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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

است که در هایی ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه

 شود.اندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 های اندیشکده، مطرح کنند.یر فعالیتو پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. «یاقتصاد مقاومت»رهبر معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور 

 یگاز صادرات یبها افتیدر وهیش رییدر تغ هیروس دیجد میتصم یبررسـ

 تولید و تجارت گروه موضوعی: 

 کارشناسی نوع گزارش:  

 140103300 شناسه:  

 29/03/1401 تاریخ انتشار:  

 سیدحسن محفوظی موسوی تهیه و تدوین:  

   

   

   

   

  

 یتجار یوب حکمرانمطل یکشور و ارائه الگو یتجارت خارج یشناسبیآس

 یاتوسعه تجارت منطقه یدر راستا

 تولید و تجارت گروه موضوعی: 

 پژوهشی نوع گزارش:  

 140012330 شناسه:  

 25/12/1400 تاریخ انتشار:  

 محفوظی موسویحسن  سید تهیه و تدوین:  

 

محمدی، محمدمهدی فامیل همکاران:

اهلل مفرد، روحمصطفی سلیمی

مهدوی، رضا سهرابی، فردین 

 کریمی، سید محمدرضا موسوی

 محمدمهدی یزدانی مدیر مطالعه: 

 رعیامحمد امینی ناظر علمی:  
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  خالصه مدیریتی

ضر کشور حاکی از آن است که در حال حابررسی وضع موجود فضای حاکم بر حکمرانی بخش تجارت خارجی 

اطق آزاد من یعال یشورا، ینفت ریتوسعه صادرات غ یعال یشورا نهاد دولتی و حاکمیتی از جمله 25بیش از 

ه سازمان توسع ،یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا، بازار میستاد تنظ، یاقتصاد ژهیو و یصنعت-یتجار

زارت امور ومرکزی، سازمان امور مالیاتی، معاونت دیپلماسی اقتصادی تجارت، گمرک، اتاق بازرگانی، بانک 

گیری و اجرای های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در امر سیاستگذاری، تصمیمخارجه و نمایندگی

 قوانین و مقررات این بخش از حکمرانی کشور نقش مستقیم و غیرمستقیم دارند.

نامه مرتبط با تجارت خارجی در کشور به تصویب قانون و آیین 35بیش از  های گذشتهاز سوی دیگر طی سال

، 1373نامه اجرایی آن مصوب و آیین قانون مقررات صادرات و وارداتتوان به رسیده است که به عنوان مثال می

، قانون 1392، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1391نامه اجرایی آن مصوب قانون امور گمرکی و آیین

 ساله توسعه اشاره کرد.های پنجو قوانین برنامه 1395های توسعه کشور مصوب احکام دائمی برنامه

رویه مختلف صادراتی در کنار  6رویه مختلف وارداتی و  9ها، در حال حاضر نامهبر اساس این قوانین و آیین

الملل، پست سیاسی، مرسوالت پست بینهای بسته پیک سیاسی و هایی همچون رویه کاالی مسافری،رویه

بری( در قوانین صادرات، واردات و مبادله های آزاد، وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری و کابوتاژ )کرانفروشگاه

م( و گا 20کاالی کشور تعریف شده است که این شرایط، مراحل متعدد و مختلفی را جهت صادرات کاال )

 ه است.گام( پدید آورد 36واردات کاال )

توان بیان داشت که ویژه تجارت با  کشورهای منطقه، میشناسانه به تجارت خارجی کشور بهبا نگاهی آسیب

، «واحد اراستگذیفقدان س»  ،«نیتعدد و تداخل قوان»از جمله  ییهابیبا آس یحوزه تجارت خارج یحکمران

تداخل » ،«یآن یریگمیتصم»، «هدفمند ریغ یگذارتعرفه» ،«یدر اسناد باالدست یتجار یهااستیفقدان س»

 روبرو است.« صادرات یدستور یارزشگذار»و  «یمجر ینهادها تیمسئول

ارزش  ایوجه  انتقال انیجر اوالً انتقال است: انیدو جر یدارا یهر معامله اقتصاداز سوی دیگر به طور کلی 

انتقال کاال  انیجرنیاً ثا ی دارد ومبادالت مال یو سازکارها هارساختیزکه نیاز به  به فروشنده( داریکاال )از خر

 ونقل و خدمات مربوط به آن است.حمل هایزیرساخت مستلزم توسعهکه  (داری)از فروشنده به خر

