
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  159 -168 ، صفحات1391 ، فروردین1  شماره

  

  گزارش
  

  ایران فرامرزی در شاخص تجارتموانع بهبود 
  

  1پور محمد رضایی
  

 ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصالح گزارشاین 
های الزم   هزینه، تعداد مراجعات وزمانتجزیه و تحلیل . ورد ارزیابی قرار داده است را مشاخص مذکور

 این شاخص در ایران گانه نبودن معیارهای سه دهد که مطلوب نشان میتجارت فرامرزی در ایران  جهت
زم در های فنی ال ساختن نوع از این کمبودها، فقدان زیراولی. باشد متأثر از دو نوع مانع یا کمبود می

سازی کانتیر از  بندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیاده حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بسته
فنی متعددی از جمله اخذ ن گروه از مشکالت، وجود موانع غیرباشد و دومی می... روی کشتی و

ز  اتعداد زیادیهای کاری  رویهمجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در 
کارهای الزم برای پشتیبانی از ایجاد سازو تهیه این گزارش ، در مجموع.باشد می... مربوطه وهای دستگاه

کردن پروژه پنجره  مدت و عملیاتی را به عنوان راهکاری بلندخصوصی  بخشاز طریقمراکز لجستیکی 
  . استودهت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نممد واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاه

  
  مقدمه
های بنگاهی  شدن فعالیت جهانی المللی، ها و وابستگی متقابل بین گذاری  گسترش تجارت، سرمایههامروز
 از اقتصاد و صنعت در نظام جدید اقتصاد یهای ملیتی جلوهای فرا شدن تولید به عنوان پدیده المللی و بین

ای و  های منطقه ای در قالب پیمان وح منطقههای تجاری در سط سازی آزاددر چنین شرایطی .جهانی است
این اصل استوار هستند که منافع   این ترتیبات تجاری همگی بر.درسطح جهانی همچنان ادامه دارد

این تحوالت در اقتصاد جهانی . ری شونداکنندگان را اعتال بخشند و سبب ادغام یا همگرایی تج مشارکت
طور یکسان از این ه  کشورها بتمام اما ، حال توسعه شده استمنجر به بهبود موقعیت نسبی کشورهای در

                                                 
  mrezaeepoor59@gmail.com .                                      بازرگانی های سسه مطالعات و پژو هشؤت علمی مأعضو هی. 1
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160 1  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

هایی که دارای مزیت نسبی در تولید کاال و خدمات هستند و به طور حتم اقتصاد. اند مند نشده شرایط بهره
داخلی و های مناسب  ا با اعمال سیاستها و واحدهای تولیدی آنه پذیری بنگاه همچنین قدرت رقابت

تر و   ضمن اینکه وجود مقررات آسان.برند ه است از تجارت منفعت بیشتری میمرزی افزایش یافت
ها و هواپیماهای بزرگ به  امکانات زیربنایی بهتر جهت صادرات و وادرات کاال و استفاده از کشتی

ال از جمله اقداماتی است که کشورهای مختلف برای ازمان صدور و ورود ک منظور کاهش مدت
امروزه ایجاد امکانات زیربنایی مناسب در بنادر واعمال . اند خود صورت داده تجارت خارجی گسترش

های صادراتی و سایر   شاید اثر بیشتری از یارانه اخذ مجوزهای صادراتی یا وارداتیتر جهت قوانین آسان
 بانک جهانی در گزارش ،در حال حاضر .ها در جهت گسترش صادرات داشته باشد های دولت حمایت

 در کشورهای االرابطه با سهولت واردات و صادرات ک  اطالعات و آماری را در کارب وفضای کس
مبنای این شاخص  که بردهد مرزی مورد بررسی قرار می مختلف تحت عنوان شاخص تجارت برون

بنابر اهمیت . دار نیستکشور ایران از جایگاه مناسبی در سهولت امکانات الزم برای تجارت با دنیا بر خور
نیز آن  ضمن بررسی موانع بهبود شاخص مذکور به ارائه راهکارهای بهبود گزارش حاضر ن موضوعای

