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 مدیریتی چکیده -1-1

 دارد؛ یمال و ییاجرا ،یعلم پشتوانه با یکارشناس و قیدق یزیربرنامه کی به ازین کشور یامنطقه تجارت توسعه

 یخارج جارتت حوزه در یزیربرنامه و یاستگذاریس منظور به یمتول نهاد کی خابانت ای و جادیا که یابگونه

 امر با مرتبط یهانسازما و نهادها اتصال حلقه و رمتفک مغز نقش بتواند که الزم یابزارها و اراتیاخت داشتن با

 .است یضرور و مهم یهاشرطشیپ از یکی کند، فایا را کشور در تجارت

 و کاال عیزتو و هیته مرکز ران،یا صادرات توسعه مرکز ادغام با 1383 سال در رانیا تتجار توسعه سازمان

 آن تیمامور نیترمهم و شد سیتاس وقت یبازرگان وزارت لیذ یبازرگان وزارت یخارج یبازرگان معاونت

 .بود تصادرا توسعه از تیحما و کشور یخارج تجارت لیتسه و یبانیپشت ،یزیربرنامه سیاستگذاری،

 توسعه انسازم تجارت، و معدن صنعت، وزارت لیتشک و یبازرگان و معادن و عیصنا وزارتخانه دو ادغام با

  .شد لمنتق وزارتخانه نیا به زین تجارت

 انتقال به هتوج با اما ندارد وجود یاستگذاریس واژه رانیا تجارت توسعه سازمان یفعل اساسنامه در اگرچه

 صنعت، زارتو به یبازرگان وزارت از« کشور یبازرگان مقررات و هایمش خط ها،تاسیس یاجرا و میتنظ» فهیوظ

 یهادوره نمسئوال وزارتخانه، نیا در تجارت توسعه سازمان جزبه یگرید یمتول نهاد نبود و تجارت و معدن

 یاراستگذیس فهیوظ تجارت توسعه سازمان که کنندیم تاکید موضوع نیا رب همواره سازمان نیا مختلف

 .دارد برعهده زین را کشور یتجار

 طبق یرنفتیغ صادرات رشد و یخارج تجارت حوزه در موثر نقش یفایا یبرا رانیا تجارت توسعه سازمان

 صادرات مقررات دفتر» همچون یموارد به توانیم ابزارها این نیمهمتر از که دارد اریاخت در ییابزارها قانون

 و «یبازرگان زنانیار اعزام و نییتع» ،«یصادرات یهامشوق» ،«تجارت جامع سامانه» ،«واردات و

 .کرد اشاره «یتجار توافقات و قراردادها یاجرا و عقد»
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 از ریاخ انیالس در سازمان نیا حوزه، نیا فعاالن و ایران تجارت توسعه سازمان کارشناسان و رانیمد گفته به

 رراتمق دفتر» تجارت و معدن صنعت، وزارت یسو از خود یابزارها و اراتیاخت سلب به توجه با سو کی

 حق تقالان» یخصوص بخش و یدولت یهاسازمان نهادها، گرید به ابزارها نیا انتقال و «واردات و صادرات

 بودجه صیتخص عدم گرید یسو از و «کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی اتاق به نمونه صادرکننده انتخاب

 یرساختیز نواقص و «بازرگانی رایزن اعزام و صادراتی هایمشوق» یجیترو و یاتوسعه یابزارها با متناسب

 .است کرده عمل ناکارآمد خود یهاتیمأمور و فیوظا انجام در ،«تجارت جامع سامانه»

 و یاستگذاریس حوزه در ایران تجارت توسعه سازمان ابزار ترینمهم توانمی را واردات و صادرات مقررات دفتر

 وارداتی، هایتعرفه نظیر واردات و صادرات به مربوط مسائل دفتر این .نامید کشور تجاری مشی خط تعیین

 طراحی ار واردات و صادرات حوزه در تگذاریسیاس کلی بطور و صادراتی عوارض ها،بخشنامه ها،دستورالعمل

 توسعه زمانسا از 1396 لسا اوایل و 1395 سال اواخر در واردات و صادرات مقرررات دفتر. کندمی پیگیری و

 سازمانی چارت لحاظ به 1397 سال از. شد منتقل تجارت و معدن صنعت، وزارت ستادی حوزه به و جدا تجارت

 و معدن ،صنعت وزارت به واردات و صادرات مقررات دفتر مزایای و حقوق کلیه( 1400) امسال ابتدای از و

 نقش یفایا و سیاستگذاری یابر خود ابزار ترینمهم رتتجا توسعه سازمان ترتیب بدین تا شد منتقل تجارت

 .دهدب دست از را کشور خارجی تجارت حوزه در

ز بین بردن اسامانه جامع تجارت از دیگر ابزارهای سازمان توسعه تجارت است که به منظور ایجاد شفافیت، 

این سامانه  ایجاد شد. ل تجارتو تسهی سازی سیستم تجاری کشورفساد اداری، رانت و امضاء طالیی و یکپارچه

می ایران های متعدد و عدم هماهنگی با گمرک جمهوری اسالبا توجه به مشکالتی نظیر نواقص فنی، اختالل

 نتوانسته به بسیاری از اهدف خود دست یابد.

تند هسسازمان توسعه تجارت ای و تشویقی توسعهابزارهای  از جمله های صادراتی و رایزنان بازرگانیمشوق

ایران در حال اند. کارایی خود را از دست داده عمال عدم تخصیص بودجه کافیبهانه که در سالیان اخیر به 

 (و ارمنستان جانیآذربا ن،یچ ه،یعراق، افغانستان، عمان، روسخارجی ) کشور 7رایزن بازرگانی در  7حاضر تنها 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – آفرینی سازمان توسعه تجارت در تجارت با کشورهای منطقه و موانع پیش روی آنبررسی نقش

 

4 

 

رایزن بازرگانی تنها در کشور  22ای ایران منطقهدیگر دارد. این درحالی است که کشور ترکیه به عنوان رقیب 

بصورت پراکنده پرداخت شده و مقدار ناچیزی از در صورت وجود بودجه، های صادراتی نیز عراق دارد. مشوق

 .دهدهزینه صادرکنندگان را پوشش می

 برای تجارت توسعه سازمان مهم ابزارهای جمله از نیز اقتصادی هایاتحادیه به پیوستن و تجاری توافقات عقد

های گرچه عقد قراردادها و توافقات تجاری و پیوستن به اتحادیه. باشدمی ایران ایمنطقه تجارت توسعه

باشد؛ اما المللی به عهده سازمان توسعه تجارت میهای بینای و نهادها و سازماناقتصادی و ترتیبات منطقه

ع نهایی صدور دستور برای پیوستن به چنین سازوکارهایی شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه مرج

گیری و هماهنگی با این شورا به صورت مستقل مبادرت تواند بدون تصمیمهستند و سازمان توسعه تجارت نمی

های اقتصادی از به انجام چنین کاری کند؛ مسائل فنی قراردادها و توافقات تجاری و پیوستن به اتحادیه

 .استن توسعه تجارت اختیارات سازما

 تجارت توسعه سازمان ،ینهاد نیب گاهیجا نداشتن و یساختار مشکالت لیدل به شده، گفته موارد کنار در

 یرتخصصیغ یهاسازمان و نهادها گرید ماتیتصم کننده اجرا و دهنده شنهادیپ سازمان کی نقش صرفاً رانیا

 و هاتیمأمور ف،یوظا با متناسب یعملکردای اخیر هسال طی و کندیم فایا را یخصوص بخشضاً بع و یدولت

  .است نداشته شدهنییتع هدافا
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 مقدمه -2-1

 که یطور هب بوده، مواجه یجهان میپارادا در یاعمده راتییتغ با ریاخ یهادهه در المللنیب تجارت یحوزه

 تیاولو یتجار و یاقتصاد یهایهمکار توسعه و افتهی رییتغ همکارانه به رهمکارانهیغ کردیرو از یباز ساختار

 .است هشد یامنطقه تعامالت و یهمکار تیتقو یبرا هادولت راهکار و

 یهایهمکار بر یمبتن که هوشمند ییگرامنطقه میپاردا اتخاذ با تا هستند شتال در ایدن یکشورها اغلب امروزه

 با خود یتجار مبادالت است، منطقه کی یکشورها نیب یتجار و یاقتصاد شده یزیربرنامه بلندمدت

 بخش قیطر نیا از و دهند شیافزا هاآن یهاتیمز به توجه با را جهان نقاط دیگر و خود منطقه یکشورها

 .کنند برطرف را خود یتجار و یاقتصاد یازهاین اعظم

 یهابرنامه یکل یهااستیس انداز،چشم سند رینظ کشور یدست باال اسناد در شده نییتع اهداف بر کوتاه یمرور

 لزممست شده نییتع اهداف تحقق ریمس دهدیم نشان یخوب به ،یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیس و توسعه

 در موضوع نیا. است دیگر کشورها با سودمند و هدفمند تعامل یبرا محور منطقه و گرابرون یکردیرو اتخاذ

 محروم ،یاقتصاد یانزوا لیتحم توانیم را هامیتحر حربه نیترمهم. است مضاعف تیاهم یدارا میتحر طیشرا

 و صعب ر،کشو یخارج تجارت یعاد ریمس در انسداد جادیا ،یجهان اقتصاد امکانات از رانیا اقتصاد ساختن

 جادیا و ختهیگس لجام تورم لیتحم ،یمبادالت یهانهیهز شیافزا تینها در و یتجار مبادالت ساختن دشوار

 .دانست یعموم یینارضا و یثباتیب

 شیاافز» ،یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیس 12 اصل در یامنطقه یهایهمکار تیتقو بر تمرکز اوج نقطه

 و یهمکار گسترش و یراهبرد یوندهایپ توسعه قیطر از کشور اقتصاد یریپذبیآس کاهش و مقاومت قدرت

 بهمن 29 در یرهبر معظم مقام یسو از شده ابالغ ،«گانیهمسا ژهیبو جهان و منطقه یکشورها با مشارکت

 .است شده انینما 1392
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 ،یزیرامهبرنسیاستگذاری،  وظیفه که است کشور خارجی تجارت متولی نهاد ایران تجارت توسعه سازمان

به هده دارد. را بر ع در امر توسعه تجارت یضرور یهارساختیز جادیا و التیتسه یبرقرار ،یبانیپشت ت،یحما

 فیوظا یو پراکندگ ابدی دست تیخود به موفق یسازمان نتوانسته در حوزه عملکرد نیا ،گفته کارشناسان

 اند.داشته یمنف ریکارکرد آن تاث بر گرید یسازمان با نهادها نیا ینهاد فینهادها، تداخل وظا

 است:  ریگزارش به دنبال پاسخ به سواالت ز نیا

 ست؟یسازمان توسعه تجارت چ یکارکردها و ابزارها ها،تیمأمور ف،یوظا 

 کشور کجاست؟ ینهاد در تجارت خارج نیا گاهیجا 

 ؟کند ینینقش آفرمنطقه  یتواند در توسعه تجارت با کشورها یم زانیم چه به تجارت توسعه سازمان 

 ؟ه استمنطقه داشت یدر توسعه تجارت با کشورها یتا کنون چه اقدامات شاخص تجارت توسعه سازمان 

 ست؟یور چکش یدر توسعه تجارت خارج ینینقش آفر یسازمان توسعه تجارت برا یرو شیپ موانع و مسائل 
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 تاریخچه سازمان توسعه تجارت -3-1

 مرکز این ادغام و 1345 سال در ایران صادرات توسعه مرکزتاسیس  تاریخچه تشکیل سازمان توسعه تجارت به

ردد. بر این گمیبر 1383 سال در کاال توزیع و تهیه مرکز و( وقت) بازرگانی وزارت خارجی بازرگانی معاونت با

 یاته 11/04/1383 مورخ هـ 31056 ت/30765 شماره نامه تصویب طبق ایران تجارت توسعه سازماناساس 

 .گردید تشکیل بازرگانی وزارت مؤسسه دولتی وابسته بهعنوان یک به وزیران

 صادرات توسعه عالی شورای کارشناسی کارگروه رخانهیدبسوی دیگر سازمان توسعه تجارت به عنوان  از

 تولیدی، اقتصادی، امور در ذیربط دولتی هایدستگاه و موسسات ها،سازمان ها،وزارتخانه کلیه و تعیین یرنفتیغ

 سازمان با را صادرات بر تاثیرگذار هایدستورالعمل و رراتمق ها،سیاست تا شدند مکلف کشور خدماتی و تجاری

 صادرات توسعه یعال یشوراه ذکر است که ب الزم 1.نمایند هماهنگ ،کارگروه این و ایران تجارت توسعه

 سپس و اخذ تهیکم نیا در یناسکارش ماتیتصم که دارد 2عضو 31 از متشکل یکارشناس تهیکم کی یرنفتیغ

 صادرات توسعه یعال یشورا تجارت، و معدن صنعت، وزارت به یینها بیتصو یبرا موضوع تیاهم به بنا

 .شودیم داده ارجاع یاسالم یشورا مجلس ای و جمهور سیرئ جمهور، سیرئ اول معاون ران،یوز اتیه ،یرنفتیغ

                                                                                                                                                        
 
 ن توسعه تجارتوبسایت رسمی سازما 1

مرکز تعامالت  سیجمهور، رئ سیای حوزه معاون اول رئهای منطقهو همکاری یاجتماع ،یو نظارت فرهنگ یعضــو عبارتند از: معاون هماهنگ 31 نیا 2

ستیو فناوری ر یعلم و فناوری معاونت علم یالمللنیب صنا ا سعه  شاورزی وزارت یلیتبد عیجمهوری، معاون تو سب و کارهای ک شاورزی، جه و ک اد ک