 روش مختلف وجود دارد. 6لی کالملل، به طور های پرداخت در تجارت بیندر مبادالت مالی و شیوه
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 المللهای پرداخت در تجارت بینشیوهنمودار الف. انواع مبادالت مالی و 

 هابیش از سایر روشحساب باز  یاو حواله پرداختشیپ یاحوالههای با توجه به شرایط فعلی کشور، روش

مختلف  یرهادر کشو یعمدتا به کمک شبکه صراف یارز یهاحواله نی. اشودیاستفاده م یرانیتاجران ا توسط

در مبادالت مالی  ادهمورد استف یارز یهاسامانه قیاز طر ،محدود یز شبکه بانکاز موارد با استفاده ا یو در برخ

 .شودتجارت خارجی مدیریت می

 

 المللنیتجارت ب یدر مبادالت مال یارز یهاسامانهنمودار ب. 
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های پرداخت در تجارت خارجی سازی روشهایی جهت توسعه و متنوعهای گذشته تالشبا این حال طی سال

 یپول یهامانیپ» تیاستفاده از ظرفشورهای منطقه انجام شده است. نمونه این اقدامات ویژه در تعامل با کبه

ه البته کبوده است « چین»و « هروسی»، «پاکستان»، «عراق»، «ترکیه»از جمله  هدف یبا کشورها «دوجانبه

کیه نیز پس جز پیمان پولی دوجانبه ایران با ترکیه، سایر موارد عملیاتی نشد. پیمان پولی دوجانبه ایران و تربه

 یرو شیپ یمختلف یهاکه چالش دهدینشان مها نامهتفاهماز گذشت چند ماه متوقف شد. بررسی تجربه این 

 :است ریها به شرح زآن نیه مهمترابزار قرار دارد ک نیتوسعه ا

 بودن پیمان پولی دوجانبه با شرایط تحریمی؛ این موضوع سبب شد که با افزایش دامنه نامتناسب

 بست برسد.بن ها، عمال پیمان پولی دوجانبه بهتحریم

 و  ییوروی یحسابدار ستمیسهای پولی دوجانبه به کمک های نوین پیمانعدم استفاده از روش

یان دوره ، تسویه پایمل یارزها ینرخ برابر دیتورم و نوسان شدهمچنین ناترازی تجاری سبب شد که 

 پیمان پولی دوجانبه را با مشکل روبرو کند.

 ای، تجارت ریالی است؛ به این معنا که تاجر )خریدار(های مبادله مالی در تجارت منطقهیکی دیگر از روش

تواند به ناپذیر میاگرچه این روش به عنوان روشی تحریم استفاده کند. الیز رپرداخت وجه تجارت از ار یبرا

نبود سازوکار »، «عدم ارزآوری»هایی نیز به همراه دارد که توسعه تجارت کشور با منطقه کمک کند اما چالش

 الیر یباال تبه تجاراستفاده از آن منوط بودن »و « منطقه یموجود در کشورها الیحجم نامعلوم ر»، «قانونی

 ها هستند.مهمترین این چالش« کشورها ریبا سا

نیز یکی دیگر از  یمبادالت مال لیتجارت متقابل و تهاتر با هدف تسه تیاستفاده از ظرفها، در کنار این روش

ای شود. با وجود تواند سبب توسعه تجارت منطقهطور ویژه میهای پرداخت در تجارت خارجی است که بهروش

 انعقاد»توان به کمک راهکارهایی از جمله هایی در سر راه گسترش استفاده از این روش، با این حال میچالش

ایجاد »، «یو مهندس ینه تهاتر از کاال به حوزه خدمات فندام شافزای»، «متقابل دیبلندمدت خر قراردادهای

بورس  یر صادراتدر تاال یاعتبار هیبا تسو نقدی معامالت سازوکار از استفاده»و « چندجانبه یسازوکار تهاترها

 استفاده از شیوه تهاتر را گسترش داد.« و زیرساخت اتاق پایاپای آن رانیا یکاال

ت بسیار باالیی نیز از اهمی و حمل و نقل کاال تیترانز یسازکارهای، زیرساخت و در کنار زیرساخت مبادالت مال

بی کشور بندر جنو 11بندر شمالی کشور و   6، ظرفیت 1399در تجارت خارجی کشور برخوردار است. در سال 

ری شده ارگیمیلیون تن در بنادر ایران تخلیه و ب 130میلیون تن بوده است که از این مقدار،  240مجموعا 

