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  ی مبتنی بر اقتصاد مقاومتیگمرک ه نظامالگوی بهین

 4مجتبي نادری ،3کاظم سام دلیری ،2علیرضا مقدسي ،1الیاس نادران

 

 05/12/1398تاریخ پذیرش:                                                                                        21/05/1398دریافت:ریخ تا

 چکیده

از هر زمان  شیب کاروکسبضرورت بهبود  ،یاقتصاد میجمله تحر از رانیا یالمللنیب  و یداخل طیامروزه با توجه به شرا

آن  یبخش اقتصاد ران،یا یاسالم یساله جمهورستیانداز بسند چشم یهابخش نیتراز مهم یکی. شودیاحساس م یگرید

. شاخص تجارت ابدی ءارتقاکار وکسب هایشاخص یستیبایدر منطقه، م یاقتصاد ولا گاهیبه جا افتنیدست  یبرا است.

سایر با  سهیدر مقایک کشور  گاهیجا نییکار و تعوکسب طیمح تیوضع یابیارز یمهم برا یهااز شاخص یکی یفرامرز

پله  66و با  یلونز امالًک روندکیبا  2007در سال  87از رتبه  رانیا ،یاست. در شاخص تجارت فرامرزرقیب  یکشورها

شاخص کید بر أکار با تومحیط کسببهبود  کارهایارائه راه قیتحق نیاست؛ هدف ا دهیرس 2014در سال  153سقوط به رتبه 

های کمّی و کیفی روش ای و کاربردی که با استفاده ازتوسعه قیتحق این است. یاقتصاد مقاومت کردیبا روو  یتجارت فرامرز

کید أکار با تومحیط کسب بهبود یبراپیشنهاد  7کار اساسی و راه 8 قیتحق جینتا باشد.روش پژوهش مورد استفاده آمیخته می

  .دهدینشان مرا  رانیدر ج.ا.ا یاقتصاد مقاومت کردیبا رو یتجارت فرامرز شاخص بر

                                                                                                                                                    
 ت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانعضو هیأ  1
 دکتری مدیریت راهبردی و معاون نظارت و حقوق گمرک 2

 ت علمی دانشگاه عالی دفاع ملیعضو هیأ 3

 naderymm@gmail.com و نویسنده مسئول، صندوق الکترونیکی: دانشگاه عالی دفاع ملی دکتری مدیریت راهبردی  4
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 ، نظام گمرکی.وکارمحیط کسبانداز، سند چشم تجارت فرامرزی،، مقاومتی اقتصاد : هاواژه کلید

 مقدمه 

ست  ساخته  شما  زندگى قوام خدا که را اموالتان ست  به ا صاد،  معنا این به .1مدهید سفیهان  د  اقت

ست که  قوام جامعه مایه ستوانه  ا صلی  ا سند      حفظ آن، و ثبات و جامعه تحقق ا ست.  صاد ا  اقت

 اقتصادی،  لحاظ منطقه به اول کشور  عنوان به 1404سال   در را ما کشور  ساله، بیست  اندازچشم 

 هایتحریم نقطه هدف عنوان به ایران اقتصوواد دیگر سوووی کند. ازمی معرفی فناوری و علمی

-26، 1392)عربی،  استگرفته قرار جدی توجه مورد خود اهداف به نیل جهت غربی کشورهای 

  1392ماه در بهمن .شد  معرفی رهبری معظم مقام مقاومتی توسط  ایده اقتصاد  شرایط  این (. در9

مولد،   ساز،پذیر، فرصتویکردی جهادی، انعطافبا ر «اقتصاد مقاومتی»کلی  هایسیاستبا ابالغ 

شرو  ،زادرون شد و برون پی شاخص  گرا با هدف تأمین ر صادی و  پویا و بهبود  های مقاومت اقت

سازی   و سالم  سازی اقتصاد  شفاف  به موضوعات  ساله، انداز بیست دستیابی به اهداف سند چشم   

  ارزی        لی، تجاری،پو هایحوزه رد های فسادزازمینه ها وآن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت

با هدف کاهش وابسووتگی به کشووورهای محدود و    کاالهای وارداتی ایجاد تنوع در مبادی تأمین...، و

سب ارزش افزوده و با خالص     و خدمات به صادرات کاالها  هدفمند از جانبهحمایت همه، خاص تنا

   اشاره شده است. ارزآوری مثبت

سازمانی دولتی    سالمی ایران که  ست    و گمرك جمهوری ا صادی و دارایی ا به   ،تابع وزارت امور اقت

شور نقش محوری و هماهنگ    صادی ک شور   عنوان مرزبان اقت کننده را در مبادی ورودی و خروجی ک

در اجرای قانون امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به   دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت  

                                                                                                                                                    
 سوره مبارکه نساء 5آیه  1

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
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صول حقوق ورودی و صادرات و واردات و عبور )تر  های  عوارض گمرکی و مالیات انزیت( کاال و و

 تعریف چنین گمرکی همکاری شورای  توسط  گمرك مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.  

 عوارض و حقوق وصول  و گمرك قانون مسئول اجرای  که دولتی است  سازمانی  گمرك» :است  شده 

شد می صادرات کاال  و ترانزیت واردات، همچنین و صدوری  و ورودی آن   نظام گمرکی مطلوب . «با

ه  ئیی در ارااتعیین ارزش صووحی ، کار تسووهیل جریان صووادرات،اسووت که در صووادرات کاال به دنبال 

تسهیل    نیز واردات کاالباشد و در   برای صادرات ت جنبی مانند ورود موقت با هدف پردازش تسهیال 

جریان واردات، تعیین تعرفه صووحی ، تعیین ارزش صووحی ، پیشووگیری از تخلفات و قاچاق تحت     

تسهیل جریان  از جمله  خارجی از جمله وظایف اساسی این نهاد حکومتی باشد. عبور پوشش واردات

شامل    ی همراه مسافر کاالو همچنین  زیتترانزیت، پیشگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشش تران  

ی همراه  تسووهیل جریان ورود و خروج مسووافران، پیشووگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشووش کاال

  های نظام گمرکی مطلوب است. یکی دیگر از اهداف مهم گمرك این است که با  لفهاز دیگر مؤ مسافر 

ادی در حوزه  گران اقتصوووبتواند با اخالل   ،کاال  های قاچاق   گیری قضوووایی پرونده یی در پیاافزایش کار 

 مبارزه نماید. صادرات و واردات کشور

تر بیش و است گمرك وظایف و تعهدات تفکیکی مرز گمرکی، تشریفات و گمرکی هایمحور رویه دو

 گمرکی یهاکه رویه شودمی متمرکز اقداماتی و عملیات بر ویکم،بیست قرن در مدیریت نظام وظایف

قورچیان  )  وندش ها مواجهنظارت و هاکنترل حداکثر و تشریفات حداقل با که باشند قادر اجرا مرحلة در

  (.47 - 74: 1386و کرباسیان، 

  66با  و  تنزلی کامالً روند یک با 2007 سال در 87 رتبه از فرامرزی، ایران تجارت شاخص در

در  را خود عملکرد بهترین شاخص این است. در رسیده 2014 سال در 153 رتبه به سقوط پله

 2014 سال در همچنین . است بوده دارا 2014 سال در را عملکرد بدترین و  87 رتبه با  2007 سال
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 در اسنادی الزامات و فرایندی الزامات نماگر است. این نموده سقوط پله 10 قبل سال به نسبت

کارهای دهد. لذا شناخت و بیان راهرا پوشش می بنادر همچنین و نظارتی نهادهای سایر و گمرك

 و هدف این مقاله است.  لهشاخص تجارت فرامرزی در ایران مسأ اقتصاد مقاومتی برای بهبود

 پيشينه پژوهش

 وضعیت بررسی ضمن ایران در فرامرزی تجارت شاخص بهبود موانع پور در مقالهرضایی محمد

 قرار ارزیابی مورد را مذکور اصالح شاخص و بهبود موانع ایران، در فرامرزی تجارت شاخص کنونی

 نشان ایران در فرامرزی تجارت الزم جهت هایهزینه و مراجعات تعداد زمان، تحلیلواست. تجزیه داده

باشد. می مبودک یا مانع نوع دو از ایران متأثر در شاخص این گانهسه معیارهای نبودن مطلوب که دهدمی

ی، رساله و های تحقیقاتمطالب مرتبط با این موضوع در قالب پروژه ،شدههای انجامبررسی بر اساس

ه شرح زیر بکه دارد  تحقیقمقاله وجود دارد که کمک مناسب و همچنین ارتباط بیشتری با موضوع این 

 شود.اشاره می

 منظوردارد ایران بیان می در کاروکسب فضای بر تأثیرگذار عوامل کریمی تکانلو در مقاله مطالعه زهرا

و  هستند تأثیرگذار بنگاه عملکرد و تداوم گیری،شکل بر که است عواملی مجموعه کاروکسب فضای از

محل  کاروکسب حیطه .باشدمی غیرممکن یا و پرهزینه بسیار اقتصادی هایبنگاه مدیران برای آنها تغییر

-سرنوشت نقش رو،این از و است اقتصادی هایبنگاه فعالیت و کار هایستاده و هاداده تأمین و تبادل

د. دار برعهده آنها عمر دوره اقتصادی( طی هایها )بنگاهشرکت و هاسازمان بقای و حیات سازی در

 در مطرح اساسی ادبیات با را آن توانمی کاروکسب محیط بر مؤثر عوامل جایگاه بررسی بیشتر جهت

می ایران در کاروکسب  فضای بر مؤثر عوامل بررسی مقاله این از هدفد. دا کالن تطبیق اقتصاد حوزه
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 بر گذاراثر عوامل میان از بنابراین است دولتی ساختاری کشور اقتصادی که ساختار آنجایی از لبتهد. اباش

 .نمایدمی جلوه ترپررنگ دولتی هایگذاریعامل سرمایه کاروکسب فضای

-ی( بیان م2000-2014ایران) اقتصاد کاروکسب تحلیل محیط و در مقاله ارزیابی امینی علیرضا

 کنترل از ارجخ اما مؤثرند هابنگاه مدیریت در که است عواملی کار،وکسب از محیط منظور که دارد

 در المللیبین آمارهای مقایسه و داخلی هایو بررسی مطالعات. دارند قرار هابنگاه مدیران

 در ایران کاروکسب های محیطشاخص مجموع در که دهندمی نشان کاروکسب محیط خصوص

فضای  هک نمود بندیگروه کشورهایی زمره در توانمی را ایران و ندارند قرار مطلوبی وضعیت

-سال  یط ایران کاروکسب سهولت است. رتبه خورداربر نامطلوبی وضعیت از آنها در کاروکسب

 در 2005 سال در 108 رتبه از که نحوی به ،است نموده طی را روندی نزولی همواره اخیر های