سازی، معاون فن تیریو مد زییرمعاون برنامه شهر شور، معا دییو تول ییربنایز ،یمنابع وزارت راه و  سیون دسازمان برنامه و بودجه ک صادی  یپلما اقت

وزارت  زییرتصادی و برنامهامور اق وزارت نفت، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاون زییروزارت امور خارجه، معاون برنامه

سعه منطقه یمعاون هماهنگ ،یکار و رفاه اجتماع ،تعاون صادی و تو صادی وزارت امور اامور اقت شور، معاون امور اقت صادی و داراای وزارت ک معاون  ،ییقت

کل گمرک  سیرئ ران،یا یکزی جمهوری اسالممعاون ارزی بانک مر ،یدست عیگردشگری و صنا ،یفرهنگ راثیوزارت م یو هنرهای سنت یدست عیصنا

ــالم مهوریج ــنا ران،یا یاس ــادی دب عیمعاون امور ص ــنعت، معدن و تجارت، معاون اقتص ــورا ریوزارت ص ــنع-مناطق آزاد تجاری یعال یش  ژهیو و یتص

 انتصندوق ضم رعاملیمد و رهیمد اتیه سیرئ رو،یوزارت ن المللنیدر امور ب ریمشاور وز ران،یاستاندارد ا یسازمان مل تیفیک یابیاقتصادی، معاون ارز

 ران،یفرش ا یمرکز مل سیرئ ران،یاتاق تعاون ا سیرئ ران،یاتاق اصــناف ا سییر ران،یمعادن و کشــاورزی ا ع،یصــنا ،یاتاق بازرگان سییر ران،یصــادرات ا

سه مطالعات و پژوهش سیرئ س صادرات ا رعاملیمد ،یهای بازرگانمو سعه  سهام رعاملیمد ران،یبانک تو ضو  ران،یا یالمللنیب هایشگاهینما یشرکت  ع

سعه مل اتیه صندوق تو شت ریمد ،یعامل  شرکت ک سالم یرانیعامل  شت، درمان و  وزارت ندهینما ،یاتیسازمان امور مال ندهینما ران،یا یجمهوری ا بهدا

 https://b2n.ir/g32868  ارت؛تج توسعه سازمان تیسا در یلیوزارت اطالعات. اطالعت تکم ندهینما ،یآموزش پزشک
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 رتها و اهداف سازمان توسعه تجاوظایف، ماموریت -4-1

 التیتسه یبرقرار ،یبانیپشت ت،یحما ،یزیربرنامه فهیوظ خود اساسنامه اساس بر ایران تجارت توسعه سازمان

 اساسنامه 4 ماده اساس بر سازمان نیا 1.دارد عهده بر را تجارت توسعه امر در یضرور یهارساختیز جادیا و

 :کندیم دنبال را ریز اهداف خود

 ؛ورکش صادراتی خدمات و کاال جهانی بازارهای گسترش و تبلیغ بی،بازاریا خارجی، تجارت توسعه 

 غیرنفتی اتصادر توسعه منظور به آنها توانمندی افزایش و تجاری هایبنگاه توسعه موجبات آوردن فراهم 

 ؛بازرگانی تراز بهبود و

 ؛یتجار زائد تشریفات حذف سازیروان منظور به الزم اقدامات انجام و تجاری رسانیاطالع 

 چندجانبه دوجانبه، هایهمکاری توسعه و تجاری هایفعالیت برای مناسب مقررات و قوانین تنظیم و تهیه 

 ؛کشورها سایر با ایمنطقه و

 و ینسب یهاتیمز به توجه با خدمات و کاالها یفیک ارتقاء و صادرات توسعه برای کمک و تسهیالت ارائه 

 2.کشور یرقابت

 توسعه سازمان. کند یتجار یاستگذاریس دیبا و تواندیم تجارت توسعه سازمان ،کارشناسان برخی اعتقاد به

 و نیقوان ها،برنامه مات،یتصم اما دارد، برعهده را یخارج تجارت حوزه در یاستگذاریس اریاخت گرچه تجارت

 ینفتریغ صادرات توسعه یعال یشورا در دیبا قانون به شدن لیتبد و بیتصو یبرا آن یشنهادیپ مقررات

  3.شود مطرح

                                                                                                                                                        
 
 اساسنامه سازمان توسعه تجارت 5ماده 1

 اساسنامه سازمان توسعه تجارت 4ماده 2

 مهدی غضنفری، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارتبا  مصاحبه 3
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 تجارت، و معدن صنعت، وزارت لیتشک و معادن و عیصنا وزارتخانه با یبازرگان وزارتخانه ادغام از پس

 صنعت، معدن و تجارت وزارتبه  بودهکه تا پیش از این برعهده وزارت بازرگانی یز ن کشور یتجار گذاریاستیس

به شمار  سازمان نیا فیوظا جزء یاستگذاریس ارت،تج توسعه زمانسا اساسنامه متن مطابق گرچهمنتقل شد. 

صنعت، معدن و  وزارتباید در  کشور یخارج تجارت حوزهسیاستگذاری  وجه به اینکهت با امانرفته است؛ 

حوزه  متولی تجارت توسعه سازمان تنها تجارت و معدن صنعت، وزارت ساختار درو  ردیبگ صورت تجارت

 1.است تجارت توسعه سازمان عهده به فهیوظ نیا ناخواه خواه پس استتجارت خارجی 

 وزارت ادغام یقربان نیبزرگتر سازمان این ت،تجار توسعه سازمان اسبق سیرئ اعتقاد بهاین در حالی است که 

توسعه  یل عدم بازطراحی پس از ادغام دو وزارتخانه، سازماندل به و بود یبازرگان وزارت و معادن و عیصنا

 تجارت توسعه سازمان قتیحق در. شد گرفتهآن  یهاتیمامور و فیوظا تمام و هرفت هیحاش به مرور به تجارت

 گاز ترمز، فرمان، کشور یخارج تجارت نیماش در و شده لیتبد رانیا یخارج تجارت در دُم و الی یب ریش به

 2.است یگرید افراد و هاسازمان و نهادها دستان در رهیغ و

 تابزارهای سازمان توسعه تجار -5-1

 یابزارها و اتاریاخت ازمندین خود شده نییتع اهداف به یابیدست و موثر نقش یفایا یبرا یسازمان و نهاد هر

 و نهاد چیه یابر الزم یابزارها و اراتیاخت بدون فیوظا موثر انجام و اهداف به دنیرس قتیحق در. است الزم

. هستند تشکس به محکوم مناسب یابزارها و تارایاخت بدون هایاستراتژ نیبهتر. ستین ریپذامکان یسازمان

 ییعارهاش به منجر تینها در شده مشخص اهداف به دنیرس یبرا الزم یابزارها و اراتیاخت نگرفتن درنظر

 .دارند تیواقع با اریبس یافاصله که شودیم

                                                                                                                                                        
 
 مصاحبه با حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت 1

 تجارتمصاحبه با محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه 2
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 و معدن نعت،ص رتوزا مجموعه ریز سازمانِ نیا. ستین یمستثن قائده نیا از زین رانیا تجارت توسعه سازمان

 یابیدست یبرا که دیآیم حساب به کشور یخارج تجارت عرصه در مهم و موثر یهاسازمان جمله از تجارت

 یهایبررس براساس. دارد ازین موردنظر اهداف با متناسب ییابزارها به آن اساسنامه در شده نییتع اهداف به

 صادرات، و مقررات اداره تجارت، توسعه سازمان سانکارشنا و اسبق و یفعل رانیمد با مصاحبه و شدهانجام

 از چندجانبه و دو یتجار توافقات و یبازرگان زنانیرا ،یصادرات یهامشوق تجارت، جامع سامانه

 به ادامه در. هستند آن اساسنامه در شده نییتع اهداف تحقق یبرا سازمان نیا یابزارها نیترمهم جمله

 :شودیم پرداخته کشور یرنفتیغ صادرات رشد و یخارج تجارت توسعه در تجارت توسعه سازمان یابزارها

 دفتر مقررات صادرات و واردات -1-5-1

 و صادرات مقررات دفتر وظایف ایران اسالمی جمهوری تجارت و معدن صنعت، وزارت رسمی وبسایت در

 :است آمده زیر شرح به واردات

 یریگیو پ شنهادیواردات کاال و خدمات و پ مرتبط با امر صادرات و یهانامهنییمقررات و آ یبررس -

 ؛الزم راتییهرگونه تغ

 صالحیها به عنوان تنها مرجع ذها به دستگاهنامهنییها و آها، دستورالعملو ابالغ بخشنامه یبررس -

 ؛قانون مقررات صادرات و واردات( 4)موضوع ماده 

مربوط به توافقات  یهاو تعرفه یورو کش یاتعرفه کیعملکرد واردات و صادرات کاال به تفک یبررس -

 ؛آزاد ایو  یحیترج یتجار

 ؛ربطیمراجع ذ ریسا ایوضع شده توسط دولت  یهاتیها و ممنوعتی، محدودحاتیابالغ ترج -

 ی؛حقوق ورود راتییتغ نهیکشور در زم یداخل عیصنا یهابه درخواست یدگیرس -
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 رانیمحترم وز اتیجهت طرح در ه یخارجدر حوزه تجارت  یقانون حیمصوبات و لوا سینوشیپ میتنظ -

 ؛ربطیو مراجع ذ

ه ابهامات ب ییمقررات صادرات و واردات و پاسخگو یینامه اجرانیی( آ10ماده ) ینظارت بر حسن اجرا -

 ؛ماده مذکور یموجود در اجرا

ز اواصله  یخارج یو حقوق یقیاشخاص حق یکارت بازرگان دییپرونده درخواست صدور و تا یبررس -

 ؛رانیا یمعادن و کشاورز ،عیصنا یبازرگان اتاق

ت کار دیصدور و تمد طی، اصالح شراراتییجهت اعمال تغ رانیوز اتیمصوبات ه سینوشیپ میتنظ -

 ی؛بازرگان

 ی؛بازرگان یهاو ابطال کارت قی، عملکرد، تعلدیصدور، تمد ندیبر فرآ شینظارت و پا -

 ی؛مرز یهاانجام امور مربوط به بازارچه -

 ،یدالت مرزمبا ،مناطق آزاد قیضوابط و مقررات مربوط به واردات کاالها از طر یحسن اجرا نظارت بر -

 ؛کشور یمجاز واردات یطرق و مجار ریها و مصوبات خاص و سا، بازارچهیورلهیپ

اعم از صدور،  یورلهیو پ ینیمرزنش یهامربوط به کارت ییاجرا یهانامهنییضوابط و آ میو تنظ هیته -

 ؛ربطیذ یهادستگاه یو ابطال با هماهنگ قیلتع دیتمد

طه )از جمله مربو یینامه اجرانییو آ یمبادالت مرز یمحوله براساس قانون سامانده فیوظا هیانجام کل -

 ؛مجاز واردات کاال( زانیم هیسهم نییتع یبرا 12کارگروه ماده  لیتشک

ات و انجام اصالح یبرا یمورد حیمقررات صادرات و واردات، لوا حهیال سینوشیپ میو تنظ هیته -

 ؛بیجهت تصو ربطیبه مراجع ذ هئارا الزم در قانون مقررات صادرات و واردات و راتییتغ

به  هئرااتجارت و  ای دیلغو انحصارات مربوط به مانع رشد تول یبرا حهیال سینوشیپ میو تنظ هیته -

 ؛بیجهت تصو ربطیمراجع ذ
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 راتییقانون مقررات صادرات و واردات، اصالحات و تغ ییرانامه اجنییآ سینوشیپ میو تنظ هیته -

 1.بیجهت تصو ربطیبه مراجع ذ هیارا قانون مذکور و یینامه اجرانییدر خصوص آ یمورد

آید، این دفتر نقش مهمی در حوزه واردات همانگونه که از شرح وظایف دفتر مقررات صادرات و واردات برمی

واردات صادرات و های این دفتر در حوزه سیاستگذاری و مدیرت گیریتصمیم فعالیت و غلب. اداردو صادرات 

توان گیری در حوزه مربوط به واردات است و میو در کنار ستاد تنظیم بازار یکی از مراجع مهم تصمیم است

جارت گفت این دفتر به مثابه قلب سازمان توسعه تجارت است و نبود آن به معنای عدم وجود سازمان توسعه ت

 2است.

ها، های وارداتی، دستورالعملواردات نظیر تعرفهصادرات و دفتر مقررات صادرات و واردات مسائل مربوط به 

کند. این دفتر در و بطور کلی سیاست در حوزه واردات را طراحی و پیگیری می، عوارض صادراتی هابخشنامه

( از سازمان توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارتبق زاده )وزیر اسدوره وزارت آقای نعمت و 1395 سالاواخر 

دفتر مقررات صادرات و واردات به جهت  3منتقل شد. صنعت، معدن و تجارتجدا و به حوزه ستادی وزارت 

وجود کمیسیون ماده یک، کمیسیون ورود موقت، کمیسیون مرزنشینان و غیره اهمیت بسیار باالیی دارد و در 

م وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی است. البته به دلیل اینکه رئیس نظر قائم مقا حال حاضر زیر

صنعت، معدن و کند، باید در سطح معاونت وزارت کمیسیون ماده یک، که در حوزه واردات تعیین تعرفه می

ه به رئیس کل سازمان توسعه تجارت منتقل شد صنعت، معدن و تجارتباشد، با تفویض اختیار وزیر  تجارت

است. بنابراین سازمان توسعه تجارت همچنان این ابزار کنترلی را برای مدیریت واردات در اختیار دارد. اعضای 

، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارتنمایندگان وزارت کمیسیون ماده یک، 

                                                                                                                                                        
 
 قابل( www.mimt.gov.ir)آدرس  به وزارتخانهدر وبسایت رسمی این  صنعت، معدن و تجارتشرح کامل وظایف دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت  1

  دسترسی است.

