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 شود؟مي انونمانع اجراي قمد آكراسي ناكارچگونه بورو

 يند تجارت فرامرزي در ايرانابررسي موردي الكترونيكي كردن فر

 

 

 

 
 

 

 چكيده

هاي ين آن تالش شده اين است كه بوروكراسي در ايران، فاقد ويژگييبراي تبگزارش ادعايي كه در اين 

رسد نظر ميالزم و طبعاً ظرفيت مناسب براي اجراي احكام قانوني ناظر بر اصالح نهادي است. درواقع به

به  «نظام نهادي»طور كلي و به« هادهان»منظور اصالح اي از قوانين كه بههدف قانونگذار از تصويب گونه

از آنها ياد شده است ـ « قوانين ناظر بر اصالح نهادي»با عنوان  گزارشرسند ـ كه در اين تصويب مي

  رسد.تواني دستگاه بوروكراسي، به سرانجام نمينادليل به

رخورداري شود كه عدم بهاي بوروكراسي، اين ادعا تبيين ميضمن شرح ويژگي گزارشدر اين  

 بع، عدم استقرار حاكميتتهبو  هايي ضروري، يكي از موانع اصلي عدم اجراي قانونبوروكراسي از ويژگي

 ينترمهمشود. شده نيز شواهد و مصاديق متعدد ارائه ميقانون در ايران است. براي اثبات ادعاي مطرح

 است: هاي يك بوروكراسيِ توانمند براي اجراي قانون به اين شرحويژگي

و عملكرد سالم آن است و كاركرد كارآمدي  يكپارچگي )انسجام(: يكپارچگي در بوروكراسي، ضامن - 

راي هاي اساسي ببهينه نظام اداري، تنها با حفظ يكپارچگي آن ميسر است. تمركز نهادي، يكي از مؤلفه

 شود.برقراري يا حفظ يكپارچگي بوروكراسي محسوب مي

رد اي كالن به سطوح خهدر بوروكراسي، قابليت انتقال اثر سياست« رسانايي»رسانايي: منظور از  - 

رد ا سطوح خجا قانونگذاران( و يرتباطي ميان سياستگذاران )در اينداليلي، در مسيرهاي ااست. اگر به

 جا مجريان قانون( اختالل ايجاد شود، يكي از اولين پيامدها، عدم اجراي قانون است. )در اين

گي: اجراي قانون، نيازمند وجود بوروكراسي واجد هماهنگي است؛ بدين معنا كه هماهن - 

 ت و اقداماتنحوي منوط به تصميماهاي دولت كه اجراي قانون بهگيري و اقدامات هريك از بخشتصميم

تواند بر تصميمات و اقدامات ديگر اجزاي مربوط به اجراي قانون و در نهايت، اصل اجراي هاست، ميآن

 نون تأثيرگذار باشد. قا

بر جاي  اجراي قوانين نهادي فرايندپذيري، تأثير سوئي بر پاسخگويي: عدم پاسخگويي و مسئوليت - 

 تدريج به امريهاي غيرپاسخگو، عدم اجراي قانون آنچنان گسترده است كه بهگذارد. در بوروكراسيمي

اجرايي ضرورت چنداني حتي براي توضيح يا شود و مقامات چندان دور از انتظار تبديل ميمعمول و نه

 كنند. توجيه داليل عدم اجرا نيز احساس نمي

هاي قابل توجه كه از يكسو نشانگر ناكامي سياستگذاران و قانونگذاران در تنظيم و تمشيت يكي از نمونه 

 رايندفي قانون است، ازسوي ديگر، ناتواني نظام عريض و طويل بوروكراسي در اجراو  امور از طريق قانونگذاري
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بخشيدن به تجارت فرامرزي )صادرات و واردات( از طريق الكترونيكي كردن ساماندهي، تسهيل و سرعت

 شده نتايج زير قابل توجه است:هاي انجامويژه تعبيه پنجره واحد، است. با توجه به بررسيها، بهفرايند

 ،جارت فرامرزيوجود قوانين متعدد و پراكنده درخصوص پنجره واحد ت. 1

 ،. وجود مقررات )مصوبات دولتي( متعدد و پراكنده درخصوص پنجره واحد تجارت فرامرزي2

 ،هاي بوروكراسيدليل ضعف. عدم توفيق در استقرار پنجره واحد به3

 .هاي تجارت فرامرزي. عدم توفيق در جلوگيري از فساد با ابزار سامانه4

هاي گييگري نيز در ضرورت برخورداري بوروكراسي از ويژهاي متعدد ددر گزارش پيش رو، نمونه

 ازجمله موانع در مسير اجراي طرح جامع مالياتي، ناكامي برشمرده براي اجراي بايسته قانون طرح شده است؛

 هاي متناقض و قوانين ناكارآمد در جهت حمايت از توليد ملي.و سياست هاي واردات كاالفراينددر تنظيم 

رسد كه سياستگذاران و قانونگذاران، در نظر مي، ضروري بهها و شواهد ذكر شدهموزهآ با توجه به 

ها و قوانين، به ظرفيت بوروكراسي كشور در اجرا نيز توجه داشته باشند و قوانين تدوين و تصويب سياست

گذاران ياستاست س عبارت ديگر، الزمگرايانه و با مالحظه ظرفيت بوروكراسي به تصويب برسانند. بهرا واقع

هده ع را بر ته به همان اندازه دشوار در اجراالبو  كه انبوهي از تكاليف سنگينجاي آنو قانونگذاران، به

 م و هماهنگياي براي انسجادولت بگذارند، درخصوص ساختار بوروكراسي در دولت تأمل كنند و چاره

 نديشند.بوروكراسي بيتر بيش

 

 مقدمه

ها و شكايات بسياري درخصوص رسند؛ اين در حالي است كه گاليهبه تصويب مي قوانين با هدف اجرا

هاي شود. ازسوي ديگر، يكي از ويژگيويژه ازسوي قانونگذاران طرح ميعدم اجراي قانون توسط دولت، به

 1.تاالجرا بودن و امكان پيروي از قانون اسقانون، كه در نظريه حاكميت قانون صورتبندي شده است، الزم

برخوردار خواهد بود كه به مرحله اجرا « قانون خوب»هاي يك ترتيب، قانون در صورتي از ويژگيبدين

به  قانونگذار بايد با توجه نياز اصلي است: اوالًبرسد. به مرحله اجرا رسيدن قانون، خود مستلزم دو پيش

هر مصوبه، پيش از تصويب، توجه  به امكان مقتضيات اجراي 2ها و اصول ارزيابي تأثيرات قانون،آموزه

هاي در تصويب هر قانون، ويژگي جراي آن به تصويب برساند؛ ثانياًكند و هر قانون را با ارزيابي امكان ا

معني كه اين اطمينان وجود ويژه ظرفيت دولت براي اجراي آن، مالحظه شود؛ بديننهادي دولت و به

از قابليت اجراي احكام قانوني مصوب برخوردار است. در  داشته باشد كه بوروكراسي حاكم در هر نظام،

 بيني است و تصويب قوانين پرتعداد وصورت، عدم اجراي قانون به احتمال بسيار زياد، قابل پيشغير اين

                                                 

هاي حداقلي قانون از نظر لون ال. فولر، ر. ك.: برايان بيكس، فرهنگ نظريه حقوقي، ترجمه محمد عه ويژگيبراي مطال. 1

 .266-262، صص 1831راسخ، تهران: ني، 
2. Regulatory Impact Assessment (RIA) 
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كند، بلكه خود به احساس نقض حاكميت قانون بين نه تنها به استقرار حاكميت قانون كمك نمي مكرر،

 زند.ن دامن ميشهروندان و حكمرانا

هاي نهادي الزم براي اجراي قانون، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادبيات قانونگذاري ما، ويژگي 

هاي هر حكم قانوني قابل اجرا، نظام بوروكراسي هر كشور كه مجري قانون است نيز بايد از سواي ويژگي

 است.ه، شرح و تبيين اين ويژگيگزارش؛ موضوع اين ها براي اجراي قانون برخوردار باشداي از ويژگيمجموعه

هاي گييك ويژرسد، مبناي گزينش و تفكنظر مينكته ديگري كه توضيح آن در مقدمه مفيد به 

ت. پاسخگويي اسو  هماهنگي، رسانايي به چهار ويژگي يكپارچگي )انسجام(، گزارشبوروكراسي در اين 

اجراي قانون است. توضيح اينكه  فرايندمذكور، ارتباط آنها با اولين مالحظه براي گزينش چهار ويژگي 

صاف رعايت انكارايي،  ، ازجمله شفافيت،توان براي بوروكراسي برشمردز ميهاي ديگري نيگرچه ويژگي

د. رسننظر ميهاي چهارگانه مذكور بهاجراي قانون، ويژگي فرايندها با ترين ويژگيو عدالت. اما مرتبط

هايي كه در تعريف بوروكراسي دخيل هستند ـ و در ادامه شرح داده شده، مؤلفهاي برشمردههدر ويژگي

 خواهند شد ـ حضوري پررنگ دارند.

ال نظم و زو»اما دليل دوم براي انتخاب ويژگي پاسخگويي، الهام از نظريه فوكوياما در اثر معروفش،  

ي بوروكراس شمرد:رميبراي توسعه سياسي باست. فوكوياما در اثر مذكور، سه جزء بنيادين « سياسي

من معتقدم كه در درازمدت توسعه اين » نويسد:چنانكه مي 1پاسخگويي. )دولت(؛ حاكميت قانون )قانون(؛

[ خوب يا بد، بديلي براي دولت مدرن غيرشخصي 1شود... . ]سه نهاد، نياز مشترك همه جوامع بشري مي

[ 2امنيت را برقرار كرده منبع تهيه كاالهاي عمومي الزم باشد. ] وجود ندارد، دولتي كه بتواند نظم و

حاكميت قانون ضرورت توسعه اقتصادي است و بدون حق مالكيت روشن و شفاف و وجود ضمانت اجرايي 

[ سرانجام 3ي دشوار است. ... ]وكار از حلقه كوچك اعتمادهاي شخصبراي قراردادها، خارج شدن كسب

 2«.دهاي فاسد، فريبكار يا خودكامه دار، مطلوبيتي فراتر از نظارت مفيد بر حكومتكراتيكت دمكه مشاركآن

اسي هايي همچون دمكربرگيرنده آموزهع و دراز پاسخگويي، برداشتي موسبدين ترتيب، برداشت فوكوياما 

رده، گستشود نيز به معنايي از پاسخگويي مراد مي گزارشو لوازم آن، ازجمله شفافيت است. آنچه در اين 

 گردد.هاي دمكراسي و حكمراني خوب بازميههاي متعددي است كه به آموزشامل ويژگي

، قوانين ناظر بر اصالح نهادي تعريف گزارششده، در بخش نخست اين  َحات گفتهبا توجه به توضي 

 امه توسعهقانون برن»و « وكاربهبود مستمر محيط كسب»هايي از آنها صرفاً در دو قانون شده و نمونه

ذكر شده است. تكاليف قانوني معطوف به اصالح نهادي، عمدتاً خطاب به دولت )به معناي قوه « ششم...

 طلبد. شامل انواع و اقسامي است كه هر يك، الزامات و امكانات خاص خود را ميو  مجريه(

طور ت نهادگرايي و بهرسد. در ادبيانظر ميمفيد به 3«دولت»به واژه در اينجا، توضيح مختصري راجع 

                                                 

1. Accountability 

 .74، ص 1811روزنه،  پور، تهران:فرانسيس فوكوياما، نظم و زوال سياسي، ترجمه رحمن قهرمان. 2

3. State 
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در معنايي موسع و مترادف با همه نهادهاي سياسي و حكومتي، اعم « دولت»كلي ادبيات اقتصادي، واژه 

معناي قوه مجريه در نظر گرفته جا كه نهاد مجري قانون، دولت بهرود. اما از آنكار ميمجريه به از قوه

، سهم يا گزارشموضوع اين  1ظر به قوه مذكور دانست.توان واژه دولت را ناشود، در بسياري موارد ميمي

رسد ترديد، قانون با هدف اجرا به تصويب ميوكيفيت اجراي قانون است. بيتنقش بوروكراسي در كمي

 اي مهم در مطالعاتعنوان مؤلفهع، كيفيت اجراي قانون نيز بههمين اساس است كه در برداشت موس و بر

جا كه طبق نظريه كالسيك تفكيك قوا و برداشت گيرد. با وجود اين، از آنمي رارقانونگذاري مورد توجه ق

بر نقش  جاهده قوه مجريه است، در ايناجراي قانون عمدتاً برع 2،«نظارت و تعادل»امروزين آن، يعني 

 دولت و نهادهاي دولتي در اجراي قانون تمركز شده است. 

ــوع مورد بح   ــاص دارد. در اين بخش، ابتدا به تعريف  بخش دوم به مفاهيم مربوط به موض اختص

گرا مورد  هاي دولت توسعه مثابه يكي از مؤلفهانواع بوروكراسي پرداخته شده است. سپس، بوروكراسي به     

 بح  قرار گفته است و در پايان، مفهوم ظرفيت دولت توضيح داده شده است.