  .پردازد می
  

  شاخص تجارت فرامرزی و جایگاه ایران در جهان
مدت زمان و هزینه  مربوط به تعداد اسناد، آمار کسب اطالع از  بهشاخص تجارت فرامرزیبرای محاسبه 

برای کاالهای وارداتی این آمار و اطالعات مربوط به فاصله .  نیاز استبرای صدور و یا ورود یک کاال
صادراتی برای کاالهای . شود کننده انتقال داده می از بندر به محل انبار شخص واردزمانی است که کاال

. شود گیری کاال در درب کارخانه تا زمان صدور کاال در بندر در نظر گرفته مینیز این مدت از زمان بار
های  نامهمل اسناد ضبط شده در بندر، اظهارمرزی شا نظر در محاسبه شاخص تجارت برونسناد موردا

زمان نیز . ن طرفین قرارداد استگمرکی و اسناد مربوط به ترخیص کاال از قبیل اسناد معاوضه شده بی
. خانه تا بندر است تا پایان ورود کاال تا تحویل در انبار یا از درب کارآغازاساس روزهای تقویمی از بر

شدن   که برای کاملیهای  هزینه. استحسب دالر آمریکاه کانتینرهای بیست فوتی برهزینه نیز مربوط ب
 مختلف، هزینه مدیریت ود  شامل هزینه مربوط به اسناد صدور یا ورود یک کاال الزم استرون

مرزی  ی درونها لو حمل و نقهای کانتینری  جایی کاال در ترمینال بههای مربوط به حمل و جا هزینه
  . برای ایران آمده است2011 و 2010های   مقادیر این موارد طی سال)1 (در جدول. شود نظر گرفته میدر
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161 موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران

   شاخص تجارت فرامرزی در ایران.1دولج
  

  2011  2010  تجارت برون مرزی
  7  7  )تعداد( اسناد الزم برای صادرات
  25  25  )روز( زمان الزم برای صادرات

  091/1  061/0  )دالر برای هر کانتینر(هزینه صادرات
  8  8  )روز( اسناد الزم برای واردات
  32  38  )روز( زمان الزم برای واردات

  725/1  706/1  )دالر برای هر کانتینر( هزینه واردات
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

 وافزایش یافته  2010 نسبت به سال 2011 هزینه صادرات و واردات در سال ،)2 (با توجه به جدول
در شاخص تجارت   این عامل موجب شده است رتبه ایران.استزمان الزم برای واردات کاهش یافته 

نیاز برای صادرات و واردات  تعداد اسناد مورد با این حال امایافته است، بهبود 131 به 132مرزی از  برون
همچنین .  است تغییری نکرده2010نسبت به  2011در سال  برای صادرات زمان الزم و همچنین مدت

سند و پرداخت  7در ایران برای صادرات نیاز به تهیه یک صادرکننده  کهدهند نشان می )2(جدولارقام 
اسناد موردنیاز برای . د روز کاری دار25حسب دالر به کانتینر و صرف دالر بر 091/1 برابر ای هزینه

 725/1حسب دالر به کانتینر روز و هزینه پرداختی بر 32 فقره، تعداد روزهای کاری موردنیاز 8واردات 
  .تدالر اس

خارجی در ایران معلول موانع فنی و غیرفنی موجود  بدیهی است که افزایش هزینه و زمان تجارت
 زیرا واردات و صادرات کاال و خدمات در ایران مستلزم طی ،باشد در روند صادرات و واردات می

ندی و بارگیری کانتینر در مقوله واردات و تخلیه از کانتینر تا تحویل کاال ب بسته همچون مراحل متعددی
 مراحلی که یک تاجر ایرانی برای واردات و صادرات  فوقدر جدول. باشد  میاتبه انبار در پروسه صادر

