در كنار
گيري و عدممقررات بسيار، تعدد مراكز تصميم

يكپارچگي سازماني به طوالني شدن زمان مورد نياز
براي اخذ مجوز منجر شده است. از سويي، هرچقدر
زمان اخذ مجوزها طوالني شود، ناخودآگاه

هاي اقتصاديسمت مفسده هاي سازماني بهفعاليت
اندازيروند؛ براي مثال، اعطاي مجوز راهپيش مي

ساعت 2وكار در كشورهاي پيشرفته ظرف كسب
ي است كه دريافت چنيندر حالشود. اين انجام مي

.2كشدسال طول مي 3تا  2مجوزهايي در ايران حدود 
3قانون برنامه پنجم توسعه 62اگرچه براساس ماده 

هاي صنفياي دولتي، شوراها و اتحاديههدستگاه
موظف شده بودند كه شرايط صدور مجوز را

ي تسهيل كنند كه به هر متقاضي مجوز،اگونهبه



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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روز مجوز صادر شود، 30روزه پاسخ داده و ظرف 10
ها نتوانستند به ايناما در عمل بسياري از دستگاه

از عدم حاكياما شواهد ي نزديك شوند، بندزمان
واقع، عدم شفافيت و . دراست مزبورجه به تبصره تو

يند و ملزوماتآعدم آگاهي متقاضيان از فر ،در نتيجه
ترين موانع شروعصدور مجوز يكي از مهم

ت.يا شروع بد يك فعاليت اقتصادي اس وكاركسب
با توجه به موانع و مشكالت بيان شده در صدور

توان اظهار داشت كه صدورمجوز در ايران مي
مجوز در ايران به سه پديده مخرب در اقتصاد منجر

اند از: امضاي طاليي، فسادشده است كه عبارت

گذاري داخلي و خارجي.اداري و كاهش سرمايه
در ادامه، برخي مصاديق فساد در نظام مجوزدهي

شود.ارايه مي

تبيين اشكال و مصاديق فساد در فرآيند -2
صدور مجوزها

ترين مشكالت و موانع صدوردر بخش قبل رايج
مجوزها ارايه شد. هركدام از موارد يادشده به وقوع

هاي غيرقانوني منجرفساد و انواع مختلفي از فعاليت
ترين اشكال فساد، رايج2شود كه در شكل شماره مي
صدور مجوزها ارايه شده است.در 

ترين اشكال فساد در نظام اعطاي مجوزهارايج -2شكل 

شفافيت براي ايران، مجوزها/ گزارش سوءاستفاده و عملكرد //www.irna.ir/news/83580437/  82402تحليلي الف،  -جامعه خبري مأخذ: 
. /https://www.icana.ir /يتشفاف بانيدهسازمان د ، 1396فسادآميز در بخش دارويي كشور، تير 
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تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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، تنها بخش2مصاديق ارايه شده در شكل شماره 
كوچكي از فسادهاي رخ داده در نظام اعطاي مجوز است

هاي غيرقانوني دراند. بسياري از فعاليتاي شدهكه رسانه
هاي نشدند و براي تبيين آنها به مراجعه باين بخش رسانه

گنجد.مراجع قضايي نياز است كه در اين گزارش نمي
گونه كه بيان شد، فساد در نظام اعطاي مجوز درهمان

اشكال مختلف به دليل پيچيدگي سازماني، تعدد مراكز
گيري و... در جريان است كه يكي از داليل وجودتصميم

در نظام مجوزدهي، بلكه در بسياري تنهانهچنين مشكالتي 
ندها، اين است كه اقتصاد ايران گرفتار مشكالتاز فرآي

ساختاري بوده و برخي از اين مشكالت ساختاري قدمتي
به پيچيدگي اين نظام اقتصادي روزروزبهطوالني دارند و 

نمايند.شود و فسادهاي جديدتري رخ ميافزوده مي

مالحظات امنيت اقتصادي -3
هايوكار از ضرورتبها دادن به حوزه كسب
ويژه در شرايط كنونيانكارناپذير اقتصاد كشور، به

هاي اقتصاديبوده كه كشور با شديدترين تحريم
رو است. در صورتي كه مشكالت بيان شده درروبه

فساد درنظام اعطاي مجوز مرتفع نشوند و با عوامل 
اي صورت نگيرد،اين حوزه برخورد جدي و قاطعانه

پيامدهاي ناگوار بسياري اقتصاد كشور را تهديد
بسيار مراتببههاي آنها خواهد كرد كه جبران آسيب

در شكلتري است. بر و نيازمند نيروهاي قويهزينه
، آثار مشكالت و مفاسد موجود در نظام3شماره 

اعطاي مجوز بر اقتصاد و امنيت اقتصادي كشور به
تصوير كشيده شده است.

