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چکیده مدیریتی

کاهــش  کــم بــر تجــارت خارجــی، اعــم از  کاری حا موضــوع »تســهیل تجــارت« از طریــق ساده ســازی فرایندهــای اداری و 

اســناد، حــذف تشــریفات زائــد، ایجــاد پنجــره واحــد تجــاری، ارتقــاء شــفافیت، اســتفاده از فــن آوری اطالعــات،  ایجــاد 

کاالهــا و ده هــا اقــدام و ضابطــه دیگــر، از جملــه موضوعــات  گمرکــی  هماهنگــی میــان دســتگاه ها، تســریع در ترخیــص 

کاهــش هزینه هــای مبادلــه و ارتقــاء رقابت پذیــری آنهــا در اقتصــاد جهانــی  کــه بــا هــدف  کشــورها اســت  مــورد توجــه 

صــورت می گیــرد. ایــن امــر از زمــان الزم االجــرا شــدن موافقت نامــه تســهیل تجــاری ســازمان جهانــی تجــارت در فوریــه 

2017 از اهمیــت بیشــتری نیــز برخــوردار شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی ایــن موضــوع و در راســتای تــالش 

ــی  ــردی »بررس کارب ــی و  ح پژوهش ــر ــور، ط کش ــی  ــادرات غیرنفت ــعه ص ــری و توس ــاخص های رقابت پذی ــود ش ــرای بهب ب

کارهــا« توســط  گمرکــی در ایــران: راهبردهــا و راه  تطبیقــی الزامــات تســهیل تجــاری بــا فرایندهــا و رویه هــای تجــاری و 

ح، عــالوه بــر توصیه هــای سیاســتی،  کلیــدی ایــن طــر کــه از جملــه خروجی هــای  ایــن موسســه بــه انجــام رســیده اســت 

کمیتــه ملــی تســهیل تجــاری اســت.  تدویــن نقشــه ملــی راه و نیــز برنامــه عمــل و ســاختار پیشــنهادی بــرای تاســیس 

 در ایــن مطالعــه آسیب شناســی رژیــم تجــاری ایــران و انطبــاق آن بــا مالحظــات و الزامــات موافقت نامــه تســهیل 

ــان آن  از ســه جنبــه حقوقــی )بررســی تعــارض و نارســائی های قوانیــن و مقــررات  ــی تجــارت ب تجــاری ســازمان جهان

ایــران بــا الزامــات موافقتنامــه تســهیل تجــاری( اجرایــی )بررســی ســازوکارها و رویه هــای اجرایــی در نظــام تجــاری 

کشــور در ســه  کــم بــر اداره امــور تجــارت خارجــی  ایــران( و نهــادی )ســازماندهی و تشــکیالت( انجــام شــده و نظامــات حا

کنترلــی پایانــی بــه تفکیــک حوزه هــای  کنترلــی میانــی و فرایندهــای  کنترلــی آغازیــن، فرایندهــای  مقطــع فرایندهــای 

گرفتــه اســت. کاوی قــرار  تقنینــی، اجرایــی و نهــادی مــورد بررســی و وا

کــه در هــر ســه حــوزه تقنینــی، اجرایــی و نهــادی و در هــر ســه مقطــع مراحــل   نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 

کشــور، ناســازگاری ها، نواقــص و حلقه هــای مفقــوده متعــددی  کنتــرل و اداره تجــارت خارجــی  آغازیــن، میانــی و پایانــی 

ــازل ایــران در شــاخص های بین المللــی ذیربــط نظیــر شــاخص توانمندســازی تجــاری، شــاخص  وجــود دارد. رتبــه ن

کشــور در ایــن زمینــه اســت.  کــی از وضعیــت نامطلــوب  کار و شــاخص رقابت پذیــری جهانــی، حا کســب و  ســهولت 

کــه  کمبودهــای موجــود از نــوع الزامــات عــام موافقت نامــه تســهیل تجــاری اســت  بخــش عمــده ای از اشــکاالت و 

کــز پاســخگویی رســمی، فرصــت اظهــار  ک وســیعی بــا یکدیگــر در همــه حوزه هــا دارنــد. نشــر اینترنتــی، ایجــاد مرا اشــترا

نظــر و مشــورت بــا جامعــه تجــاری، حــق فرجــام خواهــی، ضوابــط مربــوط بــه هزینه هــا، بازنگــری دوره ای رویه هــا، 

کمیتــه ملــی تســهیل  پنجــره واحــد تجــاری، هماهنگــی میــان ســازمان های مــرزی و باالخــره و از همــه مهمتــر فقــدان 

تجــاری از جملــه مهمتریــن نواقــص مذکــور اســت. بــه همیــن منظــور پیشــنهادات متعــددی در هــر یــک از ســه 

کــه اصــالح قانــون مقــررات صــادرات و واردات، قانــون امــور  حــوزه مذکــور بــرای رفــع ایــن اشــکاالت ارائــه شــده اســت 
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ــه مــوارد پیشــنهادی در حــوزه تقنینــی اســت. ادغــام و  ــی و اصالحــات مــوردی در ســایر قوانیــن مرتبــط از جمل گمرک

ــرای نشــر  ــگاه دائمــی اینترنتــی ب یکپارچه ســازی ســامانه های جامــع تجــارت و پنجــره واحــد تجــاری، ایجــاد یــک پای

ــا تجــارت خارجــی، اصــالح ســازوکارهای اجرایــی  قوانیــن و مقــررات، بخشــنامه ها، رویه هــا، فرم هــا و اســناد مرتبــط ب

کلیــه ســازمان های مــرزی و فعــاالن  کشــور، انجــام مشــاوره های منظــم میــان  بــرای اخــذ نظــر مشــورتی جامعــه تجــاری 

تجــاری، اصــالح مبانــی اخــذ عــوارض و حق الزحمــه ارائــه خدمــات دولتــی، ایجــاد ســازوکار دائمــی بــرای بازنگــری 

دوره ای رویه هــای تجــاری و توســعه امکانــات الزم بــرای پرداخــت الکترونیکــی نیــز از جملــه مهمتریــن اصالحــات 

کــز ملــی و  کمیتــه ملــی تســهیل تجــاری، ایجــاد مرا پیشــنهادی در حــوزه اجرایــی اســت. درحــوزه نهــادی نیــز تاســیس 

کمیتــه هماهنگــی ســازمان های مــرزی از جملــه اصالحــات پیشــنهاد شــده در ایــن زمینــه  رســمی پاســخگویی و ایجــاد 

کمیتــه ملــی  گام اول ایجــاد و تشــکیل  کــه مهمتریــن توصیــه پیشــنهادی و اقــدام در  اســت. خاطــر نشــان می ســازد 

تســهیل تجــاری اســت. 
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مقدمه

کشــورها و مناطــق جهــان صــورت  ــه طــی نیــم قــرن اخیــر در بســیاری از  ک گســترده ای  برغــم آزادســازی های تجــاری 

کشــورهای عضــو  اتحادیه ها  کاهــش تعرفه هــا و حــذف آن از بخــش عمــده ای از مبــادالت تجاری میان  کــه   گرفتــه اســت 

ــر  ــا مســائل و مشــکالت  شــایعی نظی کشــورها ب ــوز  ــارز آن محســوب می شــود، هن و مناطــق تجــارت آزاد از نمادهــای ب

کــه نظــام  تجــاری چندجانبــه  گمرکــی در تجــارت بــا یکدیگــر مواجه انــد  کاری و  پیچیدگــی و طوالنــی بــودن فرایندهــای 

کاهــش  آنهــا برآمــده اســت تــا بــا ســاده  و ســازمان جهانــی تجــارت از ســال ها پیــش در صــدد رفــع ایــن قبیــل مشــکالت و 

کاهــش دهــد.  مطالعــات  کوتاه تــر و هزینه هــای تجــارت  را  ســازی فراینــد تجــارت خارجــی، زمــان مبادلــه را هــر چــه 

کــه آزادســازی تجــاری بــرای رونــق تجــارت بین الملــل  کــه بــه همــان انــدازه  انجــام شــده درایــن زمینــه نشــان می دهــد 

کــه بــرآورد می شــود بیــن 12.5 تــا 5,17 درصــد از هزینه هــای  دارای اهمیــت اســت تســهیل رویه هــای تجــاری نیــز 

تجــارت جهانــی را شــامل شــود نیــز واجــد اهمیــت اســت1. 

گمرکــی خــود و شــرکای  کارآمــدی نظــام هــای  کشــورهای دنیــا نســبت بــه تســهیل تجــاری و  بــر ایــن اســاس 

کاهــش هزینه هــای آشــکار  گمرکــی و  تجاریشــان حســاس اند و تالش هــای الزم را بــرای ترخیــص ســریع محموله هــای 

کــه از ســال  گمرکــی بــه عمــل می آورنــد.2 »موافقــت نامــه تســهیل تجــاری« ســازمان جهانــی تجــارت  و پنهــان عملیــات 

کــه در زمینــه تســهیل تجــاری و از طریــق متعهــد ســاختن  2017  بــه اجــرا درآمــده اســت از جدیدتریــن ابتکاراتــی اســت 

ــه رعایــت الزامــات آن در ســطح بین المللــی اتخــاذ شــده اســت.  دولت هــا ب

گمــرک  کــه بــرای بهبــود سیاســت تســهیل تجــاری بــه ویــژه در حــوزه  کوشــش هایی  در ایــران نیــز بــه رغــم تالش هــا و 

گرفتــه  گمرکــی و بهــره  بــرداری از فــن اوری اطالعــات در چندســاله اخیــر صــورت  و اســتقرار سیســتم های مکانیزاســیون 

کشــور در اغلــب شــاخص ها و زیرشــاخص های جهانــی مرتبــط بــا موضــوع تســهیل تجــاری   اســت، همچنــان وضعیــت 

ــورهای  کش ــایگان و  ــان و همس ــورهای جه کش ــیاری از  ــا بس ــه ب ــران در مقایس ــه ای ــت و رتب ــب اس ــوب و نامناس نامطل

کشــورها پایین تــر و ضعیف تــر اســت.  گــروه از  منطقــه خاورمیانــه و حتــی از میانگیــن امتیــاز جهانــی و منطقــه ای ایــن 

کشــور در ســال 2020، رتبــه ایــران در ســهولت تجــارت  گــزارش بانــک جهانــی از میــان 190  به عنــوان نمونــه، براســاس 

کــه بخــش مهمــی از ایــن جایــگاه نامناســب مربــوط بــه دشــواری های فراینــد تجــاری از  فرامــزی 123 بــوده اســت 