  .اند ارگان مسئول مشخص شده باید پشت سر بگذارد به تفکیک
  

   در ایرانمراحل الزم برای صادرات و واردات. 2جدول
  

 ارگان مربوطه واردات ارگان مربوطه صادرات
 سازمان بنادر و دریانوردی انتظار کشتی برای پهلو گرفتن وزارت راه و ترابری بندی تا بارگیری روی کامیون یا قطار از بسته

 ردیسازمان بنادر و دریانو تخلیه کانتینر در بندر ساحلی وزارت راه و ترابری ای یا ریلی حمل جاده

 گمرک ترخیص گمرکی در بندر گمرک ترخیص گمرکی

 مؤسسه استاندارد کنترل فنی مؤسسه استاندارد کنترل فنی

 وزارت راه و سازمان بنادر ترتیبات پیش از حمل درون مرزی سازمان بنادر و دریانوردی بارگیری کانتینر روی کشتی

 وزارت راه حمل و نقل درون مرزی بنادرکشتیرانی و سازمان  زمان انتظار برای روانه شدن کشتی

 )3(جدول درهای ذکر شده ارگان تهیه اسناد )3(جدول درذکر شدههای  ارگان تهیه اسناد

 بانک عامل امور بانکی بانک عامل امور بانکی

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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162 1  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

 در و واردات صادرات زمان و افزایش هزینه که باشد واقعیت می این  مبین)2(محتوای جدول
 بندی، بسته  ایران در مسائل لجستیکی همچون حمل ونقل،اقتصادبیشتر به ضعف ساختاری  ایران

بندی تا بارگیری  ی همچون بستهیها  بدیهی است که اصالح زیرساخت.شود مربوط می... و بارگیری
 در های عملیاتی پروژهای یا ریلی و خدمات بانکی حتی با وجود  روی کامیون یا قطار، حمل جاده

تجربه کشورهای همچون آلمان، امارات البته . پذیر نیست مدت امکان در کوتاه کنونیحال اجرای 
 ،استها شده  که ایجاد مراکز لجستیکی موجب تسریع روند بهبود این زیرساختدهد  نشان می... و

کردن  یط اسناد و هیهاز جمله ت( در هر صورت بخشی از موانع موجود بر سر راه تاجر ایرانیاما 
های مسئول کمک  ط ارگانتوس مدت  در کوتاهرفع این موانعباشند و  فنی می غیر) اداریمراحل

 ضمن واشکافی این ،در ادامه . به بهبود جایگاه ایران در تجارت فرامرزی خواهد کردیشایان توجه
  . پردازیم  میجهت رفع این موانعنهادی راهکارهای پیش ارائه موانع به

  

  در ایرانصادرات و واردات هزینه و تعداد اسناد الزم برای زمان، افزایش   وفنیموانع غیر
چه طی اگر. جود داشته و داردوفنی در رژیم تجاری ایران کم و بیش از گذشته تاکنون موانع غیر

های  و تا حد زیادی از پیچیدگی خور توجهی صورت گرفته است اقدامات زیاد و درهای اخیر سال
 موانعای از  هنوز بخش عمده در این حوزه کاسته شده است، اما در عین حال رژیم تجاری کشور

  .باشند ترین آنها به شرح زیر می باشند که مهم میفنی ود شرایط تجارت فرامرزی در ایران غیربهب
  

  تشریفات گمرکی
 دارد و بیش وجود  کشورها کم وتمامتشریفات گمرکی مربوط به ترخیص کاالهای وارداتی که در 

ضروری سختگیرانه بوده و تشریفات  به نحو غیرالزم و غیرناپذیر است چنانچه استفاده از آن اجتناب
تواند به یکی  اداری مربوط به آن پیچیده باشد دارای آثار اختالل تجاری جدی و مهمی خواهد بود و می

ریفات گمرکی مورد توجه ترین عنصری که در تش مهم. فنی تجاری تبدیل شودترین موانع غیر از مهم
گذاری گمرکی کاالهای وارداتی  های ارزش  شیوه.گذاری گمرکی است های ارزش است بحث شیوه