تأثير مشكالت و فساد در نظام اعطاي مجوز بر اقتصاد و امنيت اقتصادي -3شكل 

صادراتبخش مجوزهاي واردات و  ونقلحملبخش مجوزهاي  وكاركسب بخش مجوزهاي

وجود مشكالت و موانع در نظام اعطاي مجوز 

ايايجاد رانت و انحصار براي عده

موردواردات بي

كاهش توليد داخلي

قاچاق گذاري داخلي و خارجيكاهش سرمايه

هاي نامولد اقتصادحركت سرمايه به بخش

هدررفت منابع ارزي كشور

كشورهاوابستگي به توليد ساير 

تضعيف اقتصاد و امنيت اقتصادي كشور

وقوع انواع فساد در نظام مجوزدهي



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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شود،، مشاهده مي3طور كه در شكل شماره همان
گيري،وجود مشكالت و موانع از جمله تعدد مراكز تصميم

طوالني بودن بازه زماني اعطاي مجوز و... به وقوع انواع
هاي مختلفي از جمله: مجوزهايمختلفي از فساد در بخش

و صادراتو مجوزهاي  ونقلحمل، مجوزهاي وكاركسب
واردات (ساير مجوزها چون زيرمجموعه يكي از اين سه

شوند.اند) منجر ميمستقيم بيان نشده طوربهحالت هستند 
به ايجاد رانت و وكاركسبفساد در بخش مجوزهاي 

شود و خروج سايرانحصار براي گروهي خاص منجر مي
گذاران داخلي و خارجي را از چرخه اقتصادي درسرمايه

هايها به سمت بخشدر اين صورت، سرمايه پي دارد كه
نامولد اقتصادي حركت خواهند كرد.

فساد وجود داشته ونقلحملاگر در بخش مجوزهاي 
باشد، ممكن است اشخاصي مجوز بگيرند كه با توجه به
ماهيت شغلي خود مرتكب قاچاق شوند؛ در اين صورت
اقتصاد داخلي تضعيف خواهد شد. از سويي، در بخش

وزهاي واردات مانند مجوز واردات دارو كه به ايجادمج
قدرت و تنهانهشود، انحصار دارو در كشور منجر مي

گيرد، بلكه منابع ارزياي خاص قرار ميرانت دست عده
رود و كشور براي تهيه مواردكشور از اين طريق هدر مي

شود كه اين قضيهضروري مردم با كمبود ارز مواجه مي
كند.حريمي آسيب زيادي به اقتصاد وارد ميدر شرايط ت

هاي صدوردر نتيجه، با بررسي فساد در هريك از بخش
مجوز، آشكار است كه در نهايت، اقتصاد و امنيت

شود،هايي جدي مواجه مياقتصادي كشور با تهديد
يو وابستگ دهدميرا از دست  ديگران قدرت رقابت با

در فساد وجود سويي، از. يابديم يشافزا آنهاكشور به 
از غيررسمي مشاغل آمدن كار روي به مجوزها صدور

قاچاق گسترش نتيجه كه شودمي منجر قاچاق جمله
و عرضه آنها با يينپا يفيتبا ك يكاالها يورود توانديم
يفيتك موضوع ينا وكنندگان باشد باال به مصرف يمتق

موارد برخي در ي. حتدهديرا كاهش م ياجتماع يزندگ
باشد، ممكن ييو دارو غذايي مواد شده قاچاق كاالي كه

يگذشته باشند و خطرات جان يخمواد تار يناست ا
ينداشته باشند كه به دنبال وقوع چن ه همراهب ياريبس

و اعتراضات رودمي يناعتماد عموم مردم از ب وقايعي،
.گيردميشكل  ياجتماع

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
در گزارش حاضر به مشكالت و موانع موجود براي
دريافت انواع مجوزهاي فعاليت و فسادهاي رايج در

گيري، عدماين نظام پرداخته شد. تعدد مراكز تصميم
يكپارچگي سازماني و طوالني بودن فرآيند دريافت
مجوز از جمله مشكالت رايج در نظام اعطاي مجوز

ام فساد در اين نظاماي به نهستند كه به وقوع پديده
اند. فساد هم با اشكال مختلفي در فرآيندمنجر شده

بازي،راي مثال، پارتيباعطاي مجوز رخ داده است؛ 
اي خاص،ايجاد رانت و انحصار براي عده

