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1- مقدمه

گمرکــی و رونــد رو بــه افزایــش آن بویــژه طــی دو ســال اخیــر، چالش هایــی بــرای فعالیــن  تعــدد صــدور بخشــنامه های 

کشــور فراهــم نمــود. به نظــر می رســد ایــن رویــه در صــدور بخشــنامه ها برخــاف اقدامــات صــورت  اقتصــادی و تجــاری 

گرفتــه بــرای تســهیل تجــارت و تاش هــای انجــام شــده در جهــت پیاده ســازی پنجــره واحــد تجــاری بــوده اســت. 

بــا خــروج آمریــکا از برجــام و شــروع تحریم هــا از اردیبهشــت ســال 1397 و بــروز محدودیت هــای اقتصــادی، نهادهــا 

کاهــش آثــار  کنتــرل بــازار داخلــی و  و ســازمان های متولــی سیاســت های اقتصــادی دولــت بــه منظــور مدیریــت و 

گمــرک و بخــش تجــارت خارجــی  تحریم هــا، اقــدام بــه صــدور دســتورالعمل ها و بخشــنامه های مختلــف در حــوزه 

نمودنــد. تعــدد ایــن بخشــنامه ها و در برخــی مــوارد تناقــض آن هــا آثــار ســوئی را بعضــًا بــر بخــش تولیــد و تجــارت 

گرچــه از یــک بعــد حاصــل محدودیت هــای  خارجــی داشــته اســت. افــت تجــارت خارجــی طــی چنــد ســال اخیــر ا

کان در حــوزه سیاســت های صنعتــی و تجــاری  ناشــی از تحریــم بــوده، امــا از ابعــاد دیگــر بــه دلیــل نبــود راهبردهــای 

کنترلــی بــا  می باشــد. ایــن شــرایط موجــب انحــراف از مســیر درســت تولیــد و تجــارت در اثــر اتخــاذ سیاســت های 

کوتاه  مــدت شــده اســت. اهــداف 

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، در همیــن راســتا مطالعــه ای در موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی صــورت 

گمرکــی )بــرای دوره زمانــی ســال 1395  گرفتــه اســت. در ایــن مطالعــه ضمــن تشــکیل بانــک اطاعــات بخشــنامه های 

ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــج م ــده و نتای ــی ش ــف بررس ــاد مختل ــنامه از ابع ــر بخش ــاد ه ــال 1399(، مف ــه اول س ــه ماه ــا س ت

قرارگرفتــه اســت. 

گمرکی:  2- تشکیل بانک اطالعاتی بخشنامه ها و دستورالعمل های 

گمرکــی طــی دوره زمانــی )1395 تــا بهــار1399(  ایــن بانــک اطاعاتــی مربــوط بــه بخشــنامه ها و دســتورالعمل  های 

گی هــای مختلــف آن از جملــه  می باشــد. ایــن بانــک اطاعاتــی مشــتمل بــر مفــاد بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها و ویژ

کشــور، نهادها و ســازمان های اجرایی  گمرکی  ارتبــاط هــر بخشــنامه  یــا دســتورالعمل بــا محورهــا و بندهــای قانــون امــور 

صادرکننــده یــا اباغ کننــده، ارتبــاط بــا حــوزه تجــارت )صــادرات یــا واردات(، نقــش تســهیل کنندگی یــا محدودکنندگــی 

کاالیــی تحــت پوشــش و ابزارهــای سیاســتی اســت. در حــوزه تجــارت، حــوزه 

ــه در  ک ــت  ــی از آن اس ک ــی حا گمرک ــنامه های  ــدور بخش ــی ص کل ــد  ــده: رون ــادر ش ــنامه های ص ــداد بخش ــی تع بررس

مجمــوع 1210 بخشــنامه و دســتورالعمل طــی ســال های 1395 تــا 1398 و ســه ماهــه نخســت ســال 1399صــادر شــده 

کــه رونــد صــدور آنهــا از ســوی نهادهــای ذیربــط تــا ســال 1397 صعــودی بــوده و بــا توجــه بــه تشــدید محدودیت هــای 
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ناشــی از تحریــم از 156 مــورد در ســال 1395 بــه 495 مــورد در ســال 1397 افزایــش یافــت. بررســی رونــد ماهانــه صــدور 

کــه اوج صــدور بخشــنامه ها، ســال 1397 بــوده اســت. ایــن موضــوع بدنبــال  گمرکــی نشــان می دهــد  بخشــنامه های 