ونقل دریایی کشور به شرح زیر های مهم حملدرصد تجارت خارجی کشور است. برخی از شاخص 88است که 

 است:
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  روز. 1.2کیه با روز است؛ در مقایسه با امارات و تر 2.4ایران  مدت زمان توقف ناوگان در بنادرمتوسط 

  ال؛س 23پیما با متوسط عمر فروند نواع کشتی اقیانوس 300وجود 

 ( امتیاز شاخص پیوستگی کشتیرانیLSCI )31  170ا بامیتاز و چین  61که در مقایسه با ترکیه با 

تعداد . 2ها، . تعداد کشتی1دهد. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه یعنی وضعیت نامناسبی را نشان می

 تیظرف. 4، وجود دارد یرانیکه به مقصد آنها خط کشت ییکشورها تعداد. 3ی، رانیخطوط کشت

 TEU استاندارد نریحمل کانت تیظرف. 5و  TEUاستاندارد  نریبر اساس واحد کانت یکشت نیبزرگتر

 .توسط کل ناوگان

 هیباال بودن کرای، رانکشتی خطوط ونقل دریایی کشور عبارت است از: کمبودهای بخش حملمهمترین چالش

 کاال. یمخازن نگهدار تیاعدم کفو  بار مهیباال بودن نرخ بی، رانیشرکت کشت یحمل از سو

 1399سال  انیطول خطوط راه آهن تا پاونقل ریلی کشور حاکی از آن است که های حملبررسی زیرساخت

 شرق و غرب و دود که شویمحسوب م یآن خط اصل لومتریک 12000که  ه استدیرس لومتریک 18000به 

رخس، س یآهن از سمت شرق در مرزهاراهمتصل کرده است. خطوط  گریکدیشمال و جنوب کشور را به  یایدر

و جلفا  یزرا یبه خطوط آهن ترکمنستان، افغانستان و پاکستان و از سمت غرب در مرزها رجاوهیدوغارون و م

امام  ،ییرجا دینوب تا بنادر شهجو در  رآبادیدر شمال تا بندر ام نیهستند. همچن متصل هیآهن ترکبه راه

 قیاز طر رانیا یدرصد تجارت خارج 5کمتر از  ،یبه لحاظ وزن نیبا وجود ا .اندافتهیو خرمشهر امتداد  ینیخم

 .شودیراه آهن انجام م

برابر کمتر  6ونقل زمینی است و مصرف سوخت آن تا ترین شیوه حملونقل ریلی ایمنباتوجه به اینکه حمل

است  یپهناور یکشورها یقطع یهااستیآهن همواره از ستوسعه راهکمتر از حمل آن از طریق جاده است، 

 ست.ا، شرایطی که مشابه شرایط ایران دارند گریکدیاز  یادیآن فاصله ز یدیو تول یتیکه مراکز جمع

 یمال نیتام، یلیو ناوگان ر هارساختیکمبود زونقل ریلی در کشور عبارت است از: های حملمهمترین چالش

 .یورو بهره تیریمدو 

ای، با حدود ونقل جادهای به عنوان دیگر زیرساخت حملونقل جادهل ریلی، حملونقدر کنار زیرساخت حمل

رد. درصد در تجارت خارجی کشور دا 7میلیون تن صادرات و واردات از مرزهای زمینی، سهمی حدود  11

 یهااخترسیز نییپا تیفکشور عبارت است از: کی یاموجود در بخش حمل و نقل جاده یهاچالش مهمترین

، وجود ناوگان مازاد، دارخچالی یهاونیو کام نرهایکمبود تعداد کانت، هاها و آزادراهو کمبود بزرگراه یاجاده

 .شرکت محور یساختار راننده محور بجاو  نییپا یوربهره، ناوگان یفرسودگ
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ال کاال انتق یآن سرعت باال یاصل تیونقل است که مزحمل یهاوهیاز ش گرید یکنیز ی ییحمل و نقل هوا

 نیبا ارزش افزوده باال و همچن مت،یقحجم گرانمحصوالت سبک و کم ینقل براوحمل وهیش نیاست. ا

است که  یالمللنیفرودگاه ب 9و  ییفرودگاه مرز هوا 26 یدارا رانیمناسب است. ا یمحصوالت فاسدشدن

 ییحمل و نقل هوا زانیم 2020.  در سال رندیتجارت کاال با خارج از کشور مورد استفاده قرار بگ یبرا توانندیم

 یهاچالش نیمهمتر ،ییناوگان هوا یو فرسودگ کمبودبوده است.  لومتریتن ک 150،000برابر  رانیکاال در ا