قانون است. در اين بخش، چهار ويژگي  هاي بوروكراسي توانمند براي اجرايموضوع بخش سوم، ويژگي 

 و رسانايي؛ هماهنگييكپارچگي )انسجام(؛ بوروكراسي به اين شرح تفكيك و توضيح داده شده است: 

هاي مذكور، بر اين نكته تأكيد خواهد شد كه در نظامي كه يكي پاسخگويي. در ضمن توضيح هريك از ويژگي

منظور اصالحات نهادي است، بوروكراسي موجود ويب قوانين بهاز اشتغاالت و عاليق اصلي قانونگذاران، تص

 شده، فاقد ظرفيت الزم براي اجراي چنين قوانيني است.هاي برشمردهدليل عدم برخورداري از ويژگيبه

ي عنوان يكتجارت فرامرزي به فراينددر بخش چهارم، عملكرد دولت درخصوص الكترونيكي كردن  

، درخصوص وضعيت ساماندهي گزارشن، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين از مصاديق عدم اجراي قانو

تجارت خارجي در دو سطح كالن )امور گمركات، صادرات، واردات، قاچاق و...( و سطح خرد  فرايند

جهت كه )استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي(، نكاتي طرح شده است. استقرار پنجره واحد، از آن

ها و دستگاهي است، نمونه قابل توجهي براي اِعمال آموزههاي بينا و همكاريهمستلزم هماهنگي

هاي آن است. اين بخش از چهار گفتار تشكيل شده درخصوص بوروكراسي و ويژگيهاي توضيح دادهنظريه

جارت ت فرايندهاي كشورهاي موفق در زمينه الكترونيكي كردن گفتار اول، به برخي تجربه شده است؛

پردازد. در گفتار دوم، تصويري كلي از نظام حقوقي مربوط به تجارت فرامرزي رزي و ثمرات آن ميفرام

هاي سازمان در ايران ترسيم شده است؛ بدين ترتيب كه در قالب جداولي، تعداد قوانين، مقررات،

مقررات  هاي مربوط به تجارت فرامرزي در ايران و همچنين فهرستي از قوانين ومجوزدهنده و رويه

 رايندفين قوانين و مقررات( الكترونيكي كردن ترمهممربوط ذكر شده است. گفتار سوم، به نظام حقوقي )

                                                 

عنوان مطالعه موردي، به كيفيت اجراي قوانين و مقررات توسط نهادهاي به گزارشدليل است كه در بخش پاياني به همين . 1

 دولتي )گمرك و...( خواهيم پرداخت.
2. Checks and Balances 
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به هايي عمدتاً راجعتجارت فرامرزي اختصاص دارد. در مواردي در ذيل مفاد قانوني و مقرراتي، تحليل

در گفتار پاياني اين قسمت، وضعيت  هاي قوانين و مقررات مربوط ارائه شده است.پوشانيها و همتعارض

وكار بانك جهاني( ارزيابي المللي )گزارش انجام كسبتجارت فرامرزي در ايران از منظر داخلي و بين

هنگي خاص به عدم انسجام و عدم هما طوربهشده است. همچنين موانع استقرار سامانه پنجره واحد كه 

 هاي تجارت فرامرزي دردر پايان، كارايي سامانهو  فته استگردد، مورد بررسي قرار گرباز مي بوروكراسي

ايران از حي  شفافيت و سالمت، با نقل يكي از تخلفات اخير درخصوص واردات خودرو، به چالش كشيده 

ـ يعني مقارن با بازه زماني 1351ماه سفارش تعدادي خودروي لوكس در تيرشده است. تخلف ثبت 

هاي دهد سامانهبودن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو ـ نشان مي ممنوعيت واردات خودرو و بسته

 ها كمك كنند.فرايندسازي و تسهيل اند به سالمالكترونيكي موجود، همچنان نتوانسته

 شود. ارائه مي گيري مباح بندي و نتيجهدر گفتار پاياني، جمع 

 

 . قوانين ناظر بر اصالح نهادي8

 بر اصالح نهادي. چيستي قوانين ناظر 8-8

بندي كرد؛ براي مثال توان از منظرهاي مختلف، ازجمله منظرهاي شكلي و ماهوي طبقهقوانين را مي

كنند، تواند بر حسب موضوعاتي باشد كه تمشيت و ساماندهي ميبندي قوانين از حي  ماهوي ميدسته

توان ميان فن قانونگذاري، مي مانند اقتصادي، آموزشي، اداري يا جزايي. همچنين مطابق با معيارهاي

دهند و قوانين در جهت مخالف زمان بسياري از قوانين ديگر را تغيير ميطور همكه به 1«قوانين مادي»

موضوع و  گردآوري مفاد معتبر قانوني در يككه صرفاً با هدف  2«شدهقوانين تدوين و تنقيح»آن، يعني 

تواند يبندي ديگر قوانين، مقائل به تفكيك شد. دسته رسند،يك يا چند مجموعه قانوني به تصويب مي

شان متنوع باشند؛ هنجاريتوانند حسب خصيصه بر اينها، قوانين مياز حي  محدوده اجرا باشد. عالوه

فويض كنند، قوانيني كه تكنند، قوانيني كه رفتار خاصي را تجويز ميقوانيني كه برخي امور را ممنوع مي

اي كنند، قوانيني كه واحدهكنند، قوانيني كه هنجارهاي قوانين ديگر را تنظيم ميمي اختيارات را ميسر

هاي ديگر قوانين هستند. همچنين دهنده ويژگيكنند و قوانيني كه توضيحاجرايي را سازماندهي مي

  3ها را محدود كرده يا منافع را با يكديگر سازگار كنند.توانند حققوانين مي

كنند. اين دسته از قوانين، از قوانين، مداخله دولت در جامعه و اقتصاد را تنظيم مياي مهم دسته 

شود. اين به معناي اعم خوانده مي 4«مقرراتگذاري»كه  است ين ابزارهاي دولت براي آنچهترمهميكي از 

                                                 

1. Article Laws  

2. Codification Law 

هاي مجلس شوراي ، ترجمه احمد مركزمالميري، مركز پژوهش«ه تطبيقي ابزارهاي قانونگذاريمطالع»جرجيس ترانتاس، . 8

 .6-8، صص 1812، شهريور 18162، شماره مسلسل )دفتر مطالعات حقوقي( اسالمي
4. Regulation 
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اي، ي، بودجههاي مختلف هستند؛ ازجمله قوانين مالقوانين، متشكل از انواع و اقسام قوانين با كارويژه

توان در هر نظام حقوقي شناسايي كرد كه با هدف اصالح اي از قوانين را ميسازماني و غيره. اما گونه

 رسند.به تصويب مي« نظام نهادي»طور كلي و به 1«نهادها»

ارائه شده است را « نهاد»تعاريفي كه از  2نظراني مانند داگالس نورث،هاي صاحبدر پرتو انديشه 

بندي كرد كه در هريك مثابه قاعده، هنجار، ساختار، رفتار و تعادل تقسيمن در پنج محور نهاد بهتوامي

واژه  3ورزي صورت گرفته است.هاي مختلفي در طول تاريخ انديشهها و برداشتاز موارد مذكور، نگرش

شود و از اين سوب مياي با معناي بسيار موسع است و قوانين و مقررات نيز جزئي از آن مح، واژه«نهاد»

اي جامع و كاربردي است كه هرگونه قاعده، ساختار و رفتار و... اطالق كرد، واژهتوان بهحي  كه مي

 كار آيد. تواند در مطالعات حقوق عمومي و مطالعات قانونگذاري نيز بهويژه ميبه

آنها  از« ر بر اصالح نهاديقوانين ناظ»با عنوان  گزارشاي از قوانين كه در اين براي توضيح دسته 

گشاست. در برخي احكام انون برنامه توسعه در ايران، راهكنيم، توجه به احكام قانوني از جنس قياد مي

توان كامالً ميان چنين كند كه ميقوانين برنامه، قانونگذار تكاليفي راهبردي را براي دولت مقرر مي

يك منطقه يا گروه يا در نظر گرفتن مزاياي استخدامي  تكاليفي، با تكاليفي از نوع اختصاص بودجه به

 براي يك گروه، قائل به تفكيك شد. 

هاي حقوقي فرانسه و اسپانيا، شكل خاصي از اختيار تقنيني را مورد شايان ذكر است كه نظام 

كه  نيشود. در فرانسه، قوانيبندي مياند كه در سطحي باالتر از قانون عادي طبقهشناسايي قرار داده

شود. در اسپانيا خوانده مي« قوانين ارگانيك»ها يا نهادهاي قانون اساسي را برعهده دارد، عملكرد رويه

اين قوانين ارگانيك به حقوق بنيادين، قوانين موضوعه مربوط به خودمختاري و قانون انتخابات اطالق 

اجد جايگاهي برتر از قوانين عادي شود. گرچه قوانين ارگانيك جزئي از قانون اساسي نيستند، اما ومي

العاده الزم براي تصويب و اصالح، جايگاه ويژه آنها در دليل حد نصاب فوقهستند. جايگاه خاص آنها به

لحاظ انطباق با قانون آنها در كنترل قضايي مصوبات پارلمان بهقانون اساسي، موضوعات آنها و نقش 

گرچه اين نوع قوانين شناسايي نشدند، اما قانون برنامه توسعه در نظام حقوقي ايران نيز ا 4اساسي است.

باالتر از  مراتبيشود. قانون برنامه توسعه گرچه به لحاظ سلسلهدر نظر گرفته مي« مهم»قانوني  به نوعي،

                                                 

"Institution".1 وجود ندارد، اما شمار « نهاد»است. گرچه اتفاق نظري بر سر تعريف « نهادگرايي»، كليدواژه نظريه«نهاد»؛

كنند. در تعريف مي« قواعد بازي»قابل توجهي از نهادگراياِن جديد، نهاد را به عنوان قواعد و هنجارها تلقي كرده و به مثابه 
هاي حاکم بر رفتار ها به منزله قواعد يا قيود و محدوديتت گرفته است، نهادئهاي داگالس نورث نشاين نگرش كه از انديشه

پذير ساخته و براي رفتار كردن به شکل خاصي ها را امکانتند که انجام مبادلهنهادها قواعدي هس»است. بدين ترتيب،  افراد
داند که يا از طريق قانون يا از طريق ديگر مي« قواعد اجتماعي هنجاري»مانتزاوينوس نهاد را «. كنندايجاِد انگيزه مي

اي از قواعد تلقي كرده و بر تمييز نهادن د. اُستروم نيز نهاد را به مثابه مجموعهسازوکارهاي کنترِل اجتماعي، اجرا مي شون
هاي بادوامي از قواعد نظام»كند. هاجسن نيز نهادها را تمركز مي« قواعد و اجرا »و « قواعد رسمي و غيررسمي»بين 

 بخشند؛ ر. ك.: محمدامير ريزونديختار ميهای اجتماعي بشر ساداند که به تعاملمي« شده و استقراريافتهاجتماعي تثبيت
 ،، فصلنامه برنامه و بودجه، سال بيستم«کاوشي در تعريف نهاد: ارزيابي رويکردهاي متاخِر بديل در تعريف نهاد»، و ديگران

 .112-131، صص 1817، زمستان 7ش 
2. Douglass C. North 

 .131-133، صص پيشينر .ك.: ريزوندي و ديگران، . 8

 .17-18، صص پيشيننتاس، ترا. 4
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با عنوان قوانين )احكام  گزارشآنچه در اين  1قوانين عادي نيست، اما حاوي احكامي راهبردي است.

ترين مفاد قانوني براي ارتقاي رفتارها، خوانيم، دربرگيرنده كليديظر بر اصالح نهادي ميقانوني( نا

 ها و ساختارهاي بوروكراسي در جهت اصالحات نهادي است. فرايند

 

 هايي از قوانين ناظر بر اصالح نهادي در نظام حقوقي ايران. نمونه2-8

ايي از احكام قانوني ناظر بر اصالح نهادي مندرج ه، نمونه1گفته، در جدول با توجه به توضيحات پيش

قانون »و  (11/11/1351)مصوب « وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب»در دو قانون قيد شده است: 

(« 1351 -1411ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )برنامه پنج

 (.14/12/1355)مصوب 

 

 و وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب ناظر بر اصالح نهادي مندرج در ني. احكام قانو8جدول 

 ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج

 تجويز قانوني عنوان قانون رديف

1 

قانون بهبود مستمر 

وكار؛ محيط كسب

 (4قسمت پاياني ماده )

 صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد

2 

قانون بهبود مستمر 

وكار؛ بند كسب محيط

 (11ماده )« الف»

پيشنهاد اصالح، حذف يا وضع مقررات يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط 

وكار در ايران به مسئوالن مربوطه براساس گزارش تهيه شده ازسوي دبيرخانه كسب

 شوراي گفتگو

3 

قانون بهبود مستمر 

وكار؛ صدر محيط كسب

 (15ماده )

ه معامالت متوسط و يت بخش عمومي و انتشار اطالعات كلايجاد پايگاه جامع معامال

به  زيك دستگاه و موضوع و نيد، فروش، اجاره به تفكيشامل خر يبزرگ بخش عموم

 يك شهرستان، استان و مليتفك

4 

قانون بهبود مستمر 

وكار؛ ماده محيط كسب

(22) 

اولويت دادن به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي در معامالت 

 هاي اجراييستگاهد

5 

قانون بهبود مستمر 

وكار؛ صدر محيط كسب

 (24ماده )

هاي اجرايي در آنها هر نوع سهام منع استفاده اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه

 هاي تعاوني و خصوصيمديريتي دارند از امتيازات و منافع تخصيصي به بخش

1 
ساله قانون برنامه پنج

 (8ششم توسعه؛ )ماده 

منظور تحول اساسي در ساختارها و اصالح و ارتقاي نظام مديريت مالي اتي بهاقدام

 هاو محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهي

4 

ساله قانون برنامه پنج

« ب»ششم توسعه؛ بند 

 (4ماده )

محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و »

گيري فعاالن قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم هايآفريني از راهثروت

داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت اقتصادي و تدوين نظام بنگاه

هايي كه بخش خصوصي در گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليتسرمايه

                                                 

تأملي در مرزهاي سياستگذاري و قانونگذاري )مطالعه موردي: مفاد »براي مطالعه در اين باره، ر. ك: احمد مركزمالميري، . 1

 .221-214، صص 1811، پاييز 64 ، مجلس و پژوهش، سال هجدهم، ش«قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگي(
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 تجويز قانوني عنوان قانون رديف

 «.باشدقادر به انجام آن ميتر بيش رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي

8 

ساله ن برنامه پنجقانو

 «چ»ششم توسعه؛ بند 

 (4ماده )

براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيالت و كارآمد  تدوين سازوكار الزم و»

پذيري نظام بانكي در جذب و و رقابتكارآمدي  هاي بانكي با هدف افزايشردهسپ

 دتجهيز منابع و اعطاي تسهيالت به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سو

 «.نسبت به سال قبل كاهش يابد (% 11و سپرده بانكي حداقل ده درصد ) تسهيالت

5 

ساله قانون برنامه پنج

 «خ»ششم توسعه؛ بند 

 (4ماده )

دازي انهاي الزم براي ارتقاي شفافيت اطالعات در بازار سرمايه و راهو سياستگيري جهت»

 «الملليي و تأمين مالي بينگذاري خارجبندي... براي جذب سرمايهمؤسسات رتبه

11 

ساله قانون برنامه پنج

« پ»ششم توسعه؛ بند 

 (4ماده )

هاي اجرايي مندرج درصد دستگاهموظف نمودن دولت به تنظيم اعتبارات بيست 

 ريزي بر مبناي عملكردصورت بودجهدر قوانين بودجه سنواتي را به

11 
ساله قانون برنامه پنج

 (21ششم توسعه ماده )

هاي اجرايي كه از تسهيالت مالي خارجي هاي دستگاهلزوم برخورداري تمامي طرح

 محيطيكنند از توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستاستفاده مي

12 

ساله قانون برنامه پنج

 «1»ششم توسعه؛ جزء 

 (21ماده )« الف»بند 

 تهيه و اجراي سند آمايش سرزمين ملي و استاني توسط دولت 

13 

ساله ون برنامه پنجقان

 «4»ششم توسعه؛ جزء 

 (21ماده )« الف»بند 

هاي اجرايي به واحدهاي واگذاري كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاه

 ها توسط دولتها و شهرستانمربوطه در استان

14 
ساله قانون برنامه پنج

 ( 25ششم توسعه؛ ماده )
 اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا راه

15 

ساله قانون برنامه پنج

ششم توسعه؛ بند 

 (35ماده )« الف»

وري در توليد محصوالت كشاورزي افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره»

با اولويت محصوالت داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي باال و ارقام با نياز آبي 

 «قهمناسب با منط كمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشكي و رعايت الگوي كشت

 هاي تحقيق.يافتهمأخذ: 

 عين متن قانوني است. هاي داخل گيومه،عبارت توضيح:

 

 نكات قابل توجه درخصوص جدول پيشين به اين شرح است:

آنچه در جدول آمده است، صرفاً جزئي از اصالحات نهادي است كه صرفاً در دو قانون مقرر  .1 

وسعه و ديگر قوانين، موارد متعدد ديگري از اين دست قابل مشاهده اند. در قانون برنامه ششم تشده

 اند:است. براي نمونه موارد زير در اين خصوص قابل توجه

( و 1(، )1قانون اصالح مواد ))»وكار رساني مجوزهاي كسباندازي پايگاه اطالعحكم مربوط به راه - 

( 54( و ماده )1/4/1353ن اساسي )مصوب وچهارم قانوهاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست4)

 (، 21/2/1354)مصوب « پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت»

ها جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق ها و بنگاهحكم مربوط به ارائه اطالعات كامل كليه شركت - 

وچهارم هاي كلي اصل چهلانون اجراي سياست(، ق4(، )1(، )1قانون اصالح مواد )( »2بهادار )ماده )
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 ، «(قانون اساسي

 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات»موجب احكام مربوط به تدوين و تنقيح قوانين و مقررات به - 

 (.23/4/1385)مصوب « كشور

 ب)مصو« قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات»احكام مربوط به دسترسي به اطالعات در  - 

31/5/1388.) 

