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چکیده
به ویژه  اخیر  سال های  طی  گمرکی  بخش نامه های  صدور  تعدد 

ایران،  علیه  بر  تحریم ها  تشدید  و  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس 

در  است.  شده  کشور  تجاری  و  اقتصادی  فعاالن  اعتراض  موجب 

سال  از  گمرکی  بخش نامه های  همه  بررسی  ضمن  مطالعه  این 

بانک اطالعاتی،  در قالب یک  اول سال 1399  تا سه ماهه   1395

مختلف  ابعاد  از  توصیفی  تحلیلی-  روش  از  استفاده  با  آنها  مفاد 

از  است  کی  حا نتایج  گرفت.  تحلیل  و  تجزیه  مورد  نتایج  و  بررسی 

مورد   889 تعداد  گمرک،  سایت  در  موجود  بخشنامه   1210 میان 

را  مختلف  سامانه های  قالب  در  ساماندهی  قابلیت  درصد(   73(

رویه ها  به  مربوط  بخشنامه    417 می شود  توصیه  به طوری که  دارند؛ 

گمرکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی )به طور  و فرایندهای اداری 

خاص گمرک(، 250 بخش نامه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی 

پتروشیمی،  و  نفتی  محصوالت  صادراتی  مجاز  واحدهای  تعیین  بر 

کشاورزی  محصوالت  قرنطینه ای  شرایط  تعیین  بخش نامه   63

ستاد  مصوبات  از  بخش نامه   69 جهادکشاورزی،  وزارت  توسط 

تنظیم بازار در قالب سامانه های جداگانه ساماندهی شوند. 
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1. مقدمه: طرح مسأله
صنعتی  دوره  یک  از  حرکت  حال  در  دنیا  حاضر  حال  در 

متکی بر منابع طبیعی به سوی دوره متکی بر دانش مبتنی بر 

ی های  مهارت ها، آموزش، پژوهش و توسعه است. ظهور فناور

ارتباطی جدید، اقتصاد جهانی را به گونه ای شکل داده است 

فعالیت های  می تواند  کشور  یک  ی  تجار فعالیت های  که 

کثر  کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. ا تولید و تجارت 

توسعه  حال  در  کشورهای  به خصوص  جهان  کشورهای 

داده اند.  اختصاص  صادرات  و  تولید  به  را  ی  بسیار منابع 

 ، دالر میلیارد   281 معادل  صادرات  با  یتنام  و  2020 سال  در 

هند 275 میلیارد دالر و مالزی 234 میلیارد دالر توانسته اند 

کشورهای  بعد از چین در توسعه صادرات صنعتی در میان 

در حال توسعه پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته باشند 

می شود  مطرح  که  سؤالی   .)2020 بین الملل،  تجارت  )مرکز 

این  به  دستیابی  برای  ی ها  سیاست گذار که  است  این 

صورت  چگونه  مذکور  کشورهای  تجارت  در  رشد  از  میزان 

که دولت ها  گرفته است؟ در ادبیات اقتصادی مطرح است 

می توانند با کاهش هزینه مبادله صادرات و واردات،  تجار را 

به حضور در بازارهای جهانی تشویق نمایند.

فرایندهای  و  یه ها  رو به  توجه  بدون  است  مهم  که  آنچه 

بازارهای  به  دستیابی  بین الملل  تجارت  ی  رو پیش  ی  تجار

ایران  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  بین المللی، 

از  یکی  همکاران؛1399(.  و  )رضایی  است  غیرممکن 

و  قوانین  تجارت  امر  در  تأثیرگذار  و  مهم  ی  تجار فرایندهای 

مقررات گمرکی و عملکرد گمرکات کشورهای مختلف است 

)بانک جهانی، 2020(. گمرک نقش مهمی در بدنه اقتصادی 

کشور  کشور دارد و به عنوان مجری برنامه های اقتصادی  یک 

که  در امر بازرگانی خارجی شناخته شده است. از آن جایی 

از مرزها  به هنگام عبور  و اشخاص  کاال  کنترل کننده  گمرک 

بین المللی  گمرکی  مقررات  وجود   ، امر این  برای  و  می باشد 

)معمارنژاد  است  نیاز  مورد  کشور  دو  بین  هماهنگ  و  ساده 

هدایت  در  گمرک  تعیین کننده  نقش  همکاران؛1392(.  و 

مؤثر و مطلوب جریان تجارت بین المللی و تأمین جایگاهی 

جهانی  بازرگانی  عرصه  در  متبوع  کشورهای  برای  شایسته 

امری شناخته شده است. اما تسهیل در امر تجارت جهانی 

ی است و این مهم  گریزناپذیر اقتصاد رقابتی امروز واقعیت 

ی های جدید محقق خواهد شد. از  تحت تأثیر علوم و فناور

این رو کشورها خود را ملزم به تجدیدنظر و بازنگری در قوانین 

گمرکی و تدوین سیاست ها و  یه های  ی و رو و مقررات تجار

گمرکات،  عملکرد  بهبود  با  تا  دانستند  کلی  خط مشی های 

 Enabling( ی  تجار ی  شاخص  توانمندساز ارتقای  ضمن 

تسهیل  را  هدف  بازارهای  در  رقابت  خود،   )Trade Index

اینکه  اندازه گیری  برای  است  ی  معیار شاخص  این  نمایند. 

و  سیاست ها  موسسات،  توانسته اند  اندازه  چه  تا  اقتصادها 

مقاصد  به  کاال  آزاد  جریان  تسهیل  برای  را  خویش  خدمات 

ی  تجار ی  توانمندساز شاخص  دهند.  توسعه  نهایی 

قرار  توجه  مورد  را  تجارت«  »تسهیل کننده  اقدامات  تمام 

ی  ساده ساز تجارت،  جهانی  سازمان  تعریف  بنابر  می دهد. 