کاالهــا، عــدم  کارآمــد تجــاری، تاخیــر در حمل ونقــل و ترانزیــت  کثــرت اســناد و مــدارک درخواســتی، رویه هــای نا قبیــل 

1 . Trade Facilitation Indicators (TFIs), OECD, 2015
2 . بنگرید به:

- AID for Trade at a Glance 2015, Chapter 6: Connecting to Value Chains: The Role of Trade Costs and Trade Facilitation, 
OECD, WTO, 2015.
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شــفافیت، ضعــف هماهنگــی میــان دســتگاه ها، غیــر خــودکار بــودن رویه هــا و ضعــف اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و 

کــه در نتیجــه  موجــب تحمیــل هزینه هــای مبادلــه اضافــی در اداره و مدیریــت نظــام  گمرکــی اســت  هزینه هــای بــاالی 

کشــور شــده اســت. تجــارت خارجــی 

کاهــش  بــا توجــه بــه اهمیــت مســاله و ضــرورت اتخــاذ اقدامــات الزم بــرای حرکــت در مســیر تســهیل تجــاری و 

هزینه هــای مبادلــه به ویــژه در بخــش توســعه صــادرات غیرنفتــی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان متولــی 

کشــور، بــه درخواســت ســازمان توســعه تجــارت، انجــام مطالعــه ای تطبیقــی را بــا  اصلــی حــوزه سیاســت های تجــاری 

ــا و  ــران: راهبرده ــی در ای گمرک ــاری و  ــای تج ــا و رویه ه ــا فراینده ــاری ب ــهیل تج ــات تس ــی الزام ــی تطبیق ــوان »بررس عن

راه کارهــا« بــه ایــن موسســه ســپرد. در ایــن بررســی، ضمــن آسیب شناســی رژیــم تجــاری ایــران از ســه جنبــه حقوقــی 

)بررســی تعــارض و نارســائی های قوانیــن و مقــررات ایــران بــا الزامــات موافقت نامــه تســهیل تجــاری( اجرایــی )بررســی 

کــم بــر اداره  ســازوکارها و رویه هــای اجرایــی در نظــام تجــاری ایــران( و نهــادی )ســازماندهی و تشــکیالت(، نظامــات حا

گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از ایــن بررســی و پیشــنهاد اجرایــی در ایــن  کشــور مــورد بررســی قــرار  امــور تجــارت خارجــی 

کــه در ادامــه بــه اختصــار ارایــه شــده اســت. گــزارش مدیریتــی حاضــر اســت  ارتبــاط موضــوع 

1- تاریخچه موضوع

ــی  ــژه ط ــه وی ــوده و ب ــارت نب ــی تج ــازمان جهان ــه س ــر ب ــط منحص ــارت فق ــهیل تج ــه تس ــوف ب ــای معط ــابقه تالش ه س

ــد  کرده ان ــدا  ــارت ورود پی ــهیل تج ــوع تس ــه موض ــددی ب ــی متع ــی و تخصص ــن الملل ــازمان های بی ــر س ــه اخی ــک ده ی

کنفرانــس ملــل متحــد در خصــوص تجــارت و توســعه )آنکتــاد(، ســازمان  کــه از جملــه ایــن ســازمان ها می تــوان بــه 

همکاری هــای اقتصــادی و توســعه، بانــک جهانــی، صنــدوق بیــن المللــی پــول، مرکــز تجــارت بیــن الملــل و ســازمان 

گمــرک در ســاماندهی مبــادالت  کــه ســازمان جهانــی  کــرد. بــا توجــه بــه نقــش اساســی و ذاتــی  گمــرک اشــاره  جهانــی 

و  بیشــترین  دارد،  ترانزیــت  و  کاالهــا  ترخیــص  بــه  مربــوط  تشــریفات  و  رویه هــا  و  گمرکــی  و همکاری هــای  تجــاری 

کنوانســیون های متعــددی  کــه در قالــب سیســتم ها و  کــرد  دیرپاتریــن ایــن تالش هــا را بایــد در ایــن ســازمان جســتجو 

کــه ایــران نیــز بــه آن پیوســته اســت در زمینــه ساده ســازی  کیوتــو  کنوانســیون تجدیدنظــر شــده  گنجانــده شــده اســت. 

ــر تســهیل رویــه هــای  ــز ب ــا حــد زیــادی متمرک کــه ت گمرکــی، واجــد الزامــات مهمــی اســت  و هماهنگ ســازی نظامــات 

گمرکــی بــرای تجــارت آســان اســت.

بــا ایــن حــال، موافقــت نامــه تســهیل تجــاری ســازمان جهانــی تجــارت، جدیدتریــن و جامــع تریــن ابتــکاری اســت 

گرفتــه اســت و فرامیــن جدیــدی  کشــور عضــو ایــن ســازمان در مرحلــه اجــرا قــرار  گســترده و میــان 164  کــه در ســطحی 

گمــرک، ســایر  ــر بیــن  کارآمدت ــر و  ــر رفتــه وآشــکارا هــدف ایجــاد همــکاری موّث گمــرک فرات ــه از حــّد  ک را فراهــم مــی آورد 
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کــه در نشســت وزیــران ســازمان جهانــی  مقامــات دولتــی و جامعــه تجــاری را دنبــال می نمایــد. ایــن موافقت نامــه 

تجــارت در بالــی اندونــزی در 7 دســامبر 2013 نهایــی شــده بــود، در 22 فوریــه 2017 بــا پذیــرش دو ســوم اعضــا بــه 

کنــون )29 آوریــل 2021 ( بیــش از 93 درصــد اعضــا، یعنــی 154 عضــو  حدنصــاب الزم بــرای اجــرا دســت یافــت و تا

ــه تصویــب رســانده اند1. ــرا ب ســازمان جهانــی تجــارت آن

ــرای فرایندهــای اصلــی  ــط و معیارهــای تعبیــه شــده در ایــن موافقــت نامــه ب گیــری تعهــدات، الزامــات، ضواب فرا

ایــن موافقت نامــه  بــه  کــه  ایــن ســازمان  کشــورهای عضــو  تجــاری  کشــورها، می توانــد محیــط  گمرکــی  و  تجــاری 

کشــورها  کارآمــدی و بهــره وری نظــام اداره تجــارت خارجــی ایــن  می پیوندنــد را متحــول ســاخته و شــفافیت، ســرعت، 

کاهــش دهــد.  را بهبــود اساســی بخشــیده و هزینه هــای مبادلــه آنهــا را بــه شــدت 

کاهــش  بــا توجــه بــه اهمیــت مســاله و ضــرورت اتخــاذ اقدامــات الزم بــرای حرکــت در مســیر تســهیل تجــاری و 

هزینه هــای مبادلــه به ویــژه در بخــش توســعه صــادرات غیرنفتــی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان متولــی 

کشــور، بــه درخواســت ســازمان توســعه تجــارت، انجــام مطالعــه ای تطبیقــی را در  اصلــی حــوزه سیاســت های تجــاری 

ایــن زمینــه بــا هــدف شــناخت وضــع موجــود و شناســایی زمینه هــای بهبــود بــرای حرکــت در مســیر اجــرای تدریجــی 

ح پژوهشــی  کــه نتایــج ایــن طــر سیاســت تســهیل تجــاری بــه موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی ســپرد 

ــا فرایندهــا و رویه هــای تجــاری و  توســط موسســه مذکــور تحــت عنــوان »بررســی تطبیقــی الزامــات تســهیل تجــاری ب

ح مذکــور  کلیــدی طــر گــزارش حاضــر چکیــده ای از نتایــج  گمرکــی در ایــران: راهبردهــا و راه کارهــا« منتشــر شــده اســت. 

ــرده اســت.  ک ــرای سیاســت گذاران فراهــم  را ب

کلی و راهبردهای دولت و وزرات صمت 2- سیاست های 

گذشــته، تســهیل تجــاری بتدریــج بــه یکــی از موضوعــات مهــم بــرای توســعه اقتصادهــای مّلــی تبدیــل  طــی دهه هــای 

کــه  شــده اســت.  اهّمیــت ایــن مقولــه بــی دلیــل نیســت. اصالحــات تســهیل تجــاری بــر سیاســت های اقتصــادی 

ــا توســعه  کمابیــش ب کشــور را تشــکیل مــی دهــد، تاثیرگــذار اســت. ایــن اصالحــات  راهبــرد توســعه ای یکپارچــه یــک 

اقتصــادی پایــدار از جملــه در زمینه هــای برنامــه ریــزی و توســعه مّلــی،  ایجــاد زیرســاختها و توســعه ظرفیت هــای فنــی 

و انســانی پیونــد دارد. 

کمــک  کشــور  اصالحــات مذکــور از نقطه نظــر توســعه اقتصــادی بــه بهبــود وضعیــت رقابــت پذیــری اقتصــادی یــک 

نمــوده و مزایــای اضافــی بالقــّوه ای را در محیــط تجــاری داخلــی ایجــاد مــی نمایــد. بســیاری از اصالحــات، پتانســیل 

1 . https://www.tfafacility.org/ 
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کاهــش  کــه باعــث  کاغــذ  بهبــود بخشــیدن بــه تاثیــرات زیســت محیطــی را نیــز دارا هســتند )ماننــد تجــارت بــدون 

گیــر  کاغــذ می شــود(. تســهیل تجــاری از نقطه نظــر توســعه اجتماعــی نیــز می توانــد یــک رویکــرد توســعه ای فرا ِاتــالف 

کوچــک و متوّســط می گــردد.  کــه باعــث افزایــش و بهبــود دسترســی تجــاری ُبنــگاه هــای   را بــه دنبــال داشــته باشــد 

کــه در بــادی امــر در معنــای محــدود  گســترده تری فراتــر از آنچــه  بنابرایــن، تســهیل تجــاری ممکــن اســت آثــار به مراتــب 

ــی تســهیل تجــاری ضمــن  ــا دســتگاه مّل ایــن عبــارت بازتــاب یافتــه اســت را برجــای بگــذارد. از ایــن نظــر الزم اســت ت

گســترده تر توســعه  حفــظ اهــداف اقتصــادی در ســطح ملــی، اجــراِی موافقــت نامــه تســهیل تجــاری را بــا اولویــت هــای 

کلیــدی راهبــرد مّلــی  اقتصــادی نظیــر توســعه پایــدار پیونــد دهــد. بنابرایــن، تســهیل تجــاری بایــد یکــی از بخش هــای 

کشــور را تشــکیل دهــد. دســتگاه مّلــی تســهیل تجــاری همچنیــن مســئولیت دارد تــا روزآمــدی  توســعه یکپارچــه یــک 

کنــد.  خــود را حفــظ نمــوده و در ایــن قبیــل تــالش هــای مّلــی مشــارکت 

کشــورها بــه موضــوع تســهیل تجــاری بــه عنــوان مقدمــه ضــروری بــرای حضــور بیشــتر  گســترده  بــا عنایــت بــه اقبــال 

کاالهــای تولیــدی در سراســر جهــان، ضــرورت دارد تــا ایــران نیــز بــا درک شــرایط  و ارتقــاء در زنجیــره جهانــی ارزش 

کــم بــر تولیــد جهانــی، موضــوع تســهیل تجــاری را بــه طــور جــدی دنبــال نمایــد و ابزارهــای مختلــف و متعــددی را  حا

کاهــش هزینه هــای  گیــرد و اقدامــات الزم را بــرای تســهیل ایــن فراینــد و  گمرکــی بــکار  بــرای تســریع در انجــام عملیــات 

آشــکار و پنهــان تجــارت بــه عمــل آورد. 