 «قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد»ويژه در به احكام مربوط به مبارزه با فساد، - 

 (.4/8/1351)مصوب 

 شاملو  . تكاليف قانوني معطوف به اصالح نهادي، عمدتاً خطاب به دولت )به معناي قوه مجريه(2 

، انواع تكاليف 1طلبد. در جدول انات خاص خود را ميانواع و اقسامي است كه هر يك، الزامات و امك

اري گيري، تهيه سند و واگذشامل ايجاد پايگاه يا سامانه اينترنتي، اقدامات كلي، تدوين سازوكارها، جهت

ي، اهميت هريك از آنها براي اصالحات نهاد ست. وجه مشترك همه تكاليف، اوالًاختيارات، مقرر شده ا

 عدم اجراي آنها تاكنون است. اًلثيدگي اجراي آنها و ثاو پيچي دشوار ثانياً

رغم معضالتي كه براي اجراي هريك از احكام قانون ناظر بر اصالح نهادي وجود دارد، قانونگذار . به3 

ماهه، يك ساله يا دو ساله را براي اجراي از قبيل سه هايي كوتاه،بيني مفرط، مهلتدر مواردي با خوش

( قانون برنامه ششم توسعه، براي 21ماده )« الف»بند  «1»، در جزء مثالفته است. براي آنها در نظر گر

« الف»( بند 2، مهلت يك ساله مقرر شده است. يا در جزء )«سند آمايش سرزمين ملي و استاني»تهيه 

واگذاري عنوان مهلت واگذاري كليه اختيارات و وظايف قابل همان ماده، سال اول اجراي قانون برنامه به

هاي اجرايي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه واگذاري اختيارات و به اصطالح دستگاه

ها، سازوكارها و نظامات متعددي اي پيچيده، واجد ابعاد مختلف و نيازمند هماهنگيتمركززدايي، پروژه

 ست.بر يك حكم قانوني و قطعاً نيازمند بازه زماني بيش از يك سال اعالوه

سواي اين مسئله اساسي كه آيا اصالحات پيشنهادي از طريق وضع قانون، شدني يا مطلوب است  

نحوي به دولت )قوه ، توضيح عوامل مؤثر در عدم اجراي قوانين است كه بهگزارشيا خير، موضوع اين 

ه خواهيم كرد كگردد. در ادامه، ضمن توضيح مفهوم بوروكراسي، بر صحت اين ادعا تأكيد مجريه( باز مي

نگذار وبوروكراسي موجود، فاقد ظرفيت الزم براي اجراي چنين قوانيني است. درواقع ادعا اين است كه قان

ثانياً، و  هاي الزم براي اجراي قوانين ناظر بر اصالح نهاديلوازم و ظرفيت بدون در نظر گرفتن، اوالً

ي اصالح نهادي به تصويب رسانده كه ظرفيت بوروكراسي موجود كشور، احكام قانوني متعددي برا

 همچنان توفيقي در اجراي آن حاصل نشده است.
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 چارچوب نظري. 2

 . بوروكراسي خوب؛ بوروكراسي بد8-2

بلكه در  ،هايي است كه نه فقط در قوه مجريهدر ادامه خواهيم ديد، مجموعه مؤلفه چنانكهبوروكراسي، 

ي توان از بوروكراسكه ميوجود دارد. به اين ترتيب كه همچنان هر سازمان و نهاد حكومتي يا غيرحكومتي

ها به بوروكراسي در پارلمان )نظام قانونگذاري( يا دادگاهتوان راجعدر دولت )قوه مجريه( سخن گفت، مي

ها هاي بوروكراسي در هريك از قوا و هريك از بخشترديد، ويژگي)نظام قضايي( بح  كرد. البته بي

 ربكه مجري قوانين و مقررات، قوه مجريه است و عالوهدليل اينحال بهرا دارد؛ با اينخود  مختصات خاص

اق به اتفهاي دولتي زير نظر قوه مجريه است، در اغلب قريب كار شهروندان عمدتاً با دستگاهاين، سرو

 موارد، مباح  مربوط به بوروكراسي معطوف به نهادهاي قوه مجريه است.

اي راسي، نخستين بار توسط ماكس وبر صورتبندي شد. وي بوروكراسي را به نوعي مجموعهمفهوم بوروك 

ظر دارد. از ن« برتري تكنيكي نسبت به هر شكل سازماني ديگر»داند كه ها و ساختارها مياز نهادها، مؤلفه

در »از نظر وبر،  عبارت ديگرمندي سازماني است. بهو نظامكارآمدي  وي، برخورداري از بوروكراسي، الزمه

هاي يابد و اصطكاك و هزينههاي كامالً بوروكراتيك دقت، سرعت و عدم ابهام تا حد مطلوب افزايش ميسازمان

تر خواهد تر و ارزانپذيرد. لذا انجام وظايف اداري دقيقمربوط به مواد و پرسنل تا حد مطلوب كاهش مي

سازماني »كند و بر اين باور است معرفي مي 2«ايدئاللوب و مدل نوع مط»ترتيب، وبر بوروكراسي را بدين 1«.بود

 3«.يي را محقق سازداترين كارشد، قادر خواهد بود بيشكه كامالً بوروكراتيك با

ويژه در كشورهاي در حال توسعه، نسبت به بوروكراسي، عموماً ادراك و ادراك و احساس مردم، به 

گير و وپامثابه قوانين و مقررات و تشريفات دستوكراسي بهاحساسي منفي است. به اين معنا كه بور

ندي و كند، بلكه صرفاً سبب كشود كه نه فقط كمكي به حل مسائل و پيشبرد امور نميزائدي تلقي مي

رتبه، افرادي ناكارآمد، از آنها، رؤساي عاليپيچيدگي امور اداري است. بر همين سياق، كارمندان و بيش 

دنبال رساني به شهروندان باشند، بهكه در پي خدمتاز آنشوند كه بيش وست تلقي ميدتنبل و منفعت

منافع شخصي و گذراندن ساعات اداري به بطالت هستند. اين تلقي منفي و ناخوشايند از اداره، نظام 

ف و يطوري كه انواع و اقسام لطااداري، كارمندي و به مفهوم فني بوروكراسي، تقريباً فراگير است به

براي نمونه، مثلي  4هاي مختلف درخصوص اين طرز تلقي شكل گرفته است.ها در فرهنگالمثلضرب

                                                 

، در جاللي، محمد و ويژه، «حقوق اداري دمكراتيك و پارادايم بوروكراسي وبري»زاده، تا محسنمحمدحسين زارعي و آزي. 1

بوروكراسي در هفت ؛ به نقل از: مارتين البرو،18، ص 1812مجد،  ،هاي حقوق اداري، تهرانمحمدرضا )به اهتمام(، انديشه
 .141، ص 1838انشگاه تهران، د، هللا بهزادي، تهرانپور و حبيبمفهوم، ترجمه ابوالفضل صادق

2. Ideal Type 

 .همان. 8

دو »كند: دهد، نقل مياوانز لطيفه جالبي كه بين مردم برزيل رواج دارد و نگرش بدبينانه آنها به دولت را نشان مي ،مثالبراي . 4

محض برد، اما بهنگلي پناه ميجگيرند. يكي از شيرها به يك پارك گريزند و هركدام راهي را در پيش ميوحشي ميشير از باغ
سر ببرد و شود چند ماهي در آزادي بهافتد. ولي شير دوم موفق ميخورد به دام ميكه بر اثر فشار گرسنگي رهگذري را ميآن

شود حسابي چاق و چله است. شير نخست كه در آتش كنجكاوي وحش بازگردانده ميافتد و به باغهنگامي هم كه گير مي
توي يكي از ادارات »دهد: شير دوم پاسخ مي«. كجا پنهان شده بودي كه اين همه مدت گير نيفتادي؟»ز او پرسيد: سوزد امي
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در انجام كارها و تحقق اهداف اشاره دارد عبارت « پراكندگي مسئوليت»معروف كه به مشكل اساسي 

  1«.خواهيد كاري درست انجام نشود آن را به دو نفر بسپاريداگر مي»است از اينكه 

ه اي بكند كه سابقهبه كارمندان و كارمندي در ايران نيز صدق مي شده راجعلقي توضيح دادهت 

براي  1321آرتور ميلسپو كه پس از شهريور  مثالگيري دولت به معناي امروزي دارد. براي شكل بلنداي

ده بود، در بندي سالم و متوازن به ايران آمريزي بودجهسامان دادن به نظام اقتصادي كشور و طرح

بازي، خوار دولت جز جلسهتن كارمند تنبل و اغلب رشوه 141111از مجموع »خاطرات خود نوشته است: 

آيد و هيچ تأثيري در معطل كردن و سر دوانيدن ارباب رجوع و چرت زدن كاري برنمي نوشيدن چاي،

و معضالت كشور، ناشي از عبارت ديگر، از ديدگاه عامه مردم، مسائل به 2«.گردش امور مملكت ندارد

اي فاقد مديريت بخش عمومي، حوزه»هاي مديريت بخش عمومي است. به اين معنا كه نقصان

؛ اين در حالي است كه مديران «توان استهاي شفاف و داراي سازوكارهايي پرهزينه و كممرزبندي

  3دانند.ها و مشكالت كشور را معلول كمبود بودجه و منابع ميسياسي اغلب نارسايي

رسد بوروكراسي نيز همچون ديگر واژگان از اين دست، نظر مياما سواي اين طرز تلقي عمومي، به 

صف به بدي يا را متهايي است كه آن از ويژگي است. برخورداري يا عدم برخورداري 4خالي از بار ارزشي

كه سخن گفت. همچنان« ي بدبوروكراس»يا « بوروكراسي خوب»توان از ترتيب ميسازد. بدينخوبي مي

در ادبيات سياسي و حقوقي، از قانونگذاري خوب يا حكمراني خوب، در مقابل قانونگذاري بد يا حكمراني 

 شود.بد سخن گفته مي

شود نيز به پرداز بوروكراسي به معناي امروزي شرح داده ميعنوان نظريهآنچه از باورهاي وبر به 

، يكي از نويسندگان، از زبان ماكس وبر از بوروكراسي مثالاست. براي  نوعي به بوروكراسي خوب معطوف

حكومت جديد، برخالف پيشينيان خود، بايد »شرح كه وبر معتقد بود گويد؛ بدينسخن مي« مطلوب»

طرف باشد. نبايد به نفع گروه خاصي قانون تصويب كند و قوانين را نيز بايد بدون تبعيض اجرا كند. بي

ين هدف، حكومت نيازمند نظامي اجرايي است كه متصديان آن به جايگاه ويژه يا وضعيت براي تحقق ا

برند، توجهي نكند. او معتقد بود كه با هاي حكومت سود يا زيان مياقتصادي مردمي كه از فعاليت

 5«.توان به اين هدف نائل شدساالرانه اجرايي ميكارگيري نظام ديوانبه

 

                                                 
؛ پيتر اوانز، توسعه «اشتباهاً آبدارچي را خوردم»دهد: شير دوم با دلخوري پاسخ مي« پس چطور شد كه گير افتادي؟«. »دولتي

 . 82، ص 1831طرح نو،  ،عباس زندباف و عباس مخبر، تهرانيا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتي، ترجمه 
، «وساز دشوار است؟له تعارض منافع در نظام اداری ساختئفصل مسوراه دشوار اصالحات: چرا حل»حامد خانجانی، . 1

 .1814اردیبهشت  3، 266تجارت فردا، ش 
زاده ؛ به نقل از: محمد كمالي1831انتشارات اساطير، ، ان، تهرانها در ايرپايان مأموريت آمريكاييديگران، ناصرالدين پروين و . 2

جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه علوم  ،امات سياسي امنيت اقتصادي، تهرانو سعيد عطار، دولت و امنيت اقتصادي در ايران؛ الز
 .  117، ص 1816انساني و مطالعات اجتماعي، 

هاي ، مركز پژوهش«: اولويت راهبردي حل مسائل كشور )ويرايش اول(اصالح بخش عمومي» و ديگران ر.ك.: رضا زماني. 8

 .82، ص 1812، مرداد 18113مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات برنامه و بودجه(، شماره مسلسل 
4. Value free 

 .811، ص 1818، دنياي اقتصاد ،اي بر انتخاب عمومي، ترجمه حسين ربيعي، تهرانجان پاتريك گانينگ، دموكراسي: مقدمه. 3
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 اسيفراگيري بوروكر. 8كادر 

توانيد موضوعي را كه بديهي و شما نمي»نظران، بوروكراسي، به باور يكي از صاحب رغم انتقادهاي وارده بربه

گ، هاي بزرها در هر جايي وجود دارند. اكثريت قريب به اتفاق سازمانروشن است ناديده بگيريد: بوروكراسي

ها كارآمدترين بجز تعداد محدودي، بوروكراسيبراي همه آنها و  داراي ساختاري كامالً بوروكراتيك هستند

 «.شودها محسوب ميروش براي سازماندهي فعاليت

 .242، ص 1351صفار،  ،فرد، تهرانالواني و حسن دانايي ستيفن پي. رابينز، تئوري سازمان )ساختار و طرح سازماني(، ترجمه مهديا مأخذ:

 

 گرات توسعههاي دوليكي از مؤلفهمثابه . بوروكراسي به2-2

 2ويچاز نظر لفت 1«گرادولت توسعه»هاي ين ويژگيترمهمساالرانه(، يكي از قدرت بوروكراتيك )ديوان

اي است گونهگرا، دولتي است كه در آن عرصه سياست بهدولت توسعه»از نظر وي،  3دانسته شده است.