تسهیل  بین المللی،  تجارت  یه های  رو ی  هماهنگ ساز و 

ی،  یه های جمع آور که شامل فعالیت ها و رو ی نام دارد  تجار

ارائه، انتقال و پردازش داده های مورد نیاز جهت جابه جایی 

یکبار  سال  دو  هر  و  می شود  بین المللی  تجارت  در  کاالها 

توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود )مجمع جهانی 

مجموعه  شاخص،  این  اساس  بر   .)2020-2021 اقتصاد، 

عوامل مربوط به تسهیل تجارت در چهار زیرشاخص اصلی 

»دسترسی  شامل  زیرشاخص ها  این  می شوند.  طبقه بندی 

در  شفافیت  و  )کارآیی  مرزها  در  ی  ادار »ترتیب   ،» بازار به 

است.  عملیاتی«  »محیط  و  »زیرساخت«  گمرکی(«،  امور 

ی کیفیت،  ی در مرزها یا مدیریت مرز زیرشاخص ترتیب ادار

کشور را در قالب  ی مدیریت مرزهای یک  شفافیت و بهره ور

شده  ارائه  کلیدی  خدمات  جامعیت  و  کیفیت  محدوده، 

یابی قرار می دهد.  توسط گمرک و سازمان های مربوطه مورد ارز

ی در مرزها بر فرایندهای گمرکی  به عبارت دیگر ترتیبات ادار

دارد  تمرکز  گمرک  با  مرتبط  فعالیت های  در  شفافیت  و 



وند صدور بخشنامه ها و  ...        9 نگاهی به ر

و  اسناد  و  روزها  تعداد  مانند  گمرک  با  مرتبط  خدمات  و 

بخشنامه های الزم برای تجارت )صادرات و واردات(، مورد 

سنجش است )طباطبایی و همکاران، 1400(.

رتبه ایران در سال 2018 از میان 137 کشور 132 می باشد، 

»فرایند  گرفته،  صورت  یابی های  ارز و  گزارش  این  اساس  بر 

و  قوانین  »تغییرات  واردات«،  پرهزینه  و  زمان بر  طوالنی، 

یافتی توسط گمرک«،  مقررات گمرکی«، »تعدد و تنوع اقالم در

کز تصمیم گیر در امر صادرات و واردات و ترانزیت  »تعدد مرا

گمرکات  کافی  تجهیز  »عدم  آنها«،  جغرافیایی  کندگی  پرا و 

کنترل  اجرایی و مسافری به دستگاه های پیشرفته بازرسی و 

فرایندهای  و  یه ها  رو از  کافی  شناخت  »عدم  و  نامحسوس« 

بازارهای  هدف  کشورهای  ی  مرز مدیریت  در  عمل  مورد 

رشد  شتاب  که  هستند  دالیلی  مهم ترین  از  صادراتی« 

با  گمرک  چه  گر  ا است.  کرده  کند  را  ایران  در  ی  توانمندساز

گمرکی و همچنین پنجره واحد تجارت  ایجاد سامانه جامع 

حال  این  با  است،  کرده  فرایندها  کاهش  در  سعی  ی  فرامرز

کافی نبودن این اقدامات  بدتر شدن رتبه ایران نشان دهنده 

با سایر کشورها است که نسبت به سال 2014، چهار پله نزول 

و نسبت به سال 2012، بیست و هفت رتبه تنزل داشته است 

)مجمع جهانی اقتصاد، 2020-2021(.

کاهش  سمت  به  حرکت  که  کرده  ثابت  جهانی  تجربه 

مقررات در حوزه تجارت و محدودیت زدایی موجب شفاف 

شناسایی  و  اقتصادی  فعالیت های  مختلف  زوایای  شدن 

بهتر پتانسیل های تولید و تجارت شده است. گزارش مجمع 

ی  ی تجار جهانی اقتصاد در خصوص شاخص توانمندساز

می پردازد،  تجارت  با  سازگار  اقتصادهای  رتبه بندی  به 

جهت  شرایط  بهترین  توانسته اند  که  را  جهان  برتر  کشور  ده 

تسهیل تجارت را فراهم آورند؛ معرفی کرده است. 

زمینه  در  جهان  اقتصاد  برترین  به عنوان  سنگاپور  کشور 

است.  شده  معرفی   2016 سال  در  ی  تجار ی  توانمند ساز

گیر  پا و  دست  قوانین  حذف  با  سنگاپور  کشور  حقیقت  در 

موانع  کاهش  موانع غیر تعرفه ای در جهت  و حذف  تجارت 

توانسته  ی  تجار نظام  در  شفافیت  افزایش  و  تجارت  فراراه 

شاخص  در  را  نخست  رتبه  متوالی  سال  پنج  به صورت 

کشور به عنوان یکی  کسب نماید. این  ی  ی تجار توانمندساز

درصد   99.7 که  شده  شناخته  جهان  بازارهای  بارزترین  از 

وارد  کشور  این  به  گمرکی  تعرفه های  و  عوارض  بدون  کاالها 

می شوند )مجمع جهانی اقتصاد، 2020-2021(. 