خواري، امضاهاي طاليي و ايجادرشوه
ي غيرقانوني مانند جعل اسناد و مجوزوكارهاكسب

ر اين نظام هستند كهترين اشكال فساد داز رايج
خودنوبهبههاي غيرقانوني هريك از اين فعاليت

شوند. فساد درموجب تضعيف اقتصاد داخلي مي
و... ونقلحملو واردات،  صادراتصدور مجوزهاي 
گذاري داخلي و خارجي، رونقبه كاهش سرمايه

هاي نامولد اقتصادي، گسترش قاچاق،فعاليت



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

تبیین مشکالت و انواع فساد در نظام اعطاى مجوز 
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ها، كاهش توليد داخلوابستگي كشور به ساير كشور
و در نهايت، تهديد امنيت اقتصادي كشور منجر

اصالحاتي در نظام است يضرورشود. بنابراين، مي
اعطاي مجوز در كشور صورت گيرد كه در اين راستا

 از: اندعبارتشود كه راهكارهايي پيشنهاد مي

از جمله مواردي: ايجاد سامانه يكپارچه مدارك -
شود،كه به طوالني شدن زمان اعطاي مجوز منجر مي

اين است كه هرشخص متقاضي مجوز بايد مدارك
هاي مربوطخود را به صورت فيزيكي به تمام سازمان

درصد اين مدارك بين تمام 60ببرد، حال آنكه حدود 
تنهانهها مشترك هستند و اين قضيه سازمان
كند، بلكه بسيارم و خسته ميگذار را سردرگسرمايه
ايشود سامانهگير است. بنابراين، پيشنهاد ميوقت

براي قرار دادن مدارك هر متقاضي طراحي شود كه
هاي دخيل در اينبه صورت سيستمي به تمام سازمان

موضوع متصل باشد و هر سازمان بدون نياز به حضور
فيزيكي شخص و تنها به صورت الكترونيكي بتواند
به مدارك مورد نياز دسترسي داشته باشد و هرگونه
نقص مدارك را به صورت سيستمي به اطالع

در تنهانهمتقاضيان برساند. با عملي شدن اين راهكار 
شود، بلكه مراجعه فيزيكي بهجويي ميزمان صرفه

خودنوبهيابد كه همين قضيه بهها كاهش ميسازمان
شود.ري منجر ميخوابه كاهش فساد از جمله رشوه

كاهش تعداد مجوزهاي الزم براي شروع فعاليت -
طور كه بيان شد، در حال حاضرهمان: اقتصادي

تعداد مجوزهاي الزم براي شروع يك فعاليت
رسد كهمجوزمي 50اقتصادي در بعضي موارد به 

گذاري در كشورهمين تعداد مانع بزرگي براي سرمايه

هاي توليدي را كاهشاست و انگيزه شروع فعاليت
دهد. همچنين بيان شد كه هند براي رونق توليد ومي

مجوز حفاظت از جزبهرشد اقتصادي، تمام مجوزها، 
محيط زيست را لغو كرده و از اين طريق توانسته
است به رشد اقتصادي بااليي دست يابد. از سويي،
يكي از داليل وجود اين تعداد مجوز، مشكل تأمين

شود دولتهاست. بنابراين، پيشنهاد ميمانمالي ساز
هاي مربوط را برعهده بگيرد وتأمين مالي سازمان

و وكاركسبتعداد مجوزهاي الزم را براي شروع 
گذاري در كشور كاهش دهد.سرمايه

كاهش بازه زماني ثبت درخواست تا دريافت -
طوالني بودن بازه زماني اعطاي مجوز به: مجوز

گذاران را كاهشانگيزه سرمايه تنهانهمتقاضيان 
هايهاي انجام فعاليتدهد، بلكه بستر و فرصتمي

كند. بنابراين،اي فراهم ميغيرقانوني را براي عده
بر عدم نياز به حضورشود قوانيني مبنيپيشنهاد مي

گذار و سيستمي شدن ثبت درخواستفيزيكي سرمايه
يب شود تا ازدر زماني كوتاه، كمتر از يك ماه، تصو

گذاري در كشور افزايش واين طريق انگيزه سرمايه
فرصت وقوع فساد كاهش يابد.

شود،پيشنهاد مي: ايجاد يكپارچگي سازماني-
سهولت در ثبت درخواست مجوز، منظوربه

اي در تفليسساختماني مانند ساختمان شيشه
گرجستان ساخته شود تا متولي هر سازماني كه در

عطاي مجوز دخيل است، در آن سازمانفرآيند ا
هايحضور داشته باشد تا از اين طريق از پيچيدگي

نظام اعطاي مجوز كاسته شود و صدور مجوز با
سهولت و سرعت بيشتري صورت پذيرد.