رغيب دهي، توعيت كافي براي شكلكه دستگاه سياسي در مركز از عزم، قدرت، استقالل، توانايي و مشر

طبق اين نظر، وجه مميزه نهادهايي كه  4«.اي برخوردار است...و تشويق دستيابي به اهداف توسعه

اند، از نهادهاي مشابه در بسياري از كشورهاي اقتصادها را به خوبي و با كيفيت مطلوب اداره كرده

هاي دهي به نيروهاي بنيادين سياستل آنها در شكلقدرت واقعي، اقتدار فني و استقال»يافته، غيرتوسعه

 هاي مدرنساالريتوسعه است. نهادهاي سياستگذار اقتصادي اين كشورها تا حدود زيادي تجلي ديوان

هاي سياسي قرار اي تحت تأثير جريانهاي توسعهو عقالني وبري است كه در جريان سياستگذاري

ساالري، ثبات شغلي تا حد زيادي وجود شايسته برمبتنيهاي ساالرينعالوه در اين ديواگيرد... . بهنمي

ها االريسديوانشود. در اين هاي گسترده نميدارد و با هر تغيير دولتي دستخوش تغييرات و عزل و نصب

 5.«شود و ضابطه و قانونمندي بر رابطه غلبه دارد...شغلي براساس شايستگي انجام مي ياستخدام و ارتقا

داند. اين مي گرا را دولتي با بوروكراسي قوينيز دولت توسعه 1گفته، اوانزشابه با نظر پيشم 

زمان با ريشه داشتن در جامعه، خدمات عمومي به جامعه ارائه داده، پاسخگو بوده بوروكراسي قوي، هم

وروكراسي نفوذ و سياستمداران مستقل است. وي اين نوع بوروكراسي را بهاي ذيو از دخالت گروه

تركيبي از »، به معناي «خودمختاري متكي به جامعه»نامد. مي 4«خودمختار متكي به جامعه»

                                                 

1. Developmental State 

2. Leftwich 

گرا، استقالل نسبي دولت، جامعه مدني ويچ عبارتست از: نخبگان توسعهگرا از نظر لفتهاي دولت توسعهديگر ويژگي. 8

وب نوبي در چارچجبررسي فرايند توسعه اقتصادي كره»زاده و محمدتقي دلفروز، المللي؛ ر. ك.: احمد نقيبضعيف، و بستر بين
 .1111-1114، صص 1817، زمستان 7، ش 71، فصلنامه سياست، دوره «گراي غيردموكراتيكالگوي دولت توسعه

 .1116، ص  همان. 4

   .1113-1114، صص همان. 3

6. Peter Evans 

7. Embeddedness; 
گزيني براي آن دشوار است؛ به همين معادلاي كليدي در مطالعات مربوط به نهاد دولت و بوروكراسي است كه اين واژه، واژه

نيز براي واژه مذكور استفاده « شدگيحك»معادل دليل است كه معادل مورد استفاده در اين متن، معادلي توضيحي است. 
 ركنش اقتصادي، اسير تو»شده است كه چگونه  ه تحليل مفهوم بازار، توضيح دادهاي راجع ب، در مقالهمثالشده است. براي 

وابسته بودن »به معناي « شدگي بازارحك»و از اين ديدگاه، مفهوم « شوداقتصادي مينهادها و مناسبات غيرها،بكهش
 و ديگران ر .ك.: سميه ورشوياست؛« يا نهادهاي غيراقتصادياهداف يا فرايندها به كنشهاي اقتصادي بازار در متن،كنش
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 سازيهاي شغلي بلندمدت )دو عاملي كه همبستگي سازماني و مصونساالري قوي و پاداششايسته

درون شود( با قرار داشتن دولت در بوروكراسي از فشارهاي نيروهاي متنوع اجتماعي را موجب مي

اي براي مذاكره شدهمناسبات اجتماعي نيرومند است كه آنها را به جامعه پيوند زده و مجراهاي نهادينه

 1«.كندها مهيا ميمشيمستمر و مجدد درباره اهداف و خط

 

 . ظرفيت دولت9-2

ن توجه آهاي بوروكراسي توانمند براي اجراي قانون بايد به نكته پاياني كه پيش از آغاز توضيح ويژگي

در ادبيات مربوط به حوزه مورد بح  است. ظرفيت دولت، مفهومي كلي  2«ظرفيت دولت»شود، مفهوم 

دليل همين ها و مفاهيم را درخصوص دولت در خود جاي داده است. بهاست كه طيفي گسترده از آموزه

هاي نظرگاهنظران متعددي از رفيت دولت است كه صاحبها و معاني از مفهوم ظگستردگي برداشت

 اند.مختلف، به تبيين و توضيح اين مفهوم پرداخته

 برنامه»، براساس تعريف مثالجايگاهي حائز اهميت دارد. براي  مفهوم ظرفيت در ادبيات توسعه 

توانايي افراد، سازمان و جوامع براي انجام »عبارتست از: « ظرفيت( »UNDP« )توسعه ملل متحد

به سطح معيني از قابليت »همچنين ظرفيت «. م و دستيابي به اهدافها، حل مسائل و تنظيكارويژه

  3مربوط است.« فردي و نهادي و منابع مناسب براي دستيابي به تأثيرات پايدار

طور و به 4«توانايي براي انجام كارها»ع، ظرفيت دولت به گفته، در مفهومي موسه تعريف پيششبيه ب 

عبارت ديگر، فرض، بر اين است كه ظرفيت دولت، توانايي براي هكلي اِعمال قدرت تعريف شده است. ب

 5اجبار )اِعمال قوه قهريه( و متقاعد ساختن اعضاي جامعه، مطابق با قوانين و مقررات دولتي است.

توانايي دولت در تنظيم شرايط براي تعامالت اقتصادي و سياسي »مثابه ظرفيت دولت را به 1گريندل، 

كند. او ظرفيت دولت را به چهار حوزه كاركرديِ  ، تعريف مي«يي كه براي آنها تعيين شدهو انجام كاركردها

االجرا ، نشانگر قابليت دولت در وضع و الزم«ظرفيت نهادي»كند: نهادي، فني، اداري و سياسي تقسيم مي

است.  است كه بر تعامالت اقتصادي و سياسي حاكم 4اي از قواعد و مقرراتكردن مجموعه گسترده

صادي هاي سياست اقت، توانايي دولت در مديريت سياست اقتصاد كالن و تحليل گزينه«ظرفيت فني»

                                                 
، مطالعات و تحقيقات اجتماعي در «شدگيار در ايران: در جستجوي حكشناسي بازمروري اقتصادي بر تحقيقات جامعه»

 .32-18صص ،1814بهار  ،1، ش 4ايران، دوره 
 . 11، ص پيشينزاده و عطار، كمالي. 1

2. State Capacity 

3. Kempe Ronald Hope, Sr. "Capacity Development and Good Governance", in Ahmed Shafiqul 

Hague and Habib Zafarullah (eds.), International Development Governance, CRC Press, 2006, p. 587. 

4. "Getting Things Done" 

5. J. Lindvall & J. Teorell, "State Capacity as Power: A Conceptual Framework", (STANCE 

Working Paper Series; Vol. 2016, No. 1). Lund: Department of Political Science, Lund University, 

2016, p. 5. 

6. Merilee S. Grindle 

.4 "Regulation" بخشیبه معناي مقرراتگذاري، تنظيم مقررات، انتظام. 
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، قابليت دولت براي ارائه كاالها و خدمات )بهداشت و «ظرفيت اداري»تر تعريف شده است. نحو عامبه

آوري ت )مانند جمعهاي فيزيكي، ايفاي كاركردهاي معمولي اداري دولآموزش عمومي(، تأمين زيرساخت

به ظرفيت دولت در پاسخ « ظرفيت سياسي»ماليات و مديريت اطالعات( دانسته شده است. در آخر، 

هايي براي معرفي و پرداختن به عالئق اجتماعي و وارد دادن به تقاضاهاي اجتماعي، اجازه دادن به كانال

از يك سو، هريك از چهار نوع  1سازي و حل منازعات مربوط است.كردن مشاركت اجتماعي در تصميم

تواند مي «بوروكراسي»ديگر،  ازسويگفته در هر دولت، بر يكديگر تأثير و تأثر دارند. اما ظرفيت پيش

اداري و سياسي تأثيرگذار باشد. بوروكراسي هاي نهادي، فني،عنوان يك متغير، بر هريك از ظرفيتبه

يش ظرفيت نهادي، فني و اداري ايفا كند. با وجود اين، تواند در موارد خاصي، نقشي قطعي در افزامي

 ها معموالً با ايدهرا بوروكراتزيتواند مانع ارتقاي ظرفيت سياسي دولت شود؛ تقويت بوروكراسي مي

 2ند.هست سازي مخالفاركت جامعه در تصميممش

ه هاي بيروني، بهجاي تأكيد بر رويبه»در تعريفي ديگر، توضيح داده شده است كه مفهوم ظرفيت،  

كارآمدي  دهند وهاي آن را تحت تأثير قرار ميسازوكارهايي اشاره دارد كه در درون دولت، عملكردها و رويه

 3.«توانايي نهادهاي دولتي براي تحقق اهداف است»منظور از ظرفيت دولت، «. كنندآن را ممكن يا ناممكن مي

لي هدف اص زيراهمراه داشته باشد؛ هاي فراواني بهواند بهرهتمي گزارشگفته، براي موضوع اين تعريف پيش

ن است تر، مسئله ايعبارت دقيق، توضيح و تبيين نقش بوروكراسي در هدف اجراي قانون است. بهگزارشاين 

الزم براي اجراي قانون برخوردار است. آنچه در بخش « ظرفيت»كه تا چه حد بوروكراسي موجود در كشور، از 

 هاي يك بوروكراسي براي دستيابي به هدف اجراي قانون است.داده خواهد شد، ويژگيتوضيح  3

ان در تونكته پاياني در اين قسمت اينكه قابليت و ظرفيت بوروكراسي براي اجراي قانون را مي 

 ،مثالمالحظه كرد. براي  4هاتر همچون قابليت و ظرفيت حكومت براي اجراي سياستاي گستردهزمينه

يك اثر پژوهشي تازه منتشرشده، شواهد و مستندات فراواني از ماهيت و گستره قابليت حكومت براي در 

اين مسئله تبيين شود كه چگونه قابليت و  اجراي سياست در كشورهاي در حال توسعه آورده شده است

مه، رويكردي از ه ترمهميابد و حكومت در بسياري از كشورها ضعيف بوده و اين ضعف همچنان ادامه مي

عبارت ديگر، دهد. بهاش ارائه ميبراي ايجاد و ارتقاي قابليت حكومت براي اجراي كاركردهاي اصلي

 يافته هستند )يعني از شكوفايي اقتصادي،كشورها به همان اندازه توسعه»نويسندگان بر اين باورند كه 

                                                 

، «انداز سياسيوكار و كاركرد اقتصادي در كره جنوبي و شيلي: يك چشمكسب -روابط دولت »پاتريسيو سيلوا، به نقل از: . 1

وينگ ان گو )ويراستاران(، منازعه سياسي و توسعه در شرق آسيا و آمريكاي التين،  –ريچارد بويد، بنو گالجارت و تك  در:
 .121، ص 1831ز چاپ و انتشارات، وزارت امور خارجه، مرك ،نياز، تهرانترجمه علي بي

 .همان. 2

 .84-86، صص پيشينزاده و عطار، به نقل از: كمالي. 8

ف محدودتري نيز از ظرفيت دولت ارائه شده است. براي مثال، برخي ظرفيت دولت را در توانايي دولت براي كسب البته تعاري
 شود؛ ر. ك.:دانند. در اين تعريف، ظرفيت دولت با حداكثر ماليات وصول شده ارزيابي ميدرآمد مالياتي از عموم مي

Mauricio Cárdenas, "State Capacity in Latin America", Global Economy and Development at 

Brookings April 2010, Available online at: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/04_latin_america_cardenas.pdf 

4. Policy implementation 
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هد. دنها براي اجرا كردن اجازه ميبرابري اجتماعي و حاكميت سياسي مناسب برخوردارند( كه قابليت آ

 «يافته ماندنتوسعه»و  «يافته شدنتوسعه»ن قابليت، يك ويژگي مهم يمداومت بر اخذ و تحصيل ا

هاي متعدد جهاني( شاخص برمبتنيشناسي خاص و كمّي )نويسندگان با اتخاذ روش 1«.كشورهاست

اي اجرا، اهميت اصلي در رسيدن به اهداف توسعه اند كه ايجاد قابليت سازماني يا دولتي براستدالل كرده

اي خود را محقق شود بيشتر كشورها نتوانند اهداف توسعهدارد؛ به نحوي كه شكست در اجرا باع  مي

ائق هاي مكرر در اجرا فها اين قابليت را ندارند كه بر شكستحتي بدتر از اين، بسياري از دولت»كنند و 

شبيه وضعيت  آنچه گفته شد، 2«.صالحات با هدف تقويت قابليت حكومت(ها اشوند )حتي بعد از سال

ان، نظرست كه بنا بر نظر بسياري از صاحبها و قوانين ناظر بر اصالح نهادي در ايران ااجراي سياست

هاي مداوم و مكرر در اجراي رفتي نيز براي گريز از شكستهاست كه با ناكامي مواجه شده و راه برونسال

 ها و قوانين اصالحي همچنان يافت نشده است.سياست

 

 هاي بوروكراسي براي اجراي بايسته قانون. ويژگي9

كه در چنانـ آن ايدئالهاي بوروكراسي است كه بنا به تعريف و نمونه جا محل بح  است ويژگينچه در اينآ

شد  . در ادامه تالش خواهدها بايد از آن برخوردار باشندانديشه وبر صورتبندي شده است ـ بوروكراسي

ر ادامه هايي كه دو توضيح داده شود؛ با اين توضيح كه ويژگيبندي دسته ،هاي بوروكراسيين ويژگيترمهم

 هاي ضروري براي يك بوروكراسيِ توانمند براي اجراي قانون است.اي از ويژگيخواهد آمد، مجموعه