 . است ودهنم تنزل کشور 189 بین در 2014 سال در 152 رتبه به سقوط پله 44 با کشور، 133 بین

-سبک     انجام هایشاخص در کشور ارتقای رتبه و بهبود جهت و مهمی اساسی اصالحی اقدامات

 رتبه رتقایاراستای  در بسیاری بهبود نقاط و هافرصت بنابراین .است نگرفته ما صورت کشور در ،کارو

-مطلوب و بهتر نتایج به آنها روی بر گذاریسرمایه و تمرکز با توانمی که دارد وجود نماگرها از یک هر

 و یتشفاف افزایش و اقتصادی قوانین و هاسیاست اصالح همراه به اقتصادی ثبات .دست یافت تری

 بهبود و گریبازن مالکیت، تضمین نظیر افزارینرم هایمؤلفهو  فاکتورها بر تأکید با ،قانون حاکمیت

 از یدتول مالی تأمین نظام و اصالح هازیرساخت تقویت و مجوزها اعطای و صدور فرایند و مراحل

 .آورندفراهم می را کاروکسب محیط تسهیل و بهبود که هستند مهمی هایمؤلفه
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 تحقيقمبانی نظری 

 گمرکینظام 

گمرکی و   های  ها و بازخورد فعالیت     ها، فرایندها و خروجی   ای از ورودیمجموعه نظام گمرکی  

به   3و قلمرو گمرکی 2اسووت که در چارچوب وظایف 1های گمرکیهای مرتبط برای انجام رویهسووازمان

اعمال حاکمیت دولت در  موریت و فلسووفه گمرك عبارت از اسووت. مأ  4مقررات گمرکی منظور اعمال

اجرای قانون امورگمرکی و سووایر قوانین و مقررات مربوط به صووادرات و واردات و عبور )ترانزیت(  

های مربوطه و الزامات فنی و تسوووهیل       کاال و وصوووول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات   

 است. تجارت

مسافری های توسعه اقتصادی، وصول درآمد، امور با عنایت به اهمیت نقش گمرك در اجرای برنامه

مخدر، ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کمک به زه با قاچاق کاال و مواد و گردشگری، مبار

هایی مانند مشکل تعیین ارزش کاالها با توجه به تغییر سیستم مالیات بر ارزش افزوده، وجود چالش

بودن زمان تشریفات  خذ تعرفه کاالها، طوالنیهای جهانی و تنوع زیاد در مأقیمتسریع و به روز 

بندی غیرواقعی کاالها، تعدد مراجع های پیچیده اداری، طبقهها، وجود رویهگمرکی، تعدد گمرك

جمهوری اسالمی ایران در طرح تحول اقتصادی گذار در امور بازرگانی و گمرکی و ... دولت سیاست

                                                                                                                                                    
، عبور داخلی، خارجی )ترانزیت(عبور، مرجوعی )اعاده به خارج از کشور( ،ورود موقت برای پردازش، ورود موقت، ورود قطعی "عبارتند از:  های گمرکیرویه 1391نامه اجرایی آن مصوب و آیین  1390بر اساس بخش هفتم قانون امور گمرکی سال   1

 بری) کابوتاژ(.های آزاد، وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، رویه انتقالی، رویه کرانالمللی، فروشگاههای پست سیاسی، مرسوالت پست بینصدور قعطی، استرداد حقوق ورودی)درابک(، صدور موقت، کاالی مسافری، پیک سیاسی و بسته

 .آورده شده است 1به شرح پیوست شماره  1390قانون امور گمرکی مصوب   3ماده  وظایف و اختیارات گمرک ایران بر اساس 2

 شود.قلمرو گمرکی آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می  1390قانون امور گمرکی سال  1بر اساس بند ص ماده  3

 هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.ها و بخشنامههای اجرائی، دستورالعملنامهقوانین و مقررات اعم از آیین عبارت است از مقررات گمرکی  1390قانون امور گمرکی سال  1اساس بند گ ماده  بر 4
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ها منجر رفته است که اجرای آنهای متعددی را برای افزایش کارآمدی و اقتدار گمرك در نظر گبرنامه

 .(1387اقتصادی، ) کارگروه تحوالت وری در گمرك خواهد شدفزایش بهرهبه پویایی و ا

 گمرک تعاريف .1شماره جدول 

 تعاریف مرجع

شورای همکاری 
گمرکی و سازمان 
 جهانی گمرك

گمرکی و وصول حقوق و عوارض گمرك سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قوانین 
و  ورودی)واردات( و خروجی)صادرات( و همچنین مسئول قوانین و مقررات واردات، ترانزیت

 باشد.صادرات کاالها می

باشد. این مین رفاه و حفاظت از جامعه میأ، ت1«حکمرانی خوب»گمرك نهادی ضروری برای  72، 1394کرباسیان،
وانتقاالت را در مناطق مرزی و بین کشورهای مختلف مدیریت نقلسازمان جابجایی کاال، انسان و 

 کند.می

قانون امور  2ماده 
 1390گمرکی

عنوان ه بهکامور اقتصادی و دارایی است گمرك جمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت 
ارد کشور دکننده را در مبادی ورودی و خروجی مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ

ربوط به مو  مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات 
های تصادرات و واردات و عبور)ترانزیت( کاال و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیا

 مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

ا مقامات گمرك، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یصفتی است که در مورد  10،   1386بنایی ،
، حقوق صادرات و یا هر امر دیگری که در راستای عملیات گمرك باشد از قبیل )مأمورین گمرك

اکی و هوایی، های اجرایی در مرزهای آبی و خخانهشود. گمركرنامه( نیز استفاده میگمرکی، اظها
 باشند.نظر اداره مرکزی در نقاط مختلف کشور مستقر میهای گمرکی تحت دفاتر و پست

بنا بر  گمرك سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و هر زمان 60، 1391مقدسی ،
 ها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته تا به صورت فعلیمقتضیات زمان و خواست حکومت

 درآمده است.

-145، 1395 تفضلی،
146 

ت کننده منابع عمومی دولهای وصولزمانسازمان گمرك جمهوری اسالمی ایران یکی از سا
اقتصادی کشور نقش محوری و گمرکی و حقوق ورودی( است و به عنوان مرزبان  )عوارض
 کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد.هماهنگ

ها حمولهو ترانزیت م یان حجم عظیمی از صادرات، وارداتجرکار روزمره گمرك شامل مراقبت از  14، 1395یوسفی، 
، هواپیماها، ها، وسایط نقلیهها در حرکت کشتیو کسب اطمینان از اجرای قوانین، مقررات و رویه

 المللی است.کاالها و مسافران در عبور از مرزهای بین

                                                                                                                                                    
 1 Good Governance 
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 تعاریف مرجع

چند  ی سیاست دولت است. بر این اساس، هراش اجراگمرك به عنوان کارگزار دولت، وظیفه اولیه 1 ،1376میدری،
 1شکلیم کشورها مشابه است، اما این فرض نادرست خواهد بود که همهای گمرك در تمامسئولیت

 های محوله وجود دارد.یا سازگاری در تأکید بر انجام مسئولیت

ا هر امر ورود یا صدور کاال و یاصطالح گمرکی به عنوان صفت مأموران گمرك، حقوق، نظارت بر  183، 1391، حسینی
 و ... مور گمرك، حقوق گمرکیرود مثل: مأدیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد به کار می

سایت دالالن گمرکی 
 2018کانادا 

ود به مقامات گمرکی )شعبات گمرکی( کنترل جریان ورود و خروج کاالها را به کشور متبوع خ
باشند. یمحیوانات، وسایل نقلیه، وسایل شخصی و موارد خطرناك عهده دارند. این کاالها شامل 

 ند.ها )مالیات واردات( بر کاالها هستآوری تعرفهمسئول جمع شعبات گمرکی نیز عموماً

سایت اتحادیه گمرك 
 2018   اروپا

ایف ای از وظامور گمرك است و شامل مجموعهبه معنای خدمات دولتی که مسئول اداره گمرك 
صادرات،  مالیات و همچنین مسئولیت برخورداری از قوانین دیگر و مقررات مربوط به واردات،و 

 باشد.انتقال یا نگهداری کاالها می

سایت مدیریت گمرك 
 2018یکپارچه 

هیل تجارت گمرك در قلب شبکه جهانی تجارت قرار دارد و به طور مداوم تقاضا را برای بهبود تس
تحت فشار هستند  کند. ادارات گمرکیگذاری منطبق و متعادل مینیتی و قانونبا نیازهای روزافزون ام
قانونی را آوری کرده و تجارت غیرمحور را فراهم آورند و درآمد دقیق را جمعتا خدمات مشتری

تحقق این  های تجاری راهبرد استراتژیک را برایدر منابع محدود مورد هدف قرار دهند. سازمان
از   مدیریت و  سازد تا عملیات چندگانه رادهند. راهبردهای ما گمرك را قادر مییم اهداف ارائه 
 مند شوند.ها و رویکردهای نوآورانه بهرهبهترین روش

 

توجهی برای ی قابلآمدهارود که دراز گمرکات انتظار میکه شوند در این تعاریف گوناگون مشاهده می

سالم مثل داروهای قانونی و یا غیری غیرهااز ورود کاالهای ممنوعه مثل سالح دولت کسب کنند و

جهانی تجارت  با الزامات سازمانطریق برای قوانین و مقررات همسو این گیری و از تاریخ گذشته جلو

(WCO)، طور طور مؤثر و هم بههم، بهرود که انتظار می مقابله کنند. از گمرك با تجارت مواد مخدر

طور گمرکات به ،وه بر اینکارآمد و با تحمیل حداقل هزینه به بودجه به این اهداف دست یابد. عال

روند و مسئولیت کلیه مبادالتی که برخاسته از عبور شمار میعنوان نهادهای کلیدی مرزی بهای بهفزاینده

آمدهای ن منبعی برای درعنواواردات، به گردد. عوارضکاال و یا مردم از مرزهاست به آنها باز می

تن کاال به  میلیارد 9حدود ای در بسیاری از کشورهای در حال رشد است. جابجایی ساالنه بودجه

جهان که باید یلیارد مسافر از مرزها در سط  میلیارد دالر و تردد حدود یک م 14000ارزش بیش از 

                                                                                                                                                    
 1 Uniformity 
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انجام امور که الزمه شرایط جدید های گمرکی قرار گیرند و سرعت در مورد کنترل ،خروج و ورود در

های سنتی کنترلی را ناکارآمد نموده است. بدیهی است یک گمرك کارا باید دو الزام متباین روش است،

 (.3، 1393دقت و سرعت را آشتی داده و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد)کرباسیان،

 1396تا   1390های حجم تجارت خارجي کشور طي سال

رشد تجارت خارجی بر رشد تولید ناخالص داخلی و نقش تجارت در اقتصاد و ارتقاء سط   رتریب