گرچــه ایــران هنــوز بــه دلیــل عــدم عضویــت قطعــی در ســازمان جهانــی تجــارت، ظاهــرا حاجــت چنــدان فــوری بــه 

اجــرای الزامــات ایــن موافقت نامــه نــدارد و پیوســتن بــه ایــن موافقت نامــه جــز از مســیر عضویــت در ســازمان جهانــی 

کنــون،  گات تا ــه دلیــل دوری طوالنی مــدت ایــران از نظــام تجــاری چندجانبــه از زمــان  تجــارت میســر نیســت، امــا ب

گرفتــه در نظــام تجــاری ایــران بــه ویــژه در حــوزه اداره و مدیریــت نظــام تجــارت  مغایرت هــا و عــدم انطباق هــای شــکل 

کــه  گمرکــی، نســبتا وســیع، عمیــق و پردامنــه بــوده  کاری و رویه هــای تجــاری و  کشــور اعــم از فرایندهــای  خارجــی 

گســترده ای را می طلبــد. ایــن  کوشــش فــراوان و  کمبودهــا و اصــالح آنهــا نیــز تــالش و  شناســایی ایــن مغایرت هــا و 

کاری  مغایرت هــا عــالوه بــر رســوخ در قوانیــن و مقــررات و نهادهــای قانونــی و مســتقر ذیربــط، فرایندهــای اصلــی و 

کــه اصــالح، پاالیــش و پیرایــش آنهــا زمــان زیــادی را مصــروف خود  کشــور را نیــز متاثــر ســاخته  کــم بــر نظامــات تجــاری  حا

کله  ــا ــی ش ــارت، آسیب شناس ــی تج ــازمان جهان ــران در س ــر ای ــت ناظ ــه عضوی ــه ب ــا توج ــن ب ــاخت. همچنی ــد س خواه

کاری امــری ضــروری اســت. البتــه بــه ایــن موضــوع از  کشــور از ایــن منظــر بویــژه در فرایندهــای اصلــی  نظــام تجــاری 

کاری در حــوزه تجــارت خارجــی بویــژه  یــک جنبــه مهــم دیگــر نیــز می تــوان نگریســت و آن نقــش تســهیل فرایندهــای 

کــه از برنامــه  از منظــر توســعه صــادرات و تعامــل ســودمند بــا اقتصــاد جهانــی و در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی اســت 

کار قــرار دارد.  کشــور در دســتور  پنجــم توســعه 
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بــا توجــه بــه دامنــه وســیع موضوعــات تحــت پوشــش الزامــات موافقت نامــه تســهیل تجــاری و بمنظــور تضمیــن 

کاربســت و اجــرای درســت تعهــدات ذیــل آن؛ در خــود ایــن موافقت نامــه ارکان الزم بــرای ایــن منظــور پیــش بینــی 

شــده اســت. طبــق بنــد دو مــاده 23 موافقــت نامــه تســهیل تجــاری هــر عضــو موافقت نامــه ملــزم بــه تأســیس و 

ــاد  ــرای مف ــی و اج ــی داخل ــهیل هماهنگ ــرای تس ــاری ب ــهیل تج ــی تس ــه مل کمیت ــک  ــظ ی ــود( حف ــورت وج ــا )در ص ی

کــرده  کــه امــروزه موضــوع تســهیل تجــارت پیــدا  کشــور مــا نیــز بــا توجــه بــه اهمیتــی  موافقت نامــه خواهــد بــود. بــرای 

کــه در بهبــود شــاخص های عملکــرد تجــارت فرامــرزی و توســعه صــادرات و ارتقــاء در زنجیــره جهانــی  و نقــش موثــری 

ــور  کش ــاری  ــت تج ــرم سیاس ــای مب ــی از اولویت ه ــد یک ــه ای بای کمیت ــن  ــکیل چنی ــیس و تش ــد، تاس ــا می کن ارزش ایف

گیــرد، هرچنــد در ایــن زمینــه  کار جــدی وزارت صمــت قــرار  و برنامــه توســعه صــادرات تلقــی شــده و در دســتور 

چالش هــای متعــددی نیــز وجــود دارد )محدودیت هــای مختلــف اجرایــی، نهــادی، هماهنگــی درون ســازمانی، 

ــر ســر منابــع و اختیــارات بیــن دســتگاهی، نقــش بخــش خصوصــی و نحــوه مشــارکت و ...(  تضــاد ب

کمیتــه  گرچــه موضــوع تســهیل تجــاری یــک فرایتــد طوالنــی و زمان بــر مســتلزم پایــش مــداوم اســت امــا تاســیس 

ملــی تســهیل تجــاری بــا حضــور نماینــدگان تمامــی نهادهــای ذیربــط و تخصیــص ســهم شایســته و در خــور اعتنــا بــه 

گام اول  کننــدگان خدمــات تجــاری،  بخــش خصوصــی اعــم از نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، تشــکل های صنفــی و عرضــه 

کــه امیــد اســت بــه درســتی برداشــته شــود.  وضــروری بــرای پیمــودن ایــن مســیر طوالنــی محســوب مــی شــود 

3- چکیده تعهدات و الزامات تسهیل تجاری

کالن موافقت نامه تسهیل تجاری 3-1. طبقه بندی 
کالن حــول  کلــی چنانچــه بخواهیــم الزامــات موافقت نامــه تســهیل تجــاری را در یــک طبقه بنــدی موضوعــی و  بطــور 

ح زیــر می تــوان  کالن به شــر کنیــم، از چهــار منظومــه  مفاهیــم اصلــی نهفتــه در ایــن الزامــات تفکیــک و طبقه بنــدی 

ــه عنــوان اقمــاری در داخــل هــر یــک از ایــن منظومه هــا  ــوان ب ــه هــر یــک از الزامــات موافقت نامــه را می ت ک ــرد  ــام ب ن

گنجانــد. 

کــز مّلــی  الــف( تضمیــن دسترســی بــه اطالعــات و شــفافیت )انتشــار مقــّررات تجــاری؛ انتشــار اینترنتــی و مرا

و واحــد پاســخگویی بــه اطالعــات(؛ 

گمــرک یــا ســایر  ب( اجــرای منصفانــه و تســهیل مقــررات تجــاری )حــق اعتــراض علیــه احــکام و تصمیمــات 

ــه  کمیت ــاد  ــرزی؛ ایج ــازمان های م ــی س ــا؛ هماهنگ ــوارض و هزینه ه ــع ع ــه وض ــوط ب ــّررات مرب ــازمان ها؛ مق س

ــا اســتفاده از اســتانداردهای بیــن المللــی(؛                                                                  ــه اســناد تجــاری ب ملــی تســهیل تجــاری و ساده ســازی های تهّی
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کاال؛ حسابرســی پــس از ترخیــص؛ تفکیــک  گمرکــی پیــش از ورود  حــکام 
َ
گمرکــی آســان و ســریع )ا ج( ترخیــص 

کاال و  گمرکــی پیــش از ورود  گمرکــی؛ پــردازش  کنترل هــای  رویــه هــای تســویه و ترخیــص؛ مدیریــت خطــر بــرای 

گمرکی(؛ کاربرد سیستم های اتوماسیون 

کشورها به تجارت از مسیر ترانزیت )آزادی ترانزیت و توافقات ترانزیت منطقه ای(.     د( تضمین دسترسی 

3-2. بخش بندی موافقت نامه تسهیل تجاری
موافقت نامــه تســهیل تجــاری از ســه بخــش عمــده تشــکیل شــده اســت. هــدف اصلــی بخش هــای ایــن موافقت نامــه 

کنترل هــای دولتــی اســت. بــه عــالوه  کارایــی  کاهــش هزینه هــای تجــاری بین الملــل و در عیــن حــال حفــظ و اعتــالی 

اجــرای ایــن موافقت نامــه بــه تقویــت شــفافیت، عدالــت و انصــاف، نویــن ســازی و مدرنیزاســیون رویه هــا و حکمرانــی 

کمــک موثــری خواهــد نمــود. شایســته دولت هــا 

گمرکــی  کاری و  کــه اعضــا موظفنــد در فرایندهــای  بخــش اول. تقریبــا تمامــی معیارهــا و الزامــات ســلبی و ایجابــی 

کــه در  کننــد در ایــن بخــش موافقت نامــه قــرار دارد  کنتــرل تجــارت خارجــی از آن اســتفاده  خــود بــه منظــور اداره و 

قالــب مــواد 1 الــی 12 طراحــی شــده اســت. در البــالی ایــن مــواد دوازده گانــه در حــدود 36 اقــدام و ضابطــه و رویــه 

کنتــرل تجــارت خارجــی و  گمرکــی  اعــم از ســلبی و ایجابــی بــرای تســهیل تجــارت بویــژه در فراینــد اداره و  تجــاری و 

گمرکــی پیــش بینــی شــده اســت. مهمتریــن محورهــای حاصــل از اجــرای بخــش اول موافقت نامــه تســهیل  تشــریفات 

ــهیل  ــه تس ــرای موافقت نام ــه اج ک ــت  گرف ــر  ــر در نظ ــای زی ــا در زمینه ه ــرد دولت ه ــود عملک ــوان در بهب ــاری را می ت تج

ــان  ــه دالیــل بهبــود رویه هــا و ســاده ســازی تشــریفات و تســریع جری کاهــش هزینه هــای تجــارت ب ــه  تجــاری منجــر ب

تجــارت مــی شــود:

  قابلیت پیش بینی پذیری و اطمینان پذیری بیشتر رویه ها؛	 

  تحدید عوارض و حق الزحمه های مبتنی بر هزینه ها؛	 

  ساده سازی تشریفات و اسناد؛	 

  استفاده از استانداردهای بین المللی،	 

  ایجاد پنجره های واحد برای بازرگانان؛	 

گمرکی و مشاوران معامالتی؛	  کاران    حذف بازرسی پیش از حمل، حذف الزام به استفاده از ترخیص 

کاالها؛ 	    ترخیص و تسویه فوری 

ح های فعاالن تجاری مجاز؛	    استفاده بیشتر از فنون ارزیابی خطر و طر
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  حسابرسی پس از ترخیص،	 

  دسترسی بهتر و آسان تر بازرگانان به اطالعات؛	 

  استفاده از فّناوری نوین برای انتشار ) یعنی انتشار اینترنتی(؛	 

گمرکی؛	  کز پاسخگویی به سواالت پیرامون موضوعات    ایجاد و توسعه مرا

  انتشار و مشاوره قبل از انتشار نهایی؛	 

گمرکی؛	    صدور احکام پیش خواسته پیرامون موضوعات 

  به رسمیت شناختن حق اعتراض برای بازرگانان .	 