 

 . يكپارچگي )انسجام(8-9

)انسجام( است. گرچه دولت براي اِعمال كاركردهاي خود به يك  3ي، يكپارچگياولين ويژگي بوروكراس

دولت، محصول انسجام كارآمدي  ساالر نيازمند است، در سطحي ديگر،اي و شايستهبوروكراسي حرفه

 ـنهادهايي وظيفه »دروني ميان نهادهاي بوروكراتيك است. فرض بر اين است كه نهادهاي بوروكراتيك، 

كنند. اما در دنياي واقعي، هميشه صورت بهينه اقدام ميهاي مدون، بهد كه در جهت سياستمحور هستن

يافته اين خطر وجود دارد كه بوروكراسي به مجموعه نهادهاي بخشي، سياسي و داراي فساد سازمان

 4و با از بين رفتن انسجام دروني نهادهاي دولتي، دولت به ورطه ورشكستگي بيفتد.« تبديل شود

و عملكرد سالم است و كاركرد بهينه نظام كارآمدي  ترتيب، يكپارچگي در بوروكراسي، ضامنبدين 

                                                 

ترجمه جعفر خيرخواهان، در دست تحليل، اقدام، سازی حکومت: شواهد،مت اَندروز و لَنت پریچت و مایکل وولکاک، قابليت. 1

 انتشار. مشخصات كتاب به اين شرح است:

Matt Andrews, Lant Pritchett and Michael Woolcock, Building State Capability: Evidence, 

Analysis, Action, Oxford: Oxford University Press, 2017. 
 همان.. 2

3. Coherency 

 .76ص ، همان. 4
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اداري، تنها با حفظ يكپارچگي آن ميسر است. تجارب كشورهاي موفق در توسعه برقراري بوروكراسي 

ي با اسكارآمد، همچون ژاپن و كره جنوبي، نشانگر آن است كه در چنين كشورهايي، يكپارچگي بوروكر

راي است. ب« تمركز نهادي»ين اين نظامات، ترمهمگيري از نظامات مختلف تأمين شده است. يكي از بهره

« يسازي صنعتيكپارچه»هاي جديد سبب شد تا بتوانند نمونه در ژاپن، محوريت دولت در عرضه سرمايه

سازمان »عنوان به 1الملليني بينرا نيز به اجرا درآورد. وزارت صنعت و بازرگا« سياست ساختار صنعتي»و 

كننده ژاپن پس از جنگ جهاني دوم نظارت داشت. درواقع، رشد اقتصادي خيره فرايندبر اين « راهنما

  2محقق شد.« اقتصادي نيرومند، با استعداد و پرنفوذساالري ديوان»در سايه حضور نوعي 

شد. به اين شرح كه در زمان استعمار، ژاپن  سازينحوي در كره جنوبي نيز پيادهبهشده،  الگوي گفته 

نهادهاي بوروكراتيك قوي در كره جنوبي ايجاد كرد كه پس از استقالل اين كشور، اين نهادها حفظ شد. 

همين نهادها بودند كه بعدها در زمان ژنرال پارك به ابزار توسعه اين كشور تبديل شدند. البته در اين دوره 

ش، پارك در ابتداي زمامدارياكندگي در مراكز سياستگذاري و فساد تضعيف شد، اما دليل پربهساالري ديوان

هاي فاسد از كار اخراج نفر از بوروكرات 2111كرد. در اين راستا حدود ساالري ديوانشروع به تجديد ساختار 

ذار ي سياستگنفر بررسي مجدد شد. سپس براي جلوگيري از پراكندگي نهادها 41111شدند و پرونده بيش از 

تشكيل شد كه به نهادي محوري در « ريزي اقتصاديهيئت برنامه»نام در حوزه اقتصادي، نهادي به 

است اي بود كه ريهاي اقتصادي تبديل شد. نهاد مذكور بسيار قدرتمند و حرفهريزيها و برنامهسياستگذاري

اي و ايجاد هاي بودجهين عملياتترهممهاي آماري و وزير بود و وظيفه عملياتآن برعهده معاون نخست

دار شد. اين ساختار منسجم، دادند، عهدهتر سه نهاد ديگر انجام ميها را كه پيشهماهنگي در اجراي برنامه

وان به هاي مختلف، تريزي اقتصادي، وزارتخانهها كرد. با تشكيل هيئت برنامهكمك مهمي به انسجام سياست

جاي آن، بر اجراي هاي يكديگر را از دست دادند و بهي كردن اقدامات و برنامهچالش كشيدن و عقيم و خنث

 3هاي متمركز و هدفمند هيئت عالي مذكور تمركز كردند.برنامه

هاي يكپارچگي بوروكراتيك، تجربه ژاپن نشان داد كه عنوان يكي از مؤلفهبر تمركز نهادي بهعالوه 

به اين  رود.ساالري( فراتر ميويژه شايستههاي مورد نظر وبر )بهبوروكراسي موفق، از صرف داشتن ويژگي

هاي هايي كه از دولت ژاپن شده، بر اهميت حياتي شبكهدهد، در همه توصيفاوانز شرح مي چنانكهترتيب 

هاي دروني، براي يكپارچگي غيررسمي )بيروني و دروني( براي كاركرد دولت تأكيد شده است. شبكه

گيرد هاي غيررسمي صورت ميميت حياتي دارند. يكپارچگي دروني عمدتاً از طريق شبكهبوروكراسي اه

مي، هاي غيررسكند. اما خصيصه و پيامدهاي شبكهرا براي بوروكراسي فراهم مي« هويتي مشاركتي»كه 

يت ند. واقعشواي بستگي دارد كه براساس آن، كارمندان دولت انتخاب ميگزينشي سختگيرانه فرايندبه 

                                                 

1. Ministry of International Trade and Industry (MITI)   

 .111، ص پيشيناوانز، . 2

 .1124، ص پيشينزاده و دلفروز، نقيب. 8
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صلي شرط ا»هاي سنتي، نه ارتباطات انتخاباتي يا وفاداريو  «هاي رسميقابليت»اين است كه در ژاپن، 

رايي وبرگ»اي بوروكراسي است. در اين الگو، گونهكارآمدي  همين اصل، عامل اصلي«. ورود به شبكه است

باع  تحكيم  2«روكراسيهاي غيربوروكراتيك نظام بومؤلفه»قابل برداشت است كه در آن،  1«مستحكم

هاي غيربوروكراتيك، خصايصي براي بوروكراسي و منظور از مؤلفه 3شود.ساختار سازماني رسمي مي

ي هارتبه از احزاب سياسي، گروهبه استقالل نظام اداري و كارمندان عاليتر بيش هاست كهبوروكرات

هايي كه فراتر از داري است؛ ويژگيدستگاه اكارآمدي  گردد و ضامن سالمت ونفوذ و... باز ميذي

 هاي مد نظر وبر در زمان صورتبندي اوليه ايده بوروكراسي است.ويژگي

تر بيش هاي دروني نيزهاي بيروني در پيوند دادن دولت و جامعه مدني، از شبكهاما اهميت شبكه 

دنز گي چنانكهدولت است. هاي بيروني، شامل انبوهي از نظامات و روابط و... خارج از شبكه است. شبكه

تواند رهبري سياسي را هدايت كند و خود به موقعيت و وضعيت نميساالري ديوان»كند: تصريح مي

عمومي از طريق احكام مصوب  يآرا برمبنيهاي ويژه دمكراسيبه 4«.وابسته است «بيروني»مسائل 

اين محدوديت در »نويسد: وبر مي هچنانككنند؛ ها تعيين ميهايي براي بوروكراسيپارلمان، چارچوب

، چون اجرا و اداره به آنچه كه مطابق با ترين سطح توسعه آن قرار دارد...سرشت الگوي قانوني در باال

 5«.قواعد و قوانين باشد محدود است

هاي خارج وكارها و ديگر شبكهسواي تأثير بوروكراسي از قوانين، شبكه بيروني شامل صاحبان كسب 

نيادي، اي بگونههاي صنعتي... بهمشيخط»در ژاپن،  مثالكنترل و تسلط بوروكراسي است. براي  از دايره

اندركاران عمده بخش صنعت را به هم پيوند ها و دستمتكي به بر انبوه روابطي است كه وزارتخانه

بين  هستند كه 4«شبكه مديريتي»فقط يك نمونه از  1«شوراهاي مشورتي»دهد. در اين كشور، مي

مشي مربوط به وكارها درخصوص گردآوري اطالعات و تدوين خطاندركاران كسبها و دستبوروكرات

نظران بر باورند در نتيجه برخي از صاحب 8كند.يك رشته موضوعات خاص و هميشگي، ارتباط برقرار مي

ري است كه با ميانجيگكه براي حفظ انسجام دروني نهادهاي دولتي، به نهادهايي خارج از بوروكراسي نياز 

هاي اجتماعي از نهادهاي بوروكراسي ها، مانع از استفاده ابزاري گروهنافع اجتماعي و كاناليزه كردن آنم

ننده ككننده و تقويتعنوان تأمينهاي دروني و بيروني، بهشبكهبدين ترتيب، 5و چندپارگي آن شوند.

 كنند.ويژگي يكپارچگي بورروكراسي عمل مي

هاي بالقوه بوروكراسي جلوگيري كند. يكي از اين تواند از بروز آسيبگي بوروكراسي مييكپارچ 

                                                 

1. “Reinforced Weberianism”  

2. “Nonbureaucratic Elements of Bureaucracy” 

 .112-111، صص پيشيناوانز، . 8

 .47، ص 1841قطره،  ،شناسي در انديشة ماكس وبر، ترجمه مجيد محمدي، تهرانعهآنتوني گيدنز، سياست و جام. 4

 .41، ص همان. 3

6. “Deliberation Councils” 

7. “Administrative Web” 
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ها، پراكندگي در شناسايي اهداف و طبعاً، به هدر دادن يا عدم تخصيص بهينه منابع است. توضيح آسيب

ر حداكث اينكه يكي از مشكالت حاد نهادهاي بوروكراسي اين است كه هر كدام از اين نهادها، به دنبال

 ترممهكند كه داراي اهداف سازماني كردن استفاده از منابع دولتي هستند. هر سازماني چنين وانمود مي

رو، استفاده حداكثري از منابع دولتي، اقدامي هاست و ازاينبه نسبت بقيه سازمانتر بيش و داراي اولويت

، ظرفيت حفظ انسجام نهادهاي دولتي شود. اين آسيبدر جهت تحقق اهداف حياتي آن سازمان تلقي مي

گرايي باع  و فساد در ابعاد وسيع خواهد شد. خاص« گراييخاص»دهد و موجب شدت كاهش ميرا به

 هايگيريشود تا احساسات و منافع فردي و گروهي، جاي منافع و مصالح ملي را بگيرد و تصميممي

يكپارچگي در بوروكراسي،  1جمع محدودي اتخاذ شود. نام دولت، اما در جهت منافع گروه يابوروكراتيك به

 ها و نظارت بر نهادها، ازها و تخصيص منابع الزم براي حركت به سوي اولويتتواند با تعيين اولويتمي

 استفاده از منابع عمومي بكاهد.كاري و سوءمديريت و سوءپراكنده

به يكپارچگي بوروكراسي بيان شد،  عنوان آسيبيگرايي بهبه مفهوم خاصشبيه آنچه كه راجع 

)يا  4براي تبيين لوازم گذار از نظم دسترسي محدود 3و وينگاست 2سازي نورث، واليستوان در مفهوممي

 انديشه در« غيرشخصي» و «شخصي» مفاهيم. كرد مشاهده 1( به نظم دسترسي باز5حكومت طبيعي

 حالتتر بيش مسلط، ائتالف درون روابط ي،طبيع هايحكومت در آنان نظربه. است اهميت حائز آنان

 8پروريحامي يا 4مريدپروري هايشبكه طريق از هاحمايت شخصي، روابط اين درون در و دارند شخصي

 گيرد؛مي شكل غيرشخصيتر بيش چارچوبي در روابط باز، دسترسي نظام در مقابل، در 5.يابدمي گسترش

هاي غيرشخصي افراد، بنديي هنوز اهميت دارند، اما دستهدر نظم دسترسي باز... گرچه روابط شخص»

هاي هاي مقابل، در عرصهشوند، بدون نياز به آگاهي از هويت فردي طرفكه اغلب شهروند ناميده مي

پردازند. هويت كه در حكومت طبيعي ذاتاً شخصي است، در نظم گسترده رفتار اجتماعي به تعامل مي

 شخصي روابط تسلط 11«.شودهاي غيرشخصي تعريف مياي از مشخصهدسترسي باز به شكل مجموعه

 تلمخ را بوروكراسي كاركردهاي رانتي، و آميزتبعيض محيطي آوردن فراهم با تواندمي بوروكراسي، در

 .ببرد ميان از ملي، منافع با مغاير و شخصي روابط نفع به را نهادي قوانين اجراي براي الزم انسجام و كند

توان آن را فاقد وصف يكپارچگي و انسجام وضعيتي است كه مي ظام بوروكراسي در ايران،وضعيت ن 
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از  در يكي چنانكههاي بوروكراسي، مختص امروزه نيست. دانست. اين وضعيت نيز مانند ساير ويژگي

گيري در ريزي در ايران، از كندي تصميمدرخصوص نظام برنامه 1341شده در سال هاي تهيهگزارش

گيري دولت، به ويژه از رهگذر وجود نهادهاي هاي تصميمفرايندو عقيم شدن كاركرد « ماشين دولت»

 (2پوشان سخن گفته شده است )ر. ك.: كادر ، چندپاره، رقيب و واجد وظايف هممتعدد

 

 8932. توصيفي در نظام اداري ايران در دهه 2كادر 

هاي دولتي زيادي وجود دارد كه رسماً مسئوليت ازمانها، شوراها، شوراهاي عالي و سدر ايران كميسيون»

هاي اقتصادي عمده را برعهده دارند. بنابراين، در هر زمان، چند سازمان وجود دارد كه اتخاذ و اجراي سياست

ها لحظه به لحظه و هاي اخير درجه اهميت اين سازمانقانوناً مجاز به سياستگذاري اقتصادي هستند. در سال

يك  توانراحتي مياه به ماه تغيير كرده است. در چنين محيطي براي سد كردن راه يك سياست بهتقريباً م

سازمان دولتي را عليه سازمان ديگر برانگيخت يا از اجراي تصميمات يك سازمان، از طريق ارجاع موضوع به 

ع، هيچ شورا يا سازماني جلوگيري كرد. در نتيجه اين وض ،اي ديگري كه اختيارات مشابه داردسازمان يا شور

زيرا هر سياست در معرض  ،هاي دولت دانستها يا برنامهتوان مسئول موفقيت يا شكست سياسترا نمي

ها سبب شده . همه اينها قرار داردسازمان يهاي متفاوت و شك و ترديد درباره قلمرو اختيارات قانونبرداشت

شده هاي اتخاذاني را اتخاذ كند و تقريباً هيچ يك از سياستهاي چنداست كه نظام اداري ايران نتواند سياست

 «.اندصورت سازگار يا هدفمند اجرا نشدهبه
 ريزي در ايران براساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ايران در تهيه برنامه عمراني سوم،لئود، برنامهتاس. اچ. مك مأخذ:

 .141، ص 1381ني،  ،ترجمه علي اعظم محمدبيگي، تهران

 

ها در موضوع تجارت از اين عدم انسجام و ناهماهنگي ، يك نمونهگزارشدر بخش پاياني اين  

 الكترونيكي تجارت فرامرزي، توضيح داده خواهد شد. فرايندخاص،  طوربهو  فرامرزي

 

 . رسانايي2-9

وم سطوح خرد است. اين مفه هاي كالن بهدر بوروكراسي، قابليت انتقال اثر سياست« رسانايي»منظور از 

عنوان هتواند ببه مجاري تأثير بوروكراسي بر اقتصاد ايران صورتبندي شده است، مياي راجعكه در مقاله

راسي در هاي بوروكطور كلي مورد توجه قرار گيرد. توضيح اينكه ويژگيهاي بوروكراسي بهيكي از ويژگي

طلبي، تمركزگرايي و فرصت نابرابر، فساد و سوءمديريت گرايي و مشاركتايايران )ازجمله ضعف حرفه

هاي كالن اقتصادي به سطح خرد منابع انساني( موجب شده است بوروكراسي، مانع از انتقال سياست

ورتي صشود و در نتيجه، پيامدهاي مثبت در نظر سياستگذاران اقتصادي، يا اساساً حاصل نشود يا به

 1خوانده شده است.« بوروكراسي نارسانا»اين وضعيت با عنوان بسيار ناقص و جزئي محقق شود. 