کننده زندگی مردم یک کشور حاکی از اهمیت آن و نیز اهمیت نقش گمرك به عنوان مجری و کنترل

(. داشتن مبادالت تجاری گسترده، عامل اصلی رشد 5، 1393مقررات تجارت خارجی است)رهبر،

 30 جهان نزدیک به 1GDPشود. در حال حاضر سهم تجارت از ور محسوب میاقتصادی هر کش

(. در اینجا به اختصار 42، 1396درصد برسد)آل اسحاق،  50به  2020درصد است که امکان دارد تا سال 

 آورده شده است. 1396تا 1390آمار واردات، صادرات و ترانزیت و درآمدهای گمرکی از سال 

 واردات 

به عنوان گذار بر عملکرد اقتصادی کشور است. گمرکات های اثراز بهترین شاخص کاالواردات  

هوای دولوت و نواظر بور واردات کواال از حیوث سوالمتی، مرزبان اقتصادی کشور ایفاگر سیاسوت

سعی در کاهش  ،باشند. گمرك ایران در راستای انجام وظایف خطیر و سنگین خودفرهنگی و امنیتی می

های در سال گیرنودگانمندی خودمتزمان ترخیص کاال و ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت

 همذکور داشته است. متوسوط تغییورات ارزش و وزن سواالنه واردات کواال بوه کوشور )جوداول شمار

                                                                                                                                                    
 1 Gross Domestic Product 
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-درصود نشان 51/1و  48/4هوای چهوارم و پونجم توسوعه بوه ترتیوب بوه میوزان ( طوی برناموه3و 2

بودون افزایش  دهنده حرکت رو به رشد حجوم تجوارت خوارجی کوشور در واردات کواال بوه کوشور

 .باشدهای اخیر میتعداد کارکنان گمرك جمهوری اسالمی ایران در سال
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 1396تا 1390هاي واردات قطعي طي سال ايمقايسه مقدماتي آمار .2جدول شماره  

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واردات/سال
 543202 43684 41539 53569 49709 53451 61808 ارزش واردات میلیون دالر
 38736 33399 35152 43016 33684 39481 38379 وزن واردات هزار تن

   ). 1390-1396هاي )سال مسافري ترانزيتفناوري اطالعات وارتباطات، آمارتجارت خارجي،  و آمار فترد مأخذ: گمرک ج.ا.ايران،

 اياي و سرمايهبه تفکیک کاالهاي مصرفي، واسطه 1396واردات طي سال  .3جدول شماره 

 ارزش)میلیون دالر( وزن )هزار تن( کاال

 9844 3380 مصرفی

 31687 29051 ایواسطه

ایسرمایه  869 8382 

 4389 5436 سایر

 54302 38736 جمع

 
 ارزش)میلیون دالر( )هزار تن( وزن کاال

 9844 3380 مصرفی

 31687 29051 ایواسطه

 8382 869 ایسرمایه

 4389 5436 سایر

 54302 38736 جمع

 بر اساس آمار مقدماتي گمرگ ج.ا.ايران TIS خذ: سیستممأ

 صادرات غیرنفتي

-اسوت کوه امکوان سرمایهوده ارزی کننتأمینتورین منبوع صادرات کوشور از لحواظ اقتوصادی مهوم

داخلی و  سازد. پیامد این امر حمایت از تولیداتتوسعه را میسر می گذاری و پیشبرد کشور در مسیر

پویایی اقتصاد هر کشوری منوط به رشد و توسعه صادرات د. افزایش اشتغال در کشور خواهد بو

متوسط تغییرات ساالنه صادرات به  1391-1384های آن کشور است. بر ایون اسواس، طی سال

دهنده نرخ رشد بسیار مناسب درصود در ارزش و وزن بوده است که نشان 64/15و  5/17ترتیب 
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هوای چهوارم و پونجم توسوعه اسوت. میوزان تغییورات مقصد طی برنامه صادرات به کشورهای

 .شودمالحظه می 4 سواالنه صادرات غیرنفتی در جدول شماره

گازي میعاناتاحتسابباغیرنفتيکاالهايقطعيصادراتايمقايسهمقدماتيآمار 4شماره جدول  
 1396تا 1390هاي طي سال( چمدانيتجارتوگازنفت،احتساببدون)

- 1396هاي)سالمسافري –مأخذ: گمرک ج.ا.ايران، دفترآمار و فناوري اطالعات و ارتباطات، آمارتجارت خارجي، ترانزيت  

1390)  

 ترانزیت خارجي

 بوارشد عرضه و تقاضای کاال در منطقه و ایجاد بازارهای جدید در کشورهای همجووار همگوام   

انووودرکار  هوووای دسوووتوووران بوووا سوووازمانتعامل هرچه بیشتر گمرك جمهوری اسوووالمی ای

رشود   ،هوای چهوارم و پونجم توسوعه    ونقل کشور باعث شده است طی برنامهترانزیوت و حمل 

ترانزیت طی  آمار 5 جدول شماره  .درصدی در وزن کاالهای ترانزیتی برسد   61/17متوسووووط  

 دهد.را نشان می 1396تا 1390های سال

 1396تا 1390هاي ترانزيت طي سالآمار .5ه شمارجدول 

واحد  ترانزیت/سال
 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 ارقام

میزان ترانزیت کاال از کشور 
 9282 7816 10919 12340 11590 10753 9245 هزار تن توسط کامیون

های حامل تعداد سفر کامیون
 451 390 499 561 533 523 464 هزار سفر يتکاالی ترانزی

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال/صادرات

ارزش صادرات میلیون 
 46931 44042 42429 50560 41848 41448 73975 دالر

 132300 129892 93907 100758 93886 93866 77807 وزن صادرات      هزار تن
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کیلومتر کاالی حمل  –تن 

 11458 10020 13777 17535 16792 14495 13102 هزار تن شده ترانزیتي توسط کامیون

 http://www.rmto.ir اي کشور مندرج در سايتونقل جادهآمارهاي راهداري و حملمأخذ: خالصه 

 درآمد گمرکي

انین و مقررات جاری کشور است، وصول درآمدهای گمرکی بر اساس قو ،ترین وظایف گمركاز مهم

آمار گمرك د. شومحسوب می عنوان سومین منبع درآمد کشورکه حاصل دریافت این درآمد بهطوریبه

دهنده رشد متوسوط سواالنه درآمود گمرکات کشور به میزان های چهارم و پنجم توسعه نشانطی برنامه

باشد دهنده اهمیت نقش گمرك در اقتصاد کشور می( است که نشان 6 )جدول شمارهدرصد  60/11

 .اثرگذار استهوای کوالن اقتوصادی تموام شواخصو این بازتواب پویوایی گمورك در 

 1396تا 1390هاي آمار درآمد گمرکي طي سال.6 شمارهجدول 

درآمد 

 گمرکی/سال
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

درآمد میلیارد 

 ریال
80822 76724 85836 135923 181000 330000 346000 

 

 کاروکسب محیط شاخص

سب  انجام پروژه شواری  میزان جهانی، بانک وکارک سان  یا د کارآفرین   یک برای را شرایط  بودن آ

 اندازه کوچک در وکارکسب  یک از برداریهبهر و ایجاد قصد  ،مربوط مقررات چارچوب در که محلی

 و وضعیت  شرایط  ،جهانی بانک کاروکسب  انجام ساالنه  هایکند. گزارشمی ارائه ،دارد را متوسط  و

 این خصوص  در شده  انجام تغییرات و اصالحات  به توجه با بعد سال  در را کشورها  در کاروکسب 
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سب  انجام هایگزارش دلیل همین به و کندمی اعالم شر  سال  عنوان با سال  هر در کاروک     آینده منت

 همچنین فضووای و مقررات و قوانین اعمال خصوووص در را الزم اطالعات هاگزارش شووود. اینمی

صادی  گذارانسیاست   با کشورها  در کاروکسب   خارجی ارائه و داخلی گذارانسرمایه  همچنین و اقت

 از شواخص  کشوورها  در وکارکسوب  فضوای  نمودن کمی جهت کاروکسوب  انجام دهد. گزارشمی

سب   سهولت  ستفاده وک سینی (یدنمامی کار ا  انجام پروژه ،2001 سال  از جهانی (. بانک1391،ح

شد.   بیان کشور  133 مورد در و شاخص ترکیبی  5 با 2003 سال  در و کرد اندازیراه را وکارکسب 

 برای وکارکسووب های محیطشوواخص بندیرتبه و اسووتخراج به اقدام مسووتمر طوربه پروژه این

 وکار،شووروع کسووب ابتدایی شوواخص 5 از تنها 2004 سووال در . نمود دنیا مختلف کشووورهای

ستخدام  سب  پایان و قراردادها اجرای اعتبار، اخذ کار، نیروی اخراج و ا ستفاده  وکارک  وگردید  ا

 آنها به نیز گذارانسرمایه  از حمایت و هادارایی و اموال ثبت شاخص دو  2005 سال  در سپس 

سال  شد  افزوده ستین  2006 و  ستفاده  شاخص  10 از که بود سالی  نخ  2007 سال  و گردید ا

ستین  ساس هر  بر که بود سالی  نخ شورها  رتبه شاخص  10 این از کدام ا  اعالم مجزا به طور ک

 .گردید

 زمان از را کاروکسب یک عمر از مرحله 10 که کمی شاخص 10 به استناد با DBمؤسسه  

برای  کشور اقتصادی محیط بودن مناسب میزان مورد در ،گیردمی بر در آن انحالل تا گیریشکل

و  محاسبه مزبور وکارکسب فضای شاخص اساس این کند. برمی قضاوت اقتصادی فعالیت انجام

 های اصلیگردد. زیرشاخصمی گزارش شده بررسی کشورهای همه برای ایمقایسه به صورت

 دسترسی هایهزینه و مدت زمان مراحل، تعداد اساسی فاکتور 3 را دهگانه هایشاخص محاسبه

گیرند. جدول می قرار استفاده مورد شاخص 10 هر در تقریباً که دهندمی تشکیل آن شاخص به

  دهد:های گذشته در میان کشورهای جهان نشان میرتبه ایران را طی سال 7شماره 
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 2018تا  2007وکار از سال کسبمحیطشاخص. 7جدول شماره 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 سال

تعداد 

 کشورها
175 178 181 183 183 183 185 189 189 189 189 190 

جهانی رتبه 

کار وکسب

 )ایران(

119 135 142 137 140 144 145 152 119 118 120 124 

شروع کسب 

 کارو 
64 77 96 48 43 50 87 107 82 97 102 97 

اخذ 

مجوزهای 

 الزم

167 164 165 141 162 166 166 169 98 27 27 25 

استخدام 

نیروی کار 

 2012)از 

دریافت 

انشعاب برق  

جایگزین 

 شده است(

141 141 147 137 - 162 163 169 94 90 94 99 

 ثبت اموال

 )مالکیت(
143 143 147 153 159 165 165 168 89 85 86 87 

اخذ 

 اعتبارات
65 68 84 113 96 97 83 86 90 97 101 90 

حمایت از 

 سهامداران              

-سرمایه )