تسهیل  حوزه  در  عملکردی  شاخص های  از  دیگر  یکی 

 Corruption receptions( فساد  ک  ادرا شاخص  تجارت 

بین المللی  ی  شفاف ساز سازمان  توسط  که  است   )Index

تعریف   )Internet Center for Corruption Research(

میان  در  را  کشور  یک  عمومی  بخش  در  فساد  رتبه  و  شده 

بهبود  بر  مؤثر  عوامل  و  داده  نشان  جهان  کشورهای  سایر 

کاهش  با  سنگاپور  کشور  می کند.  معرفی  را  شاخص  این 

تسهیل  و  خارجی  تجارت  بر  ناظر  گیر  پا و  دست  قوانین 

و  ی  ساده ساز طریق  از  گمرک  به  مربوط  مقررات  و  قوانین 

دخیل  سازمان های  بر  کم  حا سیاستی  نظام  ی  یکپارچه ساز

جهان  کشورهای  برترین  از  یکی  به  توانسته  ی  تجار حوزه  در 

ی که در سال 2020  ک فساد برسد؛ به طور از نظر شاخص ادرا

کشور رتبه سوم را به  با امتیاز 85 از 100 توانست از میان 180 

رتبه   25 امتیاز  با   2020 سال  در  ایران  دهد.  اختصاص  خود 

داشته  تنزل  رتبه  سه   2019 سال  به  نسبت  و  داشته  را   149

ی بین المللی، 2020(. است )سازمان شفاف ساز

یه های گمرکی و حذف  ، بازنگری قوانین و رو با این تفاسیر

تجارت  و  تولید  فرایندهای  در  زائد  بخشنامه های  و  قوانین 

ایران می تواند نقش بسیار مؤثری در راستای تسهیل تجارت و 

ی و اقتصادی با سایر کشورها داشته باشد.  بهبود روابط تجار

تولید  نیاز  مورد  یدکی  لوازم  و  الت  ماشین آ اولیه،  مواد 

کشور تأمین و پس از مدت زمان  ی موارد از خارج  در بسیار

ی در انبارهای گمرکی از کانال گمرک کشور  معینی با نگهدار

و  می گیرد  قرار  تولیدی  واحدهای  اختیار  در  و  می کند  عبور 

تسهیل کننده تر  گمرک  مقررات  و  قوانین  قدر  هر  بالطبع 

لذا  است.  اثرگذارتر  تولید  تسهیل  در  نسبت  همان  به  باشد 
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از نهاد صادرکننده آن به نحوی  با صرف نظر  گمرکی  قوانین 

بر چرخه تولید اثر گذاشته و آثار مثبت یا منفی در امر تولید 

که در یک زمینه  آثار منفی آن زمانی پررنگ تر می شود  دارد. 

قبلی  بخشنامه های  و  شده  صادر  بخشنامه  یادی  ز تعداد 

منقضی اعالم نمی شود و یا حتی دیده می شود گاهی اوقات 

کید بر بخشنامه های قبلی داشته بدون آنکه  بخشنامه ای تأ

صدور  تعدد  سبب  امر  همین  و  باشند  شده  منقضی  آن ها 

بخشنامه های گمرکی، بعضا متناقض و در نتیجه سردرگمی 

بر  بخشنامه ها  صادرکننده  دستگاه های  می شود.  تجار 

آیین نامه  و  کشور  گمرکی  مقررات  و  قوانین  در  آنچه  اساس 

تسهیل  جهت  در  را  خود  وظایف  باید  آمده  مرتبط  اجرایی 

گاهی از بخشنامه های  فرایند تجارت انجام دهند و ضمن آ

قبلی در صدور بخشنامه جدید هماهنگی داشته باشند تا 

در فرایندهای صادرات و واردات اختاللی ایجاد نشود.

و  مقررات  کردن  بهینه  خصوص  در  مثال  به عنوان 

هدف  کشورمان  که  کنونی  شرایط  در  گمرکی،  تعرفه های 

با دیگر  بازرگانی  و متعادل ساختن مبادالت  صنعتی شدن 

کشورها را در برنامه های توسعه ای خود دارد، تعرفه های گمرکی 

از حساسیت خاصی برخوردار است. این حساسیت از یک 

سو در دورانی از تحوالت جهانی که دنیا به سوی یکپارچگی 

به  )پیوستن  می رود  پیش  ی  تجار مراودات  در  هماهنگی  و 

می گیرد.  خود  به  بیشتری  اهمیت  جهانی(  تجارت  سازمان 

کرات  ی و مذا از سوی دیگر در رابطه با موافقت نامه های تجار

کشور مواد قانونی وجود دارد، لذا  گمرکی  بازرگانی در قوانین 

هر گونه پیشنهادی در این زمینه مستلزم بررسی دقیق علمی 

هدف  با  باید  صادرکننده  نهادهای  و  بوده  کارشناسانه  و 

دقت  و  هماهنگی   ، کشور صنعتی  سیاست  کردن  شفاف 

باشند و ضمن  با یکدیگر داشته  زمینه  این  را در  کافی  نظر 

بخشنامه ای  آن  اجرایی  آیین نامه  و  گمرکی  قوانین  بررسی 

و  کشور  برای  تعرفه ای  کرات  مذا طریق  از  که  شود  صادر 

روشنی  ی  تجار سیاست   ، کشور در  تعرفه ها  سطح  تعیین 

قالب  در  گمرکی  بخشنامه های  بررسی  گیرند.  پیش  در  را 

روابط  دیدگاه  از  آن  اجرایی  آیین نامه های  و  گمرکی  قوانین 

سیاست های  اجرای  لحاظ  از  هم  و  جهانی  و  ملی  اقتصاد 

بدین  تا  ی است  ، ضرور کشور در داخل  بازرگانی  بلندمدت 

ترتیب ضمن شناسایی محورهای اصلی صدور بخشنامه ها 

و تعیین نقش نهادهای صادرکننده، بتوان در جهت کاهش 

گام های  صدور بخشنامه ها اقدام نمود تا بدین ترتیب اولین 

ی برداشته شود.  توسعه کشور جهت تسهیل فرایندهای تجار

از  پس  که  است  صورت  به  این  حاضر  مقاله  ساختار 

تحقیق  پیشینه  و  نظری  مبانی  دوم،  بخش  در  فوق،  مقدمه 

بخش  می شود.  ارائه  تحقیق  روش  سوم  بخش  در  سپس  و 

چهارم به ارائه یافته های تحقیق اختصاص دارد و در نهایت 

توصیه های  و  پیشنهادات  نتایج،  خالصه  پنجم  بخش  در 

سیاستی ارائه می شود.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کشورها  اقتصادی  رشد  سبب  جهانی  تجارت  در  مشارکت 

یتنام، هند و  از محل تجارت خارجی می شود. تجربه موفق و

مالزی از نمونه های مناسب در نشان دادن اهمیت تجارت 

امروزه،  است.  توسعه  حال  در  کشورهای  رشد  در  خارجی 

با  توسعه  حال  در  کشورهای  به خصوص  جهان  کشورهای 

هستند.  مواجه  خود  محصوالت  صادرات  در  بیشتر  رقابت 

در  است  ممکن  میان  این  در  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای 

حاشیه  به  خود  ی  تجار فرایندهای  در  موجود  موانع  نتیجه 

رانده شوند. بنابراین فقط با تکیه بر تعرفه و امتیازات تجارت 

)رضایی  یافت  دست  ی  تجار توسعه  به  نمی توان  ترجیحی، 

که  می دهد  نشان  متعدد  تحقیقات  همکاران؛1399(.  و 

ی  تجار یه های  رو ی  روان ساز از  ناشی  رفاهی  دستاوردهای 

ی هم بیشتر باشد.  می تواند حتی از منافع حاصل از آزادساز

یا  کاهش  یعنی  ی  تجار ی  آزادساز همانند  ی  تجار تسهیل 

بر  مثبتی  اثرات  دارای  غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  موانع  حذف 

گسترش تجارت و به تبع آن توسعه اقتصادی است. 