 .شودیعنوان م یینقل هواوحمل

 به شرح زیر است: 1399ی کشور طی سال شده در تجارت خارجدرصد حجم بار حمل

 

 1399شده در تجارت خارجی کشور طی سال بار حملنمودار پ. درصد حجم 

برابر  11که  بردیمروز زمان  5 نیانگیبه طور م رانیا یعبور کاال از مرزهابه طور کلی در زمینه ترانزیت کاال،  

ضا  شتر یب سازمان همکار  یاز اع صاد    یپردرآمد  سعه اقت شورها  شتر یبرابر ب 1.6و  یو تو سو  یاز ک م به مو

 یاز اعضتتا شتتتریببرابر  1.1و  4.6 بیبه ترت زین رانیا یتردد از مرزها نهیاستتت. عالوه بر زمان، هز انهیخاورم

صاد    یسازمان همکار  سعه اقت شورها  OECD یو تو سط     انهیخاورم یو ک ست.  بطور متو صد از زم  31ا ان در

 شود. یم یمرز یو انتظار در صف گذرگاهها یصرف انجام امور مرز تیترانز یها ونیسفر کام

س  شان م  هایبرر سازمان  ،یگمرک دهیچیپ نیو قوان ندهایکه فرآ دهدین  ،یمرز یهاانهیدر پا یمتول یهاتعدد 

ناوگان در پشت   مدتیتوقف طوالن لیدال نیسوخت داخل با خارج، مهمتر  متیو تفاوت ق یتجار یاستها یس 

اداره  نه،یاستتتاندارد، قرنط نشتترکت نفت، گمرک، ستتازما ،یمرزها هستتتند. در حال حاضتتر ستتازمان راهدار 

صاد  تیامن سیگذرنامه و پل سازمان  یاقت ستند که هر کدام     یهااز جمله  ضر در مرز ه ناوگان را  توانندیمحا

زمان  جهی. در نتکنندیعمل م فیضتتع زیدر ارائه خدمات ن ،یها عالوه بر ناهماهنگستتازمان نیمتوقف کنند. ا
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 .شودیم یدر مرز طوالن هاونیتوقف کام

ساخت      شور از منظر حکمرانی، زیر ضعیت فعلی تجارت خارجی ک ساخت و ونقل در های حملهای مالی و زیر

ویژه تجارت با کشورهای منطقه که طبق اسناد باالدستی مجموع سبب شده است که تجارت خارجی کشور، به

ر این د 1399ه باشتتد. برخی آمار مربوط به ستتال از اهمیت باالیی برخوردار استتت، وضتتعیت مناستتبی نداشتتت

 خصوص به شرح زیر است:

  میلیارد  1150میلیارد دالری به بازار  20.4صتادرات   هیهمستا  یکشتورها  واردات از بازار رانیستهم ا

 درصد است؛ 1.8دالری کشورهای منطقه است که تنها 

  و  ی امارات، روستتتیه، ترکیهدر ارزش دالری صتتتادرات غیرنفطی در منطقه پس از کشتتتورها 5رتبه

 عربستان؛

   در ستتترانه ارزش صتتتادراتی غیر نفطی در منطقه پس از کشتتتورهایی مثل قطر، کویت و         11رتبه

 ارمنستان؛

   ا سهم  باز کل صادرات تولیدی کشور، در مقایسه     شرفته یپ یهایفناوردرصدی از صادرات    0.8سهم

 درصدی روسیه؛ 11.5درصدی ترکیه و  2.8

  روسیه؛ 99ترکیه و  44شاخص سهولت تجارت فرامرزی ایران در مقایسه با رتبه  123رتبه 

  ترکیه؛ 47امارات و  11شاخص عملکرد لجستیک ایران در مقایسه با رتبه  64رتبه 

های تجارت خارجی در مقایسه با کشورهای منطقه، شود، ایران در بسیاری از شاخصهمانگونه که مشاهده می

سبی از خ  ساختی در حوزه مبا       عملکرد منا سعه زیر ست که مهمترین دلیل آن عدم تو شان نداده ا دالت ود ن

 مالی و ترانزیتی و همچنین حکمرانی پیچیده و بعضا متناقض در حوزه تجارت خارجی است.