جهانی قرار داشته و در این زمینه قوانین و مقررات و قواعد   تجارتمورد توجه و اهتمام ویژه سازمان
ی گمرکی کاالهای اه گذاری باشند در ارزش  موظف میء اعضاتمام وضع شده است و مشخصی

 نیز یکی از اقدامات مهم در اجرای 1أقواعد مبد. نماینداستثناء از این ضوابط تبعیت وارداتی خود بال
 کاال بوده أمراحل تشریفات گمرکی بوده که کشورها برای اعطاء ترجیحات تجاری ناگزیر از تعیین مبد

                                                 
1. Rules of Origin 
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163 موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران

ن اقدامات به مثابه ابزاری جهت تعقیب اهداف ای.  خواهد بودأکه در نتیجه مستلزم استفاده از قواعد مبد
 خواهد بسیاریکننده دارای آثار اختالل تجاری و محدودتجاری کشورها مورد استفاده قرار گرفته که 

نامه قواعد مبدا سازمان   چگونگی وضع این ضوابط و استفاده از این اقدامات در موافقت،رو از این. بود
  .باشند ی عضو ملزم به رعایت آن می و کشورهان و تعیین شدهیجهانی تجارت تبی

ها و معیارهای آن باید اشاره نمود که در  گیری و مالکهای بکار  و شیوهأدر خصوص قواعد مبد
منظور ه  بأگیری قواعد مبدای از بکار  در کشور وجود نداشته و سابقهیاین زمینه هیچگونه قانون و مقررات

 واردات هرگونه معامله نامه اجرایی قانون صادرات و  آیین9 در ماده  تنها.باشد اهداف تجاری موجود نمی
  .)1388 عسگری،(  رژیم صهیونیستی منع شده استتجاری با

  

  بازرسی پیش از حمل
ایران از جمله کشورهایی است که ورود اقالم و کاالها به کشور را منوط به انجام بازرسی پیش از 

هدف . اند نموده است یید صالحیت شدهأ بازرسی که تهای سسات و شرکتؤتوسط یکی از م حمل
اصلی از اعمال الزام مذکور حصول اطمینان از انطباق کیفیت و کمیت کاالهای وارداتی با شرایط 

 با توجه به اینکه در گذشته نظام ارزی ایران از نوع ،همچنین. باشد قرارداد فروش و اسناد خرید می
وجه به تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد که همواره نظام ارزی کنترل شده بوده و بات

فراهم را ی در قیمت کاالهای وارداتی و در نتیجه فرار سرمایه از کشور نمای انگیزه الزم برای بزرگ
گرفته  نظور جلوگیری از این امر صورت مه  است، استفاده از شرط بازرسی پیش از حمل بنموده
 ،گیرد ظام ارزی گذشته تصحیح شده و معامالت با نرخ ارز یکسان صورت میچه اکنون ناگر. است

 و بخشنامه ه موجب قوانین مذکوراما شرط مذکور کماکان وجود دارد و در حال حاضر ب
 اقالم وارداتی و اعتبارات اسنادی که ارزش آنها بیشتر از بیست هزار تماممرکزی ایران ورود  بانک

باعث  باشد و این مسئله در نهایت رط بازرسی کاال در اعتبار اسنادی میدالر باشد ملزم به درج ش
  .افزایش هزینه و زمان ترخیص کاال شده است

  

 درایران  و مراحل آنثبت سفارش
 ورود کلیه کاالهای ،ی آننامه اجرای ین آی5 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 8موجب ماده ه ب

از بخش دولتی یا غیردولتی باشد موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کننده اعم از اینکه واردمجاز 
 نیازمند ثبت سفارش در ایران.  با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بودمعدن و تجارت وزارت صنعت،از 

  . شود باشد که این مسئله منجر به افزایش زمان و هزینه در تجارت فرامرزی می ی میمدارک متعدد
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164 1  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  ایرانو مراحل آن در  صادرات کاال
صادرات . تقسیم شده است  موقت و قطعینامه اجرایی قانون امور گمرکی صادرات به دو دسته در آیین