است.  نظرشان هاي مدسازي سياستتصويب قانون يكي از ابزارهاي اصلي سياستگذاران براي پياده 

                                                 

، مجلس و راهبرد، سال «هاي تأثير بوروكراسي بر عملكرد اقتصاد ايرانكانال»سيداحسان خاندوزي و زهرا كاوياني، . 1
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طور خاص، داليلي ناشي از ، داليل عدم اجراي قانون و بهگزارشبا اين حال، مسئله مورد بررسي اين 

ر داليلي، دتوان گفت اگر بهي ضروري بوروكراسي براي اجراي قانون است. ميهاعدم برخورداري ويژگي

( جا مجريان قانوند )در اينجا قانونگذاران( و يا سطوح خررتباطي ميان سياستگذاران )در اينمسيرهاي ا

ت مقاوم»اختالل ايجاد شود، يكي از اولين پيامدها، عدم اجراي قانون است. اين وضعيت، اغلب با عبارت 

شود. اين مقاومت و درواقع عدم تمايل، ناشي از نارسانايي در بوروكراسي توصيف مي« در برابر اجراي قانون

 هاي زير كامالً مشهود است:هايي از اين بوروكراسي نارسانا در مثالتوضيح داده شده است. نمونه

د مالياتي هاي تشديسياستنفع شخصي و سازماني كاركنان بخش مالياتي،  برمبتنيدليل رفتار به - 

هاي تخفيف و معافيت مالياتي، نتوانسته است رفتارهاي فعاالن اقتصادي مرتبط را متأثر كند. يا سياست

هاي غيرقانوني مأموران يا سختگيري در موارد تخفيف و پوشي در اخذ ماليات قانوني در ازاي دريافتچشم

 1كند.نظر قانونگذار به فعاالن اقتصادي اصابت ن تنبيهي مد مالياتي، موجب شده است اثر تشويقي يا معافيت

هاي واردات رسمي و غيررسمي كاال و همچنين فساد ميان برخي فراينددليل ناكارآمدي به - 

منظور مديريت واردات و كمك به برخي كاالها به مأموران دولتي مربوط، ابالغ سياست افزايش تعرفه

شود. تبع، تركيب كاالهاي وارداتي نميبهو  ير جدي در رفتار واردكنندگانتوليد كاالي داخلي، موجب تغي

بدين ترتيب كه با افزايش زياد نرخ تعرفه، در مقابل، واردكنندگان مسير ورود را به سمت مسيرهاي 

   2تواند به حمايت از توليد بينجامد.ها و قوانين، نميدهند و در نتيجه اين سياستغيررسمي تغيير مي

هاي آزادسازي و تسهيل ورود بخش غيردولتي و همچنين تصويب قوانين و رغم ابالغ سياستبه - 

هاي ( قانون اجراي سياست4مقررات متعدد درخصوص ساماندهي و تسهيل صدور مجوزها )ازجمله ماده )

( 54ويژه ماده )به ( و اصالحات بعدي آن،25/3/1384)مصوب وچهارم قانون اساسي كلي اصل چهل

هاي بخش (، دستگاه21/2/1354مصوب « پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت

وارد به صنايع خاص و هم صدور مجوزهاي قانوني، بسيار كند و عمومي هم درخصوص فعاالن تازه

اين  فعاليت در هاي مبادالتي...اي موجب افزايش هزينهچنين قواعد نانوشته»كنند؛ سختگيرانه عمل مي

ا و موانع هدليل هزينهتشويق بخش غيردولتي، به برمبنيشود و در نتيجه هدف سياستگذار ها ميبخش

 3«.شودبوروكراتيك، به سختي محقق مي

د اجراي تواندهنده آن است كه چگونه بوروكراسي فاقد ويژگي رسانايي، ميسه نمونه ذكر شده نشان 

به درستي ادعا شده است كه بوروكراسي نارسانا، سبب ند. بر همين اساس، قانون را با شكست مواجه ك

هاي هر بخش، در بسياري موارد، اراده بوروكرات»...  چنانكهمتزلزل ساختن حاكميت قانون شده است، 

تواند از طريق عدم اِعمال قانون، اجراي ناقص قانون يا اجراي حتي بر احكام قانوني نيز فائق است و مي
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كه سياستگذاران كشور همواره نون با تفاسير متفاوت، موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شود. در حاليقا

ور كشساالري ديواناند، نگاهي به واقعيات كردهلحاظ مي فرضنوان يك پيشعحاكم بودن قانون را به

يي كشور، خود به دهد الزم است در اين ديدگاه تجديدنظر صورت گرفته و نظام اداري و اجرانشان مي

 1«.موضوعي براي تحقيق و اصالح تبديل شود

 

 . هماهنگي9-9

است. مفهوم هماهنگي در اين متن را  2هاي يك بوروكراسي براي اجراي قانون، هماهنگياز ديگر ويژگي

( در 3)ناهماهنگي/ شكست هماهنگي« عدم هماهنگي»توان با توجه به مفهوم مخالف آن، يعني مي

 4ازيطور جدي در نظريه بوكار توضيح داد. مسئله هماهنگي بهرايي، مديريت دولتي و كسبادبيات نهادگ

مطرح شده است. مسئله هماهنگي، به وضعيتي اشاره دارد كه همه عوامل قادر باشند در مورد يك 

تصميم يا اقدام خاص هماهنگ شوند و تصميم يك فرد وابسته به تصميم ديگران باشد. در مسئله 

معناي مجموعه مختلفي از گيرد كه بهمورد توجه قرار مي 5«تعادل چندگانه»ويژه مفهوم ي، بههماهنگ

 1گيرد.هايي تعادلي قرار ميشود و در حالتاقدامات است كه توسط افراد هماهنگ مي

هاي مختلف )نظريه بازي، نيز مفهومي است كه براساس تركيب نظريه« هماهنگيشكست »مفهوم  

هاي مختلف ها و بخشهاي مختلفي كه در سياستشكاف 8و اقتصاد سياسي( شكل گرفته است. 4زهنظريه انگي

تواند سبب شكست هماهنگي شود. براي نمونه، براساس يك تحقيق كه به سفارش سازمان وجود دارد، مي

هماهنگي، توان ميان هفت نوع شكاف و مانع صورت گرفت، نشان داده شد كه مي 5همكاري و توسعه اقتصادي

  11ها، اجرا، هدف و پاسخگويي.ها در اطالعات، ظرفيت، تأمين مالي، سياستتمايز قائل شد: شكاف

به همراه « هماهنگي»مؤلفه  11،«حكمراني و قانون»هاي بانك جهاني با عنوان اخيراً در يكي از گزارش 

                                                 

 .81-83، صص همان. 1

2. Coordination 

3. Coordination Failure 

4. Game Theory; 
ها يا اِعمال كساني را تحليل انتخاب»شود كه به شاخه يا گونه خاصي از نظريه انتخاب عقالني اطالق مي« بازينظريه »

.: ر. ك«. تصميمات تعاملي و "راهبردي" است گذارد و چنين شرايطي،دانند تصميمات آنان بر يكديگر تأثير ميكند كه ميمي
 .872، ص پيشينبيكس، 

5. Multiple equilibria 

 .822، ص 1816چالش،  ،جرارد روالند، اقتصاد توسعه، ترجمه محمد سليماني، تهران. 6

7. Incentive Theory 

ژوهشنامه پ ،«شكست هماهنگينقد عملكرد سياست اقتصاد مقاوتي در ايران: بررسي پديده »سيداحسان خاندوزي، . 3

 .32، ص 1816، اسفند 1 ي، سال هفدهم، شهاي علوم انسانانتقادي متون و برنامه
9. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 شده، ر. ك.: هاي مطرحبراي مطالعه توضيح هر يك از شكاف. 11

Claire Charbit, "Governance of Public Policies in Decentralized Contexts", OECD Regional 

Development Working Papers 2011/04, p. 16. 
 .34-38، صص همان

11. International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, "Governance and the 

Law"; World Development Report 2017, Washington, 2017. 
گيرد: بانك جهاني، بخش نخست گزارش مذكور با اين مشخصات ترجمه و تلخيص شده كه در اين نوشتار مورد استفاده قرار مي

 .1811بهمن  28، 212نژاد، تجارت فردا، ش زاده و عباس شهرابی و محمد علی، ترجمه ایما موسی«حکمرانی قانون»
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مين نتايج مطلوب قوانين و منابع به مثابه سه كاركرد نهادي اصلي براي تض 2«همكاري»و  1«تعهد»دو مؤلفه 

ود ها اعتماد كرده و رفتار خسازد تا به اعتبار سياستاند. تعهد، بازيگران را قادر ميمورد نياز توضيح داده شده

منظور دستيابي به توسعه عادالنه است. اما منظور شرط اثربخشي سياسي به را با آن تطبيق دهند. همكاري،

هات شده است. ترجيينان و اقدام عملي ديگر بازيگران براي دستيابي به اهداف تعييناز هماهنگي، باور، اطم

تواند به فهم پديده تبعيض شديد و افراطي، فساد كند. هماهنگي ميو منافع، نقشي مهم در هماهنگي ايفا مي

 3شود.رو، مفهومي كليدي محسوب ميو حتي انقالبات فناوري كمك كند و ازاين

ها گذاري و نوآوري، شركتسرمايه ايتوان اين مثال را طرح كرد كه برمفهوم هماهنگي مي براي توضيح 

ي توانند با هماهنگگذاري خواهند كرد. مؤسسات ميو افراد بايد به اين باور برسند كه ديگران نيز سرمايه

نند. ت بازار كمك كگذاري و انتظارات فعاالن بازار، در حل مسئله شكسگيري براي سرمايهدرخصوص تصميم

گذاري در آنها براي اما سرمايه ،هاي بزرگ بسيار كارا باشندكه در آن كارخانه»اي را در نظر بگيرد نمونه

ذاري گك گروه سرمايهيزمان در هم طوربهها هاي جداگانه سودآور نباشد مگر اينكه تمامي اين شركتشركت

توانند توليدي مؤثر در مقياس زمان هستند ميك حركت هميهايي كه قادر به هماهنگي در كنند. ... شركت

گذاري و نوآوري، به ها و همچنين تحقق اهداف سرمايهدر نمونه ذكرشده، سود شركت 4«.بزرگ داشته باشند

تواند عاملي هاي مربوط بستگي دارد و درواقع مؤلفه هماهنگي، ميتصميمات و عملكرد همه شركت

يا عدم دستيابي به نتيجه باشد. به همين ترتيب، اجراي قانون نيز نيازمند وجود كننده در دستيابي تعيين

هاي دولت كه اجراي گيري و اقدامات هريك از بخشمعنا كه تصميمبوروكراسي واجد هماهنگي است. بدين

ط به ربوتواند بر تصميمات و اقدامات ديگر اجزاي مهاست، ميوي منوط به تصميمات و اقدامات آننحقانون به

 اجراي قانون و در نهايت، اصل اجراي قانون تأثيرگذار باشد. 