ی  تجار تسهیل  هزینه  شده،  انجام  مطالعات  اساس  بر 
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کاهش  ی و  ی اسناد و فرایندهای تجار در امر استانداردساز

ی  ی بین 4 تا 7 درصد هزینه های تجار قوانین و مقررات تجار

سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  )کمیسیون  برمی گیرد  در  را 

 .)2009( )UN/ESCAP( ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه

داد  نشان   ،)2003( یاسویی  و  هورست  کت  وا مطالعه 

طریق  از  ی  تجار مبادالت  هزینه  در  کاهش  درصد  یک  که 

گمرکی،   ی مرتبط با اسناد و مقررات  روش های تسهیل تجار

بالغ بر 40 میلیارد دالر هزینه های تجارت در ابعاد جهانی را 

کاهش داده است.

یه های  ی رو مطالعه انجام شده در سازمان ملی ساده ساز

مالحظه  قابل  اثر  نشان دهنده   ،)2003( بین الملل  تجارت 

در  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  رشد  بر  ی  تجار تسهیل 

کشورهایی است که موفق به اجرای کاهش قوانین و مقررات 

ی شده اند. فرامرز

بانک جهانی با هدف اهمیت کشورها به تسهیل تجارت، 

کرد. بر  شاخص تسهیل تجارت )Doing business( را معرفی 

نیاز تجارت،  کاهش تعداد اسناد مورد  این شاخص  اساس 

مدیریت  ی،  ارتقاء  تجار واحد  پنجره  ایجاد   مقررات زدایی، 

تجارت  تسریع  و  زمان  کاهش  سبب   ... و  گمرکی  امور 

کارآمدی  نشانگر  تجارت  سهولت  بودن  مناسب  می شود. 

هزینه های  بودن  پایین  نتیجه  در  و  گمرکی  ی  ادار نظام 

تی در تجارت خارجی است )بانک جهانی، 2020(. معامال

کشورها  اغلب  در  تجارت  و  تولید  کنونی،  شرایط  در 

مبتنی بر زنجیره های ارزش جهانی صورت می گیرد و قطعات 

و اجزای یک کاالی واحد در کشورهای مختلف دنیا تولید و 

کشور  کشورهای متعدد، قطعات در  گمرک  سپس با عبور از 

این  در  می شوند.  تبدیل  نهایی  کاالی  به  و  مونتاژ  واحدی 

از  متاثر  تنها  نه  تولیدی  نهایی  کاالی  رقابت  قدرت  صورت 

آن  قطعات  و  اجزاء  تولید کنندگان  از  یک  هر  رقابتی  قدرت 

هم  کاال  آن  تجارت  بر  کم  حا مقررات  و  قواعد  از  بلکه  کاال، 

گر قرار باشد به دلیل عدم کارآمدی نظام های  متأثر می شود. ا

کشورهای درگیر در تولید و تجارت اجزاء و قطعات  گمرکی 

و  گیرد  ی صورت  مراودات تجار در  تاخیر  واحد،  کاالی  یک 

بر  گمرکی  نظام های  کارآمدی  نا از  ناشی  اضافی  هزینه های 

رقابتی  قدرت  نهایی  کاالی  شود،  تحمیل  تولیدی  قطعات 

دنیا  کشورهای  اساس  این  بر  می دهد.  دست  از  را  خود 

گمرکی خود  کارآمدی نظام های  ی و  نسبت به تسهیل تجار

برای  را  الزم  تالش های  و  حساس اند  ی شان  تجار شرکای  و 

هزینه های  کاهش  و  گمرکی  محموله های  سریع  ترخیص 

پس  می آورند.  عمل  به  گمرکی  عملیات  پنهان  و  آشکار 

ی برای رونق  ی تجار می توان گفت به همان اندازه که آزادساز

یه های  رو تسهیل  است  اهمیت  دارای  بین الملل  تجارت 

ی عالوه  ی نیز مهم است. زیرا عدم وجود تسهیل تجار تجار

بر  می شود؛  کاال  شده  تمام  قیمت  افزایش  سبب  که  این  بر 

جریان رقابت در سطح بین المللی نیز تأثیر منفی می گذارد 

گمرکی  یه های  رو می یابد.  کاهش  عمومی  رفاه  نتیجه  در  و 

نیز  ی  ادار هزینه های  افزایش  سبب  شفاف  غیر  و  پیچیده 

بین  را  هزینه ها  این  مطالعات  برخی  ی که  به طور می شود؛ 

12.5 تا 17.5 درصد از تجارت جهانی تخمین زده اند )بانک 

جهانی، 2020(.

کسی پوشیده  امروزه دالیل و منافع حاصل از تجارت بر 

مبادالت  توسعه  و  ایجاد  با  می تواند  ی  کشور هر  نیست. 