ی که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج یقطعی عبارت است از کاال
به (وقتی انجام منظورهای مشود و صادرات موقت به صدور کاال به خارج از کشور برای  فرستاده می
 آنچه در این. شود  و برگشت آن به کشور گفته می)، شرکت در نمایشگاه تعمیر یا تکمیل کاالعنوان مثال

و  ایران نیازمند طی مراحلی متعدد این نوع از صادرات در .نظر است صادرات قطعی استمدتحقیق 
 ...هی بهداشت،گواهی انرژی اتمی و مانند اخذ کارت بازرگانی،کسب مجوز صدور،گواای پیچیده

   .باشد می
  

   صدورمجوزاخذ 
 .شوند تقسیم می الصدور  مجاز، مشروط و ممنوعز صدور به سه گروهحسب مجوکاالهای صادراتی بر

ضوابط آن  منظور از. یت ضوابط نیاز به کسب مجوز نداردی است که صدور آن با رعایکاال کاالی مجاز
از کاالها قانوناً ضروری است مانند ضوابط  برخی ترتیباتی است که رعایت آن برای صادراتاز دسته 
نظر موافق  با کسباست که نیز کاالی   مشروطکاالی.، نباتیرد، گواهی بهداشت انسانی، دامیاستاندا

  .مجاز به صدور خواهد شدهای ذیربط  وزارتخانه
 

  گواهی بهداشت نباتی 
 اتی که از ایران به کشورهای خارجهای نب ه اجرایی قانون حفظ نباتات، فرآوردهنام  آیین18طبق ماده 
گواهی بهداشت نباتی صادر صورت سالمت کاال   کارشناسان قرنطینه معاینه و درتوسطد نشو صادر می

  .ردیگ ی خریدار این کار انجام نمیو در صورت عدم تقاضا دنشو می
  

  ) مپزشکیگواهی سازمان دا(گواهی بهداشت دامی 
مرغ  تخم– ورود و صدور هر نوع دام زنده1350 قانون دامپزشکی کشور مصوب سال 7طبق ماده 

ها و مواد بیولوژیکی، مواد  ها، سرم واکسن  داروها،–های خام دامی  فرآورده– اسپرم دام–دار نطفه
 ساختن که برای یی متراکم، مکمل غذای دام و داروهاغذایی، سموم دام پزشکی، موادعفونیضد

) سازمان دامپزشکی کشور(مواد نامبرده موردنیاز است باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی 
  .صورت گیرد

  

  گواهی استاندارد  
گواهی  ی مقررات استاندارد اجباری وضع شده باشد اخذیکه برای صادرات کاالها در صورتی
  .ه آن به گمرک ضروری استان و ارائسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرؤاستاندارد ازم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 10

https://ejip.ir/article-1-110-fa.html


165 موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران

  گواهی انرژی اتمی
 ارائه گواهی  نیاز بهباشد...  وهای فلزات در مواردی که کاالی صادراتی مواد غذایی یا انواع قراضه

  .ازمان انرژی اتمی کشور ضروری استس
  

  بندی  بسته صورت
ه ئ، اراتنوع باشدها گوناگون و م ات بستهدر مواردی که کاالهای وارده بیش از یک بسته و محتوی

  .نشان دهد، ضروری است) با ظرفخالص و (یک فهرست که محتویات هر بسته 
  

  صدور پروفرما
در مواقعی که فروش کاال به طرف مقابل از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام شود این مرحله 

 ،کنندهدرکارت بازرگانی معتبر به نام صا اخذ ی نظیرضروری است و هر پروفرما حاوی مشخصات
  .باشد می... و نشانی  نام خریدار و، شرایط حمل و تحویل،شماره و تاریخ صدور پروفرما

 

  صدور فاکتور و اخذ گواهی مبداء 
، صادر و به مطابق شرایط پروفرما کاالی خود را فاکتور فروش بایست میدر این مرحله صادر کننده 