موفقيت بخش هاي مكمل را براي گذاريسرمايه« هماهنگي»همچنين اقتصاددانان توسعه،  

قاضا هايي در سمت تبدين معني كه اگر در بخشي از اقتصاد، نياز به مكمل اند.ضروري دانسته خصوصي

هاي رقابتي ظهور نخواهند كرد. مسائل ديگري نيز در ارتباط هماهنگي، بخشنايا عرضه باشد، در صورت 

ريزي دولت با راستا بودن برنامهبا هماهنگي ميان بخش عمومي و خصوصي وجود دارد؛ از جمله هم

 5گذاران بخش خصوصي.هاي سرمايهتمايالت و ظرفيت

بانك جهاني به توسعه نيز مشاهده « شانهبازاندي»توان در رويكرد تأكيد بر ويژگي هماهنگي را مي 

 شد كه: كرد؛ به اين ترتيب كه در رويكرد سنتي به توسعه اقتصادي، توصيه مي

 گذاري كنيد؛ روي اصالح و بهبود فرم و قالب نهادها سرمايه .1

                                                 

1. Commitment 

2. Cooperation 

3. International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, op. cit., p. 68. 

 .همان. 4

هاي مجلس ، مركز پژوهش«. رويكردهاي تدوين سيياسيت صينعتي 11الگوي راهبردي حمايت از توليد؛ ». برزين جعفرتاش،3

 .11-17، صص 1814اد ، مرد11112شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 
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 ها را اجرا كنند؛ ظرفيت اين نهادها را باال ببريد تا بتوانند سياست .2

 ها و قواعد مطمئن شويد.نون را تقويت كنيد تا از اجرا و كاربرد سياستنهادهاي حاكميت قا .3

 شود كه: اما در رويكرد جديد و بازانديشانه توصيه مي

 كاركردهاي نهادي را تقويت كنيد؛  .1

 شود؛ ها و اجراي آنها ميبه نامتقارن بودن قدرت توجه كنيد كه مانع برگزيدن و پذيرش سياست .2

  1«.هاي صاحبان قدرت را درك كنيددهي به قدرت، رفتارها و مجادلهنون در شكلهاي قانقش .3

ها شود، در پارادايم جديد توسعه، به نامتقارن بودن قدرت، موانع پذيرش سياستمالحظه مي چنانكه

ها توجه )ازجمله قوانين و مقررات( و طبعاً اجراي آنها و ضرورت هماهنگي در جهت اجراي سياست

 معطوف شده است. بيشتري

ها، اجرا، هدف و پاسخگويي هايي در اطالعات، ظرفيت، تأمين مالي، سياستدر بستري كه شكاف 

نع متعددي مواجه ها، قوانين و مقررات، با مواوجود دارد، پيگيري هر هدفي، ازجمله اجراي سياست

و بعد از آن، ابتداي  1381، تجربه نگارش راهبرد توسعه صنعتي در ابتداي دهه مثالخواهد شد. براي 

شود. اين تجربه حاكي از آن در ايران، يكي از موارد قابل توجه شكست هماهنگي شمرده مي 1351دهه 

هاي سياستگذاري اقتصادي و قواي مورد اتفاق و اجماع تمام دستگاه گاه، هيچاست كه چنين اسنادي

كننده آن بوده و چه زماني نامه و بودجه تهيهچه زماني كه سازمان بر؛ گرفته استنمقننه و مجريه قرار 

هاي آنچه دربرنامه»است؛  ت، معدن و تجارت آن را تهيه كردهكه يك مقام بخشي مانند وزارت صنع

 2.«است يعدم تعيين استراتژي توسعه صنعت شود،يپس از انقالب مشاهده م يتوسعه صنعت

گري نيز ذكر كرد؛ ازجمله مسئله حمايت هاي متعدد ديتوان نمونهبراي شكست در هماهنگي مي 

و  ننظر سياستگذارا ترين مسائل مدين و با اولويتترمهمعنوان يكي از از توليد در ايران كه همواره به

اما اين مسئله، چه در مرحله قانونگذاري و چه در مرحله اجرا، با شكست مواجه  ،قانونگذاران بوده است

گرفته هاي صورتهاي مجلس درباره انواع حمايتالعات مركز پژوهش، يكي از مطمثالشده است. براي 

گذاران، آرا در سياست وجود تشتت»از توليد توسط قانونگذار در قانون برنامه توسعه، نشانگر آن است كه 

نبود يك نگرش منظم و واحد درخصوص راهكارهاي رشد توليد داخلي، فقدان وجود يك استراتژي 

 3«.تها و... اسكننده نوع حمايتكننده و تعيينود يك نهاد مركزي مديريتبنمشخص توسعه صنعتي، 

هاي اين نوع نيز ياد شده است. ويژگي« سياستگذاري غريزي»از اين نوع سياستگذاري، باعنوان 

ردن كاي عملمند به مسائل و مشكالت كشور و جزيرهنگاه خطي، غيرعلمي و غيرنظام»سياستگذاري، 

                                                 

 .1811بهمن  28، 212، تجارت فردا، ش «سال گزارش توسعه جهاني 71»خيرخواهان،  جعفر. 1

هاي مجلس ، مركز پژوهش«هاي توسعه كشورارزيابي جايگاه استراتژي توسعه صنعتي در برنامه»پور، حسين رجبر. ك.: . 2

 .31-31ص ، ص1811 ارديبهشت، 17411شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 
هاي حمايت از توليد در . رويكردها و روش8 ؛الگوي راهبردي حمايت از توليد»ر. ك.: احمد مركزمالميري و سيد امير سياح، . 8

، 11747هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«قانون برنامه توسعه 6
 .63-64، صص 1816مرداد 
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رسد يكي از داليل عمده شكست هماهنگي در اجراي نظر ميبه 1«.حوزه بخش عمومي استها در دستگاه

 (.3گيرد )ر. ك.: كادر ت ميئهماهنگي در تدوين و تصويب قانون نشناقوانين، از 

 

 هماهنگي در تقنين به شكست هماهنگي در اجرانا. تسري 9كادر 

مندي دليل عدم نظامترتيب كه بهيابد. بدينري ميهماهنگي در تقنين، به شكست در هماهنگي در اجرا تسنا

اس تابع ضوابط و نظامات مشخصي نيستند و براس گيري و اجرا،تصميمات تقنيني، مجريان قانون نيز در تصميم

كنند. نتيجه، عدم اجراي قانوني ويژه منافع شخصي، گروهي، جناحي، سازماني و... خود عمل ميتشخيص و به

 ها بوده است. افزايي دستگاهجراي آن، منوط به هماهنگي و هماست كه قطعاً ا

 

هاي مربوط به هماهنگي دستگاهناتوضيح داده خواهد شد كه چگونه  گزارشدر بخش پاياني اين 

 اند.را با موانعي مواجه ساخته فراينداين كارآمدي  مندي وخارجي در ايران، نظامتجارت  فرايند

توان اضافه كرد. هاي متعددي ميهماهنگي، نمونهنادليل اي اصالحي مهم بههبراي اجرا نشدن پروژه 

سال  5ـ كه قرار بود طي  2«طرح جامع نظام مالياتي»سال از كليد خوردن  14، پس از گذشت مثالبراي 

سازي ملي آن انجام نشده است. توضيح اينكه برداري برسد ـ همچنان مرحله پيادهبه مرحله اجرا و بهره

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ( »55ماده )« ب»راساس بند ب

زمان با اجازه به دولت براي تأسيس سازمان امور مالياتي، وزارت امور هم (،1/14/1345)مصوب « ايران

به طراحي و  نسبت( »1382اقتصادي و دارايي موظف شد طي سه سال اول برنامه سوم توسعه )تا سال 

مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطالعات مربوط به اندازي نظام جامع اطالعات راه

ه مالياتي كشور توسع راگير، روش خوداظهاري را در نظامهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه ففعاليت

 مچنان در كشاكش ناهماهنگي بينسال، اين پروژه ه 14اكنون پس از گذشت بيش از «. و ترويج دهد

رياست  1355تا  1388يس سابق سازمان امور مالياتي كه از سال ئنهادهاي مجري معطل مانده است. ر

 كند:سازمان مذكور را برعهده داشته، درباره داليل عدم اجراي كامل طرح مذكور اظهار مي

ها در برگيرنده پروژه . اين پروژه پروژه است... 32طرح جامع مالياتي طرحي تقريباً گسترده با » 

ربوط اي مهافزار يكپارچه، ايجاد مراكز ديتا، مباح  مربوط به اظهارنامه، زيرساخت و حتي پروژهتوليد نرم

شركت لينوكس كانادا اين طرح را مطالعه كرد و پيشنهاد داد چه  1383. در سال به منابع انساني است...

مناسب است و با چه روشي بايد سيستم جديد را پياده كرد. درواقع اين نوع سيستم مالياتي براي ايران 

افزار كه يكي از محورهاي اصلي اين پروژه حاصل مطالعه شركت لينوكس كاناداست. براي توليد نرم 32

شركت داخلي و خارجي پيشنهاد و براي  11براي  1381اي برگزار شود. سال طرح بود، قرار شد مناقصه

                                                 

 .83-84، صص پيشينزماني و ديگران، . 1

مروري بر عملكرد »بنگر، عليرضا نظري و ايمان فدايي، ر. ك.: محسن كالنتريبراي اطالع از مفاد و چگونگي اجراي اين طرح،. 2

 .31-11، صص 1812، بهار 1هاي مالي و اقتصادي، سال يكم، ش ، فصلنامه سياست«طرح تحول نظام مالياتي
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ها، شركت بول فرانسه برنده مناقصه شد. در د مناقصه فرستاده شد. از ميان اين شركتشركت اسنا 1

هاي ايراني استفاده نكرديد؛ اما از آنجا كه اين مقطع از طرف دولت وقت ايراد وارد شد كه چرا از شركت

شدند. مناقصه ن ها موفق به برد درهيچ شركت ايراني توانايي انجام اين كار را نداشت، هيچ كدام از شركت

چهار سال از مناقصه تا زماني كه كار مجدد شروع شود، طول كشيد؛ يعني چهار سال طرح در ميان 

فشارها از باال )عمدتاً از طرف دولت و مجلس وقت( معطل ورود يك شركت ايراني شد؛ بدون اينكه هيچ 

باالخره... قرارداد اجراي  1388يبهشت شركت ايراني قابليت و توانايي انجام اين كار را داشته باشد. در ارد

افزار در فاز دوم پروژه بود. ]سپس[ در ستاد طرح پروژه با شركت بول فرانسه منعقد ]شد[. توليد نرم

تحول اقتصادي طرح جامع مالياتي به اجرا گذاشته ]شد[. چند مذاكره با شركت فرانسوي انجام داديم 

 1385ته كار را شروع كنيم و آنها موافقت كردند. از سال كه با همان قيمت و مناقصه چهار سال گذش

افزار... پنج سال طول در ارديبهشت به شكل رسمي شروع شد كه عمالً يك سال عقب افتاد. توليد نرم

سازي كشيد. يك سال مدت اجراي پايلوت بود و بعد هم دوره اعتبارسنجي بود. سه سال هم دوره پيادهمي

منفك شدم، بعد  1355خواست... . من از سازمان امور مالياتي در سال ل زمان ميسا 5ملي بود و عمالً 

شيوه كار تغيير كرد. ما قرار بود مميز كلي در ادارات را پياده كنيم. ... مدير طرح جامع بعد از رفتن من 

رد. ايجاد ك تأخير فرايندتغيير كرد و ايشان توانايي الزم براي اجراي طرح را نداشت. همين اتفاقات در 

تواند با ايشان كار كند. آنچه مسلم است، اين است بعد دو سال هم سازمان به اين نتيجه رسيد كه نمي

اجراي  1355بندي تا پايان سال نياز به زمان دارد. ... طبق زمانسال  5 ايدئالكم در شرايط كه دست

هاي تأخيرهاي رخ داده به واسطه تحريماين مقام مسئول پيشين در ادامه از «. شودملي اين طرح تمام مي

هاي خارجي مربوط نيز بح  و همچنين موانع بر سر راه انتقال دانش از شركت 1385پس از سال 

 1كنيم.اختصار، از نقل آنها خودداري مي رعايت دليلكند كه بهمي

ي حكم قانونترتيب كه اجراي يك خورد؛ بدين ادشده به چشم ميينكات قابل تأملي در مصاحبه  

اجراي طرح جامع مالياتي، با انواع و اقسام موانع فني و سياسي، اعم از داخلي و خارجي مواجه  برمبني

سازماني براي اجراي سازماني و برونود هماهنگي دروننبرسد نظر ميشده است. اما در اين ميان، به

دان اراده سياسي الزم براي اجراي ين مانع برشمرد. فقترمهمتوان چنين طرح نهادي و كليدي را مي

طرح، تغيير مديران و بالتكليف ماندن ادامه پروژه و نبود هماهنگي الزم بين قواي مجريه و مقننه، 

 شوند.ين موانع ناشي از عدم هماهنگي بوروكراسي در اجراي قانون مورد بح ، محسوب ميترمهم

 أها را برعهده دارند. درواقع، منشگي دستگاههاي ستادي وظيفه هماهندر نظام بوروكراسي، دستگاه 

« ملزومات محيطي»هاي ستادي است. تواني دستگاهناشكست هماهنگي در تصميمات و اقدامات، 

وظايف دستگاه ستادي بايد  اوالً»ه اين شرح فهرست شده است: كننده موفقيت كار ستادي بتضمين

ه قابل فهم باشد. ثانياً بايد معلوم باشد كه چه مشخصاً بدون ابهام، داراي محدوده روشن و براي هم
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كنند و حمايت اين نيروها بايد كامالً روشن باشد. ثالثاً دستگاه هاي آن را تضمين مينيروهايي فعاليت

هاي اجرايي داشته باشد. اين روابط بايد با سطوحي از اين وار با دستگاهستادي بايد روابط مناسب و اندام

گاه دست گذارند. رابعاًبه مرحله اجرا ميكنند و آنها را ربط را اتخاذ ميكه تصميمات ذيها باشد دستگاه

هاي اجرايي باشد بايد مجاري ارتباط هاي اِعمال قدرت بر دستگاهكه در پي يافتن راهجاي آنبه ستادي

روابط كاري را با  از همه، دستگاه ستادي بايد آن نوعي از ترمهمرا پيدا كند. خامساً و مؤثر با آنها 

 1«.هاي اجرايي در پيش بگيرد كه بر تفاهم و احترام متقابل استوار شده باشددستگاه

فته گ چنانكههاي يكپارچگي و هماهنگي است. نكته پاياني در اين قسمت، توضيح تفاوت ويژگي 

ر ويژگي هماهنگي هاي زيادي وجود دارد، اما آنچه دپوشانيها و هممذكور شباهت شد، بين دو ويژگي

ها و قوانين و خنثي نكردن اقدامات قابل توجه است، اراده همسوي مجريان قانون براي اجراي سياست

فت توان گهاست. در مجموع مييكديگر از طريق اتخاذ تصميمات و اقدامات ناهمسو با قوانين و سياست

 دليل اهميت آن،شود كه بههماهنگي يكي از اجزاي يكپارچگي يا انسجام بوروكراسي محسوب مي

 عنوان ويژگي مستقل مد نظر قرار گرفته است.به

 

 . پاسخگويي 3-9

خگويي پذيري( است. پاسهاي بوروكراسي توانمند براي اجراي قانون، پاسخگويي )مسئوليتاز ديگر ويژگي

به مقام يا نهاد هاي يك فرد يا مقام ابزاري براي پاسخ و توضيح دادن اَعمال و تصميم»خاص،  طوربه

البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد  2«.ديگري است كه همراه با آثار حقوقي و سياسي و اداري الزم باشد

ه هاي بنيانگذاران مفهوم مذكور وجود نداشتكه تأكيد بر ويژگي پاسخگويي براي بوروكراسي، در انديشه

ي دمكراتيك، به منصه ظهور رسيده است. هاگيري و گسترش انديشهدر طول زمان، در راستاي شكل

تغييرات ها،اما مانند ديگر انديشه 3، در بوروكراسي وبري، پاسخگويي به مردم جايگاهي ندارد.مثالبراي 

 -تبلور مفهوم عقلي »به وقوع پيوسته است. مدل وبري « وبري»اي در پارادايم نظام اداري سنتي عمده

مراتب مقررات و قوانين و اعتقاد به تفكيك مؤثر منافع به سلسلهحقوقي اقتدار اداري است كه متكي 