های گذشتتته برخی اصتتالحات نهادی و ستتاختاری جهت رفع این مشتتکالت و غلبه بر  با این وجود طی ستتال

 ها اشاره کرد:توان به مهمترین آنه شده است که میها صورت گرفتچالش

ات، توسعه صادراین اقدام که با هدف  ی؛اقتصاد ژهیو و یصنعت-یمناطق آزاد تجاراحداث  .1

طق جهان در ایران مشابه بسیاری از منا در امور واردات و صادرات لیو تسه یتجارت خارج شیافزا

ند و بیش از انجام شد، تا کنون طبق آمارها نتوانسته است نقش موثری در بهبود صادرات کشور ایفا ک

ست طی اآنکه بتواند صادرات را تسهیل کند، واردات را رونق بخشیده است که در نهایت سبب شده 

 ردات بیش از صادارت باشد.اهمواره تراز تجاری و 1397الی  1392های سال

با این اقدام  ؛وزارت صنعت، معدن و تجارت لیدر بخش صنعت و تشک یادغام وزارت بازرگان .2

 تیریو نبود مد ریگمیتصم یتعدد نهادهاکه تجربه آن در بسیاری از کشورها تکرار شده بود، عمال از 

 ماتیاتخاذ تصم یرا برا نهیزمجلوگیری شد و کشور،  تولیدی و صادراتی یهاواحد در هر بخش
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دهد. البته در حال حاضر همچنان برخی تصمیمات فرانهادی، کاهش می یمتناقض و برخالف منافع مل

 متناقض بسیاری از قوانین و مقررات کشور در حوزه تولید و تجارت خارجی است.

 شیب یاسالمپس از انقالب  ؛مختلف یو آزاد با کشورها یحیتجارت ترج یهاموافقتنامهانعقاد  .3

اری از این . با این حال بسیمنعقد شده است یخارج یو کشورها رانیا انیم یتوافقنامه تجار 158از 

بررسی وضعیت کشورهای عمده طرف تجارت با . ها در حال حاضر عمال متوقف شده اندموافقتنامه

مابین های فوق بدون در نظرگرفتن مؤلفه حجم تجارت فیایران حاکی از  آن است که انعقاد موافقتنامه

ترتیب مربوط به کشورهای امارات یشترین حجم تجارت )مجموع واردات و صادرات( بهبدو کشور است. 

رغم حجم باالی تجارت با کشورهای راق تعلق دارد. اما بهمتحده عربی، چین، ترکیه، کره جنوبی و ع

منعقد نشده  امارات متحده عربی و عراق، تاکنون هیچگونه موافقتنامه بازرگانی و یا گمرکی با آنها

 .ها بسیار اندک استاست. همچنین با کشورهای چین و ترکیه، تعداد موافقتنامه

ها اگرچه موجب اندازی این سامانهراه ی؛ه جامع گمرکجامع تجارت و سامان یهاسامانهاندازی راه .4

ی، گمرک یاندهیدر فرا عیتسری، گمرک یندهایو نظارت بر فرا شیو فراهم شدن امکان پا تیشفاف جادیا

مچنان هشده است اما  کاهش مفاسد از جمله قاچاقو  اطالعات عیو تجم یانسان یهاکاهش دخالت

ها و اسناد و ضعف در نشدن بسیاری از فرماز دخالت باالی نیروی کارگزار، عدم یکپارچگی، الکترونیک

 برد.گیری مناسب اطالعات رنج میتقاطع

 1360این ستاد در سال ؛ وزارت امور خارجه یخارج یروابط اقتصاد یستاد هماهنگتشکیل  .5

ر سازوکا کیاتخاذ و با هدف  کشور یدر روند تجارت خارج یگو چنددست یناهماهنگو به دلیل 

با گذشت  در حال حاضر وتاسیس شد.  کشور یتجارت خارج یمتول ینهادها انیکننده مهماهنگ

 تیضعو یوزارت امور خارجه، بررس یخارج یروابط اقتصاد یستاد هماهنگ سیسال از تأس 40از  شیب

ستاد  دهدیمدت نشان م نیدر طول ا یمتول ینهادها انیم یکشور از منظر هماهنگ یتجارت خارج

رد که از این مسئله عواملی دا خود چندان موفق نبوده است. فیمذکور در تحقق اهداف و انجام وظا

رسانی و ضعف در اطالع»، «عدم تعریف جایگاه حقوقی صحیح و دقیق از ستاد»توان به آن جمله می

های ای سایر دستگاهک و حاشیهمواجهه صرفا دیپلماتی»و « ورنفعان تجارت خارجی کشتعامل با ذی