اقتصادی  توسعه  و  رشد  زمینه  کشورها  دیگر  با  بین المللی 

برای حفظ  کشورها  از  با این وجود برخی  کند.  را فراهم  خود 

گمرکی  و  ی  تجار موانع  انواع  داخلی  خاص  گروه های  منافع 

را وضع می کنند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده 

بخشنامه های  قالب  در  ایران  اسالمی  ی  جمهور گمرک  و 

چگونگی  و  کیفیت  کشور  سراسر  گمرکات  به  خود  داخلی 

در  بین المللی  مرتبط  مقررات  با  که  گمرکی  مقررات  اعمال 

ورودی،  مبادی  می کند.  تعیین  را  است  هماهنگ  اصول 

کاال، تعیین تعرفه،  گمرکی، تعیین ارزش  چگونگی تشریفات 

مبادالت  آزاد،  فرودگاه های  داخلی،  و  خارجی  ترانزیت  امور 

، مراسالت پستی، تخصصی  کاالی همراه مسافر مرزنشینان، 

و  مقررات  با  شده  وارد  کاالهای  انطباق  گمرکات،  نمودن 
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حقوق  وصول  مرتبط(،  دستگاه های  کمک  )به  فنی  ضوابط 

ورودی و سایر حقوق دولت از جمله وظایف و مسئولیت های 

مهم گمرک ایران است که چگونگی اجرای آن تأثیر مستقیم 

و بالفاصله بر تجارت خارجی و منشأ واردات دارد.

در واقع بازخورد قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و 

تصویب نامه های دولت در بخش تجارت خارجی را باید در 

یافت  در در  مربوط  قوانین  اعمال  نحوه  کرد.  جستجو  گمرک 

تأثیرگذار  بسیار  بازخوردها  این  مطلوب  و  واقعی  شفاف، 

و  داخلی  تصمیمات  اتخاذ  با  آن  مناسب  اجرای  عدم  و 

سیاست های  نمودن  خنثی  در  ناهنجار  بخشنامه های 

تعیین شده و کاهش آثار مثبت آن نیز قابل توجه خواهد بود.

3. روش تحقیق
روش تحقیق روش تحلیلی- توصیفی است. بدین ترتیب در 

گمرک  سایت  از  گمرکی  دستورالعمل های  و  بخشنامه  ابتدا 

فصل  لغایت   1395 سال های  طی  ایران  اسالمی  ی  جمهور

کلی  تصویر  یک  ارائه  منظور  به  و  استخراج   1399 سال  اول 

از  آن  اجرایی  آیین نامه  و  گمرکی  امور  قانون  بررسی  از  پس 

بخش نامه های  همه  مضامین  و  عناوین  بررسی  و  سو  یک 

، مفاد بخشنامه ها  گمرکی )بیش از 1200 مورد( از سوی دیگر

ایجاد  زمینه های  شناسایی  به منظور  دستورالعمل ها  و 

به دقت  مختلف  بعد  شش  از  تجارت،  فرایند  در  اخالل 

و  تجزیه  جهت  مختلف  ابعاد  تعیین  برای  شد.  بررسی 

صاحب نظران  و  متخصصان  نظرات  از  بخش نامه  تحلیل 

تحلیل  و  تجزیه  شد.  برده  بهره  مختلف  جلسات  قالب  در 

قانون  مختلف  محورهای  در  جایگاه  لحاظ  از  بخشنامه ها 

صادرکننده  نهادهای  و  دستگاه ها   ، کشور گمرکی  امور 

تجارت،  یا  و  واردات  صادرات،  با  ارتباط  بخش نامه،  هر 

؛  کشور تجارت  در  محدودکنندگی  یا  تسهیل کنندگی  نقش 

ی  تجار سیاست   ابزار  و  پوشش  تحت  محصوالت  و  کاالها 

نتایج  است.  شده  انجام  بخشنامه ها  صدور  برای  به کاررفته 

کسل  ا نرم افزار  قالب  در  بخش نامه ها  متن  بررسی   از  حاصل 

ی شده و جمع بندی نتایج اولیه به صورت جداول  پیاده ساز

اخذ  برای  متعدد  جلسات  قالب  در  مختلف  نمودارهای  و 

نظرات  اخذ  از  پس  شد.  ارائه  متولیان  و  متخصصان  نظر 

سیاستی  توصیه های  و  راه کارها  پیشنهادات،  و  اصالحی 

برای کاهش تعدد صدور بخش نامه ها و ساماندهی آنها ارائه 

شد. 

4. یافته های تحقیق
4-1. بررسی تعداد بخشنامه های صادر شده: 

کی از آن است که  روند کلی صدور بخشنامه های گمرکی حا

در مجموع 1210 بخشنامه و دستورالعمل طی سال های 1395 

که روند  تا 1398 و سه ماهه نخست سال 1399 صادر شده 

صدور آنها از سوی نهادهای ذیربط تا سال 1397 صعودی 

از  تحریم  از  ناشی  محدودیت های  تشدید  به  توجه  با  و  بوده 

156 مورد در سال 1395 به 495 مورد در سال 1397 افزایش 

یافت. بررسی روند ماهانه صدور بخشنامه های گمرکی نشان 

که اوج صدور بخشنامه ها، سال 1397 بوده است.  می دهد 

این موضوع به دنبال خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و 

صالحدید  و  قیمت ها(  )افزایش  داخلی  بازار  در  توازن  عدم 

کنترل  ضرورت  بر  برنامه ریزی  نهادهای  و  سیاست گذاران 

است.  پذیرفته  صورت  کشور  واردات  مدیریت  و  صادرات 

تعداد  بازارها،  در  نسبی  ثبات  ایجاد  به  توجه  با  حال  این  با 

گمرک در سال 1398 نسبت  بخشنامه های ابالغی از سوی 

کل،  در  یافت.  کاهش  بخشنامه   228 به   ،1397 سال  به 

مورد  دوره  طی  شده  صادر  بخشنامه های  درصد   41 حدود 

بررسی مربوط به سال 1397 بوده است. 
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منبع: محاسبات تحقیق
گمرکی با نوسانات نرخ ارز نمودار 1- مقایسه روند صدور بخش نامه ها و دستورالعمل های 

4-2. شناسایی 378 بخشنامه منقضی شده: 

طی دوره مورد بررسی، تعداد 832 بخشنامه )68.8 درصد( 

ی بودند که بدون توجه به زمان صدور آنها از سال 1395  جار

کشور  تولید  و  تجارت  فرایند  در   1399 سال  بهار  پایان  تا 

بخشنامه   378 تعداد  میان،  این  در  اما  هستند،  اثرگذار 

تجارت  حوزه  بر  اثری  و  شده  منقضی  عماًل  درصد(   31.2(

تکمیلی  بخشنامه  ابالغ  به دلیل  مورد   191 نداشتند.  کشور 

نیز  مورد   23 و  زمانی  دوره  اتمام  به دلیل  مورد   164 جدید، 

قانون  کتاب  در  اعمال  قابل  به بخشنامه های ساالنه  مربوط 

همگی  که  هستند  آتی  سال  واردات  و  صادرات  مقررات 

قابلیت حذف از فهرست بخشنامه های گمرکی را دارند.