خ ارز و عــدم تــوازن در بــازار داخلــی )افزایــش قیمت هــا( و صاحدید سیاســت گذاران  خــروج آمریــکا از برجــام، افزایــش نــر

کشــور صــورت پذیرفتــه اســت. بــا ایــن حــال  کنتــرل صــادرات و مدیریــت واردات  و نهادهــای برنامه ریــزی بــر ضــرورت 

گمــرک در ســال 1398 نســبت بــه  بــا توجــه بــه ایجــاد ثبــات نســبی در بازارهــا، تعــداد بخشــنامه های اباغــی از ســوی 

کل، حــدود 41 درصــد بخشــنامه های صــادر شــده طــی دوره مــورد  کاهــش یافــت. در  ســال 1397، بــه 228 بخشــنامه 

بررســی مربــوط بــه ســال 1397 بــوده اســت.  

مأخذ: محاسبات تحقیق

خ ارز گمرکی با نوسانات نر نمودار 1 : مقایسه روند صدور بخش نامه ها و دستورالعمل های 

3- شناسایی 378 بخشنامه منقضی شده: 

کــه بــدون توجــه بــه زمــان صــدور آنهــا  طــی دوره مــورد بررســی، تعــداد 832 بخشــنامه )68.8 درصــد( جــاری بودنــد 

کشــور اثرگــذار هســتند، امــا در ایــن میــان، تعــداد  از ســال 1395 تــا پایــان بهــار ســال 1399 در فراینــد تجــارت و تولیــد 

کشــور نداشــتند. 191 مــورد بدلیــل  378 بخشــنامه )31.2 درصــد( عمــًا منقضــی شــده و اثــری بــر حــوزه تجــارت 

ابــاغ بخشــنامه تکمیلــی جدیــد، 164 مــورد بدلیــل اتمــام دوره زمانــی و 23 مــورد نیــز مربــوط بــه بخشــنامه ســاالنه 

کــه همگــی قابلیــت حــذف از فهرســت  کتــاب قانــون مقــررات صــادرات و واردات ســال آتــی هســتند  قابــل اعمــال در 

گمرکــی را دارنــد. بخشــنامه های 
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مفــاد بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها به منظــور شناســایی زمینه هــای ایجــاد اخــال در فراینــد تجــارت، از شــش 

کالبدشــکافی بخشــنامه ها از لحــاظ جایــگاه در محورهــای مختلــف قانــون امــور  ابعــاد مختلــف به دقــت بررســی شــد. 

کشــور، دســتگاه ها و نهادهــای صادرکننــده هــر بخش نامــه، ارتبــاط بــا صــادرات، واردات و یــا تجــارت، نقــش  گمرکــی 

ــت پوشــش و ابــزار سیاســت  تجــاری  ــوالت تح ــا و محص کااله ــور؛  کش ــارت  ــی در تج ــا محدودکنندگ ــهیل کنندگی ی تس

بکاررفتــه در صــدور بخشــنامه ها انجــام شــده اســت.

نمودار 2: نقش تسهیل کنندگی یا محدودکنندگی بخش نامه ها در تجارت

ارتبــاط بخشــنامه ها بــا حــوزه  تجــارت: از منظــر تجــارت، بخشــنامه های صادرشــده در دو حــوزه صــادرات )43 

کل تجــارت یــا هــر دو حــوزه  درصــد( و واردات )41 درصــد( تقریبــًا یکســان بــوده اســت و 17 درصــد نیــز مرتبــط بــه 

صــادرات و واردات اســت. از منظــر تســهیل کنندگی یــا محدودکنندگــی بخشــنامه های صادرشــده در حــوزه تجــارت، 

بخــش عمــده بخشــنامه ها )638 مــورد، 53 درصــد( بــا هــدف ایجــاد محدودیــت و مابقــی )566 مــورد، 47 درصــد( بــه 

منظــور ایجــاد تســهیل در تجــارت صــادر شــده اســت. در ایــن میــان، عمــده بخشــنامه های صادرهــدر حــوزه صــادرات 

ــوده اســت، امــا در مقابــل در عمــده بخشــنامه های  ــا هــدف ایجــاد محدودیــت پیــش روی صــادرات ب )73 درصــد( ب

صــادره مربــوط بــه حــوزه واردات )75 درصــد( بــا هــدف ایجــاد تســهیل در مســیر واردات بــوده اســت.