 اشاره کرد.« کشور با آن

و پس از  1385این ستاد در سال  ؛هیبا عراق و سور رانیا یستاد توسعه روابط اقتصادتشکیل  .6

در حال وزیر وقت عراق از ایران مبنی بر توسعه روابط اقتصادی دوکشور تشکیل شد. درخواست نخست

 شودیم فیجمهور تعر سیمعاون اول رئ لیذ هیبا عراق و سور رانیا یستاد توسعه روابط اقتصادحاضر 

ستاد در  ریحضور دب. از سوی دیگر جمهور را برعهده دارد سیآن سمت مشاور معاون اول رئ ریو دب

 ازیاعتبار و ابزار مورد ن ،یجمهور استیمعاون اول ر یمشاور گاهیجا نیو همچن یسپاه انقالب اسالم

در عراق )و  رانیا یدولت یهاو دستگاه یتیامن یهادستگاه انیم یهماهنگ جادیواحد و ا تیریمد یبرا

دچار تغییراتی شد که به  1400. این ستاد در اسفند سال نهاد قرار داده است نیا اریت( را در اخهیسور

روابط و ستاد توسعه  با عراق رانیا یبط اقتصادروادستور معاون اول رئیس جمهور به ستاد توسعه 

ای کشور های این ستاد در توسعه تجارت منطقهسوریه تفکیک شد. عمده چالشبا  رانیا یاقتصاد
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 اقتصاد محور مقاومت توسعه نقشهریزی نبود سازوکار مشخص برای طراحی و برنامه»عبارت است از: 

کازی با موازی»و « عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در ساختار آن»، «به دلیل تفکیک ستاد دو کشور

 «.هاسایر نهادهای دولتی و حاکمیتی و بعضا تداخل وظایف با آن

 یهاتیاز ظرف یکی ؛مختلف یبا کشورها رانیمشترک ا یاقتصاد یهاونیسیکمتشکیل  .7

وان تحت عن یسازکار ،یخارج یبا کشورها یو تجار یاقتصاد یهایموجود به منظور توسعه همکار

ضر در حال حا جهان است. یکشورها شتریاست که مورد استفاده ب« یمشترک اقتصاد ونیسیکم»

خاب عدم تناسب در انت»کمیسیون مشترک با کشورهای دیگر هستند.  77دستگاه دولتی مسئول  13

، «بندی مناسبهای مشترک و بدون اولویتالی کمیسیونتعداد با»، «کشورها و دستگاه دولتی مسئول

های دولتی مسئول کمیسیون که سبب عدم استمرار در پیگیری توافقات زود دستگاهتغییر زودبه»

از مهمترین « هاخانهنبودن کمیسیون مشترک اقتصادی برای بسیاری از وزارتدر اولویت»و « شودمی

 های این سازوکار است.چالش

در اقتصاد و  یو اصالح آن آثار مثبت یارجبخش تجارت خ یها و موانع موجود در حوزه حکمرانچالش رفع 

به  توانیم آثار نیا نیبه همراه خواهد داشت که از جمله مهمتر یو جهان یاکشور در تجارت منطقه گاهیجا

 :پرداخت ریموارد ز

 ؛یدر حوزه تجارت خارج یریپذینیبشیپ شیافزا 

  ؛و توسعه صادرات یبازار داخل میتنظ یتداخل سازکارهاکاهش 

 ؛منطقه یدر کشورها یهدفمند و هوشمند از فعاالن تجار تیحما 

 یصادرات یدر بازارها یرانیا یکاالها یماندگار شیافزا. 

بخش  یاصالح ساختار و ابزارها شده و بررسی تجربیات جهانی، جهتشناسی انجامبنابراین با توجه به آسیب

 شود:را به طور خالصه راهکارهای زیر پیشنهاد می کشور یتجارت خارج یحکمران

 ؛هامیتحر یبا فرض ماندگار یو قانون مرجع تجارت خارج یسندباالدست هیته 

 ؛کشور یصنعت استیدر س دیو انواع تول یتجارت خارج گاهیجا نییتع 

 ؛یدر تجارت خارج یمبادالت مال یهارساختیاصالح ز 

 ؛یاو سازوکار تهاتر در تجارت منطقه یدولت یهانقش شرکت توسعه 

  ؛یمربوط به تجارت خارج یهاسامانه یسازکپارچهیاصالح و 

 منطقه یبا کشورها یو تجار یاقتصاد یهایهمکار یریگیو پ یزیربرنامه یمسئول اصل نییتع. 
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