  .ند برسا استانبازرگانی و صنایع و معادنید اتاق أیت
  

  اظهار کاال به گمرک 
.) ..، مجوزهای صدور و از قبیل کارت بازرگانی ( ک مثبترارکننده کاال با در دست داشتن مدصاد

توسط صاحب  تواند  اظهارنامه می.نماید تنظیم می ی رانامه صادراتبه گمرک مراجعه نموده و اظهار
   .وکیل صاحب کاال تنظیم شود کاال و یا

  

 وند اخذ آن در ایرانکارت بازرگانی و ر
نیاز  اما با این حال ،گیرد  الکترونیکی انجام میصورت اخذ کارت بازرگانی ایران به ،در حال حاضر

باشد که تعدد این اسناد و مدارک موجب افزایش  ای می آوری مدارک و طی مراحل پیچیده به جمع
مراحل و مدارک الزم ز  برخی ا.فاکتورهای هزینه و زمان در شاخص تجارت فرامرزی شده است

  :باشند شرح زیر میه ب جهت اخذ کارت بازرگانی ایران
   سال تمام21داشتن حداقل سن  •
  داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان •
بازرگانی  داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت •

  های تولیدی تولید از یکی از وزارتخانه شگاهی یا داشتن مجوزه مدرک دانئارا یا
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166 1  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

   اعم از ملکی یا استیجاری ن محل کسب متناسب با رشته فعالیت داشت •
  ه اظهارنامه ثبتی ئداشتن دفاتر قانونی و ارا •
های دولتی و  ها و سازمان وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه عدم اشتغال تمام •
  گانه قوای سه
  عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب  •
  نداشتن محکومیت مؤثر کیفری •
 رداشتن پروانه کار و اقامت معتب •

  

  انشاخص تجارت فرامرزی ایر فنی و بهبوددر رفع موانع غیردولت جایگاه 
د که تاجر ایرانی برای صادرات و نباش ن این واقعیت میی مبدر بخش قبلی شده  تشریح فنیغیر موانع

نیز متعددی  نیاز به طی مراحل غیرفنی باشد لجستیکی زیادی روبرو میاینکه با موانع  برواردات عالوه 
 ضروری وغیرمراحل دهد بسیاری از این  جزئیات تشریح شده در مورد هریک این موانع نشان میکه دارد 
  این رابطههای مسئول در ارگان برخی از های اخیر  در سال.باشد پذیر می مدت امکان  در کوتاههارفع آن

های مربوطه تا حدودی روند  کردن روند اخذ گواهینامه  با الکترونیکیضروری غیرعالوه بر حذف مراحل
سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات کاال از  ، مثالعنوانبه . اند واردات و صادرات را تسهیل کرده

درصد 100به صورت 1388در خرداد ماه  به صورت تدریجی شکل گرفته است و 1387ابتدای سال 
 اخذ کارت بازرگانی و برخی از امور گمرکی نیز در فضای مجازی .الکترونیکی شروع به کار کرده است

حوزه های مسئول در  ها و ارگان تعدد سازمان اما با وجود این تغییرات، ،باشند  میقابل پیگیری
 برخی از )3( در جدول .باشد می  بزرگترین مانع برای تاجر ایرانیخودصادرات و واردات 

  .حوزه مسئولیت آنها در روند واردات و صادرات  تشریح شده استهمراه با های مسئول  ارگان
  

  برخی از اسناد و مدارک الزم برای صادرات و واردات در ایران. 3جدول
  

  ارگان مسئول  سند مورد نیاز  ارگان مسئول  سند مورد نیاز
  های بیمه عامل شرکت   بیمهگواهی  ها اداره ثبت شرکت  ثبت شرکت

  وزارت بهداشت  گواهی بهداشت نباتی  اتاق بازرگانی  عضویت در اتاق بازرگانی
  وزارت بهداشت  گواهی سالمت  اتاق بازرگانی  کارت بازرگانی
  سازمان دامپزشکی  گواهی بهداشت دامی  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ثبت سفارش
  سسه استاندارد و تحقیقات صنعتیؤم  نداردگواهی استا  های عامل بانک  گواهی بانکی