 گذاران (

156 158 164 165 166 167 150 147 149 166 165 170 
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پرداخت 

 مالیات
96 97 104 117 118 125 129 139 122 99 100 150 

تجارت 

 فرامرزی
87 135 142 134 131 139 143 153 166 171 170 166 

الزم االجرا 

 شدن قراردادها
33 5 56 53 48 54 53 51 62 69 70 80 

-پایان کسب

 کارو
109 118 107 109 117 125 126 129 137 155 156 160 
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Source:World Bank,. Doing Business Reports (2007-2018), Iran, Islamic Rep 

 

 شاخص تجارت فرامرزی

 تمام شاخص این .وکار استگانه کسب 10های شاخص تجارت فرامرزی یکی از شاخص

 نیز و اداری تمام مراحل جمله کاال )از استاندارد محموله واردات و صادرات برای الزامی مراحل

 مشکالت و موانع با خارج، تجارت سهولت واقع در و نموده گردآوری امور( را انجام هزینه و زمان

این شاخص با  عبارتی(. به1390فر،فهیمی و نماید )اشرفیمی گیریاندازه را کاالها ورود و صدور

فرآیند واردات و  روز برای انجام ندکه چمانند این ،های کمیاستفاده از یک سری زیرشاخص

نیاز است و میزان مدارك برای واردات و صادرات مورد، چه میزان اسناد و صادرات صرف شده

  .شودشده برای واردات و صادرات چقدر است، اندازه گرفته میهزینه صرف

 66با  و تنزلی کامالً روند یک با 2007 سال در  87 رتبه از فرامرزی، ایران تجارت شاخص در

 در سال را خود عملکرد بهترین شاخص است. اینرسیده 2014 سال در 153 رتبه به سقوط پله

 نسبت 2014 سال در همچنین ،است بوده دارا 2014 سال در را عملکرد بدترین و 87 رتبه با 2007

 و گمرك در اسنادی الزامات و فرایندی الزامات نماگر است. این نموده سقوط پله 10 قبل سال به

 و لجستیکی امکانات طرفی دهد. ازرا پوشش می بنادر همچنین و نظارتی نهادهای سایر

 .گیرددربرمی نیز را تجاری هایزیرساخت

 باز درجه و اقتصادها بین تجارت تسهیل شدن، جهانی فضای در و دنیای تجارت امروزی در 

 الزامات چون مواردیاست.  بسزایی برخوردار اهمیت از وکارهاکسب برای صاحبان اقتصاد بودن

 تشریفات رسایف طاقت فرایندهای وارداتی، و صادراتی اسناد تجاری با رابطه در حد از بیش

 و بیشتر هایهزینه تحمیل به منجر ،ناکافی هایو زیرساخت بندری ناکارآمد عملیات گمرکی،

 نماید.می محدود را تجاری هایو فرصت شده واردات و صادرات زمان در تأخیر
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 طی کهاین توجهجالب باشند. نکتهمی ایران گمرك و بازرگانی وزارت نماگر این اصلی متولی

 وضعیت خصوص بهبود در اصالحی اقدام ، 2010 سال در جزبه البته (،2008-2014سالهای)

 وکار نیزکسب انجام پروژه در و نشده انجام ما کشور در رتبه ارتقای و فرامرزی تجارت شاخص

 شهید بندر در اسکنرهایی نصب از با استفاده را زمان ایران ،2010 سال در تنها و است نشده ثبت

 بازرسی عملیات گمرکی، ترخیص ادارات مجدد سازماندهی طریق از و نمود تررجایی کوتاه

 کرد. تفکیک عمومی کاالهای از نفتی( را و شیمیایی خاص)مواد کاالهای

  :داده است در میان کشورهای جهان نشانهای گذشته رتبه ایران را طی سال 8جدول شماره 

 2016تا  2006هاي شاخص تجارت فرامرزي ايران طي سال . 8 جدول شماره
Source:World Bank, Doing Business Reports (2006-2018), Iran, Islamic Rep. 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 سال

 167 166 153 143 139 131 134 142 135 87 - رتبه

اسناد 

 صادرات)تعداد(
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 

زمان 

 صادرات)روز(
26 26 26 26 25 25 25 25 25 

308 

 ساعت

266 

 ساعت

هزینه صادرات 

 )دالر به ازای

 کانتینر( هر

860 860 860 1011 1061 1090 1275 1470 1470 1266 708 

اسناد 

 واردات)تعداد(
8 8 8 8 8 8 8 8 10 11 11 

زمان واردات 

 )روز(
39 39 39 39 38 32 32 32 37 

485 

 ساعت

432 

 ساعت

هزینه واردات 

 )دالر به ازای

 کانتینر( هر

1330 1330 1330 1656 1706 1735 1885 2100 2100 1457 857 
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و بر اساس دو فرآیند الزامی از قبیل « زمان و هزینه»شناسی جدید توجه به تغییر روش با

جدول شاخص تجارت فرامرزی ، و وارداتدر چرخه صادرات « ی و انطباق مرزیانطباق اسناد»

 است: 10و شماره  9به شرح جداول شماره  2018و  2017و  2016های ایران در سال

 2018و  2017و  2016هاي شاخص تجارت فرامرزي ايران در سال .9جدول شماره 

 

 عنوان
  2016  

 بازنگری شده
2017 

2017  

 بازنگری شده
2018 

 صادرات

 9 9 9 9 اسناد)تعداد(

 101 101 10 107 زمان انطباق مرزی )ساعت(

 120 120 152 127 زمان انطباق اسنادی )ساعت(

 565 565 565 565 هزینه انطباق مرزی)دالر(

 125 125 143.3 125 هزینه انطباق اسنادی)دالر( 

 واردات

 11 11 11 11 اسناد)تعداد(

 141 141 141 148 زمان انطباق مرزی )ساعت(

 192 192 270 206 زمان انطباق اسنادی )ساعت(

 660 660 660 660 هزینه انطباق مرزی)دالر(

 197 197 197 197 هزینه انطباق اسنادی)دالر(

 166 165 170 - رتبه شاخص تجارت فرامرزی
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2018جايگاه تجارت فرامرزي ايران در مقايسه با مناطق اقتصادي . 10جدول شماره   

 
 ایران عنوان

خاورمیانه و شمال 

 فریقا)منا(آ

OECD  با درآمد

 باال
 کشورهای پیشرو

 صادرات

 اقتصاد( 17)0 12.7 62.3 101 زمان انطباق مرزی)ساعت(

 اقتصاد( 25)1.0 2.4 74.3 120 زمان انطباق اسنادی)ساعت(

 اقتصاد( 19)0.0 149.9 464.4 565 هزینه انطباق مرزی)دالر(

 اقتصاد( 19)0.0 35.4 243.6 125 هزینه انطباق اسنادی)دالر( 

 واردات

 اقتصاد( 21)0.0 8.7 112.3 141 زمان انطباق مرزی)ساعت(

 اقتصاد( 30)1.0 3.5 94.5 192 اسنادی)ساعت(زمان انطباق 

 اقتصاد( 27)0.0 111.6 540.7 660 هزینه انطباق مرزی)دالر(

 اقتصاد( 30)0.0 25.6 266.2 197 هزینه انطباق اسنادی)دالر(

 

Source:World Bank, Doing Business Reports (2006-2018), Iran, Islamic Rep. 

 

فرامرزی سال وکار بانک جهانی، ایران در شاخص تجارت با توجه به جدیدترین گزارش کسب

را به دست آورده  166نسبت به شاخص کشورهای پیشرو رتبه  46.11با کسب نمره  2018

های های آماری منتشر شده، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سالاست. مطابق داده

به دست  2007این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال حاکی از  2016تا  2007

بدترین رتبه ایران نیز مربوط  .را به دست آورد 87کشور رتبه  175آمده که ایران توانسته در بین 

را به دست آورده و در مقایسه با سال  167کشور رتبه  189است که ایران در بین  2016به سال 
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مواجه شده و این بیانگر این بود که تجارت با ایران در این سال دشوارتر پله تنزل  19با  ،2015

نماگر تجارت »بوده است. حال بانک جهانی بر اساس جدیدترین گزارش خود وضعیت ایران در 

ند الزامی از یآفرس دو و بر اسا« زمان و هزینه»شناسی جدید را با استفاده از روش« فرامرزی

ست. در چرخه صادرات و واردات مورد ارزیابی قرار داده ا« انطباق مرزیانطباق اسنادی و »قبیل 

د تا زمان معطلی و ها سعی کردنمردان در این سالدولت دهدنتایج این پژوهش نشان می

شده در تجارت خارجی ایران را به حداقل ممکن کاهش دهند تا منجر به های صرفهزینه

ها همچنان حاکی از این است که تجارت با البته بررسیسازی روند تجارت با دنیا شود. آسان

سری اقدامات ایران به نسبت سایر اقتصادهای پیشرو سخت و دشوار است که نیاز به یک

 .اصالحی در این زمینه دارد

کارهای اقتصاد مقاومتی برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی در نظام به منظور استخراج راه

یندها، بروندادها، شامل پنج بعد اصلی دروندادها، فرآ ،مفهومی تحقیقگمرکی ایران الگوی 

-مصاحبه   و عوامل محیطی بر مبنای ادبیات نظری و همچنین  دپیامدها و دستاوردها و بازخور

صورت فرامرزی به تجارت لفهستخراج و در بعد دروندادها زیرمؤهای با خبرگان گمرکی و نظام ا

 گرفت. جداگانه مورد بررسی قرار

 دهد.الگوی مفهومی نظام گمرکی را نشان می صفحه بعدشکل 

 

 

 

 
فرایند 

 اصلی

های گمرکی واردات و زا بودن رویهدرون

 تشریفات آن

های گمرکی صادرات و گرا بودن رویهبرون

 تشریفات آن

های گمرکی گرا بودن رویهزا و بروندرون

 ترانزیت و تشریفات آن

 های گمرکی گرا بودن رویهزا و بروندرون

افزایش قدرت مقاومت و کاهش 

فرایند 

 پشتیبانی

فرایندهای آموزشی و 

تحقیقاتی، افزایش سط  

 کارکنانعلمی و مهارت

فرایندهای پشتیبانی و 

 حمایتی

 فرایندهای حقوقی و قضایی

  دقیق بودن فرایندهای مالی و محاسباتی

 فرایند

 مدیریتی

فرایندهای سازمانی و 

 مدیریتی

فرایندهای اطالعاتی آماری و 

 گمرکی

فرایندهای بازرگانی و 

 حراستی

 فرایندها
اهداف 

 گمرکی

رضایت کامل ذینفعان 

 گمرکی

مندی صحی  از منابع بهره
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 الگوي مفهومي نظام گمرکي .1شماره شکل

 تحقیق شناسیروش

قاومتی و مالحظات های اقتصاد مبا توجه به اینکه پژوهش حاضر با بررسی و تبیین سیاست

شناسی نظام گمرکی است و آسیب صدد درکار در جمهوری اسالمی ایران وبهبود محیط کسب

که  جهت آن ازی و اتوسعهشود، موجب افزایش دانش موجود نسبت به موضوع پژوهش می

گیری مدیران گمرك جمهوری اسالمی ایران قرار تواند مبنای عمل و تصمیمنتایج مربوط می
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ش پژوهش مورد های کمّی و کیفی رواز روشبا توجه به استفاده گیرد، از نوع کاربردی است. 