گمرکــی: بررســی وضعیــت بخشــنامه ها بــر اســاس  بررســی بخشــنامه ها براســاس محورهــای اصلــی قانــون امــور 

گمــرک از  کل 1210 بخشــنامه و دســتورالعمل اباغــی  کــه از  گمرکــی نشــان می  دهــد  محورهــای اصلــی قانــون امــور 

ابتــدای ســال 1395 تــا پایــان بهــار ســال 1399، در مجمــوع مفــاد و مضمــون 538 بخشــنامه )44 درصــد( مرتبــط بــا 

گمرکــی بــوده اســت. از لحــاظ فراوانــی، بخشــنامه های مرتبــط بــا موضــوع معافیت هــا  کنترل هــای  محــور تشــریفات و 
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و ممنوعیت هــا بــا 175 مــورد )14 درصــد( و همچنیــن مــواد مرتبــط بــا شــرایط و مقــررات عمومــی واردات و صــادرات بــا 

ــد. ــرار دارن 142 بخشــنامه )12 درصــد( در رتبه هــای بعــدی ق

نمودار 3: تطبیق مفاد بخش نامه ها با محورهای اصلی قانون امورگمرکی

گمرکــی ماحظــه شــد وزارت صنعــت،  ــا بررســی منشــاء صــدور بخشــنامه های  دســتگاه ها و نهادهــای اجرایــی: ب

کل(، وزارت امــور اقتصــاد و  معــدن و تجــارت بــا صــدور بالــغ بــر 361 بخشــنامه و دســتورالعمل مختلــف )30 درصــد 

کاال و ارز )زیرمجموعه  کل بخشــنامه ها( و ســتاد مبارزه با قاچــاق  دارائــی بــا صــدور 359 بخشــنامه مختلــف )30 درصــد 

کل( رتبه هــای اول تــا ســوم را در بیــن شــش دســتگاه و نهــاد  ریاســت جمهــوری( بــا صــدور 157 بخشــنامه )13 درصــد از 

گمرکــی بــه خــود اختصــاص داده انــد. مســئول صــدور بخشــنامه های 

نمودار 4: نقش دستگاه های اجرایی در صدور بخش نامه ها
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کــه  کالبــد شــکافی بخشــنامه ها از لحــاظ ابزارهــای سیاســتی مــورد اســتفاده نشــان می دهــد  ابزارهــای سیاســتی: 

از میــان 1210 بخشــنامه طــی دوره مــورد بررســی 30 درصــد بخشــنامه ها مرتبــط بــا اســتاندارد و 24 درصــد مربــوط 

مالیــات،  بــا  مرتبــط  مــوارد  به جــز  دســتورالعمل ها  و  بخشــنامه ها  اســت.عمده  بــوده  دســتورالعمل  و  رویه هــا  بــه 

ارزش گــذاری و مشــوق و بســته های حمایتــی، صــادره در ســال 1397 و هم زمــان بــا خــروج آمریــکا از برجــام، ایجــاد 

کشــور و ضــرورت مدیریــت واردات و صــادرات در راســتای تنظیــم بــازار داخلــی بــوده  شــرایط بی ثبــات در اقتصــاد 

کــه مشــاهده شــد بخشــنامه های مرتبــط بــا مقــررات ارزی در ســال 1397 بــه بیــش از 97 مــورد  اســت. همانطــور 

کــه ایــن تعــداد قابل توجــه اســت. افزایــش یافــت 

نمودار 5: ابزارهای سیاستی مورد استفاده در بخشنامه ها

گرچــه برخــی حوزه هــا بــا تعــدد زیــاد بخشــنامه ها در ســال 1397 روبــرو بودنــد، در ســال 1398 تعــداد بخشــنامه ها  ا

بــا  کــرده اســت. به عنــوان  مثــال در ســال 1398، بخشــنامه های مرتبــط  کاهــش شــدیدی را تجربــه  در آن حــوزه 

مقــررات ارزی 97 درصــد، رویه هــا و دســتورالعمل ها حــدود 60 درصــد، تعرفــه و حقــوق ورودی 50 درصــد و مجوزهــا 

کاهــش یافــت. 50 درصــد 

بخــش  بــه 16  ایــن محورهــا، بخشــنامه ها  اســاس  بــر  کیــد در بخشــنامه ها:  تأ مــورد  و محورهــای  موضوعــات 