 ه گیرنده محفوظ است.()بنا به تاکید مصاحبه شونده نام و هویت ایشان نزد مصاحب تجارت توسعه سازمان کارشناسان از یکی با یتلفن یگفتگو 2
3

 داود گودرزی، دبیر میز عراق سازمان توسعه تجارت با مصاحبه  
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نایع، معادن و کشاورزی ، صجهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی

هستند. جلسات این کمیسیون بر حسب موضوع مورد بحث،  کاال ، اتاق تعاون و ستاد مبارزه با قاچاقایران

نماینده سازمان استاندارد هم بعضاً در جلسات این  به عنوان مثالمدعو هم دارد که البته حق رای ندارند؛ 

  1ست، حق رای ندارد.کند اما چون عضو کمیسیون نیکمیسیون شرکت می

 سامانه جامع تجارت -2-5-1

با هدف  که است سامانه جامع تجارت ،شده نییعمل به اهداف تعیکی از ابزارهای سازمان توسعه تجارت برای 

 مبارزه با های طالیی وءقاچاق کاال، احتکار، رانت، فساد اداری، امضا و مبارزه بایجاد شفافیت در آمار تجارت ا

ازرگانی با کننده در حیطه امور بتسهیل وکاری ساز. سامانه جامع تجارت ایران ود آمدبوجتبعیض اقتصادی 

 .ربط طراحی شده استهای ذیهدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دستگاه

آیند ثبت با فر 1395کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه کار بهآغاز  1395سامانه در سال این 

رگاه ثبت های ثبت سفارش و دهمه تعرفه 1396د گروه کاالیی آغاز به کار کرد و در پایان سال سفارش چن

های بازرگانی، ثبت سفارش این سامانه ساماندهی کارتاز طریق . ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافتسفارش

 شود.و عملیات ارزی اجرایی می

ت کلیه واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز قانون مقررات صادرات و واردا 8براساس ماده 

تمامی  2و سامانه جامع تجارت مراجعه کنند. صنعت، معدن و تجارتواردات و ثبت سفارت باید به وزارت 
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 یدرضا، زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارتمصاحبه با حم 
2

 68364n.ir/b2https://bهای مجلس شورای اسالمی؛ وبسایت رسمی مرکز پژوهش 
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میزان و تعرفه کاالی وارداتی مدنظر  ،واردکنندگان برای ثبت واردات خود باید اطالعات کارت بازرگانی و نوع

سپس با دریافت مجوز از این سامانه جهت دریافت ارز به بانک  ،ر سامانه جامع تجارت ثبت کنندخود را د

  1شوند.می مرکزی معرفی

ارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت با اعتبارسنجی تجار و معرفی به اتاق بازرگانی جهت صدور کبه طور کلی 

ریت و کنترل تواند واردات کاال به کشور را مدیمی و ثبت سفارش واردات کاال از طریق سامانه جامع تجارت

 کند. 

وسعه تجارت تمهم سازمان  یسامانه از جمله ابزارها نیابه عقیده کارشناسان و فعاالن حوزه تجارت خارجی، 

موجود  یها و فسادهااز انحصارات، رانت یاریمانع بس تواندیم،و شفاف حیکه در صورت کارکرد صح است رانیا

 باشد.

 های صادراتیشوقم -3-5-1

 ،اساسنامه سازمان توسعه تجارت 5ماده  34بند  و 4ماده  های صادراتی از دیگر ابزارهایی است که مطابقمشوق

های صادراتی اعطاء . مشوقگیردمورد استفاده قرار می و رشد صادرات غیرنفتی سازمان برای تحقق اهداف

های های صادراتی مستقیم و مشوقه دو شکل )مشوقشده از سوی سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان ب

 گیرد:صورت می 2(صادراتی غیرمستقیم

به شود که سازمان توسعه تجارت ایران هایی گفته میبه مشوق :میمستق یصادرات یهامشوق -1-5-3-1

های های اعزام هیاتهزینهگیرد تا از این طریق بخشی از منظور کمک به صادرکنندگان کشور درنظر می

                                                                                                                                                        
 
1

 توسعه تجارت مصاحبه با الهام حاجی کریمی، دبیر میز اوراسیا سازمان 
2

 شوند.زیرساخت توسعه تجارت هزینه میایجاد و تکمیل و تجهیز های صادراتی که در حوزه مشوق 
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های گذاری، حضور در نمایشگاهسرمایه-های تجاریهزینه پذیرش هیات، بازاریابی-تجاری

المللی معتبر خارج از کشور، هزینه حمل هوایی کاالهای صادراتی، هزینه بازاریابی و تبلیغات، بین

فعالیت اندازی و توسعه سازی در حوزه صادرات، ایجاد، راهرسانی، مشاوره، آموزش، فرهنگاطالع

مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازار هدف صادراتی، پرداخت یارانه سود تسهیالت 

را پوشش دهد. در ادامه به توضیح  های کوچک و متوسطبانکی و حمایت از توانمندسازی صادراتی بنگاه

 شود.ها پرداخته میهزینه این کمک

بازاریابی بویژه در سطوح -های تجاریاعزام هیاتزاریابی: با-های تجاریکمک هزینه اعزام هیات -

المللی شده و های سالم داخلی و بینهای مختلف باعث ایجاد رقابتالمللی از جنبهای و بینمنطقه

درصد از  50پرداخت حداکثر سازمان توسعه تجارت با . دهنده صنایع و اشتغال ملی استتوسعه

ید ئو بر اساس فهرست مورد تا زیرتا سقف ارقام مندرج در جدول های اعضای هیات اعزامی هزینه

 توسعه تجارت در سازمانتجارت مستقر های صادراتی مشوق دفاتر مجری هیات و تصویب کارگروه

حسب مورد از  شود وس کل سازمان توسعه تجارت تعیین میئیکه اعضاء آن با ابالغ معاون وزیر و ر

جدول کند. ، اقدام به پرداخت این نوع مشوق میآیدعوت به عمل میهای مرتبط نیز دهسایر دستگا

 1دهد: بازاریابی را نشان می –های تجاری زیر میزان پرداختی کمک هزینه اعزام هیات

 1399بازاریابی در سال -های تجاریمیزان پرداخت کمک هزینه اعزام هیات -1جدول شماره 
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 97167n.ir/s2https://b؛ در وبسایت رسمی سازمان توسعه تجارت 1399نامه اجرایی بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال شیوه  

 هر نفر(میزان حمایت )به ازای  منطقه هدف دیفر

 ریال 60،000،000تا سقف  کشور( 15کشورهای همسایه ) 1

 ریال 70،000،000تا سقف  اییکشورهای آسیایی )به غیر از همسایگان( و کشورهای اروپ 2

 ریال 80،000،000تا سقف  کشورهای قاره آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه 3
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پذیرش فعاالن ن توسعه تجارت جهت گذاری: سازماسرمایه-های تجاریکمک هزینه پذیرش هیات -

تبادل  های ایرانی، عقد قرارداد، تسهیل تجارت،اقتصادی بازارهای هدف صادراتی جهت مذاکره با طرف

ها ها و قوانین و مقررات تجاری ایران، بازدید از نمایشگاهاطالعات فنی و تخصصی، آشنایی با ظرفیت

وسعه فروش محصوالت ایرانی به واردکنندگان بالفعل و یا شرکت در رویدادهای تجاری داخل کشور، ت

القوه محصوالت ایرانی جلب خریداران ب و گذاران خارجیگذاری به سرمایههای سرمایهو معرفی فرصت

های اعزامی به ایران باید شامل شرکای تجاری و واردکنندگان هایی را در نظر گرفته است.هیاتمشوق

ها، روسای انجمن، های مشترکی با رویکرد توسعه صادرات و انجام پروژهگذاران خارجسرمایهاز ایران، 

های فعال مدیران بنگاه، گذاریهای بازرگانی خارج از کشور با نگاه خرید و سرمایهها و اتاقتشکل

های صادراتی تجاری ثبت شده در خارج از کشور با رویکرد معرفی و صادرات کاال و خدمات و توانمندی

مدعوین موثر ، های تخصصی ایرانفعاالن اقتصادی خارجی مرتبط برای بازدید از نمایشگاه، ایران

ها یا مراکز محققین و کارشناسان خارجی از طرف دانشگاه، گذاری کشورهای سرمایههمایش فرصت

المللی مرتبط با توسعه تجارت، برای شناسایی ها و موسسات تخصصی بینتحقیقاتی و سازمان

های علمی جهت انتقال دانش و آموزش در حوزه های تولیدی و صادراتی کشور، هیاتتوانمندی

 اتیه رشیپذ نهیدرصد هز 50حداکثر تا نامه های موضوع این شیوهکمکباشند.  تجارت خارجی

 1.باشدمیهای صادراتی مشوقو بر اساس تایید کارگروه  به ازای هر نفر الیر ونیلیم 70تا سقف 

کنندگان در مشارکتالمللی معتبر خارج از کشور: های بینور در نمایشگاهحضکمک هزینه  -

 باشند، باید عالوه برنامه میمندی از مشوق این شیوههای خارج از کشور که متقاضی بهرهنمایشگاه

دارا بودن » هایحداقل دارای یکی از ویژگیتوسعه تجارت،  عضویت در سامانه الکترونیکی سازمان

های معتبر عضویت در تشکلو یا  بودن کارت بازرگانی معتبر ، دارابرداری صنعتی معتبررهپروانه به
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 نهیدرصد هز 50حداکثر تا پرداخت . این مشوق با باشند «صنفی، بازرگانی، کشاورزی و صنعتی

 600خارج از کشور تا سقف  یتخصص یالمللنیهای بشگاهینما در مشارکت غرفه اجاره

 300خارج از کشور تا سقف  رانیا یاسالم یجمهور یهای اختصاصشگاهیانم و الیر ونیلیم

 1باشد.یط میمورد تائید یا دارای مجوز از سازمان به متقاضیان واجد شرا الیر ونیلیم

کلیه صادرکنندگان ایرانی غیردولتی که نسبت به صادرات کمک هزینه حمل هوایی کاالهای صادراتی:  -

حوزه اوراسیا  یلبنان و کشورها سوریه، چین، کشور همسایه، هند، 15لویت های کاالیی زیر با اوگروه

و صنایع  یصنایع دستی، فرش دستباف، محصوالت دارویی، کشاورزو کاالهایی همچون  2اقدام نمایند

مزیت  یایرانی با ارزش افزوده باال و یا دارا یکاالها کننده نهایی و سایرمصرف یبندغذایی با بسته

نامه های صادراتی مشمول این شیوهمشوق تشخیص کارگروه ی را صادر کنند، باتوجیه اقتصاد رقابتی و

کمک هزینه حمل هوایی بر اساس نوع کاالی صادراتی و خواهند شد. بر اساس این شیوه نامه 

برای هر شرکت در  الیر اردیلیم 7 سقف تا و حمل نهیدرصد هز 50های حمل، به میزان هزینه

های صادراتی نمونه ملی، سقف این کمک هزینه برای بنگاه .گرددبررسی و پرداخت میطول یکسال 

 3تعیین شده است. الیر اردیلیم 8ممتاز و دارای مدال افتخار ملی مبلغ 

سازی های تبلیغاتی، بازاریابی، اطالع رسانی، مشاوره، آموزش و فرهنگکمک هزینه حمایت از فعالیت -

صادرکنندگان نمونه، ممتاز ملی و دارندگان مدال افتخار مول این مشوق در حوزه صادرات: دامنه ش

های صنعت، معدن و تجارت های تولیدی و صادراتی کشور مورد تایید سازمان و سازمانبنگاه، صادرات

های شرکت-سازمان،  تایید مورد صادراتی –های تولیدی تشکل ها واتحادیه ها، انجمن، سراسر کشور
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راهبرد نوین دولت دوازدهم در مقابله با تهدیدات امنیتی و اقتصــادی و شــرایط  درضــا مودودی، رئیس اســبق ســازمان توســعه تجارت،به گفته محم 2

 است. کشور همسایه و چین و هند( 15) بوده 15+2تحریمی، گسترش روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای 

3
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سازی های امور تبلیغات، بازاریابی، اطالع رسانی، آموزش و فرهنگارایه خدمات در زمینهتوانمند در 

و سایر مراجع  هااستان های صنعت، معدن و تجارتحسب تایید سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان

 باشد. توسعه تجارت می های مدیریت صادرات مورد تایید سازمانشرکت، صالحذی

 1دهد: ها و میزان آن را نمایش میحمایت جدول زیر موضوع

های تبلیغاتی، بازاریابی، اطالع رسانی، مشاوره، آموزش و موضوع و میزان کمک هزینه حمایت از فعالیت -2جدول شماره 

 سازی در حوزه صادراتفرهنگ
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 70186n.ir/e2https://bدر وبسایت رسمی سازمان توسعه تجارت؛  1399نامه اجرایی بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال شیوه 

 موضوع ردیف
میزان 

 حمایت

1 
کتوب یا و مجله به صورت متهیه و انتشار کتب، نشریات تخصصی، کاتالوگ، بروشور، بولتن 

های ها و تشکلالکترونیکی در حوزه تجارت خارجی به منظور افزایش سطح آگاهی بنگاه

 کشور به بازارهای هدف هایتوانمندی معرفی و کشور صادراتی –تولیدی 

 50تا سقف %

های هزینه

انجام شده با 

 تائید کارگروه

2 
های فشرده چند ، وب سایت، اپلیکیشن، لوحهای اطالعات تجاریها و پایگاهطراحی بانک

های ها و بنگاهدر حوزه معرفی کاالها و خدمات دارای مزیت صادراتی و معرفی شرکتی ارسانه