 باشد.استفاده آمیخته می

کلیه خبرگی است. در بخش جامعه اسنادی، این پژوهش دارای دو جامعه آماری اسنادی و 

اسناد و مدارك مرتبط به صورت هدفمند با موضوع پژوهش شامل اسناد، قوانین و مقررات 

زمان توسعه سایت سازمان جهانی گمرك، وزارت صنعت و معدن و تجارت، ساگمرکی و وب

کشور شمال آفریقا و  23) مناهدف تجارت، سازمان جهانی تجارت و سایت گمرك کشورهای 

ساله پنجم و ششم و پنجهای ، اسناد برنامههای کلی اقتصاد مقاومتیسیاستخاورمیانه(، 

کار و سایر قوانین ودات، قانون بهبود مستمر محیط کسب، قانون صادرات و وار1404انداز چشم

ی قرار گرفت. در بخش جامعه های این مطالعه مورد بررسی و واکاومرتبط تا زمان انجام تحلیل

شناسی آن و اعتبارسنجی مدل مفهومی از نظرات برای تعریف نظام گمرکی و آسیب خبرگی،

های اشباع نمونهبا تعداد  گیری به روش اشباع هدفمنددر قالب نمونهخبرگان و افراد متخصص 

سال در حوزه اقتصادی و گمرکی کشور و در مشاغل  15دارای تجربه مدیریتی بیش از که  کیفی

نظر  ها و مفاهیم مربوط به مدل مفهومی موردو مضامین، مؤلفه اند، استفاده شدراهبردی بوده

 شده است. استخراج پژوهش 

 هاتحلیل داده و ها و تجزیهیافته

 های تحقیقالف: یافته

مدیران کل و باالتر گمرك جمهوری اسالمی ایران و  نفر از 100 از تحقیق ی آماری اینونهنم

 (های مرتبط با گمركبا مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر سایر سازمان)نظران گمرکی صاحب
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ارائه ها در جدول زیر به مدرك تحصیلی آنشود. اطالعات مربوط آگاه به موضوع تشکیل می

 گردد.می

فراواني میزان تحصیالت پاسخگويان توزيع .11جدول شماره

 درصد  فراواني رده سني

 10 10 کارشناسي

 58 58 ارشدکارشناسي

 27 27 دکترا

 5 5 پاسخبي

 100 100 جمع

 هاب: تجزیه و تحلیل یافته

کارهای اقتصاد مقاومتی برای بهبود شاخص تجارت اههای مربوط به ردر این تحقیق یافته

کی اعم از طراحان که با استفاده از مصاحبه با نخبگان و خبرگان نظام گمرفرامرزی در ایران 

ان و کارشناسان گمرك ها، مقامات و مدیران عالی و متخصصعلمی دانشگاهتنظام، اعضای هیأ

شود. می     ه اقدام به انجام مصاحبه شد، ارائ که طی یک سال های همجوارو تجار عمده و سازمان

محقق انجام و به منظور یافته توسط ساختارمیق به صورت باز و نیمهع یهااحبهاین مص

ندی نقطه نظرات نخبگان پیرامون باست. در جمعبرداری شدهذخیره و فیلم تماماً آنمستندسازی 

از دیدگاه اقتصاد  کارهای بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایرانسؤال مصاحبه با موضوع راه

به شرح ای  چندین جلسه حضوری و مکاتبهکار(  طی ومقاومتی )با تأکید بر بهبود محیط کسب

 و نهایی شد: ءزیر احصا



 35                                             1399زمستان ،هشتم شماره ،سوم سال ،آماد و فناوری دفاعي علمي فصلنامه

 

 
بعد اصلي بر اساس 

 جدول نهایي

بعد فرعي براساس جدول 

 نهایي

لفه بر اساس جدول مؤ

 نهایي
 هاپاسخ لفه استنباطيزیر مؤ

 

 برونداد

 

 کارایی

 و مقاومت قدرت افزایش

 پذیریآسیب کاهش

 کشور اقتصاد

 و مقاومت قدرت افزایش

 پذیریآسیب کاهش

 کشور اقتصاد

 و سرزمینی آمایش

 نمودن کارآمد

 با اجرایی گمرکات

 تجهیزات از استفاده

 منابع و پیشرفته

 دیدهآموزش انسانی

 

 

 برونداد

 

 

 کارایی

 و مقاومت قدرت افزایش

 پذیریآسیب کاهش

 کشور اقتصاد

 و مقاومت قدرت افزایش

 پذیریآسیب کاهش

 کشور اقتصاد

به خودآمدن صنعت 

یعنی تولید کاالی 

مناسب از نظر 

کیفیت و قیمت و 

اصالح فرهنگ 

 صحیح کار

 

 

 برونداد

 

 

 کارایی

 و مقاومت قدرت افزایش

 پذیریآسیب کاهش

 کشور اقتصاد

 و مقاومت قدرت افزایش

 پذیریآسیب کاهش

 کشور اقتصاد

پاالیش و همسوسازی 

قوانین از طریق حذف 

قوانین زائد، غیر مؤثر، 

متضاد و تصویب 

قوانین متناسب با 

نیازهای فعلی نظام 

 اقتصادی

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

یت اجرای مدیر

مین زنجیره تأ

S.C.M  به عنوان یک

 ژهپرو

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

 سازی محیط گمرکسا لم

 

 سازی محیط گمرکسا لم

رتقاء نظام سالمت ا

ها اداری در سازمان

بخصوص در سازمان 

حساس و پرمسئولیت 

 گمرک

ارائه تسهیالت به فعاالن  ثربخشیا برونداد

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

ارزیابی در محل 

 صادرات

استفاده از مدیریت  مدیریت ریسک مدیریت ریسک ثربخشیا برونداد

 ریسک

های استفاده از مشوق حمایت از تولید حمایت از تولید ثربخشیا برونداد

 صادراتی
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 برونداد

 

 ثربخشیا

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

ستفاده بیشتر از ا

مسیرهای سبز و زرد 

 به جای مسیر قرمز

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

 تسهیل تجارت

 

 تسهیل تجارت

اعتماد به بازرگانان و 

حسابرسی پس از 

 ترخیص

ارائه تسهیالت به فعاالن  ثربخشیا برونداد

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

اعتماد به فعاالن 

 اقتصادی

 

 

 برونداد

 

 

 ثربخشیا

 

رائه تسهیالت به فعاالن ا

 اقتصادیمجاز 

 

رائه تسهیالت به فعاالن ا

 مجاز اقتصادی

یجاد زمینه و جذب ا

گذاری داخلی سرمایه

و خارجی و تضمین 

بازگشت سرمایه 

 گذارانسرمایه

 

 

 

 برونداد

 

 

 

 ثربخشیا

 

 

 

 تسهیل تجارت

 

 

 

 تسهیل تجارت

گیری از ظرفیت بهره

قانونی به منظور 

افزایش اعتماد متقابل 

گمرک و خدمت 

) مانند  گیرندگان

فراگیر نمودن 

حسابرسی پس از 

 ترخیص(

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

رائه تسهیالت به فعاالن ا

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

پایه اعطای تسهیالت 

بیشتر به فعاالن 

 اقتصادی مجاز

 

 

 

 برونداد

 

 

 

 ثربخشیا

 

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

 

تسهیالت به فعاالن ارائه 

 مجاز اقتصادی

تربیت و معرفی 

صادرکننده در هر 

استان توسط اتاق 

بازرگانی با همکاری 

سازمان گمرک و 

سازمان صنعت و 

 معدن و تجارت

ترخیص کاال در  تسهیل تجارت تسهیل تجارت ثربخشیا برونداد

 واحدهای تولیدی

ارائه تسهیالت به فعاالن  ثربخشیا برونداد

 اقتصادیمجاز 

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

تشویق بازرگانان 

 نامخوش

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

های توجه به مزیت

رقابتی کشور در 
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زمینه تولید و 

 صادرات

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

فعاالن ارائه تسهیالت به 

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

های توسعه سیستم

حمل و نقل زمینی، 

دریایی و بخصوص 

 ریلی کشور

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

حذف انبار و انجام 

مستقیم صادرات از 

 دیواحدهای تولی

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

 

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

حذف تشریفات زائد، 

کاهش فرایندها و 

تمام الکترونیکی 

 هانمودن کنترل

های تسهیل فرآیند ثربخشیا برونداد

 گمرکی

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

 حذف رویه مسافری

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

 تسهیل تجارت

 

 تسهیل تجارت

حذف یا تجمیع 

برخی از مجوزها 

مانند استاندارد جهت 

تسریع و تسهیل در 

 فرایند ترخیص

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

 تسهیل تجارت

 

 تسهیل تجارت

حسابرسی پس از 

ترخیص و گسترش 

 حوزه فعالیت نظام و...

