
 مطرح شد: "نامه تسهیل تجاري با رویکرد توسعه صادراتبررسی الزامات موافقت"در وبینار تخصصی 

 ضرورت تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاري

آبان  16که در تاریخ  "بررسی الزامات تسهیل تجاري با رویکرد توسعه صادرات"در وبینار تخصصی 

بازرگانی و با حضور جمعی از کارشناسان و هاي ماه سال جاري توسط موسسه مطالعات و پژوهش

ا.، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي، اعضا هیات علمی موسسه و .اندرکاران گمرك ج.ادست

اي هنامه تسهیل تجاري و نحوه انطباق رویهتمندان  برگزار شد، ضوابط و معیارهاي موافقسایر عالقه

نامه مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار زامات این موافقتتجاري و فرایندهاي گمرکی ایران با ال

 گرفت. 

نشست علی زاهدطلبان  یندر ابه گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی، 

هاي حقوق اقتصادي و بازرگانی موسسه مطالعات و عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات و پژوهش

 ها رئیس کمیسیون رسیدگی به اختالفاتچیوان رئیس پنل و مجتبی شیشههاي بازرگانی به عنپژوهش

گمرکی گمرك ج.ا.ا، دکتر رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرك ج.ا.ا و محسن 

بهرامی ارض اقدس نماینده اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزي ایران در شوراي رقابت به عنوان 

نظرات خود پیرامون این موضوع پرداختند. علی ل این نشست تخصصی به طرح نقطهاعضاي پن

اي از سیر موضوعات اساسی تحت مذاکره در نظام تجاري چندجانبه که از زاهدطلبان با ذکر تاریخچه

زمان گات در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد و در حال حاضر تحت نظامات سازمان جهانی تجارت اداره 

هاي تجاري برشمرد که نسبت به موضوع تسهیل تجاري را الیه سوم از سطح آزادسازي شود،می

هاي اول و دوم که مربوط به کاهش حقوق و عوارض گمرکی و حذف و یا به حداقل رساندن موانع الیه

اي در ادوار مذاکراتی پیشین بود، از سطح تفصیل و عمق عملیاتی به مراتب بیشتري غیرتعرفه

 است. برخوردار 

هاي اداري، تشریفات گمرکی و بطور تسهیل تجاري اساسا متمرکز بر اصالح فرایندها و رویه :وي افزود

کلی ارتقاء کارآمدي و بهبود نظامات اداره تجارت خارجی کشورها است. وي با اشاره به اینکه موضوع 

لمللی ذیربط نظیر سازمان اهاي بینتسهیل تجاري یکی از موضوعات داغ و پر اهمیت نزد اغلب سازمان

الملل و غیره در یک دهه جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرك، آنکتاد، بانک جهانی، مرکز تجارت بین



هاي مبادله و خلق مزیت رقابتی در عرصه اخیر بوده است، از اهمیت این موضوع در کاهش هزینه

نامه پیوسته و در رسما به این موافقت کشور دنیا 154الملل یاد کرد و افزود در حال حاضر تجارت بین

 مسیر اجراي الزامات آن قرار دارند. 

هاي حاکم بر سازي و استانداردسازي رویهسازي، هماهنگوي سه رکن اصلی تسهیل تجاري را  ساده

هاي مبادله و توسعه تجارت خارجی برشمرد و بر اهمیت این موضوع براي ایران به ویژه در کاهش هزینه

 ت و بهبود عملکرد تجارت فرامرزي تاکید کرد.صادرا

نامه تسهیل تجاري، از سایر اعضاي پنل با مروري اجمالی بر معیارها و ضوابط اصلی موافقتوي 

هاي نامه را در زمینههاي کشور در اجراي الزامات این موافقتدرخواست کرد تا وضعیت موجود و چالش

 کنند. کاري مرتبط با سازمان متبوع خود تشریح

ها رئیس کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی ضمن چیمجتبی شیشه در ادامه این نشست

نامه تسهیل تجاري در زمینه تشریفات مربوط به ترخیص گمرکی، برشمردن برخی از معیارهاي موافقت

 یریتها نظیر حسابرسی پس از ترخیص، مدها و اجراي تدریجی این الزامات در برخی حوزهاز پیشرفت

ارزیابی خطر، نشر اینترنتی، پرداخت الکترونیک، تسهیالت ویژه براي فعاالن مجاز و همچنین 