 هدف های رایج در بازارهایصادراتی توانمند به زبان انگلیسی و سایر زبان – تولیدی

3 
ها و ی پتانسیلپ و تیزر به منظور معرفتهیه و انتشار اینفو گرافیک، موشن گرافیک، فیلم، کلی

های رایج در بازارهای تبلیغات کاالها و خدمات به زبان انگلیسی، فارسی، عربی و سایر زبان

 هدف

4 
های صادراتی ها و پتانسیلهای معرفی توانمندیهای اطالع رسانی و همایشبرپایی غرفه

 المللی در کشورهای هدفبین ها و رویدادهایایران در نمایشگاهجمهوری اسالمی 

5 
روز در  های اطالعات تجاری معتبر و بهتهیه و اشتراک منابع اطالعات اقتصادی و پایگاه

شناسایی و  المللی به منظور اطالع رسانی صحیح، به هنگام و تسهیل درهای داخلی و بینحوزه

 نفعان حوزه تجارت خارجیهای تجاری، به کلیه ذیانتخاب طرف

6 
رت بر های روز جهت نظاسامانه هوشمند و تکنولوژی های نوین،آموزش و بکارگیری فناوری

 (رفرایند خدمات )از قبیل نظارت بر مسیر کاالهای گذری و کاهش زمان عبور از کشو
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ریابی در بازار و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازا اندازیکمک هزینه ایجاد، راه -

های تشرک، های تولیدی و صادراتیتشکل، صادرکنندگان کاال و خدماتف صادراتی: این مشوق به هد

در  جمهوری اسالمی ایرانموسسین مراکز تجاری ، های تولیدی و صادراتیخوشه، مدیریت صادرات

، بنانوریه و لکشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، س 15و با اولویت  خارج از کشور

 گیرد.تعلق می کشورهای آفریقایی از جمله کنیا، نیجریه، غنا و الجزایر

 1دهد:جدول زیر رئوس حمایتی و میزان کمک هزینه قابل پرداخت ساالنه را نشان می

 شوراندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران در خارج از کرئوس حمایتی و میزان کمک هزینه ایجاد، راه – 3جدول شماره 

 لیتعد هدف با زین مشوق نیا: یصادرات اعتبارات حوزه در یبانک التیتسه پرداخت سود نهیهز کمک -

 یهابنگاه از تیحما ط،یشرا واجد بنگاه و یصادرات یدیتول یهابنگاه به التیتسه کارمزد و سود نرخ

 یهارساختیز زیتجه و توسعه و یگذارهیسرما یهانهیهز کاهش قیطر از یصادرات یتعاون و یخصوص

 متناسب کاال صادرکنندگان به یبانک التیتسه سود ارانهی پرداخت شمول دامنه و کیلجست و یصادرات

 یکاالها یفناور سطح و بودن یینها زانی)م افزوده ارزش صادرات، رشد روند کاال، صادرات ارزش با

 و یصادرات یهارساختیز توسعه و زیتجه یبرا یبانک التیتسه سود ارانهی پرداخت(، یصادرات

 ،یصادرات ینبارهاا ،یتخصص یهاشگاهیآزما ها،سردخانه صادرات، یتخصص یهاانهیپا رینظ کیلجست
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 توضیحات میزان حمایت رئوس حمایتی

حمایت از فعالیت دفاتر 

بازاریابی، تحقیقات بازار و فروش 

 های صادراتی نمونه ملیشرکت

درصد اجاره  30

 4ساالنه تا سقف 

 میلیارد ریال

با تائید کارگروه با شرط احراز 

 شرایط مندرج در این شیوه نامه

اندازی و توسعه کمک هزینه راه

تجاری ایران خارج از مراکز 

 کشور

درصد تا سقف  50

میلیارد ریال در  10

 بازار هدف

با تائید کارگروه با شرط احراز 

شرایط مندرج در این شیوه نامه و 

دارای مجوز تاسیس مراکز تجاری از 

 سازمان
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 شگاهینما یهاتیسا زیتجه و یصادرات نقل و حمل ناوگان توسعه ،یصادرات خدمات مراکز زیتجه

 و یفن جمله از خدمات صادرکنندگان به یبانک التیتسه سود ارانهی پرداخت و هااستان یالمللنیب

 .ردیگیم تعلق قخال و نوآورانه ،یهنر ،یفرهنگ خدمات یصادرات یهادهندهشتاب ،یمهندس

های صادرکننده کاال، توسعه و ها و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به بنگاهجداول زیر شاخص

 1دهد:های صادراتی و لجستیک و تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خدمات را نشان میتجهیز زیرساخت

 های صادرکننده کاالبانکی به بنگاه ها و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالتشاخص – 4جدول شماره 

 

 

 های صادراتی و لجستیکیرساختشاخص و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به توسعه و تجهیز ز – 5جدول شماره 

 مندیشاخص بهره
میزان یارانه 

 سود )درصد(
 توضیحات و مستندات مورد نیاز

گزارش عملکرد فعالیت و پیشرفت 

 پروژه و میزان اثربخشی در صادرات
4 

 ارائه طرح توجیهی فنی اقتصادی پروژه -

 ارائه تائیدیه کارگروه توسعه صادرات استان -

 ماناز وفق نوع فعالیت و اعالمی از سازمستندات مورد نی -

 ارائه تصویر پروانه تاسیس -
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 میزان یارانه سود )واحد درصد( شاخص ردیف

 2تا  1 میانگین روند رشد ارزش صادرات سه سال گذشته 1

 4تا  0.25 ضریب حمایتی کاال )میزان نهایی بودن( 2
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 شاخص و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خدمات – 6جدول شماره 

سازی به منظور زمینه مشوقاین : 1های کوچک و متوسطکمک هزینه توانمندسازی صادراتی بنگاه -

و توسعه  2گراهای صادراتهای کوچک و متوسط کشور و خوشهافزایش توانمندی صادراتی بنگاه

های مقیاس، افزایش حجم و تنوع محصوالت و خدمات دسترسی به صرفهها از طریق صادرات این بنگاه

های صادرات با مشارکت صادراتی، توسعه بازارهای صادراتی، تعریف بازارهای جدید و کاهش هزینه

، های کوچک و متوسطبنگاهو با دامنه شمول  های صادراتیهای مدیریت صادرات و شبکهشرکت

، مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایرانای مدیریت صادرات ه، شرکتگراهای صادراتخوشه

مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایران یا سازمان صنایع کوچک و  3های صادراتیکنسرسیوم
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 150ی است که کاال یا خدمتی که قابلیت صادرات داشـته باشـد را تولید و ارائه می نماید و تعداد کارکنان آن کمتر از بنگاه مستقل تولیدی یا خدمات 

 .نفر می باشد
2

 .باشندمدنظر می های کوچک و متوسطکمک هزینه توانمندسازی صادراتی بنگاه نامه وهیشاند و در هایی هستند که به فعل صادرات رسیدهخوشه 
3

وری بیشتر، با هدف ورود به حوزه صادرات و های خرد، کوچک و متوسط است که تمایل دارند برای کاهش ریسک و بهرهشبکه همکاری بین بنگاه یک 

 .های حقوقی مشخص همکاری کنندهـای صادراتی انفرادی، با یکدیگر در قالبتصاحب بازارهای خارجی و حضور مستمر در آنها، فارغ از فعالیـت

 توضیحات میزان یارانه سود )واحد درصد( مندیشاخص بهره

فنی و مهندسی: به استناد قرارداد 

رزش تسهیالت صادراتی معتبر و ا

های تائید شده مربوط صورت وضعیت

های صادراتی، دهندهبه پروژه شتاب

خدمات فرهنگی، هنری، نوآورانه، 

بنیان: براساس نوع خالق و دانش

 محصوالت و میزان صادرات

4 

 تصویب صورت وضعیت عملکرد -

 19پروژه توسط کمیته ماده 

 تصویب در کارگروه سازمان -

تائیدیه برای صادرات خدمات ارائه  -

ها یا عملکرد از سوی ادارات، سازمان

 های مرتبطدستگاه
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های شود: بنگاهگروه می 4های این مشوق صادراتی مشمول باشد. حمایتمی های صنعتی ایرانشهرک

 1های صادراتی.های مدیریت صادرات و کنسرسیوم، شرکتگراهای صادراتکوچک و متوسط، خوشه

به در بازارهای هدف: بر اساس این مشوق  3، بنگاه و جغرافیایی2کاال نشانکمک هزینه ثبت جهانی  -

 1399ه مستندات و مدارک الزم، برای ثبت هر عالمت و نام تجاری در سال ئمنوط به ارا ،هر بنگاه

های ثبت تا از هزینه 70%جغرافیایی در بازارهای هدف، معادل  نشان بنگاه و نشانکاال،  نشاناعم از 

این کمک هزینه  .گرددمیلیون ریال بعنوان کمک هزینه، با تایید کارگروه، پرداخت می 200سقف 

میلیون ریال از  300های صادراتی نمونه، ممتاز و دارای مدال افتخار ملی تا سقف برای کلیه بنگاه

های المللی توسط شرکتثبت عالئم و نام تجاری است. ثبت دارو در بازارهای بین پرداخت کمک هزینه

افزاری یا خدمات مربوطه نیز مشمول المللی محصول نرمصادراتی دارویی کشور و ثبت بین-تولیدی

 4گردد.مندی از کمک هزینه فوق میبهره

شود که سازمان توسعه تجارت هایی گفته میبه مشوق :میرمستقیغ یصادرات یهامشوق -1-4-3-2

های صادراتی بصورت ساالنه به منظور ایران به منظور حمایت از ایجاد، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت

جانبه هدفمند از صادرات کاال و های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همهسیاست 10تحقق بند 

ساماندهی و نظارت بر عملکرد ایجاد، تکمیل، تجهیز  تعیین ساز وکارهای مناسب برای سیاستگذاری،خدمات، 
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ttps://b2n.ir/g77549h  
2

نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، عالمت، آدرس ،بگاه و یا ترکیبی از آنها که متعلق به یک محصول )کاال و خدمات( و یا بنگاه است و نشان )برند( تجاری:  

 .شودبه مخاطب می ها و همچنین انتقال یک مفهوم یا احساسموجب شناسایی و تمایز آن از سایر محصوالت، خدمات و یا بنگاه
3
سازد؛ مشروط بر ایـن که کیفیت و مرغوبیت، شهرت ای از کشور منتسب میای است که مبدأ کاالئی را به قلمرو، منطقه یا ناحیهنشانهجغرافیایی:  نشان 

 د.یا سایر خصوصیات کاال اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باش
 56992n.ir/e2https://bدر وبسایت رسمی سازمان توسعه تجارت؛  1399توسعه صادرات غیرنفتی سال نامه اجرایی بسته حمایت از شیوه4
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گسترش سهم بازار کاالها و  های صادراتی با هدف افزایش کمی و کیفی صادرات غیرنفتیو توسعه زیرساخت

 گیرد.درنظر می و خدمات صادراتی، حضور و ماندگاری در بازارهای هدف و دستیابی به اهداف صادراتی

 ،2، سایت نمایشگاهی1های صادراتیپایانهمنظور تاسیس، تجهیز، توسعه و تعمیر به  های صادراتیاین نوع مشوق

بندی، مراکز خدمات ها، انبارهای مکانیزه، مراکز سورتینگ و بستههای صادراتی نظیر سردخانهزیرساخت

کانتینرهای  ،های مالقات تجارهای استاندارد و کنترل کیفیت محصوالت صادراتی، سالنصادراتی، آزمایشگاه

درنظر و غیره  3های نمایشگاهی، شرکتهاهای صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استاندار و طرحیخچال

 4.گرفته شده است

هایی که سبب ضعف های صادراتی در توسعه و تسهیل صادرات، یکی از آسیبصرف نظر از میزان تاثیر مشوق

ی و عدم تخصیص بودجه مناسب برای تحقق این ثباتبی  شده است، یهای صادراتمشوقشدن در اجرایی

 1399در سال های صادراتی صفر بود. بودجه سازمان در بخش مشوق 1398برای مثال در سال  ها است؛مشوق

های صادراتی درخواست کرده بود اما نهایتاً میلیارد تومان بودجه برای مشوق 600سازمان توسعه تجارت نیز 

میلیارد  1000نیز سازمان توسعه تجارت  1400در اختیار این سازمان قرار گرفت. برای سال  میلیارد تومان 35

تومان درخواست کرده است اما هنوز مشخص نیست چه میزان از بودجه درخواستی در اختیار سازمان قرار 

درگمی و عدم های صادراتی منجر به سرگیرد. عدم ثبات در پرداخت بودجه درخواستی سازمان برای مشوقمی

شده است. بسیاری از صادرکنندگان در سه ماه نخست ریزی دقیق و پایدار برای حمایت از صادرکنندگان برنامه
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ل هایی که امکانات، تأسیسات و تجهیزات الزم برای تسهیل و تسریع در امر صادرات را به طور متمرکز و یکپارچه فراهم نموده و موجبات تسهیمجتمع 

 .و تسریع صادرات را فراهم می نمایند
2

های تولیدی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایجاد مکانی که اختصاصاً جهت برگزاری نمایشگاههای بازرگانی و احیاناً فرهنگی به منظور معرفی توانمندی 

 .شده باشد و در این راستا مجوزهای دولتی از مراجع ذیربط را جهت اطالق عنوان سایت نمایشگاهی اخذ کرده باشد
3

یا میزبانی  یالمللی و برگزاربین یهااز سایت نمایشگاه یبردارصورت قانونی به ثبت رسیده باشد و موضوع فعالیت آن ایجاد و بهره شرکتی است که به 