گمرکــی بــوده اســت.  ــا تشــریفات و فرآیندهــای  کــه 35 درصــد بخشــنامه ها مرتبــط ب تقســیم  شــدند و مشــاهده شــد 

بخشــنامه های صادرشــده در زمینــه ســاماندهی صــادرات بــا 21 درصــد و مقــررات صــادرات و واردات بــا 16 درصــد بــه 
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ــی و  گمرک ــای  ــریفات و فرآینده ــا تش ــط ب ــنامه های مرتب ــز بخش ــد. به ج گرفته ان ــرار  ــوم ق ــای دوم و س ــب در رتبه ه ترتی

ســاماندهی صــادرات و مقــررات صــادرات و واردات، ســایر بخشــنامه ها صــادره در ســال 1397 و در شــرایط بی ثباتــی 

کشــور بــوده اســت.  کشــور در آن ســال و هم زمــان بــا خــروج آمریــکا از برجــام و در نتیجــه تنظیــم بــازار داخلــی  اقتصــاد 

در ایــن میــان افزایــش شــدید بخشــنامه های مرتبــط بــا ســاماندهی و مدیریــت بــازار ارز، تنظیــم بــازار و تعییــن شــرایط 

کــه طبــق ایــن تقســیم بندی  کشــاورزی در ســال 1397، قابل توجــه اســت. بخشــنامه هایی  قرنطینــه ای محصــوالت 

کاهــش شــدید روبــرو شــدند. به عنــوان  مثــال بخشــنامه های مرتبــط  دارای ســهم عمــده هســتند، در ســال 1398 بــا 

کشــاورزی 97 درصــد، مقــررات ارزی 96 درصــد و تنظیــم بــازار 45 درصــد  بــا تعییــن شــرایط قرنطینــه ای محصــوالت 

کیــد بــر واردات بــوده و بــرای  کیــد بخشــنامه ها، عمدتــًا تأ کاهــش یافــت. در میــان زمینه هــای موضوعــی مــورد تأ

ــادرات  ــاماندهی ص ــا س ــط ب ــنامه های مرتب ــا بخش ــت؛ ام ــه اس گرفت ــرار  ــتفاده ق ــارت مورداس ــت در تج ــاد محدودی ایج

و تنظیــم بــازار بیشــتر در زمینــه صــادرات و ایجــاد محدودیــت در تجــارت بــوده اســت. همچنیــن بخشــنامه ها در 

ــوده  ــز ب ــر تســهیل در تجــارت متمرک ــًا ب ــازار ارز عمدت گمرکــی و ســاماندهی و مدیریــت ب خصــوص تشــریفات و مقــررات 

کــه در زمینــه ســاماندهی صــادرات و  اســت. بیشــترین تعــداد بخشــنامه های منقضی شــده مربــوط بــه آنهایــی بــوده 

اعــام لیســت واحدهــای مجــاز صادراتــی صادرشــده اســت. ایــن بخشــنامه ها عمدتــًا بــا هــدف ایجــاد محدودیــت در 

ــان دوره  ــا پای ــد ت ــه دلیــل صــدور بخش نامــه جدی کاال و ارز اباغ شــده و ب ــا قاچــاق  ــارزه ب صــادرات و توســط ســتاد مب

مــورد بررســی بیــش از 66 درصــد آن هــا عمــًا منقضــی شــده اســت.

کید در بخش نامه ها نمودار 6: فراوانی محورها و موضوعات مورد تأ
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کاالیــی خــاص صــادر می شــود.  گروه هــای  ــا  کاال ی گاهــًا در خصــوص  کاالیــی بخشــنامه ها: بخشــنامه ها  پوشــش 

محصــوالت  بــه  مربــوط  درصــد(   31( تعــداد  بیشــترین  می دهــد  نشــان  حیــث  ایــن  از  بخشــنامه ها  کالبدشــکافی 

گــی عمومــی داشــته و مربــوط بــه فراینــد  کــه ویژ کشــاورزی و دامــی اســت. رتبــه دوم مربــوط بــه بخشــنامه هایی اســت 

گرفتــه اســت. کاالهــا اســت )22 درصــد(. محصــوالت نفتــی و پتروشــیمی )20 درصــد( در رتبــه ســوم قــرار  تجــارت همــه 

شیشــه،  و  ســرامیک  و  کاشــی  پتروشــیمی،  و  نفتــی  محصــوالت  زمینــه  در  صــادره  بخشــنامه های  همچنیــن 