هاي پیش از ورود،  هاي جدي در اجراي برخی دیگر از الزامات، نظیر استعالمماندگی و چالشعقب

پنجره واحد تجاري، حق اعتراض به تصمیمات و آراي متخذه، طرف مشورت قرار گرفتن بخش 

 هاي دیگر خبر داد. هاي مرزي و برخی حوزهصوصی، هماهنگی میان سازمانخ

 هاي ذیمدخل در تجارت خارجی دانست. ها را مستلزم همکاري سایر سازمانوي حل و فصل این چالش

محسن بهرامی ارض اقدس نماینده اتاق بازرگانی در شوراي رقابت ضمن ابراز تاسف از عدم پس از 

زمان جهانی تجارت و سازگار نساختن رژیم تجاري خود با ضوابط و معیارهاي عضویت ایران در سا

اي از مشکالت رایج و مبتالبه بازرگانان و تجار در زمینه تجارت خارجی از جمله المللی به ذکر پارهبین

هاي تجاري و ارزي، پیمان سپاري صادرات و غیره پرداخت و دشواري در نقل  و انتقال پول، محدودیت

هاي تجاري کشور انتقاد هاي کلیدي و اتخاذ سیاستگیريز نقش تزئینی بخش خصوصی در تصمیما

 کرد. 



دکتر رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرك نیز از نقش محوري تسهیل تجاري 

کشور است  هاي تجاريدر کاهش جرائم یاد کرد و افزود بدیهی است میزان جرائم تابعی از محدودیت

هاي آن انگیزه ارتکاب جرم را بیشتر که به دلیل اختالف قیمت و سود نهفته در آن به رغم ریسک

 کند. می

ها و نهادهاي درگیر در تجارت خارجی کشور را از جمله دالیل کندي فرایندهاي وي تعدد سازمان 

 . سازدتجاري و گمرکی کشور برشمرد که هماهنگی میان آنها را دشوار می

وي همچنین بر ضرورت تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاري تاکید کرد و حل و فصل بنیادي این 

 هاي مرزي را از طریق این کمیته میسر دانست. موضوعات به ویژه ایجاد هماهنگی میان سازمان

بندي مباحث مطرح شده با اشاره به مشکل ایجاد هماهنگی در در پایان علی زاهدطلبان ضمن جمع

کالن به عنوان یک مشکل مزمن و مفقوده مهم در نظام حکمرانی کشور، تاسیس کمیته ملی سطح 

تسهیل تجاري را با حضور نمایندگان تمامی نهادهاي ذیربط و تخصیص سهم شایسته و در خور اعتنا 

هاي صنفی و عرضه کنندگان خدمات تجاري، به بخش خصوصی اعم از نمایندگان اتاق بازرگانی، تشکل

نامه تسهیل تجاري نیز اي به این موضوع دانست که به دلیل اهمیت آن در خود موافقتشایسته پاسخ

 بر آن انگشت تاکید نهاده شده است. 

وي با اشاره به شرایط تحریمی و فاصله گرفتن کشور از شرایط عادي تجاري، این موضوع را یکی از 

در عین حال اجراي آزمایشی الزامات موانع اصلی اجراي الزامات تسهیل تجاري برشمرد، ولی 

نامه تسهیل تجاري  در بخش صادرات را کامال ممکن و مطلوب دانست. وي همچنین به برخی موافقت

هاي بازرگانی انجام از نتایج یک طرح پژوهشی که در این زمینه اخیرا در موسسه مطالعات و پژوهش

هاي این تجاري از جمله خروجی ها و توصیهشده است اشاره کرد و افزود تاسیس کمیته ملی تسهیل 

طرح است که در آن ساختار و ترکیب مناسب اعضاي این کمیته نیز بر اساس تجارب سایر کشورها و 

 المللی معرفی شده است. هاي بینهاي سازمانتوصیه

به اتاق بازرگانی ایران توصیه کرد تا موضوع تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاري را به عنوان یک  وي

هاي ذیربط درخواست و پیگیري و دنبال کنند و از آمادگی این موسسه براي مطالبه ملی از دستگاه



زمینه خبر داد. هاي مربوطه از جمله اتاق بازرگانی ایران و گمرك ج.ا.ا در این همکاري با تمامی سازمان

هاي مطرح شده توسط شرکت کنندگان در این وبینار نیز پاسخ داده در خاتمه به تعدادي از پرسش

 شد. 

 

 
 