  سازمان انرژی اتمی  گواهی انرژی اتمی  وزارت اطالعات  گواهی عدم سوء پیشینه
  نیروی انتظامی  گواهی کارت پایان خدمت  وزارت دادگستری  گواهی عدم ورشکستگی

  تجارتسازمان توسعه   گواهی سابقه تجاری  وزارت اقتصاد   و اقامتکارپروانه گواهی داشتن 
  سازمان امور مالیاتی  گواهی مفاصاحساب مالیاتی  مین اجتماعیأسازمان ت  مین اجتماعیأگواهی مفاصاحساب ت

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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167 موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران

مبنای ها به صورت جداگانه و بر  این سازمان ازیک بدیهی است که اخذ گواهینامه و مجوز از هر
زا و  فرسا و در عین حال هزینه  کاری بسیار طاقتها وجود دارد روند اداری متفاوتی که در این سازمان

  .باشد بر می زمان
ها به نحو کارایی زمان   این گواهینامهتماماستفاده از یک سیستم پنجره واحد برای پیگیری بنابراین 

کردن روند ثبت سفارش و   چراکه تنها الکترونیکی،دهد هزینه تجارت فرامرزی را کاهش می و
 2011  روز در سال32 به 2010 روز در سال 38 باعث کاهش زمان واردات از ل اخیردو ساامورگمرکی در 

 شایان ذکر است که در حال حاضر سازمان گمرک جمهوری اسالمی اقدام به ایجاد .شده است
ها قادر ها تن  اما این پنجره،نموده است گمرک مختلف در سطح کشور 15 در های واحد جداگانه پنجره
که محتوای  در حالی.  از بین ببرندتشریفات، بازرسی و ترخیص کاال رامربوط به از موانع باشند بخشی  می

پنجره واحدی که در این  لذا ،باشد می راه تاجر ایرانی فنی بیشماری بر سرن وجود موانع غیر مبی)3(جدول
لزامات قانونی  برای طی ادهد تا اطالعات را  سیستمی است که به تجار امکان میباشد تحقیق مدنظر می

 پنجره واحد یک ورودی  ایناز دیدگاه عملی. د واحد ارائه کنواردات به یک بدنه صادرات یا مرتبط با
 یک واحد این ورودی بوسیله .سازد میها فراهم  فیزیکی یا الکترونیکی برای ارائه و حفظ تمام داده

به طور حتم . دهد تبط انتقال میشود که پس از آن این اطالعات را به تمام واحدهای مر مدیریت می
بنابراین ،  مرتبط نیاز دارددولتی و غیراندازی این سیستم به همکاری و مشارکت واحدهای دولتی راه

 ممدت الز سازی این سیستم در کوتاه جهت پیاده .مستلزم تعهد و هدایت قوی سطوح باالی دولتی است
ضمن ) ی مدیریت تجارت خارجی در ایرانولبه عنوان مت (وزارت صنعت، معدن و تجارتتا است 

 تشکیل دهد و )3( های ذکر شده در جدول ای با مشارکت سازمان  کمیتهت دولتأ هیهماهنگی با اعضاء
جاد یک پنجره واحد امکان ای، سومضروری تشریح شده در بخش  ضمن حذف مراحل غیردر این کمیته
  : بررسی شود زیربه شرحفیزیکی و مجازی  با دو مرحله ایران تجاری در
 صدور  مسئولیت واجد دولتیها و نهادهای سازمان واحدهای که در  تمامدر مرحله فیزیکی •

از جمله گمرک، بنادر و دریانوردی، بیمه،  باشند وزهای قانونی درخصوص تجارت خارجی میمج
صدور  در یک مکان جمع شوند و... ، استاندارد و تحقیقات صنعتی وراه و ترابری، توسعه تجارت