 .و احیاناً فرهنگی باشد یتجار یهاعناوین متنوع نمایشگاه
4
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کنند اما عدم اطالع دقیق ها به سازمان مراجعه میسال برای اطالع از میزان و نحوه پرداخت انواع مشوق

 شود.ردی و ناراحتی صادرکنندگان میمنجر به سردرگمی، دلس از مسزان بودجه تخصیصی سازمان

میزان و نحوه پرداخت به اعتقاد کارشناسان سازمان توسعه تجارت و فعاالن تجاری کشور، از سوی دیگر 

تواند محرک و برانگیزاننده صادرات باشد؛ به ها در قالب پرداخت کمک هزینه به صادرکنندگان نمیمشوق

های ای برای صادرات نداشته باشند، مشوقی به هر دلیلی توان و یا برنامهعبارتی اگر تولیدکنندگان و تجار ایران

در  1ای نیست که تولیدکنندگان و تجار را به صادرات ترغیب کند.صادراتی سازمان توسعه تجارت به گونه

نات و ها بیشتر نقش مُسکن را دارند. اگر تولیدکننده یا تاجری به میل خود و بر اساس امکاحقیقت این مشوق

آید؛ اگر این ها برمیهای خویش صادرات به خارج از کشور داشته باشد، درصدد استفاده از این مشوقتوانایی

 صادرات خود را انجام خواهند داد. این افرادها وجود نداشته و پرداخت هم نشوند، مشوق

رت به دولت و عدم درآمدزایی تجا ای سازمان توسعهیکی از دالیل چنین وضعیتی وابستگی تام و تمام بودجه

از محل  2(1400میلیارد تومان در سال  200آن است؛ در حقیقت مقدار ناچیزی از بودجه سازمان )حدود 

سازمان توسعه تجارت باید بعد از چندسال حمایت از  ،به عقیده کارشناسان عوارض صادراتی است، درحالیکه

زایی داشته باشد و از محل درآمدهای خود بودجه رایزنان طرف دولت، درآمدزا شود و مستقل از دولت درآمد

 3های صادراتی را تامین کند.بازرگانی و مشوق

                                                                                                                                                        
 
 های صادراتی سازمان توسعه تجارتمنش، رئیس گروه مشوقدتمصاحبه با غالمرضا وح 1

2
 حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت نقل ازبه  
3

 محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایرانبه نقل از  
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 رایزنان بازرگانی -4-5-1

 عوامل ترینمهمرایزنان بازرگانی یکی از ابزارهای مهم سازمان توسعه تجارت برای رشد صادرات و از جمله 

فعالیت اشتغال  به آن در که هستند رزمینیس و خود متبوع کشور بین تجارت توسعه در تاثیرگذار

های بازرگانی در توسعه و گسترش روابط تجاری میان کشورهای مختلف نقش بسیار مهمی ایفا رایزن دارند. 

رسانی در جهان امروز دسترسی به بسیاری از های اطالعگرچه توسعه فناوری اطالعات و پایگاه کنند.می

ای بازرگانان تسهیل کرده است، اما این موضوع بنا به دالیل زیر از اهمیت نقش اطالعات تجای مورد نیاز را بر

 رایزنان بازرگانی نکاسته است:

 مورد در اولی دست اطالعات قادرند هدف بازارهای در خود فعال حضور سبب به بازرگانی رایزنان -1

رقبا،  هایفعالیت ها،تقیم تحوالت تقاضا، و عرضه روند نظر، مورد کشور اجتماعی و اوضاع اقتصادی

 را خود متبوع کشور تجاری جامعه و کرده کسب آنها نظایر و رقیب کاالهای تجاری، هاینمایشگاه

 .نمایند آگاه پیش بیش از

های بنگاه و هاسازمان روسای مورد نظر، کشور اول تراز هایشخصیت با مستقیم ارتباط برقراری -2

 این با غیرمستقیم مذاکره یا مکاتبه از بیشتر اهمیتی اتبمر به گیرنده تصمیم مقامات و اقتصادی

 .افراد دارد

و  خود متبوع کشور به اقتصادی هایهیات اعزام یا تجاری هایهیات دهیسامان در بازرگانی رایزنان -3

از  بازرگانی رایزنان مشورتی نظرات. کنندمی ایفا مهمی نقش مذاکرات، بودن آمیز موفقیت به کمک

انعقاد  درصدد یا شوند می وارد آنها فعالیت قلمروی به بار نخستین برای که رگانانیباز دیدگاه

نقش . است ارزنده بسیار دارند را کاال فروش نمایندگی اعطای یا گذاریسرمایه تجاری، قراردادهای

کشورهای  جمله از – کشورها برخی در مهندسی – فنی خدمات صادرات توسعه در بازرگانی رایزنان
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 مراتب به مواردی در مذاکرات رساندن ثمر به و – آفریقا قاره و مرکزی آسیای ،ب غرب آسیاجنو

 .است کاال صادرات توسعه به آنها از کمک ترمهم

از  اعم – صادرات بخش در موجود هایظرفیت و مقررات قوانین، کشور، اقتصادی تحوالت از آگاهی -4

های شرکت یا صادرات بخش در فعال اقتصادی هایبنگاه و هاسازمان – خدمات و کشاورزی صنعت،

 .داراست را اهمیت نهایت بازرگانی رایزنان برای دارند، را خود کاالهای صادرات بالقوه توان که نوپایی

 بسیاری در. باشند متکی خود متبوع سازمان به نباید صرفاً  اطالعات به دستیابی برای بازرگانی رایزنان

« اینترنتی هایسامانه» کشور خصوصی و دولتی هایسازمان یا اقتصادی یهابنگاه یا هااز شرکت

 1.روندمی شمار به بازرگانی رایزنان اطالعات شدن روزبه برای ارزشمندی اطالعاتی منابع

دلیل برخی حاضر بهرایزن بازرگانی در کشورهای مختلف داشته است. اما درحال 75 تا به امروز مجموعاًن ایرا

، اولویت نداشتن تجارت خارجی برای مسئولین و محدودیت منابع کرونا جمله المللی ازهای بینمحدودیت

عراق، کشورهای رایزن بازرگانی در  7حاضر ایران تنها تعداد رایزنان ایران تقلیل یافته است. درحال مالی،

عوامل توسعه تجارت خارجی  ترینیکی از مهم 2.دارد افغانستان، عمان، روسیه، چین، آذربایجان و ارمنستان

 در کشورها، وجود اطالعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و تسهیل توافقات دوجانبه است

 3.گیردکه اینکار توسط رایزنان بازرگانی صورت می

                                                                                                                                                        
 
1

 زرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهرانقش رایزنان بازرگانی ایران در توسعه تجارت، دفتر مشاوره بازارهای صادراتی اتاق بانمقاله  

2
 مصاحبه با حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت 

3
 36867پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شناسه خبر:  
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دان محلی، های دیگر با احتساب هزینه دفتر، حقوق و هزینه کارمنبکارگیری هر رایزن بازرگانی در کشوربرای 

برای هر رایزن  یوروهزار   96تا  48 نیاز است که ساالنه رقمی بالغ برهزار یورو  8تا  4ماهانه به مبلغی معادل 

 1.خواهد شدبازرگانی 

رایزن  7دهد درحالی ایران فقط های منتخب نشان میبرخی کشور وایران بازرگانی  هایتعداد رایزنمقایسه 

دارد که تعداد ( عراق، افغانستان، عمان، روسیه، چین، آذربایجان و ارمنستان)لف های مختبازرگانی در کشور

نفر و  156نفر، فرانسه  198نفر، هند  213نفر، آلمان  221نفر، چین  235هایی نظیر سوئد رایزنان کشور

گانی ایران در برابر تعداد رایزنان بازر 30به طور متوسط  ؛ بعبارت دیگر کشورهای مذکوراستنفر  150آمریکا 

ترین شریک تجاری ما در بین کشورهای ایران در کشور عراق که مهم 2، رایزن بازرگانی دارند.سایر کشورها

 3رایزن بازرگانی در عراق دارد. 22همسایه است، تنها یک رایزن بازرگانی دارد، درحالیکه کشوری مثل ترکیه 

 ه عقد قراردادها و توافقات تجاری دوجانبه و چندجانب -5-5-1

های تجاری دو یا چند جانبه و حضور در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق کشورها فعالیت در چارچوب نظام

ای به دنبال تحقق اهداف توسعه ملی خود هستند. بسیاری از اقتصاددانان های منطقهییهمزمان در انواع همگرا

تواند موجب توسعه بازار داخلی، ای از لحاظ اقتصادی میگیری انواع ترتیبات تجاری منطقهمعتقدند که شکل

تولید، ارتقای های گذاری خارجی و داخلی، ایجاد ظرفیتهای ناشی از مقیاس، جذب سرمایهافزایش صرفه

گرایی در سطح منطقه گردد. اکمال مبادالت تجاری منجر به وری عوامل تولید و تخصصرقابت و بهره

                                                                                                                                                        
 
1

ر و در مصــاحبه با حمید زادبوم رئیس هزار دال 10هزینه ماهانه هر رایزن  مصــاحبه با محمدرضــا مودودی، رئیس اســبق ســازمان توســعه تجارتدر  

 هزار یورو اعالم شد. 5تا  4سازمان توسعه تجارت این هزینه 
 47507n.ir/a2https://b؛ 892039دانشجو، شناسه دانشجو: خبرگزاری  2

3
  مصاحبه با سید مجتبی موسویان ریز، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
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شود. از لحاظ سیاسی نیز عقد قراردادهای تجاری تر شدن و تسریع رفع نیازهای اقتصادی کشورها میهزینهکم

تواند به ثبات سیاسی، حل و فصل مسائل ای میههای اقتصادی منطقدوجانبه و چندجانبه و پیوستن به اتحادیه

تر زنی، کسب تجربه جهت حضور در مذاکرات تجاری چندجانبه و با گستره وسیعامنیتی، افزایش قدرت چانه

 1کمک کند و دستیابی به اهداف مورد نظر در توسعه تجارت را محقق کند.

ای از جمله های اقتصادی منطقهوستن به اتحادیهعقد توافق تجاری و انجام مذاکرات و پیشبرد مسائل فنی پی

ابزارهای سازمان توسعه تجارت ایران برای افزایش مبادالت تجاری و رشد صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای 

های اقتصادی و ترتیبات گرچه عقد قراردادها و توافقات تجاری و پیوستن به اتحادیه 2منطقه و جهان است.

 توسعه تجارت المللی نظیر سازمان تجارت جهانی به عهده سازمانهای بینو سازمان ای و نهادهامنطقه

مرجع نهایی صدور دستور برای پیوستن به چنین  و وزارت امور خارجه باشد؛ اما شورای عالی امنیت ملیمی

ا به صورت گیری و هماهنگی با این شورتواند بدون تصمیمو سازمان توسعه تجارت نمی هستندسازوکارهایی 

های مستقل مبادرت به انجام چنین کاری کند؛ مسائل فنی قراردادها و توافقات تجاری و پیوستن به اتحادیه

 3باشد.اقتصادی از اختیارات سازمان توسعه تجارت می

های تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و دیگر کشورها بیانگر عدم سیاست دقیق و بررسی سابقه موافقتنامه

ترین شرکای تجاری ایران )چین، ه مشخص و مداوم است؛ با اینکه در بیش از یک دهه گذشته تقریباً مهمبرنام

اند، کمترین توافقات تجاری ایران با این عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و غیره( ثابت بوده

موافقتنامه(، پاکستان،  7یی نظیر تونس )های تجاری را با کشورهابیشترین موافقتنامه ایرانکشورها بوده است. 

اما بنا به دالیل ساختاری و زیرساختی  دموافقتنامه( دار 5موافقتنامه(، قزاقستان ) 6ترکمنستان و سوریه )

                                                                                                                                                        
 
ــود به  1 ــی گزاررجوع ش ــاد ییهمگرا اتیبر تجرب یمرور »ش پژوهش ــت یاقتص ــاد مقاومتی« رانیا یرو شیپ یهادر جهان و فرص ــکده اقتص ؛ اندیش

mett.ir/1100 
2

 مصاحبه با سید مجتبی موسویان ریزی، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
3

 نمصاحبه با حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایرا 
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برای تعمیق همگرایی اقتصادی و تجاری با این  از فرصت بوجود آمده در نتیجه عقد توافقات تجاری نتوانسته

  1.داستفاده کن کشورها

ان نه تنها این امر بیانگر اولویت و ارجحیت سایر مسائل بر تجارت خارجی است. سازمان توسعه تجارت ایر

ها یوستن به اتحادیههای تجاری و پگیری در عقد قراردادها و موافقتنامهدارای اختیار و ابتکار و استقالل تصمیم

ابقه توافقات گیر در این خصوص نیز با توجه به سای نیست، بلکه نهادهای تصمیمهای اقتصادی منطقهو سازمان

ارجی در های بعد از پیروزی انقالب اسالمی، از درک الزم و جایگاه تجارت ختجاری صورت گرفته در سال

ین مساله ا .اقتصاد کشور و اهمیت افزایش همگرایی با کشورهای مهم تجاری برای ایران برخوردار نیستند

 .ترین شرکای تجاری خود هیچ توافق تجاری نداشته باشدایران با مهمباعث شده 

در کاهش استقالل،  صنعت، معدن و تجارتجایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمانی ذیل وزارتخانه 

کمبود اختیارات و عدم تخصیص بودجه کافی برای ایفای نقش مفید و پویا تاثیرگذار بوده است. به عقیده 

 ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی الزموجه به مرتبط بودن تجارت خارجی با اغلب دستگاهبرخی کارشناسان با ت

این سازمان یک جایگاه بین نهادی و سازمانی داشته باشد تا از یکسو چاالکی و استقالل آن و از سوی  است

 2ریزی آن افزایش یابد.دیگر قدرت هماهنگی و برنامه

نی اصلی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بوده است. ادغام سازمان توسعه تجارت بازنده و قربا

دو وزارتخانه مذکور به حاشیه رفتن سازمان توسعه تجارت را به دنبال داشت. در حال حاضر جایگاه سازمان 

بدیل و به شیر بی یال و دُم در تجارت خارجی ایران ت توسعه تجارت ایران کامالً خدشه دار و مبهم شده است

سلب اختیارات و ابزارهای سازمان توسعه تجارت و کاهش شدید بودجه آن به عنوان تنها نهاد شده است. 