کشــورهای در حــال توســعه و  بخــش دوم. ایــن بخــش از موافقت نامــه حــاوی مفــاد مربــوط بــه رفتــار ویــژه و متمایــز بــا 

کشــورهای مذکــور  کمتریــن درجــه توســعه یافتگــی اســت. بــر اســاس مفــاد ایــن قســمت از موافقت نامــه،  کشــورهای در 

کــه چــه زمانــی و تحــت چــه شــرایطی قــادر بــه اجــرا و پیاده ســازی هــر یــک از مفــاد  کننــد  اجــازه دارنــد خــود تعییــن 

کمک هــای  ــی طراحــی شــده در پیوســت موافقــت نامــه( و پــس از دریافــت  مختلــف موافقت نامــه) طبــق جــدول زمان

کشــورها خواهنــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه اهمیــت اساســی ظرفیــت  فنــی و حمایــت از ظرفیــت ســازی در ایــن 

کشــورها در اجــرای درســت تعهــدات موافقت نامــه تســهیل تجــاری، در خــود  ســازی های نهــادی و توانائی هــای اداری 

ایــن موافقت نامــه عــالوه بــر پیش بینــی فرجه هــای زمانــی بیشــتر در قالــب دوره هــای انتقالــی بــرای اجــرا تعهــدات 

کمک هــای فنــی نیــز توجــه ویــژه ای شــده اســت. ــه موضــوع ظرفیت ســازی و  کشــورهای در حــال توســعه ب

کمیتــه دائمــی تســهیل  بخــش ســوم. ایــن بخــش از موافقت نامــه حــاوی مفــاد مربــوط بــه تاســیس و ایجــاد یــک 

کمیتــه ملــی تســهیل تجــارت  کــه طبــق آن اعضــا نیــز ملــزم هســتند تــا یــک  تجــاری در ســازمان جهانــی تجــارت اســت 

کننــد. همچنیــن در ایــن  را بــرای تســهیل هماهنگی هــای داخلــی و اجــرای مفــاد مختلــف موافقت نامــه تاســیس 

ــت. ــده اس ــده ش گنجان ــه  ــی موافقت نام ــاد نهای ــر از مف ــی دیگ ــمت برخ قس

4- فرایندهای اجرایی و سازوکارهای اثرگذاری

کلیــدی را در تولیــد و  تســهیل تجــاری بــرای حفــظ زنجیره هــای تامیــن بین المللــی امــری حیاتــی اســت و نقشــی 

کاهــش هزینه هــای تجــاری  ســایر فرآیندهــای تجــاری ایفــاء مــی نمایــد.  هــدف اصلــی موافقت نامــه تســهیل تجــاری 

تجــاری  اســت. موافقت نامــه تســهیل  کنترل هــای دولتــی  کارایــی  اعتــالی  و  الملــل و در عیــن حــال حفــظ  بیــن 

بهبــود  ماننــد  نموده انــد  شناســایی  بازرگانــان  و  اقتصاددانــان  کــه  نگرانی هایــی  از  برخــی  مســتقیم  گونــه ای  بــه 
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کاهــش  گمرکــی،  بخشــیدن بــه شــّفافیت، تشــویق اســتفاده از فّناوری هــای اینترنتــی بــرای رســیدگی بــه عملکردهــای 

گمــرکات در رشــد  بــه دسترســی اّطالعــات را مّدنظــر قــرار می دهــد.  محدودیت هــای نهــادی و بهبــود بخشــیدن 

گمرکــی می تواننــد  کارای  تجــارت جهانــی و توســعه بازارهــای بیــن المللــی نقــش حیاتــی دارنــد. رویــه هــای مؤثــر و 

گمرکــی همــواره یکــی  گــذار باشــند.  ساده ســازی و هماهنگــی رویه هــای  بطــور مؤثــر در اقتصــاد رقابتــی ملــت هــا تأثیــر 

از موضوعــات بســیار مهــم ســازمان های بین المللــی مرتبــط بــا امــر تجــارت بین المللــی بــوده و تــالش می شــده تــا 

گــردد. در  کنوانســیون ها یــا موافقت نامه هــای بین المللــی تدویــن  گمرکــی در قالــب  اصــول ساده ســازی رویه هــای 

کارآمــد،  حمایتــی  کــه  محیــط بشــدت رقابتــی در ســطح جهانــی،  تجــارت بین المللــی و ســرمایه گذاری بــه مکان هایــی 

کــه بــه نظــر تجــار و صاحبــان ســرمایه،  کننــده هســتند،  جریــان پیــدا می کنــد. در عیــن حــال، از محل هایــی  و تســهیل 

ــوان  ــد به عن ــی نبای گمرک ــتم های  ــا و سیس ــزد. فرآینده ــرعت می گری ــا س ــتند،  ب ــر هس ــه و پرخط ــاالرانه ،  پرهزین  دیوانس

موانــع تجــارت جهانــی و رشــد اقتصــادی عمــل نماینــد و یــا چنیــن تصــوری از آنهــا ایجــاد شــود. نظام هــای تولیــد 

کــه بــه امکانــات شــگرف شــیوه های تجــارت الکترونیکــی مرتبــط هســتند،  ترخیــص ســریع و قابــل  و توزیــع نویــن 

کــرده اســت . کامیابــی ملــی تبدیــل  گمــرک را به صــورت پیــش شــرطی مهــم بــرای  کاال از  پیش بینــی 

گمــرک متمرکــز بــوده اّمــا طــی ســال های اخیــر شــامل فرایندهــای هماهنگــی  تســهیل تجــاری بــه طــور ســّنتی بــر 

ــهیل  ــه تس ــت. موافقت نام ــده اس ــی ش ــز منته ــا نی ــتر آنه ــی بیش ــام و یکپارچگ ــه ادغ ــه  ب ک ــده  گردی ــز  ــازمانی نی ــن س بی

گمــرک فراتــر رفتــه وآشــکارا هــدف ایجــاد همــکاری موّثــر و  کــه از حــّد  تجــاری فرامیــن جدیــدی را فراهــم مــی آورد 

گیــری تعهــدات، الزامــات،  گمــرک، ســایر مقامــات دولتــی و جامعــه تجــاری را دنبــال می نمایــد. فرا کارآمدتــر بیــن 

ضوابــط و معیارهــای تعبیــه شــده در موافقت نامــه تســهیل تجــاری ســازمان جهانــی تجــارت و اجــرای آن در خصــوص 

کشــورهای عضــو ایــن ســازمان را متحــول ســاخته  گمرکینآنــآن، می توانــد محیــط تجــاری  فرایندهــای اصلــی تجــاری و 

کشــورها را بهبــود اساســی بخشــیده و  کارآمــدی و بهــره وری نظــام اداره تجــارت خارجــی ایــن  و شــفافیت، ســرعت، 

کاهــش دهــد.  هزینــه هــای مبادلــه آنهــا را بــه شــدت 

اصــالح  فنــی،  ظرفیت ســازی های  بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای  مســتلزم  تعهــدات  ایــن  اجــرای  اســت  بدیهــی 

کلیــه فعالیت هــای  گمرکــی و تســهیل  قوانیــن و مقــررات، تجدیــد نظــر و بازنگــری رویه هــای تجــاری، بهبــود فرایندهــای 

کشــور اســت.  مرتبــط بــا اداره و مدیریــت  نظــام تجــارت خارجــی 



گزارش مدیریتی: آسیب شناسی رویه های تجاری و گمرکی کشور12
 با رویکرد سیاست تسهیل تجاری

5- تجارت خارجی از منظر الزامات و ضوابط موافقت نامه تسهیل تجاری

کاال ارتبــاط پیــدا  گمرکــی و رویــه هــای ترخیــص  گرچــه تــا حــد بســیار زیــادی بــا فرایندهــای  موضــوع تســهیل تجــاری ا

گمــرک را هــم در  ج از  گمــرک نبــوده و بســیاری از فرایندهــای دیگــر تجــاری و خــار می کنــد امــا ایــن الزامــات منحصــر بــه 

بــر می گیــرد. تســهیل تجــاری بــه معنــای موســع آن را می تــوان شــامل انجــام تســهیل در تمامــی تدابیــر تنظیماتــی و 

کنتــرل  کاری مربــوط بــه  کــه بــر جریــان صــادرات و واردات از ابتــدا تــا انتهــای فرایندهــای  ح ذی دانســت  مقرراتــی به شــر

و اداره نظــام تجــارت خارجــی تاثیرگــذار اســت. 