  .کنندمدیریت ، واردات و ترانزیت کاال را مربوط به صادراتمجوزهای 
ها و اسناد مربوط به کاال و صاحب آن به وسیله امکانات   اطالعات و داده،در مرحله مجازی •
های مربوط به کاال  تمرکز اطالعات و داده.  شوندافزاری در یک پایگاه اطالعاتی متمرکز و ذخیره سخت

  .های نظارتی در این زمینه بهتر اجرا شود های نظارتی دولت و دستگاه شود برنامه اه باعث میدر این پایگ
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168 1  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  گیری   و نتیجهبندی جمع
دهد که  نشان میتجارت فرامرزی در ایران  های الزم برای  هزینه، تعداد مراجعات وزمانتجزیه و تحلیل 

اولین نوع از . باشد نوع مانع یا کمبود می  دور ازمتأثدر ایران  این شاخص گانه مطلوب نبودن معیارهای سه
بندی، حمل و نقل،  مسائل لجستیکی ازجمله بسته در حوزه الزمفنی های  ساختفقدان زیراین کمبودها 

  وجود،دومین گروه از مشکالتو باشد  می... کانتیر از روی کشتی وسازی  بارگیری بر روی کشتی، پیاده
تفاوت در  له اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی،از جم فنی متعددیموانع غیر

ایجاد و بهبود  بدیهی است که .باشد می...مربوطه و های  از دستگاهتعداد زیادیهای کاری  رویه
باشد و به طور حتم تقویت امکانات لجستیکی  پذیر نمی مدت امکان های لجستیکی در کوتاه ساختزیر

ای حمایتی  تدوین و تصویب بستهبا تواند  میدولت البته  .کالن کشور داردگیری مدیریت  نیاز به جهت
اما  ،را فراهم نماید) توسط بخش خصوصی(  کارهای الزم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکیسازو

اه تاجر ایرانی به طور حتم در فنی موجود بر سر ررفع موانع غیرمحور اصلی تحقیق بر این مبنا است که 
 به عنوان متولی وزارت صنعت، معدن و تجارتشود تا   لذا پیشنهاد می،باشد پذیر می مدت امکان اهتکو

های مرتبط در پروسه صادرات و  ای با مشارکت سازمان مدیریت روند تجارت خارجی ایران، کمیته
ثبت  مراحل و اسناد غیرضروری در روند ضمن بازبینی مجدد و حذف برخی ازواردات تشکیل دهد تا 
 امکاناند   مورد بررسی قرار گرفتهگزارشاین  سوم که به تفصیل در بخش. ..ها و سفارش، اخذ گواهینامه

رفنی صادرات و  غی و مراحل موانعتمامو یا تسهیل کردن پروژه پنجره واحد ملی جهت رفع  عملیاتی
   .گیرد مورد بررسی قرار واردات در ایران

  
  
  

  منابع
 .، بررسی وضعیت فضای کسب و کار در ایران)1388(کنندگان وتولیدکنندگان  ، سازمان حمایت از مصرفهای اقتصادی دفتر بررسی

 .فضای کسب و کار ایران، )1389(های فنی و اقتصادی ایران  سازمان کمک

   درجه  به عنایت  با  ان ایر    معدنی  و صنایع  معدنی  محصوالت ی ا  بر  مناسب  و پیشنهاد تعرفه بررسی"، )1388(عسگری، منصور 
 .  بازرگانی ی ها هش  و پژو  مطالعات سسهؤم ،" و کار کشور  کسب ی  فضا باز بودن

  .)1390-1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
  http://sabtaresh.tpo.ir .            ت،معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایرانسیستم مدیریت ثبت سفارش، وزارت صنع

   www.doingbusiness.orghttp                                                                    .2011سال Doing Businessگزارش 
 http://www.tccim.ir/registeration                                  .مراحل اخذ کارت بازرگانی، سایت رسمی اتاق بازرگانی

 http://www.irica.gov.ir/Portal                             .مراحل صادرات،سایت رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 http://www.irica.gov.ir/Portal                                .حل واردات،سایت رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایرانمرا
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