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

حمایت دولت از 

بخش تولید با بسیج 

امکانات و ابزارهای 

 الزم

ارائه تسهیالت به فعاالن  ثربخشیا برونداد

 مجاز اقتصادی

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

 حمل یکسره

 

 

 

 برونداد

 

 

 

 ثربخشیا

 

 

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

 

 

فعاالن ارائه تسهیالت به 

 مجاز اقتصادی

-خریداری و جمع

آوری کاالهای 

تولیدکنندگان خرده 

توسط صادرکنندگان 

نمونه و بازاریابی 

مناسب و صادرات آن 

 به کشورهای مختلف
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 برونداد

 

 ثربخشیا

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

سازی شفاف

یندهای واگذاری فرآ

 کارت بازرگانی

های تسهیل فرآیند ثربخشیا برونداد

 گمرکی

های تسهیل فرآیند

 گمرکی

ها و شفافیت در رویه

 یندهای گمرکیفرآ

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

 موریت هاساختارها و مأ

 

 تعدد گمرکات

کاهش تعدد گمرکات 

و کوچک کردن حجم 

 آن

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

 

ارائه تسهیالت به فعاالن 

 مجاز اقتصادی

معافیت برای 

واحدهای تولیدی در 

آالت خصوص ماشین

 تولیدی

 

 

 برونداد

 

 

 ثربخشیا

 

 

 تسهیل تجارت

 

 

 تسهیل تجارت

نظارت مستقیم 

گمرک برای امورات 

پس از ترخیص و 

حسابرسی پس از 

 ترخیص

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

کشف کاالهای قاچاق و 

جلوگیری از تخلفات 

 گمرکی

قاچاق و کشف کاالهای 

جلوگیری از تخلفات 

 گمرکی

منطقی کردن تعرفه 

به منظور کاهش 

 قاچاق

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

کشف کاالهای قاچاق و 

جلوگیری از تخلفات 

 گمرکی

کشف کاالهای قاچاق و 

جلوگیری از تخلفات 

 گمرکی

واگذاری مسئولیت 

تشخیص قاچاق کاال 

 به گمرک

 

 برونداد

 

 ثربخشیا

فعاالن ارائه تسهیالت به 

 مجاز اقتصادی

    ارائه تسهیالت به

 فعاالن مجاز اقتصادی

واگذاری و تخصیص 

تسهیالت بانکی ارزان 

بهره به قیمت و کم

 گذارانسرمایه
 

 برونداد

 

 ثربخشیا

 

 تسهیل تجارت

 

 تسهیل تجارت

وضع، اجرا و اعمال 

امتیازهای ویژه و 

خاص جهت ترخیص 

مواد اولیه و تجهیزات 

 بنیانتولیدی دانش
 

 هادرونداد

 

 کارومحیط کسب

 

 های قانونیکنوانسیون

 

 های قانونیکنوانسیون

اجرای استانداردها و 

رویه های توصیه 

    شده توسط مجامع 

 المللی .بین
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 هادرونداد

 

های اقتصاد سیاست

 مقاومتی

گانه  24تحقق اصول 

 اقتصاد مقاومتی

گانه  24تحقق اصول 

 اقتصاد مقاومتی

  کاملاجرای 

لی های کسیاست

اقتصاد مقاومتی به 

 صورت کامل 

 

 دروندادها

 

 وکارمحیط کسب

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

گسترش روابط و 

 های تجاری همکاری

 المللیبین

ارتقاء همکاری درون 

سازمانی ، فراسازمانی 

 المللیو بین

 

 هادرونداد

 

 کارومحیط کسب

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

گسترش روابط و 

  های تجاریهمکاری

 المللیبین

استفاده از تجارب 

مفید سایر کشورها و 

      های سازمان

 المللیبین

 
 

 

 هادرونداد

 

 

 

 منابع

 

 

 

 تجهیزات و ادوات

 

 

 

 تجهیزات و ادوات

  

ستفاده از ا

های نوین فناوری

تجهیزات گمرکات 

 اجرایی، تجهیزات

کنترلی مانند 

های دستگاه

 پرتونگاری

 

 

 

 

 هادرونداد

 

 

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 

 

 های قانونیکنوانسیون

 

 

 

 

 های قانونیکنوانسیون

استفاده بهینه از 

های ظرفیت

  های کنوانسیون

المللی از جمله بین

کنوانسیون تجدید 

نظرشده کیوتو و 

هماهنگی  کنوانسیون

های مرزی کنترل

 کاالها 

 

 هادرونداد

 

 اهداف نظام گمرکی

 

 استقالل گمرک

استقالل گمرک در 

 مرزها

استقالل گمرک در 

های اتخاذ سیاست

 گمرکی و اجرای آن

 

 هادرونداد

های کلی اقتصاد سیاست

 مقاومتی

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

رسانی کامل و اطالع

شفاف و حذف رانت 

 اطالعات تجاری

یندهای پشتیبانی و فرآ یند پشتیبانیفرآ هاونداددر

 حمایتی

یندهای پشتیبانی و فرآ

 حمایتی

انگیزه کافی در بین 

 کارکنان
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 هادرونداد

 

 منابع

 

 منابع انسانی

 

 منابع انسانی

باال بودن توان 

مدیریتی کارشناسی 

مسئولین گمرکی در 

 حوزه تجارت خارجی

پشتیبانی و  یندهایفرآ یند پشتیبانیفرآ هادرونداد

 حمایتی

یندهای پشتیبانی و فرآ

 حمایتی

برخورداری کارکنان 

 گمرک از حق اشعه

برقراری اینترنتی  تجهیزات و ادوات تجهیزات و ادوات منابع هادرونداد

 ایماهواره

های کلی اقتصاد سیاست هادرونداد

 مقاومتی

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

 نظام مالیبهبود 

 

 

 هادرونداد

 

 

 اهداف نظام گمرکی

 

 

 استقالل گمرک

 

 

 استقالل گمرک

پایان دادن به تضعیف 

ک به و تذلیل گمر

عنوان بازوی نظارتی 

کننده و اعمال

حاکمیت دولتی و 

 تقویت آن

یندهای پشتیبانی و فرآ یند پشتیبانیفرآ هادرونداد

 حمایتی

یندهای پشتیبانی و فرآ

 حمایتی

نیازهای مین تأ

 کارکنان گمرک
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 هادرونداد

 

 

 

 اهداف نظام گمرکی

 

 

 

 استقالل گمرک

 

 

 

 استقالل گمرک

تبدیل واحدهای 

بازرسی، حراست، 

بازبینی در گمرک به 

یک معاونت سازمانی 

برای هماهنگی بیشتر 

 و عدم تداخل وظایف

 

 هادرونداد

 

 منابع

 

 تجهیزات و ادوات

 

 تجهیزات و ادوات

اعتبار الزم تخصیص 

برای تجهیز گمرکات 

کشور با اولویت 

 گمرکات فعال

 

 هادرونداد

 

های کلی اقتصاد سیاست

 مقاومتی

 

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

 

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

تعیین راهبرد در 

های مختلف حوزه

درآمدی، عملیاتی، 

 ساختارهای اداری

 

 دروندادها

 

 یند پشتیبانیفرآ

پشتیبانی و یندهای فرآ

 حمایتی

یندهای پشتیبانی و فرآ

 حمایتی

تعیین یک استراتژی 

بلندمدت برای 

 پرسنل

 

 

 

 

 هادرونداد

 

 

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

 

 

 

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

تغییر اساسی در 

گذران نظام سیاست

اقتصادی و سیاسی 

خصوص تبدیل  در

گمرکی مقتدر و 

گیر در امر تصمیم

بازرگانی و تجارت 

مثل تمامی 

 کشورهای دنیا

 

 هادرونداد

های کلی اقتصاد سیاست

 مقاومتی

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

تقویت انضباط 

سالمت و شفافیت 

 مالی و اداری

 

 هادرونداد

 

 منابع

 

 تجهیزات و ادوات

 

 تجهیزات و ادوات

های تقویت زیرساخت

ارتباطی با افزایش 

 پهنای باند اینترنت

تقویت نیروی انسانی  منابع انسانی منابع انسانی منابع هادرونداد

 متخصص
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 هادرونداد

 

 کاروط کسبمحی

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

مشکالت سیاسی حل 

با کشورهای همسایه 

و کشورهای دارای 

 بازارهای هدف

 

 هادرونداد

 

 اهداف نظام گمرکی

 

 استقالل گمرک

 

 استقالل گمرک

حمایت مسئولین 

سیاسی و اقتصادی از 

 های گمرکبرنامه

 

 

 هادرونداد

 

 

 اهداف نظام گمرکی

 

 

 استقالل گمرک

 

 

 استقالل گمرک

رساندن گمرک به 

سطح یک وزارتخانه 

یا حداقل معاونت 

ا ریاست جمهوری و ی

سپردن کلیه امورات 

 بازرگانی

 

 

 

 هادرونداد

 

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 

 های قانونیکنوانسیون

 

 

 

 های قانونیکنوانسیون

رعایت قوانین و 

مقررات داخلی 

ها و کنوانسیون

   های توصیه

های جهانی سازمان

 WTO ،WCOنظیر 

در سامانه جامع امور 

 گمرکی

استقالل گمرک در  استقالل گمرک اهداف نظام گمرکی هادرونداد

 مرزها

روزی کردن شبانه

 اکثر گمرکات کشور

 

 

 هادرونداد

 

 

 کارومحیط کسب

 

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

 

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

سازی حوزه فعال

الملل و روابط بین

حضور مسئوالنه در 

سمینارها و 

     هایکنفرانس

 المللیبین

 

 هادرونداد

های کلی اقتصاد سیاست

 مقاومتی

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

مند نمودن قانون

فعالیت مناطق آزاد و 

 ویژه اقتصادی

 

 هادرونداد

 

های کلی اقتصاد سیاست

 مقاومتی

 

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

 

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

کاستن دید و تفکر 

درآمدزایی بودن 

گمرک و سوق آن به 

سمت ناظر به امنیت 

 و سالمت جامعه
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 دروندادها

های کلی -سیاست

 اقتصاد مقاومتی

تأمین کردن درآمدهای 

 دولت

تأمین کردن درآمدهای 

 دولت

کاهش تعرفه گمرکی 

و حذف یا تجمیع 

 سایر عوارض گمرکی

 

 هادرونداد

 

 کارومحیط کسب

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

گسترش روابط و 

های تجاری همکاری

 المللیبین

گسترش دیپلماسی 

تجاری و توسعه 

مناسبات تجاری با 

 دیگر کشورها

های کلی اقتصاد سیاست هادرونداد

 مقاومتی

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

کردن درآمدهای  مینتأ

 دولت

مدیریت درست طرح 

 هاهدفمندی یارانه

 

 هادرونداد

 

 اهداف نظام گمرکی

 

 استقالل گمرک

 

 استقالل گمرک

مدیریت واحد مرزی 

و تفویض اختیار به 

 گمرک

 

 هادرونداد

 

 یند پشتیبانیفرآ

یندهای پشتیبانی و فرآ

 حمایتی

یندهای پشتیبانی و فرآ

 حمایتی

همدلی، مشارکت، 

دلسوزی و تالش 

 مضاعف

 

 هادرونداد

 

 هداف نظام گمرکیا

 

 استقالل گمرک

استقالل گمرک در 

 مرزها

واگذاری مدیریت 

مرزی در گمرکات به 

 گمرک

های کلی اقتصاد سیاست هادرونداد

 مقاومتی

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

مین کردن درآمدهای تأ

 دولت

وصول کامل 

 درآمدهای دولت

 

 

 هادرونداد

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 قوانین و مقررات

 

 