کیلنگــر، قراضــه آهــن و ضایعــات فلــزات و محصــوالت  محصــوالت فــوالدی و لولــه و پروفیــل، شــمش و روی، ســیمان و 

معدنــی بیشــتر متمرکــز بــر حــوزه صــادرات ایــن محصــوالت بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، بخشــنامه های صــادره در 

کاالهــای تجــاری و بطــور خــاص خــودرو و قطعــات منفصلــه آن، ماشــین آالت، قطعــات و تجهیــزات  خصــوص مجمــوع 

ــد. ــز بوده ان ــر تســهیل در تجــارت متمرک کاالهــای اساســی ب خطــوط تولیــدی و 

کاالیی پوشش بخش نامه ها نمودار 7: زمینه های 
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5- مهم ترین یافته های مطالعه:

گمرکــی، بررســی و  در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت ضمــن ایجــاد بانــک اطاعاتــی بخشــنامه ها و دســتورالعمل های 

تجزیــه  وتحلیــل مفــاد و مضامیــن آن هــا انجــام و پیشــنهادات اصاحــی ارایــه شــود.

گمــرک  ســایت  در  موجــود  بخش نامــه   1210 میــان  از  بخش نامــه  درصــد(   73( مــورد   889 تعــداد  شناســایی   .1

کــه قابلیــت ســاماندهی در قالــب ســامانه های  جمهــوری اســامی ایــران از ابتــدای ســال 1395 تــا پایــان بهــار 1399 

مختلــف را دارنــد؛

شناســایی تعــداد 250 مــورد بخشــنامه مربــوط بــه موضــوع واحدهــای مجــاز صادراتــی در حــوزه محصــوالت نفتــی   .2

کاال و ارز؛ و پتروشــیمی توســط ســازمان مبــارزه بــا قاچــاق 

ــوی  ــاورزی از س کش ــوالت  ــه ای محص ــرایط قرنطین ــن ش ــوص تعیی ــنامه در خص ــورد بخش ــداد 63 م ــایی تع شناس  .3

جهادکشــاورزی؛ وزارت 

شناسایی تعداد 69 مورد بخش نامه صادرشده توسط ستاد تنظیم بازار؛  .4

کــه در ایــن میــان وزارت جهادکشــاورزی  کارشــناس  شناســایی تعــداد 27 بخشــنامه مربــوط بــه معرفــی نماینــده و   .5

10 مــورد، وزارت نفــت 8 مــورد، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 6 مــورد، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 2 مــورد 

کــودکان و نوجوانــان 1 مــورد نقــش داشــتند؛ کانــون پــرورش فکــری  و 

کــه عمدتــًا توســط وزارت امــور اقتصــاد و دارایی  گمرکــی  شناســایی تعــداد 417 مــورد بخشــنامه مرتبــط بــا تشــریفات   .6

کاال  )251 مــورد(، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )64 مــورد(، ریاســت جمهــوری )ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 

و ارز 26 مــورد و هیــأت دولــت 24 مــورد(، وزارت جهادکشــاورزی )17 مــورد( و ســایر دســتگاه های اجرایــی )35 

مــورد(؛

ــه 63 مــورد آن در بیــن  ک ــی  گمرک کل بخشــنامه های  ــده 31 درصــد  شناســایی 378 بخشــنامه منقضــی دربرگیرن  .7

بخشــنامه   هــای شناسایی شــده فــوق نمی باشــد؛

کــه بــرای اصــاح و تکمیــل بخشــنامه های  شناســایی تعــداد 103 مــورد بخشــنامه تکــراری در میــان 1210 بخشــنامه   .8

کیــدی بــر دســتورالعمل های قبلــی داشــته اند. قبلــی اباغ شــده و یــا جنبــه تذکــر و تأ

شناســایی برخــی دســتورالعمل ها و بخشــنامه های متناقــض )1- بخشــنامه مربــوط بــه ضوابــط جدیــد صــادرات   .9

ــرزی در  ــرکات م گم ــاخت های الزم در  ــود زیرس ــل نب ــه دلی ــرای آن ب ــه اج ک ــخ 1398/2/28  ــار در تاری ــوه و تره ب می

گردیــد، 2- بخشــنامه مربــوط  تاریــخ 1398/10/15 بــا صــدور بخش نامــه دیگــر بــه ایجــاد زیرســاخت ها الزم موکــول 

خ ارز از واردکننــدگان در تاریــخ 1397/5/16 و صــدور 5 بخشــنامه در پــی آن کــه ســردرگمی  بــه اخــذ مابه التفــاوت نــر

خ 1398/6/25 مربــوط بــه احتســاب مالیــات علی الحســاب  تجــار را در پــی داشــته اســت. 3- بخشــنامه مــور
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کارشناســان بایســتی  کــه بــه تصویــب هیــأت مقررات زدایــی رســید درحالی کــه بــه اعتقــاد  کاال  چهــار درصــد واردات 

توســط وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ابــاغ می شــد(.