                                                                                                                                                        
 
1

 های مجلس شورای اسالمیهای دوجانبه، ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور، مرکز پژوهشگزارش آسیب شناسی موافقتنامه 
2

 مصاحبه با محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت 
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تسهیل ریزی و متولی تجارت خارجی کشور بر اساس قانون، باعث شده این سازمان نقش سیاستگذاری، برنامه

 1روتین دچار شود. کننده تجارت خارجی را از دست داده و به نوعی روزمرگی و انجام کارهای

 ایمنطقه اقدامات شاخص سازمان توسعه تجارت در توسعه تجارت -6-1

اخص خود شاقدامات  یتمام یبرا باًیتقر رانیاز آن است که سازمان توسعه تجارت ا یگزارش حاک یهاافتهی

شورای عالی ی، نظیر شورای عالی امنیت مل یباالدست یمجوز الزم و اذن انجام آن از نهادها افتیدر ازمندین

 نیکشور هم یحوزه تجارت خارج یتنها سازمان تخصص کهیاست؛ درحال توسعه صادرات غیرنفتی و غیره

)انتقال دفتر  یباالدست یبه نهادها ریاخ انیتوسعه تجارت در سال ازمانس یو ابزارها اراتیسازمان است. اخت

، معدن و صنعتوزارت  یبه حوزه ستاد یللالمنیب یتجار یهاشگاهینما یمقررات صادرات و واردات و برگزار

 کشاورزی و ادنمع صنایع، ،یحق انتخاب صادرکننده نمونه به اتاق بازرگان یها )واگذارسازمان ری( و ساتجارت

( یبازرگان نانزیو را یصادرات یها)مشوق یکاف یمنابع مال صیتخص مبه علت عد زین ی( واگذار شده و بخشایران

 یی؛ تا جاکشانده است یروزمرگ یمشکالت و کمبودها سازمان توسعه تجارت را به نوع نیاند. اشده ریتاثیب

 یکشور با کشورها یتجارت خارج کنندهتیو حما کنندهلیکه تسه یاقدام شاخص توانیم یکه به سخت

ء در ت، جزسازمان توسعه تجار ریاقدامات اخ قتی. در حقافتیسازمان  نیاقدامات ا انیدر م شد،منطقه با

 کشور نداشته است: یبر تجارت خارج یاثر شاخص چیمعدود، ه یموارد

                                                                                                                                                        
 
 مصاحبه با محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت 1
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 ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد با محدود تجارت موافقتنامه -1-6-1

 از بعد و شد حطر 1394 سال در اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران بین تجاری موافقتنامه یک انعقاد پیشنهاد

 هایکشور و کشورمان مقامات توسط 1397  ماه دیبهشتار در موافقتنامه مذاکره، سال 2 از بیش گذشت

 عضو کشورهای و کشورمان قانونی مراجع در تصویب مراحل طی از پس و رسید امضا به اتحادیه این عضو

 مسائل تمامی و تمذاکرا .شد اجرایی موافقتنامه این 1398 سال ماه آبان در نهایتاً اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 تجارت توسعه زمانسا عهده به( غیره و موافقتنامه در مندرج امتیازات موافقتنامه، نوع) ورمذک موافقتنامه فنی

 .باشدمی

 کاالها از محدودی اقالم شامل که چرا دارد، اوراسیا با محدود تجارت موافقتنامه یک حاضر حال در ایران

 و ایران اسالمی جمهوری بین ادآز تجارت منطقه تشکیل موقت موافقتنامه این موافقتنامه، دقیق عنوان.است

 اتحادیه و ایران واقع در است؛ ساله سه ایموافقتنامهکه  است عضو کشورهای و اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 آزاد تجارت موافقتنامهله مرحکه پیش از  دارند قرار اقتصادی همگرایی اولیه مرحله در حاضر حال در مذکور

 موافقتنامه فعلی، موقت موافقتنامه ساله سه دوره اتمام از پس و مربوطه اتمذاکر شروع با رودمی انتظار. است

 لحاظ به. شود اجرایی شود،می محسوب همگرایی دوم مرحله که اوراسیا اقتصادی اتحادیه با ایران آزاد تجارت

 رسانده امضاء به ایمنطقه سازمان یک با کنون تا ایران که است ایموافقتنامه ترینجامع موافقتنامه، این متن،

 1.است

 و آزاد تجارت موافقتنامه انعقاد برای پاکستان با مذاکره و رایزنی حال در تجارت توسعه سازمان است گفتنی

 2.است ترجیحی تجارت موافقتنامه انعقاد برای ویتنام و آذربایجان اندونزی، ازبکستان، هند، کشورهای

                                                                                                                                                        
 
 اجی کریمی، دبیر میز اوراسیا سازمان توسعه تجارتمصاحبه با الهام ح1
1

 مصاحبه با حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت 
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 ا برخی کشورهاب ایران تشکیل کارگروه کارشناسی تهاتر کاال -2-6-1

 یبا برخ رانیتهاتر کاال ا یکارشناس تشکیل کارگروه 1399از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در سال 

در سازمان توسعه تجارت بر اساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی است. بر این اساس  کشورها

سازمان توسعه رت، وزارت امور خارجه و مقرر شد، کارگروهی برای تهاتر کشوری با حضور سازمان توسعه تجا

ایمیدرو( تشکیل شود. مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ) رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یو نوساز

های اجرایی کشور را مکلف کرد در خصوص موضوع تهاتر و تبادل فهرست کاالها برای تهاتر، قبل کلیه دستگاه

هماهنگی الزم را انجام دهند. سازمان توسعه تجارت نیز موظف شد  و تجارتصنعت، معدن از اقدام با وزارت 

های اجرایی ها و اقدامات الزم را با دستگاهکشور منتخب هماهنگی 10کاال با -به منظور توسعه امر تهاتر کاال

 باشد.می اقدامات این کارگروه، نحوه فعالیت آن، کشورهای هدف و ...، محرمانه 1کشور و غیره انجام دهد.

 منطقهاعزام پنج رایزن بازرگانی به کشورهای  -3-6-1

، پنج رایزن بازرگانی جدید به کشورهای چین، روسیه، عمان، آذربایجان و 1400در اردیبهشت ماه سال 

ارمنستان اعزام شدند. ایران تا قبل از این تنها در دو کشور عراق و افغانستان یک رایزن بازرگانی داشت. به 

سازمان توسعه تجارت روند اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای هند، ترکیه و پاکستان نیز در  گفته رئیس کل

رود؛ اولویت سازمان توسعه تجارت برای اعزام رایزن بازرگانی با کشورهایی حال انجام است و به خوبی پیش می

 2ها رایزن داشته است.است که ایران قبالً در آن

                                                                                                                                                        
 
  17323n.ir/h2https://b سی و ششمین جلسه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور؛  1
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 زمان توسعه تجارتساروی پیشمسائل و مشکالت  -7-1

های مهمی اگرچه برای تحقق اهداف تعیین شده در اساسنامه خود دارای ابزار سازمان توسعه تجارت ایران

تخصیص بودجه  است، اما سلب این اختیارات و ابزارها، مشکالت بوجود آمده توسط خود ابزارها و حذف یا عدم

ان، نه یک ان بازرگانی باعث شده است تا این سازمهای صادراتی و رایزنکافی برای ابزارهایی نظیر مشوق

ین بخش به کننده و تاثیرگذار بلکه صرفاً پیشنهاددهنده و مجری برخی تصمیمات باشد. در اسازمان تعیین

 شود:مشکالت و موانع سازمان توسعه تجارت پرداخته می

 و سامانه جامع تجارت سفارش ثبت -1-7-1

، بایستی از طریق مراجعی که قانون در ایرانبه کشور طبق قانون تجارت  کاال واردات برای شثبت سفار

 صنعت، معدن و تجارتتجارت وزارت توسعه ثبت سفارش کاال از طریق سازمان  .انجام شودد، کنتعیین می

، مجوزهای کاز گمر کاال ترخیص دهد و برایمیرا صورت گرفته و سندی است که مجوز ورود کاال به ایران 

 .مربوطه باید اخذ شود

 معجا سامانه به سفارش ثبتسازمان توسعه تجارت ایران، سامانه  یطی بخشنامه 9713اردیبهشت سال  14

این امر به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبت واردات کاالهای مجاز به کشور توسط  .منتقل شد تجارت

 .سازی فرآیند ثبت انجام شودهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط صورت گرفت تا یکپارچهشخصیت

 صادرات یا کاال واردات صالحیت ، اگرچه حقوقی و است چه حقیقی گانیبازر کارت هر فردی که دارای

نسبت به ثبت  ،بایست به سامانه مراجعه و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، میداشته باشدرا  کاال

 .کند ئه اطالعات هویتی و مبدا و مقصد جنس، اقدامدرخواست و ارا

https://ixport.ir/import/
https://ixport.ir/custom-broker-list/
https://ixport.ir/comprehensive-trading-system/
https://ixport.ir/comprehensive-trading-system/
https://ixport.ir/business-cards/
https://ixport.ir/import/
https://ixport.ir/export/
https://ixport.ir/export/


 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – آفرینی سازمان توسعه تجارت در تجارت با کشورهای منطقه و موانع پیش روی آنبررسی نقش

 

35 

 

 سفارش ثبت پرونده تا کنندمی تایید نقص، رفع از پس وها را بررسی نیز درخواست سازمان توسعه تجارت

 1.رده است ارجاع شودک تعیین قانون که نهادهایی و دارایی اداره و گمرکات و عامل بانک به متقاضی،

 

 امانه جامع تجارتوبسایت رسمی س - 1شکل 

 دو هدف اصلی ایجاد سامانه جامع تجارت بودهتسهیل در امور تجار و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری، 

 2.ستا

تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کاال، اخذ مجوزهای ورود و استعالم کارت بازرگانی خود را با استفاده 

های الزم در این سامانه مهیا باشد، با الزام استفاده تجار و زیرساختاگر د و دهناز این سامانه انجام می

تولیدکنندگان از این درگاه از مرحله سفارش تا توزیع کاال در مراکز فروش، در سامانه جامع تجارت قابل 

                                                                                                                                                        
 
 ؛(export.ir) تجارت جامع سامانه در کاال سفارش ثبت صد تا صفر آموزش 1
1 

 7530171باشگاه خبرنگاران جوان، شناسه خبر: 
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گذاران کشور بتوانند نیازهای داخلی و مشکالت تجاری شود تا سیاستردگیری خواهد بود و این سبب می

 موقع تشخیص و برطرف کنند.ور را در هر مرحله بهکش

مشکالت دست و پاگیر اداری را از سر راه فعاالن از یکسو  سامانه جامع تجارت که قرار بوداما 

های موجود در کشور از جمله سامانه نیما، سامانه شناسه کاال، اقتصادی بردارد و در این راه سامانه

با توجه به عدم شفافیت و نظارت آن منجر  1،کند مرتبط ا به یکدیگرو غیره ر گواهی امضای الکترونیک

 رویه در کشور شده است.به گسترش فساد و واردات بی

از آنجا که در سامانه جامع تجارت پس از ثبت سفارش، به دالیل گوناگون از جمله تغییر سفارش مشتری یا 

ین ثبت سفارش و عقد قرارداد با فروشنده اتفاق تغییر قیمت کاال که گاهی به دلیل اختالف زمانی زیاد ب

افتد، الزم است که مشخصات ثبت شده برای یک سفارش معین، تغییر نماید، بنابراین قابلیت اصالح ثبت می

سفارش در سایت سامانه وجود دارد. انجام اصالحیه توسط کاربر )بازرگان( پس از دریافت نامه اصالحیه از 

تغییر »د. در نتیجه در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، به راحتی تخلفاتی در خصوص شوبانک عامل انجام می

شود. همانگونه که مشخص است در سامانه و غیره انجام می  «عنوان کاالی ثبت سفارش»، «تاریخ ثبت سفارش

ن اول رئیس به دستور معاو 13/10/1395مربوطه زمینه بروز فساد و رانت کامالً مهیا است. برای مثال از تاریخ 

در سازمان  22/10/1395ها ممنوع شد اما اجرای این دستور تا تاریخ جمهور، ثبت خودرو برای غیرنمایندگی

هزار خودرو انجام شده است. به  34توسعه تجارت به تاخیر افتاد و در همین مدت محدود ثبت سفارش تعداد 

که ثبت  10/10/1396تا تاریخ  24/04/1396عالوه در زمان ممنوعیت واردات خودروی سواری از تاریخ 

دستگاه خودرو در سامانه ثبت  6481ها ممنوع بود، تعداد ها و غیرنمایندگیسفارش برای تمام نمایندگی

                                                                                                                                                        
 

 61524n.ir/x2https://b بازرگانان؛ مشکالت حل بر تجارت جامعسامانه  ریتاث یبررس 1
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خودرو نیز ترخیص شده است.  1900ای از قول گمرک، سفارش و تائید شد که با توجه به اظهار نظر رسانه

 1اند که سایت مربوطه بسته بوده است.شده این تعداد خودرو در زمانی ثبت سفارش

االهای کگاه و طوالنی مدت خود منجر به دپوی وبیضمن اینکه سامانه جامع تجارت با قطع و اختالل گاه

 16از تاریخ  1400اساسی در گمرکات کشور شده و بارها با اعتراض شدید بازرگانان روبرو شده است. در سال 

مانه جامع و سا صنعت، معدن و تجارتهای تجارت وزارت با اختالل سامانه روز 10اردیبهشت به مدت بیش از 

ازرگانان بامکان ثبت منشاء ارز در گمرکات سراسر کشور با مشکل مواجه شده و  همراه بوده است که گمرک

 .کاالی خود را از گمرکات ترخیص کنند ستندتوانو واردکنندگان نمی

ترخیص کاال از  الل مواجه شده بود،تروز با اخ 10ه جامع تجارت بیش از که سامان 1400در اردیبهشت ماه 

فاسدشدنی و یخچالی است که هر آن  هاکاالاین در حالیست که برخی از  .گمرکات سراسر کشور متوقف شد

های گذشته طی ماه امکان خراب شدن آن وجود دارد. عالوه بر آن هزینه انبارداری را به آن باید اضافه کرد.