 قوانین و مقررات

جرای دقیق قوانین ا

مورد عمل در گمرک  

و داشتن نقش پویا 

ها و گذاریدر سیاست

های ریزیبرنامه

 تجارت خارجی

های هماهنگی با سازمان هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

  اخذ نظرات 

های همجوار سازمان

 اتاق بازرگانیاز جمله 

 

 

 دروندادها

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 قوانین و مقررات

 

 

 قوانین و مقررات

اصالح قانون امور 

نامه گمرکی و آیین

اجرایی آن و 

ها و بخشنامه

های دستورالعمل

 مربوطه
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 دروندادها

 

 کارومحیط کسب

 

 قوانین و مقررات

 

 قوانین و مقررات

اصالح قوانین دست و 

قانون  7گیر ماده پا 

و بهبود محیط کسب

 کار

 

 دروندادها

 

 کارومحیط کسب

 

 قوانین و مقررات

 

 قوانین و مقررات

اصالح قوانین و 

مقررات صادرات و 

 واردات

های هماهنگی با سازمان هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

اعمال مدیریت واحد 

مرزی در جهت 

 هماهنگی

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاروابط و حمایت

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

های انسجام دستگاه

دخیل در امر صادرات 

با محوریت مرکز 

 توسعه صادرات

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاروابط و حمایت

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

های نسجام دستگاها

دخیل در امر مبارزه 

 با قاچاق

 

 

 

 دروندادها

 

 

 

 ذی نفعان

 

 

 

 هاروابط و حمایت

 

 

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

هتمام جدی گمرک ا

در ارتباط با اجرای 

های کلی سیاست

قانون اساسی  44اصل

و واگذاری امور 

غیرحاکمیتی و 

گری بخش تصدی

 خصوصی

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاروابط و حمایت

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

ایجاد یک بازوی 

قبیل پلیس قدرت از 

گمرک جهت اجرای 

 مقررات گمرکی

 

 

 دروندادها

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 قوانین و مقررات

 

 

 قوانین و مقررات

 بازنگری در

ها و نامهبخش 

های دستورالعمل

متعدد و به روز 

نمودن و کاهش 

 هانامهتعداد بخش
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 دروندادها

 

 

 ذی نفعان

 

 

 هاروابط و حمایت

 

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

های فکر قبرگزاری اتا

   مشترک با 

ثیرگذار های تأسازمان

      در تنظیم 

   ها ونامهبخش

 ها و نامهآیین

 هابندی تعرفهطبقه

 

 دروندادها

 

 کارومحیط کسب

 

 قوانین و مقررات

 

 قوانین و مقررات

تشکیل کارگروه 

صدور دستورالعمل و 

 های گمرکیبخشنامه

 

 

 

 دروندادها

 

 

 

 ذی نفعان

 

 

 

 هاروابط و حمایت

 

 

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

تشکیل کمیته 

کارشناسی برای رفع 

ابهامات مربوط به 

ها و بخشنامه

 دستورالعمل 

مختلف  یهاسازمان

در وزارت صنعت و 

 معدن وکشاورزی و...

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاو حمایت روابط

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

تعامل سایر 

ها و وزارتخانه

 های دولتیسازمان

اصالح نظام درآمدی  کارومحیط کسب دروندادها

 دولت

اصالح نظام درآمدی 

 دولت

تغییر دیدگاه در 

حوزه اعتبارات 

 عمرانی

های هماهنگی با سازمان هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

تقویت سیستمی 

های ارتباط با سازمان

 همجوار

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاروابط و حمایت

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

توسعه تعامالت 

اثرگذار با نهادها و 

های همجوار سازمان

به منظور رفع موانع 

 تجاری و گمرکی

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاروابط و حمایت

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

توسعه و توجه ویژه 

مناطق ویژه  به

اقتصادی و آزاد 

 تجاری
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ثبات قوانین و  قوانین و مقررات قوانین و مقررات کارومحیط کسب دروندادها

 مقررات

های هماهنگی با سازمان هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

ها و حذف بازارچه

های غیررسمی اسکله

 هاو ادغام آن

 

 

 دروندادها

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 قوانین و مقررات

 

 

 قوانین و مقررات

حذف برخی از قوانین 

و مقررات زائد داخلی 

در حوزه تجارت به 

نفع کنوانسیون و 

 های نامهموافقت

 المللیبین

 

 دروندادها

 

 کارومحیط کسب

 

اصالح نظام درآمدی 

 دولت

 

اصالح نظام درآمدی 

 دولت

های حذف معافیت

غیرضروری برای 

 برخی از اقالم و

سازی یکسان

 هامعافیت

های هماهنگی با سازمان هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

ثر گمرک حضور مؤ

ها و گذاریدر سیاست

 تعیین تعرفه و ...

رفع قوانین و مقررات  قوانین و مقررات قوانین و مقررات کارومحیط کسب دروندادها

 دزائ

 

 

 دروندادها

 

 

 کارومحیط کسب

 

 

 قوانین و مقررات

 

 

 قوانین و مقررات

دهی تشکیالت سامان

های مسئول و کمیته

تنظیم و تصویب 

مقررات صادرات و 

 واردات

های هماهنگی با سازمان هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

طراحی ماتریس یا 

ای مرزهای پروژه

 گمرکی

های با سازمانهماهنگی  هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

کاهش دخالت سایر 

های همجوار سازمان

 در گمرک
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 دروندادها

 

 

 ذی نفعان

 

 

 هاروابط و حمایت

 

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

نظرخواهی از سازمان 

 گمرک در 

ها و گیریتصمیم

ها در نامهصدور بخش

راستای تسهیل 

صادرات و اقتصاد 

 مقاومتی

 

 دروندادها

 

 نفعان ذی

 

 هاروابط و حمایت

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

هماهنگی کامل همه 

های دخیل در سازمان

 امر واردات و صادرات

های هماهنگی با سازمان هاروابط و حمایت ذی نفعان دروندادها

 همجوار

همراهی سایر 

 ها با گمرکسازمان

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاروابط و حمایت

 

های با سازمانهماهنگی 

 همجوار

سو و همگام شدن هم

های سایر سازمان

دخیل در امر تجارت 

های با سیاست

 گمرک

 

 

 

 

 

 دروندادها

 

 

 

 

 

 ذی نفعان

 

 

 

 

 

 هاروابط و حمایت

 

 

 

 

 

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

همکاری و هماهنگی 

های الزم همه سازمان

همجوار مشمول 

پنجره واحد تجارت 

گمرک  فرامرزی  با

در اجرای بند ج ماده 

قانون رفع موانع  38

 12تولید و ماده 

قانون امور گمرکی و 

نامه آیین 8ماده 

اجرایی قانون امور 

 گمرکی

 

 دروندادها

 

 ذی نفعان

 

 هاروابط و حمایت

های هماهنگی با سازمان

 همجوار

وجود هماهنگی الزم 

دستگاهی و بین 

 دستگاهی

 

 فرایندها

 

 یند اصلیفرآ

سامانه جامع گمرکی و 

 پنجره واحد تجاری

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

های جرای پروژها

CBM, IBM , One 

stop shop, Single 

window 
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 یندهافرآ

 

 یند اصلیفرآ

سامانه جامع گمرکی و 

 پنجره واحد تجاری

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

اجرای کامل پنجره 

 واحد تجارت فرامرزی

 

 یندهافرآ

 

 یند اصلیفرآ

 

سامانه جامع گمرکی و 

 پنجره واحد تجاری

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

استقرار کامل سامانه 

جامع گمرکی و 

پنجره واحد تجارت 

 فرامرزی

 

 

 یندهافرآ

 

 

 یند اصلیفرآ

 

سامانه جامع گمرکی و 

 واحد تجاری پنجره

 

 اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

الکترونیکی کردن 

یندهای گمرکی و فرآ

اجرایی شدن آن در 

گمرکات سراسر 

 کشور

 

 یندهافرآ

 

 یند اصلیفرآ

سامانه جامع گمرکی و 

 پنجره واحد تجاری

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

انجام کامل دولت 

 الکترونیکی

 

 یندهافرآ

 

 یند پشتیبانیفرآ

یندهای آموزشی و فرآ

 تحقیقاتی

 

 آموزش

آموزش کافی 

دهندگان و خدمت

 گیرندگانخدمت

یندهای آموزشی و فرآ یند پشتیبانیفرآ یندهافرآ

 تحقیقاتی

آموزش مناسب  آموزش

 نیروی انسانی

 

 یندهافرآ

 

 یند اصلیفرآ

سامانه جامع گمرکی و 

 تجاریپنجره واحد 

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

تکمیل و رفع 

مشکالت سامانه 

 جامع امور گمرکی

 

 یندهافرآ

 

 یند اصلیفرآ

 

سامانه جامع گمرکی و 

 پنجره واحد تجاری

 

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

رفع اشکاالت موجود 

در سامانه جامع 

گمرکی و تکمیل و 

توسعه پنجره سبز 

 واحد گمرکی

 

 

 

 یندهافرآ

 

 

 

 یند اصلیفرآ

 

 

سامانه جامع گمرکی و 

 پنجره واحد تجاری

 

 

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

فراگیر نمودن پنجره 

واحد الکترونیکی در 

 سطح کلیه

 دستگاه های اجرایی 

دست اندرکار در امر  

واردات، صادرات و 

ا محوریت ترانزیت ب

 سازمان گمرک
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 گیری و پیشنهادجهنتی

کارهای اقتصاد مقاومتی برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی اصلی این پژوهش بیان راههدف 

کارهای اقتصاد مقاومتی برای بهبود گر آن است که راهنتایج این تحقیق بیان .باشددر ایران می

شامل پنج بعد اصلی دروندادها، تواند شاخص تجارت فرامرزی در نظام گمرکی ایران می

 باشد.و عوامل محیطی  دبروندادها، پیامدها و دستاوردها و بازخوریندها، فرآ

الت موجود مشک شودی، پیشنهاد میهای دروندادهای نظام گمرکلفهبندی مؤرتبهبا توجه به 

گذار امر گمرکی و سازمان گمرك و ی مطلوب توسط مراجع سیاستدر رسیدن به اهداف گمرک

 ح گردد.های همجوار مورد بررسی و اصالسازمان

جود در مشکالت مو شودی، پیشنهاد مییندهای نظام گمرکهای فرآلفهبندی مؤبا توجه به رتبه

گذار امر یندهای اصلی توسط مراجع سیاستهای نظام گمرکی مطلوب به ویژه فرآینداجرای فرآ