6- پیشنهادها و توصیه ها:

گمرکــی وزارت  اســتفاده از ســامانه جامــع تجــارت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و همچنیــن ســامانه جامــع امــور   -1

کــه توســط  امــور اقتصــاد و دارایــی در جهــت ســاماندهی بخشــنامه ها و دســتورالعمل های دســتگاه های اجرایــی 

کشــور ابــاغ می شــوند؛ گمــرک 

گمرکــی بــا  بررســی امکان ســنجی ایجــاد یــک پورتــال واحــد به منظــور بارگــذاری بخشــنامه ها و دســتورالعمل های   -2

هماهنگــی دســتگاه های اجرایــی مرتبــط؛

پیشــنهاد می شــود یــک ســامانه بــرای اعــام لیســت واحدهــای مجــاز صادراتــی در حــوزه محصــوالت نفتــی و   -3

کاال و ارز ایجــاد شــود تــا 250 مــورد بخشــنامه اباغــی فعلــی در ایــن  پتروشــیمی توســط ســازمان مبــارزه بــا قاچــاق 

خصــوص و همچنیــن بخشــنامه های آتــی در ایــن خصــوص ســاماندهی شــود؛

گمــرک جمهــوری  گمرکــی توســط  پیشــنهاد می شــود یــک ســامانه جهــت اعــام رویه هــای و فرآیندهــای اداری   -4

گمــرک و ســایر دســتگاه های  گمرکــی مدنظــر  ــران )وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی( شــامل رویه  هــای  اســامی ای

اجرایــی و بــا هماهنگــی آن هــا ایجــاد شــود. در ایــن صــورت 417 مــورد بخشــنامه فعــال و بخشــنامه های آتــی 

می توانــد در قالــب آن به طــور منســجم ارایــه شــده و ضمنــًا امــکان اصــاح و بازبینــی رویه هــا و رفــع مــوارد تناقــض 

ــود؛ ــم می ش ــز فراه نی

وزارت  توســط  کشــاورزی  محصــوالت  قرنطینــه ای  شــرایط  تعییــن  جهــت  ســامانه  یــک  می شــود  پیشــنهاد   -5

کشــاورزی در آن بارگــذاری شــده و ضمــن  جهادکشــاورزی راه انــدازی شــود تــا شــرایط قرنطینــه همــه محصــوالت 

ــه عمــل آیــد؛ حــذف 63 مــورد بخش نامــه مرتبــط فعلــی از صــدور بخشــنامه های بعــدی در ایــن خصــوص جلوگیــری ب

ــازار  ــات ســتاد تنظیــم ب گمــرک در خصــوص مصوب ــه ســامانه  پیشــنهاد می شــود یــک ســامانه مســتقل و متصــل ب  -6

کشــور را در خــود جای داده  ایجــاد و ضمــن پوشــش 69 بخش نامــه متعــدد فعلــی، ســایر مصوبــات مرتبــط بــا تجــارت 

کارشناســان و محققــان فراهــم شــود. و بدیــن ترتیــب امــکان رصــد و پایــش تصمیمــات ســتاد را توســط مســئوالن، 

کارشــناس، در  پیشــنهاد می شــود بــا توجــه بــه شناســایی 27 مــورد بخش نامــه مربــوط بــه معرفــی نماینــده و   -7

جهــت رفــع انحصــار و ایجــاد فضــای رقابتــی، تدابیــری بــرای نظام مندکــردن حوزه هــای مربوطــه اندیشــیده شــود.

کمــک بــه تصمیم گیــری  گمرکــی به منظــور  کــه مانیتورینــگ بخشــنامه ها و دســتورالعمل های  پیشــنهاد می شــود   -8

کشــور به طــور مــداوم و مســتمر انجــام پذیــرد. و سیاســت گذاری در جهــت ســاماندهی فراینــد تجــارت و تولیــد 