کشور ؛	  کنترلی آغازین در تجارت خارجی    فرایندهای 

کشور؛	  کنترلی میانی در تجارت خارجی    فرایندهای 

کشور.	  کنترلی پایانی در تجارت خارجی    فرایندهای 

کنترلــی آغازیــن،  کشــور در ســه مقطــع فرایندهــای  کــم بــر اداره امــور تجــارت خارجــی  بــر ایــن اســاس نظامــات حا

بــه تفکیــک در ســه حــوزه  کشــور و  کنترلــی پایانــی در تجــارت خارجــی  کنترلــی میانــی و فرایندهــای  فرایندهــای 

ــه در مــورد وضعیــت تطبیقــی  ک ــا بررســی تفصیلــی  گرفــت. ب ــرار  کاوی ق تقنینــی، اجرایــی و نهــادی مــورد بررســی و وا

کــم بــر تجــارت خارجــی ایــران بــا الزامــات و ضوابــط موافقــت نامــه تســهیل  قوانیــن و مقــررات و فرایندهــای اصلــی حا

کشــور اعــم از  کــم بــر تجــارت خارجــی  گانــه حا کــه در هریــک از فرایندهــای ســه  گرفــت، مشــخص شــد  تجــاری صــورت 

فرایندهــای آغازیــن، میانــی و پایانــی، ناســازگاری ها، نواقــص و حلقه هــای مفقــوده متعــددی هــم از حیــث تقنینــی و 

هــم از حیــث اجرایــی و عملیاتــی وجــود دارد. در عیــن حــال در مــوارد متعــددی نیــز هــم ســازی و ســازگاری و مطابقــت 

کاری و اجرایــی مشــاهده می شــود. اهمیــت   بــا الزامــات موافقت نامــه هــم در قوانیــن و مقــررات و هــم در فرایندهــای 

و درجــه انطبــاق و عــدم انطبــاق وضعیــت موجــود بــا ایــن معیارهــا البتــه یکســان نیســتند و بــر همیــن اســاس ســهولت 

کــه در طراحــی نقشــه ملــی راه و برنامــه اجرایــی آن بایــد  و دشــواری اجــرای آنهــا نیــز متفــاوت از یکدیگــر خواهــد بــود 

گیــرد.  مــورد توجــه قــرار 

5-1. مرحله آغازین
کشــور  کارت بازرگانــی و ثبــت ســفارش در فرایندهــای حلقــه آغازیــن فعالیــت هــای تجــارت خارجــی  دو موضــوع صــدور 

کــه دارای ناســازگاری هــا و نواقصــی نســبت بــه مــواد مختلــف موافقــت نامــه تســهیل تجــاری می باشــد.  قــرار دارد 

ــی از  ــه اول ک ــی محســوب می شــوند  ــز مهم تریــن ســامانه های عملیات دو ســامانه ثبتــارش و ســامانه جامــع تجــارت نی

ــر شــده آن از اوایــل ســال 1396  ــه عنــوان نســخه متکامــل ت ــرده  و دومــی ب ک چنــد ســال پیــش فعالیــت خــود را آغــاز 
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فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت. مکانیــزه نمــودن سیســتم های ثبــت ســفارش و راه انــدازی ســامانه جامــع تجــارت 

کوتــاه تــر شــدن مســیر از طریــق حــذف مراحــل فیزیکــی و زائــد و همچنیــن  تــا حــد زیــادی موفــق بــه تســهیل فرایندهــا و 

گیــری از فنــاوری اطالعــات باعــث شــده اســت تــا موضــوع اطــالع  کاربــران شــده اســت. همچنیــن بهــره  رضایــت نســبی 

رســانی و نشــر اینترنتــی رشــد و نمــو زیــادی بکنــد و الزامــات مربــوط بــه شــفافیت را تــا حــد زیــادی بهبــود بخشــد. بــا 

مکانیــزه شــدن سیســتم ثبــت سفارشــات و راه انــدازی ســامانه ثبتــارش، بخــش قابــل توجهــی از مراحــل فــوق بــه ویــژه 

ــل  ــای تحمی ــیدگی ها و هزینه ه ــی رس ــان طوالن ــال از زم ــده و بالم ــته ش کاس ــان  ــوری متقاضی ــات حض ــه مراجع ــاز ب نی

گام مهمــی در مســیر اصــالح اولیــه ایــن سیســتم محســوب می شــود.  کــه خــود  کــم شــده  شــده بــه تجــارت خارجــی نیــز 

5-2. مرحله میانی
که بــه مقطع مراحــل میانــی فرایندهای  کــم بــر تجــارت خارجــی  در حــوزه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه الزامــات فنــی حا

کــه قانــون  کلیــدی و مهــم وجــود دارد  کشــور مربــوط مــی شــود، در حــال حاضــر چنــد قانــون  کنترلــی در تجــارت خارجــی 

کــه واردات )و تــا حــدودی  کلیــدی اســت  حفــظ نباتــات مصــوب 1346 و آئیــن نامــه اجرایــی آن یکــی از ایــن قوانیــن 

کشــاورزی تحــت الزامــات و ضوابــط ایــن قانــون صــورت می گیــرد. در بخــش غیرکشــاورزی  کلیــه محصــوالت  صــادرات( 

کیفــی تولیــد خــودرو و ســایر محصــوالت صنعتــی مصــوب 1389 مجلــس  )صنعــت( نیــز درحــال حاضــر قانــون ارتقــاء 

کــه دامنــه شــمول آن تقریبــا تمامــی  کلیــدی در ایــن حــوزه بشــمار مــی رود  شــورای اســالمی یکــی دیگــر از ایــن قوانیــن 

محصــوالت بخــش غیرکشــاورزی را پوشــش می دهــد. البتــه عــالوه بــر ایــن دو قانــون عــام الشــمول، قوانیــن و مقــررات 

کــه بســته بــه دامنــه تحــت پوشــش خــود تجــارت ایــن نــوع  فنــی دیگــری نیــز در برخــی از حوزه هــای خــاص وجــود دارد 

کــی،  از محصــوالت را تحــت ضوابــط پیــش بینــی شــده در آن متاثــر می ســازد. قانــون دامپزشــکی و قانــون مــواد خورا

آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی از جملــه ایــن نــوع قوانیــن و مقــررات محســوب می شــود. بــه جــز موضــوع اطــالع 

رســانی و در دســترس قــرار دادن اطالعــات مربــوط، ســایر موضوعــات و الزامــات عمومــی موافقت نامــه تســهیل تجــاری 

در قوانیــن مذکــور یــا مطلقــا و یــا بطــور نســبی مســکوت اســت.در رویه هــای اجرایــی ســازمان های مجــری قوانیــن 

و مقــررات مذکــور نیــز برخــی از الزامــات عــام موافقت نامــه تســهیل تجــاری رعایــت می شــود و در مــورد تعــدادی از 

الزامــات نیــز رویــه ای وجــود نــدارد.

5-3. مرحله پایانی
کــه در ایــن حلقــه  کلیدی تریــن ســازمانی  کنتــرل تجــارت خارجــی،  مهم تریــن و  در خصــوص فرایندهــای پایانــی 

گمرکــی مصــوب 1390 و آئین نامــه اجرایــی آن یکــی  گمــرک اســت. از نظــر تقنینــی، قانــون امــور  ایفــای نقــش می کنــد 

ــون  گرچــه در قان گرفــت مشــخص شــد ا کــه صــورت  ــا بررســی  کلیــدی در ایــن زمینــه محســوب می شــود. ب از قوانیــن 
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گمرکــی مصــوب 1390 و آئین نامــه اجرایــی آن مــوارد نســبتا متعــددی از انطبــاق آن بــا الزامــات موافقت نامــه  امــور 

کــه  کمبودهــای قابــل توجهــی نیــز در آن مشــاهده می شــود  کــم و بیــش وجــود دارد، امــا نارســائی ها و  تســهیل تجــاری 

از منظــر موافقت نامــه تســهیل تجــاری یــک نقیصــه جــدی و مغایــرت مهــم محســوب می شــود. از جملــه مهمتریــن 

گمرکــی و آئین نامــه اجرایــی آن بــا الزامــات و ضوابــط موافقت نامــه تســهیل  ســازگاری های موجــود در قانــون امــور 

تجــاری می تــوان از وجــود رویه هــای حــق اعتــراض و درخواســت تجدیدنظــر و اســتیناف نســبت بــه احــکام و آرای 

کاالهــای فاسدشــدنی،  صــادره، حسابرســی پــس از ترخیــص، امــکان ترخیــص بــا اخــذ تضمیــن، ترخیــص ســریع 

ــزام بــه بازرســی پیــش از حمــل بــرای طبقه بنــدی  همــکاری ســازمان های مــرزی بــرای اجــرای پنجــره واحــد، عــدم ال

کاالهــا،  ــرای ترخیــص  ــی ب گمرک ــزاران  کارگ ــودن اســتفاده از  کاالهــا، عــدم اجبــاری ب گمرکــی  تعرفــه ای و تعییــن ارزش 

گمرکــی، ورود موقــت بــرای پــردازش داخلــی و خارجــی، امــکان  اجــازه ورود موقــت بــا معافیــت از پرداخــت حقــوق 

کاالهــا و باالخــره  کاالهــا در صــورت عــدم ترخیــص و عــدم اجــازه ورود، آزادی ترانزیــت و عبــور خارجــی  مرجــوع نمــودن 

گرچــه بــه صــورت خیلــی رقیــق و نیــم بنــد و مبهــم( نــام بــرد.  پیــش بینــی اســتفاده از عامــالن مجــاز )ا

ــط  ــا الزامــات و ضواب ــی و آئین نامــه اجرایــی آن ب گمرک ــون امــور  ــی میــان قان ــا اینکــه ناســازگاری و تعــارض چندان ب

کمبودهــای جــدی و متعــددی در  موافقت نامــه تســهیل تجــاری مشــاهده نشــد، امــا مفقوده هــا و نارســائی ها و 

کــه نمی تــوان از  گمرکــی و آئین نامــه اجرایــی آن از نظــر الزامــات موافقت نامــه تســهیل تجــاری وجــود دارد  قانــون امــور 

کلیــه اطالعــات  کمبودهــای مذکــور می تــوان از الزامــات مربــوط بــه انتشــار  آن چشــم پوشــید. از مهمتریــن نواقــص و 

گمرکــی، انتشــار اطالعــات  گمرکــی شــامل فرمهــا، اســناد و مــدارک و تشــریفات  مربــوط بــه قوانیــن و مقــررات و رویه هــای 

گرفتــن فرصــت مشــورت و اظهارنظــر نســبت بــه قوانیــن و مقــررات  کــز پاســخگویی، در نظــر  از طریــق اینترنــت، ایجــاد مرا

ــه  ــرای ذینفعــان و شــرکای تجــاری،  صــدور احــکام پیــش رس در پاســخ ب ــا پیــش از الزم االجــرا شــدن آنهــا ب ــد ت جدی

کاال،  اعــالم روش هــای آزمایــش و آزمایشــگاه های مجــاز، تجدیدنظــر ادواری  درخواســت متقاضیــان پیــش از ورود 

کاهــش هزینه هــا،  گمرکــی و  کاســتن از آنهــا و ساده ســازی فرایندهــای  ــا هــدف  گمرکــی ب رویه هــا، فرم هــا و تشــریفات 

ــر و  ــت خط ــول مدیری ــتفاده از اص ــی، اس ــت الکترونیک کاال، پرداخ ــش از ورود  ــی پی گمرک ــات  ــی از عملی ــردازش بخش پ

کاالهــا و انتشــار آن، تســهیالت تجــاری بــرای  کاربــرد مطالعــه متوســط زمــان ترخیــص  گزینشــی،  اســتفاده از  ضوابــط 

کشــورهای  عامــالن مجــاز، ترخیــص فــوری محموله هــای فــوری، همــکاری میــان ســازمان های مــرزی و هماهنگــی بــا 