 های همجوار مورد بررسی و اصالح قرار گیرد.گمرکی و سازمان گمرك و سازمان

یندهای سازمانی و فرآ یند مدیریتیفرآ یندهافرآ

 مدیریتی

یندهای سازمانی و فرآ

 مدیریتی

قائل به شخص نبودن 

 هابرنامه

 کاهش تعداد های گمرکیرویه های گمرکیرویه یند اصلیفرآ یندهافرآ

 های گمرکیرویه 

یندهای سازمانی و فرآ یند مدیریتیفرآ یندهافرآ

 مدیریتی

یندهای سازمانی و فرآ

 مدیریتی

وجود برنامه علمی 

مدون و مشخص و 

 روزمرگی

 

 یندهافرآ

 

 یند اصلیفرآ

سامانه جامع گمرکی و 

 پنجره واحد تجاری

اجرای کامل سامانه 

جامع گمرکی و پنجره 

 واحد تجاری

سازی یکپارچه

های مدیریتی سامانه

 و عملیاتی
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مشکالت موجود شود ی، پیشنهاد میهای بروندادهای نظام گمرکبندی مؤلفهبا توجه به رتبه 

گذار امر گمرکی و ی مطلوب توسط مراجع سیاسترتقای اثربخشی و کارایی نظام گمرکدر ا

 فصل شود.وهای همجوار مناسب حلرك و سازمانسازمان گم

شود، توسط ی مطلوب، پیشنهاد میدر نظام گمرکبندی عوامل محیطی تأثیرگذار با توجه به رتبه

به عوامل محیطی )از  های همجوارگذار امر گمرکی و سازمان گمرك و سازمانمراجع سیاست

و فرهنگی( توجه بیشتری شده و در این  ی، سیاسی، فناوری، زیستی، قانونیقبیل عوامل اقتصاد

 گذاری الزم صورت گیرد.زمینه سیاست

گشا اد قانونی مرتبط با امر گمرك اصالحات زیر در قوانین مربوطه راهدر خصوص اصالح مو

 خواهد بود:

ران در قانون نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایوادغام قانون حمل .1

 سازی مقرراتامور گمرکی و یکسان

قانون امور ادغام قانون مقررات صادرات و واردات و قانون ساماندهی مبادالت مرزی در  .2

 های کلی ابالغی مقام معظم رهبریگمرکی و اصالح مواد مرتبط بر اساس سیاست

بر  10/3/89قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر محصوالت صنعتی مصوب  3اصالح ماده  .3

قلم کاال مشمول استاندارد اجباری شده است که بر اساس مصوبه  5200اساس این قانون بیش از 

بوده معتبر  92ردیف کاهش یافت و مصوبه تا پایان آبان  2845 در دو مرحله بهستاد تدابیر ویژه 

 است که این ماده مشکالتی برای تسهیل تجاری ایجاد کرده است.

که به صورت  86گذاری صنعتی مصوب سال اصالح قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه .4

قانون مذکور  12بر اساس ماده قانون اساسی مصوب شده است که  85آزمایشی بر اساس اصل 
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لوازم خانگی صرفاً برای  C.B.Uمأخذ  S.K.D 80%و تعرفه  C.B.Uمأخذ  C.K.D10%تعرفه 

سازان داخل کشور شده قطعات تولیدی و باعث نابودی قطعهسپاری درج شده و موجب برون

 است.

مصوب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور  20اصالح ماده  .5

)در ماده مذکور میزان تضمین برای ورود موقت کاالی متعلق به واحدهای تولیدی  10/6/82

برابر تبیین شده که موجب کاهش نقدینگی واحدهای مربوطه  2جهت پردازش و صادرات 

خواهد شد در حالیکه بر اساس قوانین قبلی میزان تضمین یک برابر حقوق ورودی بوده است و 

 شود.(ن امور گمرکی مغایرت داشته که پیشنهاد حذف مطرح میقانو 10با ماده 

-سازمان ضرورت اصالح برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز پس از اخذ نظر از  .6

قانون مذکور جهت هماهنگ شدن  2های ذیربط تجارت خارجی )از جمله ضرورت اصالح ماده 

 (تو.نظر شده  کیوقانون مذکور با کنواسیون تجدید

منظور حذف ثبت سفارش برای قانون مقررات صادرات و واردات به 8ضرورت اصالح ماده  .7

 کاالهای وارداتی.

 87ضرورت اصالح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال  .8

جای هر ات بهقانون مقررات صادرات و وارد 4شود مدت زمانی مندرج در ماده پیشنهاد می .9

الذکر بدین شرح فوق 4ده ماآن تغییر کند .)متن به سه سال، برای سال بعد  سال، برای سال بعد

نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین»است: 

ی مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را ط

های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و هی از دستگاهسال، پس از نظرخوا

 («پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطالع عموم منتشر نماید.



 الگوی بهینه نظام گمرکي مبتني بر اقتصاد مقاومتي                                                                                                          52   

                    

  

ای برای جلوگیری از وضع هرگونه عوارض جداگانه غیر از حقوق پایه و سود مصوبه .10

صرفاً در قالب حقوق بازرگانی به واردات و یا صادرات کاال تصویب شود و هرگونه افزایشی 

پایه و یا سود بازرگانی لحاظ شود و تمامی عوارض غیر از حقوق پایه و سود بازرگانی حذف 

 شود.

های موردی برای واردات کاال و معافیت مرزنشینان و ضرورت ساماندهی معافیت  .11

که  )در حالیهای قانونی و قابل کنترل حمایت از این اقشار به نحو دیگر با استفاده از مکانیزم

اند، با محدودیت ورود و یا با اخذ سود مضاعف مواجه 10ی مشمول گروه قلم کاال 1880از بیش 

درصد و سایر  100در قانون مذکور برای مرزنشینان و ملوانان مواد غذایی و خوراکی از معافیت 

 .درصد معافیت در نظر گرفته شده است( 50( 10کاالها )از جمله گروه 

-ساماندهی صدور کارت بازرگانی و پیشگیری از استفاده متخلفین از کارتبه منظور   .12

 گردد:های بازرگانی یکبار مصرف پیشنهاد می

  اتاق بازرگانی با بازنگری در ضوابط صدور کارت و تصحی  آن شرایطی را فراهم نماید که

دی و بی اطالع از صدور کارت برای فعاالن اقتصادی صوری و افراد بسیار ضعیف از لحاظ اقتصا

 از قوانین و مقررات بازرگانی خارجی خودداری شود.

 های تجاری و بازرگانی خارجیر کارت بازرگانی برای افرادی غیرمرتبط با فعالیتعدم صدو 

 استعالم درخصوص پیشینه کاری افراد متقاضی کارت بازرگانی 

 

  



 53                                             1399زمستان ،هشتم شماره ،سوم سال ،آماد و فناوری دفاعي علمي فصلنامه

 

 

 خذمنابع و مأ

   الف( منابع دینی

 .ای، مکارم شیرازیالهی قمشه های: مهدیقرآن کریم، ترجمه -

 .khamenei.irwwwالعالی(، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: ای)مدظلهامام خامنه -

 

اهلل جوادی آملی، معضل مدیریت سفیهان، اقتصاد مقاومتی در منظر آیت اهلل جوادی آملی،آیت -

 .30-37، 1393نامه اقتصاد مقاومتی، زمستان ویژه فصلنامه تخصصی علوم انسانی،

 ب( منابع فارسی

 ایلیفی و ترجمهکتب تأ -1

سسه ترخیص کاال، چاپ هفتم، تهران: مؤ (، آشنایی با مقررات گمرکی و1386بنایی، رضا،) -

 .های بازرگانیمطالعات و پژوهش

(، بررسی وضعیت 1395فریدون، کامبیز هژبر کیانی، الهام غالمی، جواد نوبخت، ) ،تفضلی -

عملکرد گمرك جمهوری اسالمی ایران از منظر حکمرانی خوب، تهران: گمرك جمهوری اسالمی 

 .ایران

(، مدیریت صادرات و واردات، چاپ چهارم،تهران: دانشگاه پیام 1391حسن، ) حسینی میرزا -

 .نور

 اقتصاد مقاومتی های کلیسیاست -

کالن،  سیاست (، اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری، فصلنامه1392عربی، حسین، ) -

 .9-26مقاومتی، سال دوم، شماره دوم، صفحات  اقتصاد نامهویژه

http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/
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(، تهران: انتشارات 1395مجلس شورای اسالمی ایران، ) 1390قانون امور گمرکی مصوب  -

 .دارا

 .1390کار مصوبومحیط کسبقانون بهبود مستمر  -

 .های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیقوانین برنامه -

 .(، تعالی سازمانی مطالعه موردی گمرك، تهران: نشر چشمه1394مسعود، ) ،کرباسیان -

کنفرانس توسعه و ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری،(، توصیه1376احمد، ) ،میدری -

 .های بازرگانیسسه مطالعات و پژوهشتهران: مؤتجارت سازمان ملل متحد، 

 .نظام مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی -

، تهران: گمرك جمهوری اسالمی 21های مدرن گمرك در قرن (، برنامه1395محمد، ) ،یوسفی -

 .ایران

 مقاالت -2

علیرضا مقدسی، جعفری، الیاس نادران و له دهقان، داوود دانشایی، نبییح ،آل اسحاق -

(، ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی بر اساس گفتمان والیت 1396)

مدظله العالی(، قانون اساسی و تجارب )ای فقیه حضرت امام خمینی)ره( و حضرت امام خامنه

، 27ماره ای دانش راهبردی، سال هفتم، شنظام ج.ا.ا، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین رشته

 .30-70صفحات 

،  2000-2014 ایران اقتصاد وکارکسب تحلیل محیط و (، ارزیابی1393علیرضا، ) امینی، -

 .27-60، صفحات 2 و 1هایشماره اقتصادی، ماهنامه مجله

 ایران ماهنامه مجله در فرامرزی تجارت شاخص بهبود (، موانع1391محمد، )پور رضایی -

 .159-168: صفحات  1391 فروردین ،1اقتصادی شماره 
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 اقتصادی تحول طرح پشتیبان (، گزارش1387کارگروه تحوالت اقتصادی ریاست جمهوری، ) -

 .اول ویرایش ،4 شماره گزارش گمرك، نظام در

 بر تأثیرگذار عوامل (، مطالعه1393ستاری، ) صادقی، مریم کمال ، سید زهرا ،کریمی تکانلو -

 .5-26، صفحات 2و  1هایشماره ،اقتصادی ایران، ماهنامه مجله در کاروکسب فضای

 ای جهانهگمرك سازمان مدیریت نظام (، بررسی1386کرباسیان، ) قورچیان نادرقلی، مسعود -

 ،25شماره  اقتصادی، کشور، پژوهشنامه در مناسب مدل منظور ارائه به ویکمبیست قرن در

 .47 – 74صفحات 

 گزارشات پژوهشی -3

(، دفتر آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات، آمار تجارت 1390-1396گمرك ج.ا.ایران، ) -

 ). 1390- 1396مسافری سالهای)و خارجی، ترانزیت 
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