4-3. ارتباط بخشنامه ها با حوزه  تجارت:

حوزه  دو  در  صادرشده  بخشنامه های  تجارت،  منظر  از 

صادرات )43 درصد( و واردات )41 درصد( تقریبًا یکسان بوده 

کل تجارت یا هر دو حوزه صادرات  و 17 درصد نیز مرتبط به 

محدودکنندگی  یا  تسهیل کنندگی  منظر  از  است.  واردات  و 

عمده  بخش  تجارت،  حوزه  در  صادرشده  بخشنامه های 

ایجاد  هدف  با  درصد(   53 مورد،   638( بخشنامه ها 

ایجاد  منظور  به  درصد(   47 مورد،   566( مابقی  و  محدودیت 

عمده  میان،  این  در  است.  شده  صادر  تجارت  در  تسهیل 

بخشنامه های صادره در حوزه صادرات )73 درصد( با هدف 

ی صادرات بوده است، اما در مقابل  ایجاد محدودیت پیش رو

 75( واردات  حوزه  به  مربوط  صادره  بخشنامه های  عمده  در 

درصد( با هدف ایجاد تسهیل در مسیر واردات بوده است.

منبع: محاسبات تحقیق
نمودار 2- نقش تسهیل کنندگی یا محدودکنندگی بخش نامه ها 

در تجارت

4-4. بررسی بخشنامه ها بر اساس محورهای اصلی قانون 
امور گمرکی: 

اصلی  محورهای  اساس  بر  بخشنامه ها  وضعیت  بررسی 

و  بخشنامه   1210 کل  از  که  می دهد  نشان  گمرکی  امور  قانون 

پایان  تا   1395 سال  ابتدای  از  گمرک  ابالغی  دستورالعمل 

بخشنامه   538 مضمون  و  مفاد  مجموع  در   ،1399 سال  بهار 

گمرکی  کنترل های  و  تشریفات  محور  با  مرتبط  درصد(   44(

با موضوع  فراوانی، بخشنامه های مرتبط  از لحاظ  بوده است. 

معافیت ها و ممنوعیت ها با 175 مورد )14 درصد( و همچنین 

مواد مرتبط با شرایط و مقررات عمومی واردات و صادرات با 

142 بخشنامه )12 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند.
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منبع: محاسبات تحقیق
نمودار 3- تطبیق مفاد بخش نامه ها با محورهای اصلی قانون امورگمرکی

4-5. دستگاه ها و نهادهای اجرایی: 

مالحظه  گمرکی  بخشنامه های  صدور  منشاء  بررسی  با 

 361 بر  بالغ  صدور  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  شد 

وزارت  کل(،  درصد   30( مختلف  دستورالعمل  و  بخشنامه 

امور اقتصاد و دارایی با صدور 359 بخشنامه مختلف )30 

ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  و  بخشنامه ها(  کل  درصد 

بخشنامه   157 صدور  با  ی(  جمهور یاست  ر )زیرمجموعه 

شش  بین  در  را  سوم  تا  اول  رتبه های  کل(  از  درصد   13(

گمرکی به خود  دستگاه و نهاد مسئول صدور بخشنامه های 

اختصاص داده اند.

منبع: محاسبات تحقیق
نمودار 4- نقش دستگاه های اجرایی در صدور بخش نامه ها



وند صدور بخشنامه ها و  ...        15 نگاهی به ر

4-6. ابزارهای سیاستی: 

مورد  ابزارهای سیاستی  از لحاظ  کالبد شکافی بخشنامه ها 

دوره  طی  بخشنامه   1210 میان  از  که  می دهد  نشان  استفاده 

مورد بررسی 30 درصد بخشنامه ها مرتبط با استاندارد و 24 

عمده  است.  بوده  دستورالعمل  و  یه ها  رو به  مربوط  درصد 

مالیات،  با  مرتبط  موارد  به جز  دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها 

ی و مشوق و بسته های حمایتی، صادره در سال  ارزش گذار

شرایط  ایجاد  برجام،  از  آمریکا  خروج  با  هم زمان  و   1397

واردات  مدیریت  ضرورت  و  کشور  اقتصاد  در  بی ثبات 

است.  بوده  داخلی  بازار  تنظیم  راستای  در  صادرات  و 

مقررات  با  مرتبط  بخشنامه های  شد  مشاهده  که  همان طور 

ی در سال 1397 به بیش از 97 مورد افزایش یافت که این  ارز

تعداد قابل توجه است.

سال  در  بخشنامه ها  یاد  ز تعدد  با  حوزه ها  برخی  گرچه  ا

1397 روبه رو بودند، در سال 1398 تعداد بخشنامه ها در آن 

سال  در  مثال  به عنوان   کرد.  تجربه  را  شدیدی  کاهش  حوزه 

درصد،   97 ی  ارز مقررات  با  مرتبط  بخشنامه های   ،1398

حقوق  و  تعرفه  درصد،   60 حدود  دستورالعمل ها  و  یه ها  رو

ورودی و مجوزها هر کدام 50 درصد کاهش یافت.