کمیتــه ملــی تســهیل تجــاری نــام بــرد.  کامــل و موثــر پنجــره واحــد و تشــکیل  مقابــل، اجــرای 

5-4. موانع و چالش های موجود )بخشی و فرابخشی(
کشــور اعــم از  فرایندهــای آغازیــن، میانــی و پایانــی،  کــم بــر تجــارت خارجــی  گانــه حا در هریــک از فرایندهــای ســه 

ناســازگاری ها، نواقــص و حلقه هــای مفقــوده  متعــددی هــم از حیــث تقنینــی و هــم از حیــث اجرایــی و عملیاتــی وجــود 
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دارد. در  حــال حاضــر مهم تریــن چالش هــا و عــدم انطباق هــا، نواقــص و مفقوده هــای فرابخشــی بــرای پیگیــری و 

کــه در  موافقت نامــه تســهیل تجــاری   اجــرای ضوابــط تســهیل تجــارت را می تــوان حــول محورهــا و الزامــات زیــر برشــمرد 

الــزام آور اســت: 

  انتشار مقّررات تجاری و نشر اینترنتی	 

کز مّلی پاسخگویی به سئواالت	    مرا

  فرصت اظهارنظر، اطالع رسانی قبل از اجرا، و تبادل نظر  و مشورت با  جامعه تجاری و ذینفعان	 

  رویه های درخواست پژوهش یا تجدیدنظر ) استیناف( 	 

کارمزدها و هزینه¬های مرتبط با واردات و صادرات و  جریمه ها	    مقررات مربوط به 

  همکاری نهادها و سازمان های مرزی	 

  پنجره واحد تجاری	 

کمیته ملی تسهیل تجاری	    

  سایر الزامات موافقت نامه تسهیل تجاری	 

کــه هنــوز  در فرایندهــا و  گمرکــی موافقــت نامــه تســهیل تجــاری  همچنیــن در راســتای اجــرای برخــی از الزامــات خــاص 

کــه از  گمــرک وجــود دارد  کشــور مــا راهــی بــه اجــرا بــاز نکــرده اســت،  چالــش هــای متعــددی در بخــش  گمرکــی  رویه هــای 

کاال از تعییــن نهایــی عــوارض، مالیات هــا،  جملــه آنهــا می تــوان بــه موضــوع احــکام  پیش خواســته، تفکیــک ترخیــص 

کاربســت  اقدامــات تســهیل  گمرکــی و  کنتــرل  گمرکــی، اســتفاده از مدیریــت خطــر هنــگام  کارمزدهــا  و هزینه هــای 

کــرد.   تجــاری بــرای فّعــاالن مجــاز اشــاره 

گمرکی 5-5. اقدامات مرتبط با رویه های تجاری و 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران بــه دلیــل عضویــت خــود در ســازمان جهانــی  بــه رغــم نواقــص و چالش هــای فــوق، 

گذشــته  گمــرک و مشــارکت فعاالنــه در برنامه هــا و ابتــکارات پیشــنهادی ایــن ســازمان بیــن المللــی، طــی دو دهــه 

بــرای  اتوماســیون  و  مکانیــزه  سیســتم های  توســعه  و  ســازی  پیــاده  و  اجــرا  طراحــی،  نظــر  از  را  مناســبی  عملکــرد 

گمــرک ایــران از نیمــه دوم ســال  گمرکــی بــا بهره گیــری از فنــاوری اطالعــات داشــته اســت. بــر همیــن اســاس  رویه هــای 

ــرار داده و از دی مــاه  کار خــود ق گمــرک و پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی را در دســتور  1392 اســتقرار ســامانه جامــع 

گمــرک الکترونیکــی"   کــرده اســت. در حــال حاضــر دو ســامانه تحــت عنــوان " ســامانه جامــع  ســال 1395 از آن رونمایــی 

ــی  ــرد اساس کارب ــت.  ــده اس ــته ش گذاش ــرا  ــه اج ــه مرحل ــرک ج. ا.ا ب گم ــرزی" در  ــارت فرام ــد تج ــره واح ــامانه پنج و " س

کارکنــان و  ــوده و خــاص اســتفاده  گمــرکات ب ــرای یکپارچه ســازی ســامانه های فرعــی درون  ــی ب گمرک ســامانه جامــع 
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کــه ســامانه پنجــره واحــد تجــاری بــرای ارتبــاط بــا  گمــرکات اســت، در حالــی  کارشاســان ذیربــط در واحدهــای اجرایــی 

گمــرک  کــه طبــق اعــالم  کاربــرد دارد. ســامانه پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی،  کننــدگان و صادرکننــدگان  تجــار و وارد 

گردیــده، در راســتای سیاســت های ارائــه تســهیالت بــه  ج.ا.ایــران مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی طراحــی و اجــرا 

کاال، تجــار و  تجــار و فعــاالن اقتصــادی بــوده و بــا ایجــاد اعتمــاد بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــن امــکان را بــرای صاحبــان 

کلیــه فعالیت هــای تجــاری خــود را اجــراء، پیگیــری و مشــاهده نماینــد.  کــه  ســایر ذی نفعــان تجــارت مهیــا می ســازد 

در زمــان انجــام ایــن مطالعــه بیــش از 22 ســازمان مجوز دهنــده از طریــق پنجــره واحــد تجــاری بــه ســامانه جامــع 

گمرکــی متصــل بــوده و تبــادل اســناد، مــدارک و مجوزهــا به صــورت الکترونیکــی از ایــن طریــق صــورت می پذیــرد.  امــور 

الزم بــه ذکــر اســت ســرویس تبــادل الکترونیکــی فی مابیــن پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی و ســامانه های مکانیــزه 

ســازمان های همجــوار از جملــه بانــک مرکــزی، ســازمان اســتاندارد، ثبــت احــوال، امــور مالیاتــی، غــذا و دارو، وزارت 

کار و  کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت تعــاون  بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، وزارت جهــاد 

رفــاه اجتماعــی، وزارت راه و شهرســازی و... از طریــق مرکــز تبــادل اطالعــات وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه عنــوان 

ســازمان اصلــی و مــادر نیــز راه انــدازی شــده اســت. 

گمرکــی و  گمرکــی بــه شــکل الکترونیکــی و بــا اســتفاده از ســامانه جامــع امــور  همچنیــن بیــش از 30 فراینــد و رویــه 

گمــرکات بــا  کــه در خصــوص رویــه هــای اجرایــی  پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی انجــام می شــود. بــا بررســی تطبیقــی 

گمرکــی جــاری و ســاری اســت،  کــه عمدتــا در قالــب ســامانه های  گرفــت،  مفــاد موافقــت نامــه تســهیل تجــاری صــورت 

کــه مهم تریــن دســتاورد اجــرای ســامانه های الکترونیکــی از منظــر الزامــات عــام موافقت نامــه  کــرد  می  تــوان بیــان 

تســهیل تجــاری را بایــد در تقویــت شــفافیت ناشــی از انتشــار و دسترســی بــه اطالعــات دانســت. بــه عبــارت دیگــر بــه 

یمــن ایجــاد و راه انــدازی ســامانه هــای الکترونیکــی در حــوزه تجــارت خارجــی، امــروزه نشــر و در دســترس عمــوم قــرار 

دادن قوانیــن و مقــررات و رویــه هــای تجــاری شــامل فــرم هــا و اســناد و اطالعــات مربــوط بــه حــق الزحمــه هــا و خالصــه 

کــه بــرای اجــرای ایــن مقــررات رعایــت آنهــا الزامــی اســت، بیــش از هــر زمــان دیگــری تســهیل و عملیاتــی  کلیــه ضوابطــی 

شــده اســت. 

بــا توجــه بــه اینترنتــی بــودن ایــن ســامانه ها، نشــر اطالعــات مذکــور طبــق الــزام بنــد 1 مــاده یــک موافقــت نامه تســهیل 

ــوز  ــه هن ک ــد  ــر چن ــی دارد. ه ــز در پ ــی آن نی ــر اینترنت ــر نش ــی ب ــاده را مبن ــن م ــد 2 ای ــق بن ــود تحق ــودی خ ــه خ ــاری، ب تج

گمرکــی مرتبــط در ایــن ســامانه ها بارگــذاری نشــده اند و نواقــص زیــادی وجــود دارد امــا  قوانیــن و مقــررات و رویــه هــای 

گمرکــی اعــم از قوانیــن و مقــررات، رویه هــا، ضوابــط و ... از طریــق  تقریبــا تمامــی اطالعــات اساســی الزم بــرای تشــریفات 

گمــرک ج.ا.ایــران و ســایر ســازمان های مرتبــط نظیــر ســازمان ملــی  ســایت های اطالع رســانی ســازمان های مــادر نظیــر 

کاربــران قــرار دارد و یــا قابــل دســترس خواهــد بــود. البتــه بــا توجــه به  اســتاندارد، ســازمان حفــظ نباتــات و ... در دســترس 
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کامــل نبــوده امــا بــه راحتــی و ســهولت قابلیــت توســعه و بارگــذاری  نوپــا بــودن ایــن ســامانه ها ، مخــزن ایــن درگاه هــا هنــوز 

کــه بایســتی تدریجــا توســعه داده شــده و بهبــود یابــد.  بســیاری از اطالعــات مرتبــط دیگــر را دارد 

5-6. پیامدهای اجرای سیاست تسهیل تجاری
ــت،  ــه اس ــورت نگرفت ــژه ای ص ــه  وی ــران مطالع ــاری در ای ــهیل تج ــت تس ــرای سیاس ــی اج ــای احتمال ــورد پیامده در م

کشــورهای  گروه هــای مختلــف  کلــی آن بــرای اقتصــاد جهانــی و  امــا مطالعــات متعــددی در خصــوص پیامدهــای 

گرفتــه اســت. مطالعــات ســازمان توســعه و همکاریهــای  کمتــر توســعه یافتــه صــورت  پیشــرفته، درحــال توســعه و 

کشــورها اعــم از صادرکننــده و واردکننــده مفیــد  کلیــه  کــه تســهیل تجــاری می توانــد بــرای  اقتصــادی نشــان می دهــد 

باشــد و دسترســی آنهــا بــه نهاده هــای تولیــد و مشــارکت آنهــا در زنجیره هــای ارزش جهانــی را افزایــش دهــد. عــالوه بــر 

کــه بهبــود جامــع تســهیل تجــاری، مؤثرتــر از اقدامــات  ایــن، تحلیــل شــاخص های تســهیل تجــاری نشــان داده اســت 