  2میلیون تن افزایش یافته است. 6میلیون تن به  4رسوب شده در گمرکات از  ی اساسیهاکاالحجم 

 و گاه یهالاخال بلکه رد،یبگ را رانت و فساد یجلو نتوانسته تنها نه سامانه نیا است مشخص که همانگونه

 و جارتت و معدن صنعت، توزار نهیزم نیا در و شودیم تجار از یایبس انیز و ضرر و یدلسرد باعث گاهیب

 . هستند گریکدی کردن متهم و دادن جلوه مقصر دنبال به تنها مشکل، رفع یجا به گمرک

 یطراح یاثبت سفارش به گونه سامانهاست که  نیسامانه جامع تجارت ا یاز مشکالت و نواقص فن گرید یکی

اش را داشته باشند. قاعده گفته شده جازهتوانند ثبت سفارش کنند که ایرا م ییشده که بازرگانان تنها کاال

 00در کد  تیباشد، مجاز به فعال یدیشرکت تول کیمتعلق به  یکه کارت بازرگان یدر صورت ؛استثنا دارد کی

تواند ثبت سفارش کند. یرا که بخواهد م ییآن است که هر کاال یشود که در سامانه ثبت سفارش به معنایم
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تمام بازرگانان از آن مطلع هستند.  بایکه تقر دیآیامانه ثبت سفارش به حساب ماز مشکالت س یکیموضوع  نیا

کارت  افتیکنند و بعد از دریتر مکوچک یدر شهرها یدیثبت شرکت تول هاقدام ب یمنظور برخ نیبه هم

 1نند.کیکه بخواهند وارد کشور م ییشرکت ثبت شده، هر کاال یبرا یبازرگان

 و گاه اللاخت ران،یا یاسالم یجمهور گمرک با یهماهنگ عدم جهت به سامانه نیا رفت آن ذکر که همانگونه

 اهداف به ستا نتوانسته رهیغ و یفن مشکالت بودن دارا آن، کار ینحوه نبودن شفاف ،یطوالن بعضاً و گاهیب

 توسعه لیتسه مانع و رانت گسترش و فساد بروز عوامل از یکی به حاضر درحال و ابدی دست خود نظر مورد

 .است شده لیتبد تجارت

 واردات و صادرات مقررات دفتر -2-7-1

ها در ها و بخشنامهالعملگذاری و ابالغ دستوربرخی از کارشناسان معتقدند این دفتر که به منظور مقررات

حوزه تجارت خارجی و به عنوان یک بازو و ابزار مهم سازمان توسعه تجارت تشکیل شده بود، با صدور 

های متعدد خود به یک مانع مهم در توسعه صادرات و تسهیل تجارت خارجی کشور ها و بخشنامهلدستورالعم

براساس برآورد انجام شده تبدیل شده است. به گفته میراشرفی )رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران( 

ه است و هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابالغ شد (1399) در سال گذشته ،در گمرک

 11نیز  (1400) بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده برای صادرات ابالغ شده و در سال جاری 150لذا 

واردات شرایط  در حوزه یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. کهبخشنامه در بحث صادرات ابالغ شده 

 2.ی داردبدتروضعیت ها ابالغ بخشنامه
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 گفتگو با حسین آمره، مدیر مرکز مطالعات اقتصاد کاربردی دانشگاه تهران 
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باعث های زمانی کوتاه، بازهالساعه، متعدد و متناقض در طول های خلقها و بخشنامهصدور دستورالعمل

شود. دفتری که باید نقش تسهیل کننده صادرات و سردرگمی و بالتکلیفی بسیاری از تجار و بازرگانان می

های متعدد امکان ها و بخشنامهکننده تولید داخل را داشته باشد، با صدور و ابالغ دستورالعملحمایت

ثبات در حوزه تجارت خارجی را برای ای پرنوسان و بیریزی بلندمدت تجار داخلی را سلب کرده و چهرهامهبرن

های تنظیم بازار، حمایت از تولید گذارد. این رویه که به بهانهدیگر کشورهای جهان از ایران به نمایش می

ست، در اردیبهشت ماه امسال منجر داخل و غیره به امری عادی در حوزه تجارت خارجی کشور تبدیل شده ا

 1به اعتراض رسمی معاون فنی گمرک جمهوری اسالمی ایران شد: 

 

 هانامه اعتراضی معاون فنی گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون تعدد صدور بخشنامه – 2شکل 

                                                                                                                                                        
 
1
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ن و تجارت و یا حتی آید که در وزارت صنعت، معدبه گفته کارشناس سازمان توسعه تجارت، بعضاً پیش می

ای مبنی بر افزایش عوارض صادرات کاالیی و یا ممنوعیت و افزایش تعرفه های دیگر نامه محرمانهوزارتخانه

شود، بدون اینکه مدیران سازمان توسعه تجارت در جریان باشد و بارها پیش واردات کاالیی به گمرک زده می

ور و اعتراض طرف خارجی که توافق تجاری با آن داریم، متوجه آمده که ما نه در داخل کشور بلکه از خارج کش

 1ایم.ای شدهچنین دستورالعمل و نامه

ایش مبادالت دفتر مقررات صادرات و واردات از جمله ابزارهایی است که در صورت استفاده صحیح از آن، افز

 شود.تجاری و تعمیق همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ممکن می

 تجارت توسعه سازمان رد یگذارتعرفه یمبنا ؛آمددر -3-7-1

یگر کشورها داند، روابط تجاریشان با ای که برای خود تعریف کردهها بر اساس استراتژی صنعتیتمامی کشور

کند. ا میگذاری آن کشور نمود پیدهای بارز این مدیریت در نظام تعرفهکنند. یکی از جلوهرا مدیریت می

ود را با هدف خگذاری ریکا، چین و ژاپن باوجود سردادن شعارهای اقتصاد آزاد، نظام تعرفهکشورهایی نظیر آم

کنند اتخاذ می هایی که در این راستااکنون سیاستاند و همگذاری کردهحمایت از صنایع مولد و درآمدزا پایه

بلکه  ،اشندبرفه وضع کرده در همین راستا می باشد. این امر بدان معنا نیست که برای همه رقم کاالها تع

 نیاز هانباتوجه به اهداف بلندمدت خود و همینطور کشور موردنظر، برای کاالهایی که لزوم حمایت از آ

 باشد، تعرفه به مقدار الزم وضع کرده اند.می

                                                                                                                                                        
 
1

 احبه با الهام حاجی کریمی، دبیر میز اوراسیا سازمان توسعه تجارتمص 
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و  درصد متغیر است 100الی  5ها بین هزار ردیف قلم کاال وجود دارد که تعرفه آن 7در کتاب تعرفه ایران 

 1هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. 30از محل حقوق و عوارض گمرکی نزدیک به  1398دولت در سال 

مسئوالن کشور باید براساس استراتژی  یکی از دالیل این وضعیت است. یک استراتژی صنعتی مناسب اشتنند

و  دقوی شود خواهیسال آینده در چه صنایعی م 10طی  صنعتی و تجاری مطلوب، مشخص کنند ایران 

پذیر توجیه، وضع تعرفه آن هم به صورت کنترل شدهد. در اینصورت داشته باش ها را در برنامهصادرات آن

 خواهد بود.

باشد. عدم وجود سیاست معین برای وضع تعرفه، سردرگمی تولیدکنندگان داخلی می یکی از مشکالتِ 

کند که هزینه تولید برآورد می ساجی وارد شود، یقیناًای که بخواهد به طور مثال در صنعت نتولیدکننده

اگر تولیدکننده  .کاالیش چقدر خواهد بود و آیا کاالی تولیدی آن توان رقابت با مشابه خارجی را دارد یا خیر

تواند سال دیگر با وضع تعرفه بر واردات پوشاک، از آن صنعت حمایت می کند؛ می 5مطمئن باشد که دولت تا 

نساجی وارد شود. اما هنگامی که تولیدکننده نداند تعرفه این کاال در سال بعد بیشتر خواهد بود یا  در صنعت

گذاری در کشور گذاری برای تولید پوشاک نخواهد بود. هم اکنون نظام تعرفهکمتر، حاضر به ریسک سرمایه

شود که در آن تعرفه بعضی از هیچ مبنای مشخصی ندارد. هرساله چاپ جدیدی از کتاب تعرفه وارد بازار می

این امر موجب می شود  .داند در پشت پرده این تغییر چه چیزی استکاالها تغییر کرده است. اما کسی نمی

گیری درباره که نه تنها نتوانیم برآورد درستی نسبت به وضعیت حال داشته باشیم، بلکه در خصوص تصمیم

 2 آینده نیز دچار مشکل بشویم.
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 مصاحبه با حسین آمره، مدیر مرکز مطالعات اقتصاد کاربردی دانشگاه تهران 
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 منطقه یکشورها در یبازرگان زنانیرا کم تعداد -4-7-1

افراد منتخب مطابق دستورالعمل بر اساس فرآیند انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی، 

مربوطه مراحل گزینشی مختلفی را طی خواهند کرد و آزمون و مصاحبه زبان انگلیسی، آزمون تخصصی و 

ای های الزم، افراد در کمیتهبعد از دریافت استعالم .شودبرگزار میمصاحبه اولیه در سازمان توسعه تجارت 

متشکل از رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع، رییس مرکز نوسازی، رئیس 

گیرند و همچنین اطالعات عمومی و تخصصی اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون مورد مصاحبه و بررسی قرار می

های الزم، برای فعالیت در صورت وجود قابلیت و توانمندی گیرد و نهایتاًو برنامه این افراد مورد بررسی قرار می

 1.گیرددر کشورهای هدف به عنوان رایزن بازرگانی، اعزام صورت می

آموزشی  هایشوند، عالوه بر گذراندن دورهافرادی که به عنوان رایزن بازرگانی به کشورهای هدف اعزام می

سعه بازارهای مرتبط با فعالیت بازرگانی، ملزم به گذراندن شش ماه تا یک سال دوره کارورزی در معاونت تو

ز این در اصادراتی سازمان توسعه تجارت و کار در میز مربوطه کشورهای هدف هستند. اما افرادی که پیش 

ها ی، انجمنها، بخش خصوصد و باید با اتاقاند، از گذراندن این دوره معاف هستنمیز کشور هدف خدمت کرده

این کشورها  و صادرکنندگان عمده به کشورهای هدف در ارتباط باشند و مشکالت و موانع صادرات و تجارت با

 .زام قرار گیرندرا بررسی کنند تا تجربه و اطالعات الزم در مورد کشور هدف را به دست آورند و در مراحل اع

، عراق، رایزن بازرگانی در کشورهای چین، روسیه 7رفت در حال حاضر ایران تنها همانگونه که ذکر آن 

اند هدف اعزام شده به کشور (1400) امسالنفر از این رایزنان  5افغانستان، عمان، آذربایجان و ارمنستان دارد. 

 است. تنها در دو کشور عراق و افغانستان رایزن بازرگانی داشته 1399سال در و ایران 
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ای است که عمالً سازمان توسعه تجارت اختیار و قدرت چندانی فرآیند انتخاب و اعزام رایزانان بازرگانی بگونه

های مدنظر سازمان در  فرآیند برای انتخاب رایزن بازرگانی ندارد و با استعالمات انجام شده بسیاری از گزینه

شوند که دانش، درایت و تجربه کافی را در خاب میشوند و معموالً افرادی انتاخذ مجوز و استعالم حذف می

ها و بخش خصوصی هستند که در انتخاب رایزنان های اقتصادی سایر وزارتخانهاین زمینه ندارند و معاونت

 1نقش کلیدی دارند.

ن ث شده تا فعاالدر کنار مشکالت گفته شده، تعداد کم و یا نداشتن رایزن بازرگانی در بسیاری از کشورها باع

های اقتصادی بسیاری از کشورها ها و فرصتاقتصادی و بخش خصوصی درک درست و دقیقی از موقعیت

رت با کشورهای )حتی همسایگان ایران( نداشته و با عدم شناخت کافی از قواعد، قوانین، حقوق و الزامات تجا

 بهره بمانند.با ظرفیت باالی تجاری، از این فرصت بی

سازمان توسعه تجارت ایران، وجود یک رایزن بازرگانی در کشور هدف تغییر چندانی در  به اعتقاد کارشناسان

ای در روابط تجاری ایران با سایر کند و نباید انتظار تغییر قابل مالحظهتجارت ما با آن کشور ایجاد نمی

بخش قابل  شودکشورها، در صورت فرستادن یک رایزن بازرگانی داشت. اگر کشوری مثل ترکیه موفق می

ای رایزن بازرگانی مجرب و حرفه 20توجهی از بازار عراق را طی چند سال تصاحب کند، به جهت اعزام بیش از 

 2به این کشور است.
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 های صادراتی سازمان توسعه تجارتقمصاحبه با غالمرضا وحدت منش، رئیس گروه مشو 
2

 مصاحبه با الهام حاجی کریمی، دبیر میز اوراسیا سازمان توسعه تجارت 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – آفرینی سازمان توسعه تجارت در تجارت با کشورهای منطقه و موانع پیش روی آنبررسی نقش

 

44 

 

 یتجار یهاتوافق موضوعات با آشنا و متخصص یانسان یروین کمبود -5-7-1

ارت خارجی و عدم تخصیص منابع ها به مقوله تجکنار گذاشتن ایران از اقتصاد جهانی، نگاه غیرمسئوالنه دولت

های مربوطه الزم برای آموزش نیروهای مورد نیاز، فقدان شفافیت در فرآیند جذب کارکنان نهادها و سازمان

سبب جاماندن بدنه کارشناسی و تخصصی کشور از سیر تحول بسیاری از موضوعات و مقوالت تخصصی در 

های متولی تجارت خارجی کشور با رشناسان دستگاهناآشنایی قاطبه کا 1حوزه تجارت خارجی شده است.