منبع: محاسبات تحقیق
نمودار 5- ابزارهای سیاستی مورد استفاده در بخشنامه ها 

کید در بخشنامه ها:  4-7. موضوعات و محورهای مورد تأ

بر اساس این محورها، بخشنامه ها به 16 بخش تقسیم  شدند 

که 35 درصد بخشنامه ها مرتبط با تشریفات  و مشاهده شد 

گمرکی بوده است. بخشنامه های صادرشده در  و فرایندهای 

صادرات  مقررات  و  درصد   21 با  صادرات  ساماندهی  زمینه 

قرار  و سوم  رتبه های دوم  ترتیب در  به  با 16 درصد  واردات  و 

گرفته اند. به جز  بخشنامه های مرتبط با تشریفات و فرایندهای 

گمرکی و ساماندهی صادرات و مقررات صادرات و واردات، 
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شرایط  در  و   1397 سال  در  صادره  بخشنامه های  سایر 

کشور در آن سال و هم زمان با خروج آمریکا  بی ثباتی اقتصاد 

کشور بوده است. در  از برجام و در نتیجه تنظیم بازار داخلی 

ساماندهی  با  مرتبط  بخشنامه های  شدید  افزایش  میان  این 

قرنطینه ای  شرایط  تعیین  و  بازار  تنظیم   ، ارز بازار  مدیریت  و 

ی در سال 1397، قابل توجه است.  محصوالت کشاورز

سهم  دارای  تقسیم بندی  این  طبق  که  بخشنامه هایی 

روبه رو  شدید  کاهش  با   1398 سال  در  هستند،  عمده 

تعیین شرایط  با  مرتبط  به عنوان  مثال بخشنامه های  شدند. 

ی  ارز مقررات  درصد،   97 ی  کشاورز محصوالت  قرنطینه ای 

میان  در  یافت.  کاهش  درصد   45 بازار  تنظیم  و  درصد   96

کید بر  کید بخشنامه ها، عمدتًا تأ زمینه های موضوعی مورد تأ

واردات بوده و برای ایجاد محدودیت در تجارت مورداستفاده 

ساماندهی  با  مرتبط  بخشنامه های  اما  است؛  گرفته  قرار 

ایجاد  و  صادرات  زمینه  در  بیشتر  بازار  تنظیم  و  صادرات 

بخشنامه ها  همچنین  است.  بوده  تجارت  در  محدودیت 

و  ساماندهی  و  گمرکی  مقررات  و  تشریفات  خصوص  در 

بوده  متمرکز  تجارت  در  تسهیل  بر  عمدتًا  ارز  بازار  مدیریت 

مربوط  منقضی شده  بخشنامه های  تعداد  بیشترین  است. 

اعالم  و  صادرات  ساماندهی  زمینه  در  که  بود  آنهایی  به 

این  است.  شده  صادر  صادراتی  مجاز  واحدهای  لیست 

صادرات  در  محدودیت  ایجاد  هدف  با  عمدتًا  بخشنامه ها 

و توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ شده و به دلیل 

صدور بخش نامه جدید تا پایان دوره مورد بررسی بیش از 66 

درصد آن ها عماًل منقضی شده است.

منبع: محاسبات تحقیق
کید در بخش نامه ها نمودار 6- فراوانی محورها و موضوعات مورد تأ



وند صدور بخشنامه ها و  ...        17 نگاهی به ر

4-8. پوشش کاالیی بخشنامه ها: 

کاالیی  گروه های  یا  کاال  خصوص  در  گاهی  بخشنامه ها 

این  از  بخشنامه ها  کالبدشکافی  می شود.  صادر  خاص 

مربوط  درصد(   31( تعداد  بیشترین  می دهد  نشان  منظر 

به  مربوط  دوم  رتبه  است.  دامی  و  ی  کشاورز محصوالت  به 

به  مربوط  و  داشته  عمومی  ویژگی  که  است  بخشنامه هایی 

محصوالت  درصد(.   22( است  کاالها  همه  تجارت  فرایند 

نفتی و پتروشیمی )20 درصد( در رتبه سوم قرار گرفته است.

منبع: محاسبات تحقیق
کاالیی پوشش بخش نامه ها نمودار 7- زمینه های 

محصوالت  زمینه  در  صادره  بخشنامه های  همچنین 

محصوالت  شیشه،  و  سرامیک  و  کاشی  پتروشیمی،  و  نفتی 

 ، کیلنگر و  سیمان  ی،  رو و  شمش  پروفیل،  و  لوله  و  فوالدی 

بیشتر  معدنی  محصوالت  و  فلزات  ضایعات  و  آهن  قراضه 

بوده است. عالوه  این محصوالت  بر حوزه صادرات  متمرکز 

کاالهای  بر این، بخشنامه های صادره در خصوص مجموع 

آن،  منفصله  قطعات  و  خودرو  خاص  به طور  و  ی  تجار

الت، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی و کاالهای  ماشین آ

اساسی بر تسهیل در تجارت متمرکز بوده اند.

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
و  بخش نامه ها  ابالغ  و  صدور  از  اجتناب  و  کاهش 

فرایندهای  در  تسهیل  و  متعدد  گمرکی  دستورالعمل های 

کشور  کار  و  کسب  فضای  بهبود  سبب  تجارت  ی  فرارو
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کاهش هزینه های تجارت و تسهیل در تأمین مواد  می شود. 

دسترسی  شرایط  افزایش  همچنین  و  صنایع  نیاز  مورد  اولیه 

فراهم خواهد  را  تولید  رونق  و  مانع زدایی  بازارهای هدف،  به 

نمود. 

اطالعاتی  بانک  ایجاد  ضمن  شد  سعی  مقاله  این  در 

و  یه   تجز و  بررسی  گمرکی،  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 

تحلیل مفاد و مضامین آن ها انجام و پیشنهادات اصالحی 

ارائه شود.

از -  بخشنامه  درصد(   73( مورد   889 تعداد  شناسایی 

ی  میان 1210 بخشنامه موجود در سایت گمرک جمهور

اسالمی ایران از ابتدای سال 1395 تا پایان بهار 1399 

قابلیت ساماندهی در قالب سامانه های مختلف  که 

را دارند؛

شناسایی تعداد 250 مورد بخشنامه مربوط به موضوع - 

واحدهای مجاز صادراتی در حوزه محصوالت نفتی و 

؛ پتروشیمی توسط سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز

خصوص -  در  بخشنامه  مورد   63 تعداد  شناسایی 

از  ی  کشاورز محصوالت  قرنطینه ای  شرایط  تعیین 

ی؛ سوی وزارت جهادکشاورز

شناسایی تعداد 69 مورد بخش نامه صادرشده توسط - 

؛ ستاد تنظیم بازار

شناسایی تعداد 27 بخشنامه مربوط به معرفی نماینده - 

ی 10  که در این میان وزارت جهادکشاورز کارشناس  و 

و  معدن  صنعت،  وزارت  مورد،   8 نفت  وزارت  مورد، 

تجارت 6 مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 2 مورد 

کودکان و نوجوانان 1 مورد نقش  کانون پرورش فکری  و 

داشتند؛

با -  مرتبط  بخشنامه  مورد   417 تعداد  شناسایی 

که عمدتًا توسط وزارت امور اقتصاد  گمرکی  تشریفات 

و دارایی )251 مورد(، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با  مبارزه  مرکزی  )ستاد  ی  جمهور یاست  ر مورد(،   64(