کاهــش هزینــه تــا  کلیــه شــاخص های تســهیل تجــاری می توانــد بــه  مجــزا و بطئــی اســت. طبــق ایــن مطالعــات، بهبــود 

کشــورهای بــا درامــد متوســط پاییــن، 13 درصــد بــرای  کم درامــد، 16 درصــد بــرای  کشــورهای  حــدود 15 درصــد بــرای 

کشــورهای عضــو ســازمان مذکــور بینجامــد. مفیدتریــن اصالحــات  کشــورهای بــا درامــد متوســط بــاال، و 10 درصــد بــرای 

عبارتنــد از:

کم درامــد و 	  کشــورهای  کاهــش هزینه هــای تجــاری تــا 3 درصــد بــرای  هماهنگــی و ساده ســازی اســناد باعــث 

کشــورهای بــا درامــد متوســط پاییــن خواهــد شــد؛ 2/7 درصــد بــرای 

ــاال، 	  ــا درامــد متوســط ب کشــورهای ب ــرای  ــا 2/8 درصــد ب کاهــش هزینه هــای تجــاری ت تســهیل رویه هــا باعــث 

کشــورهای عضــو ســازمان مذکــور  کشــورهای بــا درامــد متوســط پاییــن و 1 درصــد بــرای  2/2 درصــد بــرای 

خواهــد شــد؛

کم درامــد، 2/1 	  کشــورهای  کاهــش هزینه هــای تجــاری تــا 2/3 درصــد بــرای  خــودکار شــدن فرایندهــا1 باعــث 

کشــورهای بــا درامــد متوســط بــاال و 2/1  کشــورهای بــا درامــد متوســط پاییــن، 2/4 درصــد بــرای  درصــد بــرای 

کشــورهای عضــو ســازمان مذکــور خواهــد شــد؛ درصــد بــرای 

کشــورهای عضــو ســازمان 	  کاهــش هزینه هــا تــا 2 درصــد بــرای  تضمیــن دسترســی بــه اطالعــات تجــاری باعــث 

کشــورهای بــا درامــد متوســط پاییــن  کم درامــد و 1/4 درصــد بــرای  کشــورهای  مذکــور، 1/6 درصــد بــرای 

خواهــد شــد؛

کشــورهای بــا 	  کاهــش هزینه هــا تــا 1/5 درصــد بــرای  گمرکــی هــم باعــث  امــکان اســتعالم قبلــی2 در مــورد مســائل 

1. Automating Processes 
2. Advance Rulings 
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کشــورهای عضــو  کشــورهای بــا درامــد متوســط بــاال و 1 درصــد بــرای  درامــد متوســط پاییــن، 1/2 درصــد بــرای 

ســازمان مذکــور خواهــد شــد.

کاهــش دو نــوع از موانــع زنجیره هــای تأمیــن -مدیریــت مرزی و  گزارشــات مجمــع جهانــی اقتصــاد نیــز  طبــق یکــی از 

زیرســاختها و خدمــات مرتبــط بــا حمل ونقــل و ارتباطــات- می توانــد بــه افزایــش درامــد جهانــی تــا شــش برابــر افزایــش 

کمابیــش تــا ســطح  کشــورها ایــن موانــع را  کلیــه  گــر  کل جهــان منجــر شــود. ا درامــد ناشــی از حــذف عــوارض وارداتــی در 

کاهــش دهنــد، ایــن امــر می توانــد باعــث افزایــش صــادرات جهانــی تــا 9/4 درصــد و افزایــش  بهینــه جهانــی )ســنگاپور( 

کــه شــامل منافــع بالقــوه ســایر  تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان تــا 3 درصــد شــود. ایــن یــک بــراورد محافظه کارانــه اســت 
کســب وکار( نمی شــود.1 مؤلفه هــای تســهیل تجــاری )مثــل بهبــود دسترســی بــه بــازار و محیــط 

بــا توجــه بــه مطالعــات بین المللــی مذکــور و آســبب شناســی بــه عمــل آمــده از وضــع موجــود، اتخــاذ سیاســت 

کاهــش  کــم در حــوزه توســعه صــادرات غیرنفتــی نیــز واجــد اثــرات قابــل توجهــی بــه ویــژه در  تســهیل تجــاری دســت 

ــود. ــد ب ــی خواه ــوالت صادرات ــری محص ــت پذی ــدرت رقاب ــش ق ــده و افزای ــام ش ــه تم هزین

6- اصالحات پیشنهادی و توصیه های سیاستی

بــا توجــه بــه اقبــال روزافــزون دولتهــا بــه موضــوع تســهیل تجــاری بــه عنــوان یکــی از مولفه هــای مهــم رقابــت آفرینــی، 

گرفتــه و از طرفــی درخواســت مــداوم  در ایــران نیــز بررســی ایــن موضــوع از چندیــن ســال پیــش مــورد توجــه دولــت قــرار 

کمیتــه ملــی تســهیل تجــاری بــه عنــوان رکــن  بخــش خصوصــی بــرای اجــرای سیاســت تســهیل تجــاری و تشــکیل 

اصلــی ناظــر بــر پیگیــری و اجــرای سیاســت هــای تســهیل تجــاری در دســتگاه هــای مختلــف، چندیــن بــار ایــن موضــوع 

کنــون بــه علــت شــرایط ویــژه ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا، بــه  کــه تا گیــری قــرار داشــته  در معــرض تصمیــم 

تعویــق افتــاده اســت. 

ــا توجــه بــه اشــکاالت و نواقــص موجــود، پیشــنهادات و اصالحــات متعــددی در هــر یــک از ســه حــوزه تقنینــی،  ب

اجرایــی و نهــادی )تشــکیالتی( بــرای رفــع ایــن اشــکاالت ارائــه شــده اســت. اصالحــات پیشــنهادی در هریــک از ســه 

ح زیــر اســت: ســاحت مذکــور، فهرســت وار بــه شــر

اصالح قانون مقررات صادرات و واردات	 

گمرکی	  اصالح قانون امور 

اصالحات موردی در سایر قوانین و مقررات مرتبط	 

1. OECD, WTO and World Bank, Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and Implications for Policy, Report prepared 
for submission to the G20 Trade Ministers Meeting, Sydney, Australia (19 July 2014), p. 45.
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کشور	  تهیه و تدوین" نقشه راه"1 و " برنامه اقدام"2 مناسب برای سیاست تسهیل تجاری 

ادغــام و یکپارچه ســازی ســامانه های جامــع تجــارت و پنجــره واحــد تجــاری به منظــور ایجــاد و بکارگیــری یــک 	 

کشــور پنجــره واحــد حقیقــی در بخــش تجــارت خارجــی 

کلیــه قوانیــن و مقــررات، بخشــنامه ها، رویه هــا، فرم هــا و اســناد 	  ایجــاد یــک پایــگاه دائمــی اینترنتــی بــرای نشــر 

مرتبــط بــا تجــارت خارجــی

کلیــه 	  کشــور قبــل از الزم االجــرا شــدن  اصــالح ســازوکارهای اجرایــی بمنظــور اخــذ نظــر مشــورتی جامعــه تجــاری 

کلیــه ســازمان هــای مــرزی و فعــاالن تجــاری قوانیــن و مقــررات و انجــام مشــاوره هــای منظــم میــان 

اصالح مبانی محاسبه و اخذ عوارض، هزینه ها و سایرحقوق وارداتی از روش درصد ارزشی به غیر 	 

گمرکی با هدف تسهیل تجارت	  ایجاد سازوکاری مناسب و دائم برای بازنگری دوره ای رویه های تجاری و 

گمــرکات 	  کلیــه  توســعه امکانــات الزم بــرای پرداخــت الکترونیکــی حقــوق ورودی و ســایر عــوارض و هزینه هــا در 

و ســازمان های مــرزی

کمیته ملی تسهیل تجاری	  ایجاد و تشکیل 

کز ملی و رسمی پاسخگویی به پرسش های تجاری	  ایجاد مرا

کاری همکاری و هماهنگی میان سازمان های مرزی	  گروه  کمیته و یا  تاسیس 

7- پیشنهاد در جهت رفع مسئله در دولت 

کارآمــدی نظــام اداره تجــارت خارجــی و اثــرات مثبــت آن در  بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع تســهیل تجــاری در ارتقــاء 

کشــور، پیگیــری و اجــرای سیاســت تســهیل تجــاری در بخــش صــادرات غیــر نفتــی  بهبــود شــاخص های رقابت پذیــری 

گیــرد و نتایــج درخورتوجهــی را در  کار دســتگاه های ذیربــط قــرار  کشــور بصــورت آزمایشــی)پایلوت( می توانــد در دســتور 

ارتقــاء شــاخص هــای تجــارت فرامــرزی بــه بــار آورد. 

گام اول در جهــت بررســی و شــناخت وضــع موجــود در ایــن زمینه بشــمار آورد. وســعت  مطالعــه انجــام شــده را بایــد 

دامنــه موضوعــات و تعــدد دســتگاه ها و ســازمان های درگیــر در تجــارت خارجــی ایــران از یکســو و عملکــرد ضعیــف 

ایــران از منظــر شــاخص های بین المللــی ذیربــط نظیــر شــاخص توانمندســازی تجــاری، شــاخص رقابت پذیــری و 

کــه بیــان دیگــری از وضعیــت نامناســب موجــود و ناســازگاری های آن بــا  کار از ســوی دیگــر،  کســب و  شــاخص محیــط 

1. National Roadmap for Trade Facilitation.
2 . Action Plan
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الزامــات موافقت نامــه تســهیل تجــاری اســت، ضــرورت حرکــت جــدی و مــداوم و پیگیــری مجدانــه ایــران بــرای اصــالح 

کــه در ایــن  کمیتــه ملــی تســهیل تجــاری  وضــع موجــود را خاطرنشــان می ســازد. تشــکیل نهــادی ملــی تحــت عنــوان 

گام ضــروری در ایــن زمینــه بشــمار مــی رود.  مطالعــه نیــز پیشــنهاد و ســاختار اولیــه آن نیــز ارائــه شــده اســت، اولیــن 

کــه در ایــن خصــوص تعییــن و پیشــنهاد شــده اســت، در عمــل مســتلزم تحقیقــات و  انجــام بســیاری از اصالحــات دیگــر 

گیــرد. کار نهادهــا و ســازمان های مســوول قــرار  کــه الزم اســت در دســتور  پژوهش هــای تکمیلــی دیگــری اســت 

بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت بکارگیــری نتایــج ایــن مطالعــه بــا هــدف بهبــود عملکــرد ایــران در زمینــه تســهیل 

ســاختار  بــا  همــراه  حاضــر  مطالعــه  از  منتــج  سیاســتی  توصیه هــای  اهــم  مبادلــه،  هزینه هــای  کاهــش  و  تجــاری 

کــه مهمتریــن توصیــه  کمیتــه ملــی تســهیل تجــاری در ادامــه ارائــه شــده اســت. خاطــر نشــان می ســازد  پیشــنهادی 

کمیتــه ملــی تســهیل تجــاری اســت.  گام اول ایجــاد و تشــکیل  پیشــنهادی و اقــدام در 
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جدول )1(: اهم توصیه های سیاستی و اقدامات ضروری برای بهبود  وضعیت تسهیل تجاری در ایران  

توصیه ردیف
آثار و تبعاتمرجع اقداماقدامات الزمسیاستی

1

بازنگری و 
اصالح قانون 

مقررات 
صادرات و 

واردات 

تهیه الیحه اصالحی برای حذف ضوابط 
و الزامات مغایر با موافقت نامه تسهیل 

که در حال  تجاری و افزودن الزاماتی 
حاضر در قانون مسکوت است، از جمله 

تقویت الزامات عام موافقت نامه نظیر 
شفافیت، دسترسی آزاد به اطالعات، 

گهی   کز پاسخگویی، نظام پیش آ ایجاد مرا
و سازوکارهای دائمی مشورتی با ذینفعان 
کشور، بازنگری دوره ای و  و جامعه تجاری 

حق فرجام خواهی.