های چندجانبه که بسیاری از مقوالت آن نیز جدید نامهنظامات و قواعد حاکم بر تجارت خارجی و موافقت

هستند، معضلی جدی و مانعی بلند برای ورود فعاالنه کشور به این حوزه است. این ناآشنایی سبب شده است 

ها و نهادهای های تجاری که از قضا دستگاهت مرتبط با تجارت خارجی و موافقتنامهدر طیف وسیعی از موضوعا

، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت امور خارجه و غیره را صنعت، معدن و تجارتمتعددی نظیر وزارت 

جرای ها در پیشبرد و اها مانع مشارکت جدی و موثر آنسازد، ضعف بدنه کارشناسی دستگاهدرگیر خود می

ها گرفته تا ها گردد. ضعف نیروی کارشناسی از بدو کار و آغاز مذاکرات برای عقد موافقتنامهاین موافقتنامه

گیر دارد. این جا محسوس بوده و حضوری همهها، همهسازی و اجرا و نظارت و پایش موثر بر عملکرد آنپیاده

ت نیروی انسانی کافی و وافی و ناآگاهی مدیران مشکل قبل از هرچیز ناشی از غفلت از امر آموزش در تربی

سازی انسانی است به عنوان ها از اهمیت این موضوع و ضرورت تخصیص منابع کافی برای ظرفیتدستگاه

 شرط موفقیت در این حوزه است.پیش

تجاری  که تجربه همراهی با هیاتهای بازرگانی یکی از کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهشبه گفته یکی از 

ایران به کشور اندونزی و پاکستان را داشته است، ضعف باالی متخصصان و کارشناسان کشور در مذاکرات 

؛ بطوریکه طرف رسیدکننده تجاری این مسئله کامال مشهود و قابل لمس به نظر میهای مذاکرهمابین هیاتفی
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 روهای تجاری در افق پیشکارهای پیشنهادی برای انعقاد و پیشبرد موافقتنامه(، برنامه عمل، راهبردها و راه1398زاهدطلبان، علی ) 
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ل و فنون مذاکره بوده و با دقت الزم بر سر ها مسلط به قوانین و مقررات تجاری و اصومقابل و کارشناسان آن

کردند اما در طرف ایرانی حتی در اصول پایه و اساسی هم تسلط و زنی میمسائل ضروری مذاکره و چانه

و طرف مقابل هرچه نداشت غالباً در مذاکره حرفی برای گفتن طرف ایرانی آشنایی الزم وجود نداشت و 

 1شد.گفت پذیرفته میمی

تعدادی از نیروهای سازمان توسعه تجارت این بنا به گفته یکی از روسای سابق سازمان توسعه تجارت، عالوه بر 

که است  درحالیاین اند؛ ها، جذب سازمان شدهدر روزهای آخر یکی از دولت کردن فرایند مناسب،بدون طی

فعالیت در  همین مسئله و تهشاز اقتصاد و تجارت ندا مناسبی نیروها درک و دانش و تجربهاین ها از برخی

های فراوانی همراه را با چالش سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمانی تخصصی در حوزه تجارت خارجی کشور

 2.است کرده

 نیمسئول نیدر ب آن به یجد التزام عدم و یخارج تجارت نداشتن تیاولو -6-7-1

ی مسئولین نگاه تزئینی و غیرباورمندانه ریشه بسیاری از مشکالت مربوط به تجارت خارجی کشور در حقیقت به

گردد. این مساله برمی ایویژه تجارت منطقهبه ضرورت توسعه تجارت، به و مقامات سیاسی و تجاری کشور

های آن در جهان معاصر است. ها، الزامات و بایستهها از موضوع و ضرورتخود ناشی از عدم درک صحیح آن

جا حضوری گسترده و درعین حال مکتوم و ه از آغاز تا فرجام نهایی همهاین چالش همچون اتمسفری است ک

سازد. ناپیدا دارد و اولویت نداشتن این موضوع نزد مسئولین مربوطه در اثنای کار به صد زبان خود را آشکار می

رفی های مذاکراتی به علت عدم اخذ مجوز سفر، حذف اعضای موثر تیم مذاکراتی معتعویق پی در پی نشست

جز ای نتیجهساختن آن که تشریفاتی شده برای اخذ مجوز و تقلیل شمار هیات رسمی ایران گاه به یک نفر و 

                                                                                                                                                        
 
 های بازرگانیاس موسسه مطالعات و پژوهشکارشنزاهدطلبان،  مصاحبه با علی 2
2

 )به نقل از یکی از روسای سابق سازمان توسعه تجارت( های بازرگانیکارشناس موسسه مطالعات و پژوهش مصاحبه با حسن ثاقب 
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های شمار چالشای کوچک از بیآبروریزی و ایجاد شرمساری نزد طرف مقابل نتیجه دیگری ندارد، نمونه

ز جدی نبودن موضوع برای ایران آگاه ها را اهای مقابل باز کرده و آنعملیاتی است که مشت ما را نزد طرف

 1سازد.می

 یعیطب ،یمل دیآن در اقتصاد و تول تیو اهم یکشور به تجارت خارج نیبا توجه به عدم باور و التزام مسئول

ها سازمان توسعه تجارت است، باور و آن نیتراز مهم یکیحوزه که  نیا یمتول یهااست به نهادها و سازمان

 2ته باشد.وجود نداش یاعتماد

 هادستگاه نیب تیو مسئول فیو تداخل وظا یفقدان وحدت فرمانده -7-7-1

ایف های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در این حوزه، سلب وظیکی از چالش

آموزش  هایی مانند جهاد کشاورزی، نیرو، درمان وهای تجاری در وزارتخانهسیاستگذاری و اعمال سیاست

 و غیره است. پزشکی

تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب »برای مثال طبق قانون 

 را گیری در این حوزهسیاستگذاری و تصمیم «انتزاع»موسوم به قانون  «مجلس شورای اسالمی 24/11/1391

این امر موجب چندپاره  3طا شده است.سلب و به وزارت جهاد کشاورزی اع صنعت، معدن و تجارتاز وزارت 

شدن مسئولیت سیاست تجاری کشور شده است و تا کنون مشکالت فراوانی را در این حوزه و بویژه در مورد 

 های تجاری با کشورهای منطقه برای سازمان توسعه تجارت ایجاد کرده است.توافق
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 های بازرگانیمصاحبه با علی زاهدطلبان، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش 
 زمان توسعه تجارت ایرانمصاحبه با محمدرضا مودودی، رئیس سا 2
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گانه در شورای هماهنگی سران قوا برای سه گرچه این قانون فعالً بنا به تصمیم و تدابیری که سران قوای

اند، موقوف االجرا شده است، اما حل و فصل قطعی این مشکل مستلزم مدیریت شرایط تحریم اتخاذ نموده

 1اصالح قانون مذکور خواهد بود.

ن و کند شد ها  و تداخل وظایف از جمله عواملی است که منجر به ناکارآمدیپراکندگی اختیارات و مسئولیت

ا از شود و اعتماد به نفس و دقت الزم رریزی میهر سیستم و دستگاهی در جهت سیاستگذاری و برنامه

 کند. سازی و نگاه بلندمدت سلب میکارگزاران برای افق

ت، معدن صنعبه گفته کارشناسان سازمان توسعه تجارت بارها پیش آمده که سازمان توسعه تجارت و وزارت 

ورهای کی از ارکان کلیدی سیاستگذاری تجاری کشور در توافقات تجاری خود با کشبه عنوان ی و تجارت

رارداد مورد قاند اما بعد از گذشت مدتی از سوی کشور طرف ای را به کشور هدف دادههمسایه امتیازات تعرفه

اهماهنگی که تصویر اند که صادرات یا واردات کاالی موردنظر در ایران ممنوع شده است. این نانتقاد قرار گرفته

این نگاه  سازد منجر به غالب شدنثباتی از ایران برای کشورهای منطقه در حوزه تجارت مینامتعادل و بی

عتمادی اتواند شریک مطلوب و مورد شود که کشورمان قادر به اجرای تعهدات خود نیست، بنابراین نمیمی

  ها و عقد توافقات بلندمدت تجاری باشد.برای همکاری

مصداق این موضوع توافق تجارت محدود ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا است که بعد از عقد توافق و شروع 

اجرای تعهدات داده شده از سوی دو طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی در ایران واردات برخی کاالها را 

خاطر کشورهای عضو این اتحادیه شده  های آن را باال برده و موجب انتقاد شدید و رنجشممنوع و یا تعرفه

 2بود. 
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گیری در حوزه تخصصی مربوط به هر وزارتخانه امری مفید و عاقالنه باشد اگرچه اعطای اختیارات و تصمیم

های آن، نیاز است اما با توجه به ساختار فعلی کشور و جایگاه سازمان توسعه تجارت و وظایف و مسئولیت

یری در حوزه تجارت به چند وزارتخانه برطرف و سازوکاری جایگزین برای آن گپراکندگی اختیارات تصمیم

 تهیه و تدوین شود که از  ناکارآمدی و کند شدن ابزارهای سازمان توسعه تجارت جلوگیری شود.

 گیریجمع بندی و نتیجه -8-1

 یابزارها و اراتیتاخ ازمندین خود شده نییتع اهداف به یابیدست و موثر نقش یفایا یبرا یسازمان و نهاد هر

 و نهاد چیه یبرا الزم یابزارها و اراتیاخت بدون فیوظا موثر انجام و اهداف به دنیرس قتیحق در. است الزم

. هستند شکست به محکوم مناسب یابزارها و اراتیاخت بدون هایاستراتژ نیبهتر. ستین ریپذامکان یسازمان

 ییشعارها به منجر تینها در شده مشخص اهداف به دنیرس یبرا الزم یابزارها و اراتیاخت نگرفتن درنظر

 .دارند تیواقع با اریبس یافاصله که شودیم

نهاد متولی سیاستگذاری تجاری در هر . سیاستگذاری تجاری نیز نیازمند اختیارات و ابزارهای الزم است

های دخیل در تجارت سازمانکشوری در صورت داشتن جایگاه بین سازمانی و تعامل سازنده با دیگر نهادها و 

گیری از دیگر نیازهای نهاد متولی استقالل و ثبات تصمیم. تواند به اهداف خود نائل شوداست که می

 .سیاستگذاری در حوزه تجارت است

با ادغام مرکز توسعه صادرات، مرکز تهیه و توزیع کاال و معاونت  1383سازمان توسعه تجارت ایران در سال 

ریزی، جی وزارت بازرگانی ذیل وزارت بازرگانی تاسیس شد و ماموریت آن سیاستگذاری، برنامهبازرگانی خار

 پشتیبانی، توسعه و تسهیل در امر تجارت خارجی کشور بود.
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ها، اطالع های تولیدی و افزایش توانمندی آنتوسعه تجارت خارجی و رشد صادرات غیرنفتی، توسعه بنگاه

و ارائه تسهیالت و کمک به توسعه  قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت رسانی تجاری، تهیه و تنظیم

 اساسنامه آن هستند. 4ترین وظایف سازمان توسعه تجارت بر اساس ماده صادرات از جمله مهم

با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولی تجارت خارجی 

 .منتقل شد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهداف بهها ماموریت ،حفظ وظایف کشور با

تعیین شده برای ایفای نقش موثر و دستیابی به اهداف  مانند هر نهاد و سازمان دیگری سازمان توسعه تجارت

ت، دفتر ترین ابزارهای سازمان توسعه تجاراست. مهم قانونی دارای اختیارات و ابزارهای ،خوددر اساسنامه 

های صادراتی، اعزام رایزنان بازرگانی و عقد قراردادها و مقررات صادرات و واردات، سامانه جامع تجارت، مشوق

 .توافقات تجاری هستند

ابزارهای سازمان توسعه تجارت در طولیان سالیان گذشته به نوعی کارایی خود را به دالیلی از جمله انتقال به 

)دفتر مقررات صادرات و واردات(، مشکالت و نواقص فنی )سامانه عدن و تجارت صنعت، محوزه ستادی وزارت 

های صادراتی و رایزنان بازرگانی( و نیاز به اخذ مجوز از دیگر جامع تجارت(، عدم تخصیص بودجه کافی )مشوق

 .اندای( از دست دادههای منطقهنهادها )عقد قراردادها و توافقات تجاری و پیوستن به اتحادیه

کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص، اولویت نداشتن تجارت خارجی کشور و فقدان وحدت فرماندهی و 

و  روی سازمان توسعه تجارت برای ایفای نقش موثریکپارچگی در حوزه تجارت خارجی کشور از موانع پیش

 باشند.می شده در اساسنامه سازمانرسیدن به اهداف ترسیم 