مورد(،   24 دولت  هیأت  و  مورد   26 ارز  و  کاال  قاچاق 

ی )17 مورد( و سایر دستگاه های  وزارت جهادکشاورز

اجرایی )35 مورد(؛

 - 31 دربرگیرنده  منقضی  بخشنامه   378 شناسایی 

در  آن  مورد   63 که  گمرکی  بخشنامه های  کل  درصد 

بین بخشنامه های شناسایی شده فوق نمی باشد؛

میان -  در  ی  تکرار بخشنامه  مورد   103 تعداد  شناسایی 

1210 بخشنامه که برای اصالح و تکمیل بخشنامه های 

بر  کیدی  تأ و  تذکر  جنبه  یا  و  ابالغ شده  قبلی 

دستورالعمل های قبلی داشته اند.

بخشنامه های -  و  دستورالعمل ها  برخی  شناسایی 

جدید  ضوابط  به  مربوط  بخشنامه   -1( متناقض 

که   1398/2/28 یخ  تار در  تره بار  و  میوه  صادرات 

در  الزم  زیرساخت های  نبود  دلیل  به  آن  اجرای 

صدور  با   1398/10/15 یخ  تار در  ی  مرز گمرکات 

موکول  الزم  زیرساخت های  ایجاد  به  دیگر  بخش نامه 

نرخ  مابه التفاوت  اخذ  به  مربوط  بخشنامه   -2 گردید، 

و صدور 5  یخ 1397/5/16  تار در  واردکنندگان  از  ارز 

بخشنامه در پی آن که سردرگمی تجار را در پی داشته 

مربوط   1398/6/25 مورخ  بخشنامه   -3 است. 

درصد  چهار  علی الحساب  مالیات  احتساب  به 

که به تصویب هیأت مقررات زدایی رسید  کاال  واردات 

وزیر  توسط  بایستی  کارشناسان  اعتقاد  به  درحالی که 

امور اقتصادی و دارایی ابالغ می شد(.

پیشنهادها و توصیه ها:

صنعت، -  وزارت  تجارت  جامع  سامانه  از  استفاده 

معدن و تجارت و همچنین سامانه جامع امور گمرکی 

ساماندهی  جهت  در  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت 

اجرایی  دستگاه های  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 

که توسط گمرک کشور ابالغ می شوند؛

به منظور -  واحد  پورتال  ایجاد یک  امکان سنجی  بررسی 

با  گمرکی  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  ی  بارگذار



وند صدور بخشنامه ها و  ...        19 نگاهی به ر

هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط؛

لیست -  اعالم  برای  سامانه  یک  می شود  پیشنهاد 

نفتی  محصوالت  حوزه  در  صادراتی  مجاز  واحدهای 

ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  توسط  پتروشیمی  و 

در  فعلی  ابالغی  بخشنامه  مورد   250 تا  شود  ایجاد 

این  در  آتی  بخشنامه های  همچنین  و  خصوص  این 

خصوص ساماندهی شود؛

یه ها -  رو اعالم  جهت  سامانه  یک  می شود  پیشنهاد 

ی  جمهور گمرک  توسط  گمرکی  ی  ادار فرایندهای  و 

اسالمی ایران )وزارت امور اقتصادی و دارایی( شامل 

دستگاه های  سایر  و  گمرک  مدنظر  گمرکی  یه  های  رو

اجرایی و با هماهنگی آن ها ایجاد شود. در این صورت 

417 مورد بخشنامه فعال و بخشنامه های آتی می تواند 

ارائه شده و ضمنًا امکان  در قالب آن به طور منسجم 

یه ها و رفع موارد تناقض نیز فراهم  اصالح و بازبینی رو

می شود؛

شرایط -  تعیین  جهت  سامانه  یک  می شود  پیشنهاد 

جهاد  وزارت  توسط  ی  کشاورز محصوالت  قرنطینه ای 

همه  قرنطینه  شرایط  تا  شود  ی  راه انداز ی  کشاورز

ضمن  و  شده  ی  بارگذار آن  در  ی  کشاورز محصوالت 

صدور  از  فعلی  مرتبط  بخش نامه  مورد   63 حذف 

جلوگیری  خصوص  این  در  بعدی  بخشنامه های 

به عمل آید؛

به -  متصل  و  مستقل  سامانه  یک  می شود  پیشنهاد 

گمرک در خصوص مصوبات ستاد تنظیم بازار  سامانه 

فعلی،  متعدد  بخش نامه   69 پوشش  ضمن  و  ایجاد 

سایر مصوبات مرتبط با تجارت کشور را در خود جای 

تصمیمات  پایش  و  رصد  امکان  بدین ترتیب  و   داده 

کارشناسان و محققان فراهم  را توسط مسئوالن،  ستاد 

شود.

مورد -   27 شناسایی  به  توجه  با  می شود  پیشنهاد 

در  کارشناس،  و  نماینده  معرفی  به  مربوط  بخش نامه 

تدابیری  رقابتی،  فضای  ایجاد  و  انحصار  رفع  جهت 

برای نظام مندکردن حوزه های مربوطه اندیشیده شود.

بخشنامه ها -  صدور  کنترل  که  می شود  پیشنهاد 

به  کمک  به منظور  گمرکی  دستورالعمل های  و 

ساماندهی  جهت  در  ی  سیاست گذار و  تصمیم گیری 

مستمر  و  مداوم  به طور  کشور  تولید  و  تجارت  فرایند 

انجام پذیرد.
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