وزارت صمت – هیات 
وزیران

تسهیل تجارت و افزایش 
شفافیت و پیش بینی پذیری، 

کاهش رانت و فساد اداری

2
بازنگری و 

اصالح قانون 
گمرکی امور 

تهیه الیحه اصالحی برای حذف ضوابط 
و الزامات مغایر با موافقت نامه تسهیل 
تجاری و افزودن الزامات عام و خاص 

که در حال حاضر در قانون  موافقت نامه 
مسکوت است.

وزارت اقتصاد- هیات 
وزیران

تسهیل تجارت و رویه های 
کاال از  گمرکی و تسریع ترخیص 

گمرک

3

بازنگری و 
اصالح موردی 
سایر قوانین و 

مقررات

تهیه لوایح اصالحی برای حذف ضوابط 
و الزامات مغایر با موافقت نامه تسهیل 
تجاری و افزودن الزامات عام و خاص 

که در حال حاضر در قوانین  موافقت نامه 
مربوطه مسکوت است.

وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان 

ملی استاندارد، وزارت 
بهداشت

کارایی  تسهیل تجارت و افزایش 
ضوابط دولتی

4

تدوین و 
تصویب نقشه 

راه و برنامه 
اقدام در سطح 
ملی با اهداف 
کیفی  کمی و 

مشخص

تهیه و تنظیم، تدوین، تصویب و ابالغ  
نقشه راه و برنامه اقدام ملی به منظور 
تسهیل تجارت و پیاده سازی الزامات 

موافقت نامه تسهیل تجاری پس از رایزنی 
کارشناسان و صاحبنظران  و مشورت با 

بخش دولتی و بخش خصوصی

کمیته  وزارت صمت، 
ملی تسهیل تجاری

پیگیری و نظارت موثر بر 
اجرای الزامات تسهیل تجاری 

بمنظور بهبود عملکرد و ارتقای 
رتبه ایران در شاخص های 

بین المللی ذیربط

5

یکپارچه سازی 
سامانه های 

تجاری موازی 
با هدف ایجاد 

یک پنجره 
واحد حقیقی

ایجاد زیرساخت های فنی الزم برای ادغام 
و یکپارچه سازی سامانه جامع تجارت با 
سامانه پنجره واحد تجاری و حذف سایر 

سامانه های موازی

گمرک  وزارت صمت - 
ج.ا.ا

کاهش  تسهیل تجارت، 
کاهش زمان مبادله  هزینه ها و 
و اجتناب از هزینه های ناشی از 

موازی کاری
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توصیه ردیف
آثار و تبعاتمرجع اقداماقدامات الزمسیاستی

6

ایجاد یک 
پایگاه دائمی 

اینترنتی 
برای نشر 

کلیه قوانین 
و مقررات، 

بخشنامه ها، 
رویه ها، فرم ها 
و اسناد مرتبط 

با تجارت 
خارجی

ایجاد زیرساخت های فنی الزم و تقویت 
کننده میان  سازوکارهای هماهنگ 

دستگاه های ذیمدخل در تجارت خارجی 
برای ایجاد یک پلتفرم واحد برای نشر 

اینترنتی مقررات تجاری    

وزارت صمت- با 
همکاری تمامی 

دستگاه های ذیمدخل 
در تجارت خارجی

تسهیل تجارت، ایجاد شفافیت 
کنترل های  کارآیی  و ارتقاء 

دولتی

7

ایجاد 
سازوکارهای 
اجرایی برای 

اخذ نظر 
مشورتی 

جامعه تجاری 
کشور قبل 

از الزم االجرا 
شدن قوانین و 
مقررات و انجام 

مشاوره های 
منظم میان 
سازمان های 

مرزی و فعاالن 
تجاری

پیش بینی سازوکارهای مشورتی الزم 
االجرا برای برقراری یک فرایند مستمر و 
موثر مشورت  میان دستگاه های دولتی 

و بخش خصوصی و جامعه تجاری در 
مورد مسائل و ضوابط و مقررات مرتبط با 

حکمرانی در حوزه تجارت خارجی

گمرک  وزارت صمت، 
و سایر دستگاه های 
ذیمدخل در تجارت 

خارجی

تسهیل تجارت، بهبود حکمرانی 
و ارتقاء همکاری های بخش 
خصوصی برای اجرای موثر 

ضوابط دولتی

8

اصالح مبانی 
محاسبه و 

اخذ عوارض، 
هزینه ها و 

سایرحقوق 
وارداتی از روش 

درصد ارزشی 
به غیر ارزشی

کلیه بخشنامه ها و ضوابط ناظر  اصالح 
کارمزدها و  بر نحوه محاسبه و اخذ 

هزینه های ارائه خدمات توسط نهادهای 
عمومی و دولتی از روش درصد ارزشی 

به غیرارزشی و متناسب با میزان ارائه هر 
خدمت 

گمرک  وزارت صمت، 
و سایر دستگاه های 
ذیمدخل در تجارت 

خارجی

کاهش هزینه های تجارت

9

ایجاد 
سازوکاری 

مناسب و دائم 
برای بازنگری 

دوره ای 
رویه های 
تجاری و 

گمرکی با هدف 
تسهیل تجارت

ایجاد سازوکارهای نظارتی، بازخوردگیری 
و ارزیابی و پایش مستمر نتایج و عملکرد 
کمی و  گذاری اهداف  با طراحی و هدف 

کیفی 

گمرک  وزارت صمت، 
و سایر دستگاه های 
ذیمدخل در تجارت 

خارجی

کاهش مداوم  تسهیل تجارت، 
هزینه های مبادله، افزایش 
سرعت، بهبود حکمرانی و 
عملکرد و ارتقاء بهره وری 
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توصیه ردیف
آثار و تبعاتمرجع اقداماقدامات الزمسیاستی

10

توسعه امکانات 
الزم برای 
پرداخت 

الکترونیکی 
حقوق ورودی 
و سایر عوارض 
و هزینه ها در 
گمرکات  کلیه 

و سازمان های 
مرزی

ایجاد زیرساخت های فنی الزم و تجهیز 
کشور و  کلیه مبادی ورودی و خروجی 

پرتال های سازمان های مجوز دهنده و 
ذیمدخل در تجارت خارجی به دستگاه 

های پرداخت الکترونیکی و حرکت به 
گمرک دیجیتال، تامین منابع مالی  سمت 

و بودجه مورد نیاز

گمرک، وزارت صمت 
و سایر دستگاه های 
ذیمدخل در تجارت 

خارجی

کاهش هزینه ها  تسهیل تجارت، 
و زمان و افزایش سرعت و دقت 

و نظارت موثر بر پرداخت ها، 
افزایش درآمدهای دولت 

11

کمیته  تاسیس 
ملی تسهیل 

تجاری با 
کافی  جامعیت 

کار  و دستور 
روشن

تنظیم پیش نویس مصوبه هیات 
کمیته ملی  وزیران مبنی بر تاسیس 

تسهیل تجاری پس از رایزنی و مشورت با 
کارشناسان و صاحبنظران در دو  بخش 

دولتی و  بخش خصوصی 

وزارت صمت - هیات 
وزیران

پیگیری و نظارت موثر بر اجرای 
جدی الزامات تسهیل تجارت 
تا دستیابی به اهداف بهبود 

عملکرد 

12

کز  ایجاد مرا
ملی و رسمی 

پاسخگویی به 
پرسش های 

تجاری

تامین زیرساخت های قانونی و نهادی، 
تقویت ظرفیت های نیروی انسانی، تقویت 
سازوکارهای هماهنگی میان دستگاه ها، 

تامین منابع مالی و بودجه مورد نیاز

وزارت صمت- هیات 
وزیران

تسهیل تجارت، افزایش 
شفافیت و مسئولیت پذیری و 

بهبود حکمرانی

13

کمیته  تاسیس 
کاری  گروه  و یا 

همکاری و 
هماهنگی 

میان 
سازمان های 

مرزی

ایجاد هماهنگی میان دستگاه های 
ک  ذیمدخل در تجارت خارجی، به اشترا

گذاری منابع و امکانات به منظور اجتناب 
کاهش هزینه ها و  از دوباره کاری و با هدف 

کیفیت پاسخگویی   بهبود 

گمرک  وزارت صمت و 
با همکاری سایر 

دستگاه ها

تسهیل تجارت، اجتناب از 
کاهش هزینه ها،  موازی کاری و 

بهبود حکمرانی

14

بازنگری و 
یکپارچه سازی 

سیاست 
تجاری و ایجاد 

هماهنگی 
و وحدت 

فرماندهی در 
کالن سطح 

کالن  تنظیم الیحه اصالح ساختار 
تشکیالت دولت و لغو قانون انتزاع 

سیاست گذاری تجاری از وزرات صمت به 
کشاورزی وزرات جهاد 

وزارت صمت- هیات 
وزیران

ایجاد انسجام و یکپارچگی در 
کشور سیاست های تجاری 
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 شورای  سیاست گذاری و راهبردی
 

TF دبیرخانه 

کمیته راهبری و مدیریت اجرایی 
 تسهیل تجاری

کارگروه 
 امور

حمل و  
 نقل و  
 ترانزیت

 
 

کارگروه 
تهیه و 
تدوین 

نقشه راه و 
نظارت بر 

 اجرا
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