مديريت دولتي »هاي پارادايم جديد يا ؛ اما در مقايسه، ويژگي«فردي از وظايف و اهداف سازماني است

ـ محور، رهبري اجرايي، بازا برمبتنيمحور، بيني بودن، استراتژيك، نتيجهقابل پيش»هاي ، ويژگي«نوين ر 

امروزه با توجه به محيط سياسي دمكراتيك، شايسته است روابط  4است.« ـ مداري و كارآفرينيمشتري 

ا به تطور مستقيم برقرار شود انواع و اقسام پاسخگويي، بهو  هابين بوروكراسي، مردم، قانونگذار و رسانه
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در: گفتارهايي در حقوق عمومي مدرن، ، «پاسخگويي و مديريت دولتيفرايند دمكراتيك شدن،»محمدحسين زارعي، . 2

 .267، ص 1817ندي، خرس ،حاكميت قانون و دموكراسي، تهران
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 1يرد.ساً مسئوليت بهبود اراده خدمات عمومي را برعهده بگأاين ترتيب، سازمان مربوط ر

اصل پاسخگويي  2،«تحول نظام اداري»گرفته براي هاي صورترغم تالشدر نظام اداري ايران، به 

كم در قالب نحوي كه همچنان مطالبه پاسخگويي، دستهمچنان متروك و مغفول مانده است؛ به

رود يمار مشرتبه در پي بروز حوادث جدي ـ كه نوعي پاسخگويي نمادين بهاستعفاي برخي مقامات عالي

 هاي اجتماعي قرار دارد.ها و شبكهـ همواره در صدر مطالبات مردمي در رسانه

پذيري خوبي نمايانگر بوروكراسي غيرپاسخگوست، عدم پاسخگويي و مسئوليتيكي از مواردي كه به 

ترده سهاي غيرپاسخگو، آنچنان گترتيب كه عدم اجراي قانون در بوروكراسيدر اجراي قانون است. بدين

شود و مقامات اجرايي ضرورت چندان دور از انتظار تبديل ميتدريج به امري معمول و نهاست كه به

توجه  هاي قابلكنند. يكي از نمونهچنداني حتي براي توضيح يا توجيه داليل عدم اجرا نيز احساس نمي

ش كميسيون ويژه حمايت گزار»شده باشد، برخورد دولت پس از قرائت تواند مؤيد مدعاي گفتهكه مي

وچهارم قانون اساسي درباره اجراي قانون بهبود مستمر محيط از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل چهل

حاوي نتيجه ارزيابي  3نامه داخلي مجلس،( قانون آيين45است. گزارش مذكور براساس ماده )« وكاركسب

وكار بود. نتيجه ارزيابي اين ر محيط كسبهاي مجلس از نحوه اجراي قانون بهبود مستممركز پژوهش

ماه به تصويب رسيده، تا آبان 1351 ماهبهمن 11حكم مندرج در قانون مورد بح  كه در  53بود كه از 

حكم همچنان اجرا  25طور ناقص اجرا شده و حكم به 18طور كامل اجرا شده، حكم به 11، صرفاً 1351

ونيم از تصويب قانون مذكور، صرفاً حدود حدود پنج سال عبارت ديگر، پس از گذشتنشده است. به

رائت شد ق 1354اين گزارش در اولين روز كاري مجلس در سال  4پنجم احكام آن اجرا شده است.يك

شده در گزارش نظارتي، دولت در رفت با توجه به ادعاي مطرحكه انتظار مي(. با آن15/1/1354)مورخ 

امروز رد نتايج گزارش نظارتي مطرح كند، تا به  برمبنيكم اتي را دستصدد پاسخگويي برآمده و توضيح

 دهدشده نشان ميواكنش رسمي از مقامات دولتي در اين راستا مشاهده نشده است. واقعه توضيح داده

يگر، عبارت دكند و بهقوه مجريه در برابر ابزارهاي نظارتي قوه مقننه، لزومي به پاسخگويي احساس نمي

 (.4داند )ر. ك.: كادر نياز از توضيح در برابر نهادهاي نظارتي ميرا بيخود 
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زاده، گرفته براي اصالح نظام اداري در ايران، ر.ك.: محمد عبدالحسينهاي صورتبراي مطالعه گزارشي راجع به تالش. 2

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصاد بخش ، مركز پژوهش«در ايرانتحليل پيشنهاد اصالح نظام اداري »
 .1814، خرداد 11311عمومي(، شماره مسلسل 

گردند در نامه تشكيل مىهاى تخصصى مجلس كه مطابق اين آيينهريك از كميسيون»بر اساس بخشي از ماده مذكور،. 8

 باشند:شرح زير مىمحدوده تخصصى خود داراى وظايف و اختياراتى به
ها و نحوه اجراي قوانين به خصوص قانون برنامه تهيه گزارش موردي و ساالنه در خصوص امور اجرايي دستگاه -4...  

 «.توسعه و بودجه ساالنه و ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصالح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت...
. گزارش عملكرد قانون بهبود مستمر 7وكار گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب» ر. ك.: احمد مركزمالميري،. 4
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 هاي نظارتيالعمل قوه مجريه در برابر گزارشعكس. 3كادر 

 هاي مراجع نظارتيداليلي غيرقابل توجيه، حساسيت خود را در برابر گزارشتدريج و البته بهقوه مجريه به

يا « ضدضربه»ديگر، در اين خصوص عبارت انون از دست داده و بهعدم اجرا يا اجراي ناقص ق برمبني

آيد كه با شده است. در اين حالت خطرناك، دولت صرفاً در مواردي در پي پاسخگويي برمي« واكسينه»

ترتيب، تهديدات و خطرات جدي، ازجمله استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير مربوط، مواجه باشد و بدين

 بيند.پندارد، نميو پرداخت هزينه در مقابل هشدارهايي كه سطح پايين مي لزومي به واكنش

 

دم بر عتوجهي دولت در مقابل ادعاهاي نهادهاي نظارتي مبنينكته ديگري كه بايد درخصوص بي 

اجراي قانون توضيح داد، ضرورت وجود الزامات و مقتضيات الزم براي اِعمال ابزارهاي نظارت بر اجراي 

هاي حاوي عدم اجراي قانون در صحن علني ـ كه طبق معنا كه ابزار قرائت گزارشست. بدينقانون ا

صرفاً در صورتي مؤثر خواهد بود كه با انعكاس  شود ـميقانون اساسي نوعي نظارت سياسي محسوب 

ون نها، سبب ايجاد موجي گسترده در افكار عمومي براي مطالبه پاسخگويي و اجراي قاوسيع در رسانه

 اشيهاي اقتصادي نگفته، قرائت گزارش در صحن علني مجلس، دقيقاً با موج تالطمشود. در قضيه پيش

رفت انتظار مي چنانكهزماني سبب شد، اوالً محتواي گزارش آناز جهش نرخ دالر، همزمان شد. اين هم

انعكاسي در مطبوعات هاي رسمي، هاي خبرگزاريجز سايتها منعكس نشود و بود، در رسانهو شايسته ب

آمده سازد و ضرورتي نداشته باشد؛ و دوم، دولت، ظاهراً تمام توان خود را مصروف ساماندهي وقايع پيش

 براي پاسخگويي به ادعاهاي عدم اجراي يك قانون مهم و كليدي، احساس نكند.

د: نويس؛ وي ميتوصيف كرد« قانون آهنين سكون و تأخير»توان لئود، ميآنچه گذشت را به قول مك 

أخير ون آهنين سكون و تتوان به كاركرد قانتوالي نتايج ناخوشايند اصالحات اداري در ايران را به سهولت مي»

 1.«از قانون جاذبه مصداق دارد...تر بيش كه به اعتقاد برخي مشاوران خارجي در برخي مناطق جهان نسبت داد

 

 سكون و تأخير آهنين . قانون5كادر 

راي عدم اج برمبنيهايي در پي انتشار گزارش هاي اجراييكوت يا عدم واكنش مورد انتظار دستگاهسكون، س

مد براي اجراي قانون وجود دارد. پرداختن اهاي ناكارقانون، حاكي از سكون و تأخيري است كه در بوروكراسي

 هاي يك بوروكراسيان ويژگيعنوبه گزارشهايي كه در اين تر سياستگذاران و قانونگذاران به ويژگيجدي

 تواند به اين سكون و تأخير، تحرك و پويايي ببخشد. توانمند براي اجراي قانون مورد توجه قرار گرفته است، مي

 

اولويت اصالحات بوروكراتيك در كشورهايي  گفته،هاي چهار ويژگي پيشنكته ديگري كه از بررسي 

ترين قوانين شين توضيح داده شد كه حتي اگر قانونگذار مترقيبا شرايطي مشابه ايران است. در سطور پي

را نيز به تصويب برساند، نظام اداري ناتوان از اجراي آن، فايده و ثمري را از صِرف قانون، نصيب كشور و 

از نظر بسياري از مردم در اكناف جهان، مسئله »نويسد: فوكوياما مي چنانكهشهروندان نخواهد كرد. 
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هاي قدرتمند، سركش و استبدادي محدود شوند. ... معاصر آن است كه چگونه حكومت اصلي سياست

هاي توسعه سياسي بر نهادهاي محدودكننده قدرت حكومت ـ هاي اخير، اغلب بح در نتيجه در سال

حدود كه مها پيش از آنشده است. اما حكومتكراتيك ـ متمركز ي حاكميت قانون و پاسخگو بودن دميعن

ها عبارت ديگر دولتدست آورند. بهشوند، بايد بتوانند قدرت الزم را براي انجام برخي كارها به و مقيد

« ظرفيت دولت»، بيان ديگري از عبارت «توان حكومت كردن» 1«.كردن داشته باشندبايد توان حكومت 

هاي ن از ويژگيظرفيت دولت در ايران براي اجراي قانون ـ با فرض برخورداري قانو ترديد،است. بي

 .مواجه استهايي جدي اصوليِ يك قانون خوب ـ با چالش

 در پايان اين قسمت دو نكته شايان ذكر است: 

كه بين چهار ويژگي برشمرده شده براي بوروكراسي )يكپارچگي، رسانايي، هماهنگي و اين اول 

و  هاي يكپارچگييان ويژگيهاي مفهومي وجود داشته باشد. براي مثال مپوشانيبسا همپاسخگويي( چه

هاي هماهنگي بوروكراسي، اشتراكات بسياري وجود دارد؛ اما در آنچه گذشت، تالش شد بين ويژگي

بسا د و چهديگرنها در تعامل و تأثيرگذاري با يكبر اين، هريك از ويژگيمذكور تفكيك صورت گيرد. عالوه

 باشد.نياز يا پيامد وجود ديگري ها، پيشوجود هريك از آن

ه شدهاي بوروكراسي در چهار ويژگي برشمرده، منحصر كردن ويژگيگزارشكه ادعاي اين اين دوم 

هاي ديگري را نيز بتوان براي بوروكراسي صورتبندي و تبيين كرد؛ ازجمله اين بسا ويژگينيست. چه

اسي مورد نظران درخصوص بوروكرهاي صاحباست كه در انديشه 2«مصونيت بوروكراتيك»ها، ويژگي

نويسد، در افزايش قدرت نسبي دولت در مقابل نخبگانِ اقتصادي تأكيد قرار گرفته است. چنانكه سيلوا مي

سازان ساالرانه( تصميمدر كشورهاي با كاركرد قابل توجه شرق آسيا، مصونيت بوروكراتيك )حفاظت فن

 ور از مصونيت بوروكراتيك، فراهمظمن 3هاي اقتصادي دولتي، عاملي ابزاري بوده است.در درون سازمان

ها، مصون از انواع فشارها گيري و اقدام بوروكراتشده براي استقالل تصميمآوردن محيطي امن و تضمين

د رسنظر مينفعان است. با وجود اين، بهها و ساير ذيهاي سياسي و... توسط احزاب، گروهو تأثيرگذاري

هاي مربوط به بوروكراسي با رويكرد قابليت ين ويژگيترمهم، ارشگزداده شده در اين چهار ويژگي توضيح

 اجراي قانون باشد.

 

                                                 

کارآمد  یاسينظم س کیتوسعه، وجود  شرطشيمقدمه و پ» چوب نظري فوكوياما،. در چار67-68، صص پيشين فوكوياما،. 1

کشور موفق  یاز لحاظ بوروکراسي است که بتواند در اداره عموم یقو یمحصول و معلول وجود دولت یادیاست که تا حد ز
 تيفيدارد، ک تيآنچه اهم .. .رد.ندا یادیز تياهم هینظر نیآن، در ا یو کوچک یبزرگ یعنیاندازه دولت،  جهيعمل کند. در نت

ان برابر شهروند یقانون را به منظور دسترس تيحاکم تواندیمزبور تا چه حد م یبوروکراس نکهیکشور است و ا کی یبوروکراس
تقدم اصالح بوروكراسي و حاكميت قانون بر دمكراسي »قهرمانپور،  رحمن؛ ر. ك.: «ا و مقرراتگذاري الزم، اجرا کندهبه فرصت

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات مركز پژوهش ،(«امایفوکو سياثر فرانس یاسيمعرفي و نقد کتاب نظم و زوال س)
 .4، ص 1814، شهريور 16121اقتصادي(، شماره مسلسل 

2. Technocratic insulation 

در « سياست عمومي»از نقش  ، ارزيابي مفصلي«معجزه شرق آسيا»؛ بانك جهاني در گزارش 121ص ، پيشينسيلوا، . 8

، شده شرق آسيا، ارائه كرده است. طبق گزارش مذكور، ظرفيت دولتكننده اقتصادي كشورهاي تازه صنعتيكاركرد خيره
 هاي نهاديترين ويژگيوكارها، مهمو استحكام و عدم تغييرپذيري دولت در مقابل كسب سازيمصونيت بوروكراتيك، سياست

 .همانفق شرق آسيا را فراهم کرد؛ مشروعيت سياسي و رشد اقتصادي در كشورهاي موبرشمرده شده است كه 
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 تجارت فرامرزي فرايند. بررسي موردي عملكرد دولت در الكترونيكي كردن 3

هاي قابل توجه كه از يك سو هاي بوروكراسي توانمند براي اجراي قانون، يكي از نمونهدر پرتو ويژگي

وي ديگر، ازسو  استگذاران و قانونگذاران در تنظيم و تمشيت امور از طريق قانونگذارينشانگر ناكامي سي

 ساماندهي، تسهيل و سرعت فرايند، ناتواني نظام عريض و طويل بوروكراسي در اجراي قانون است

يري كارگها، است. بهفرايندبخشيدن به تجارت فرامرزي )صادرات و واردات( از طريق الكترونيكي كردن 

جارت ت فراينددليل طوالني و پيچيده بودن ويژه بهالملل، بهفناوري اطالعات و ارتباطات در تجارت بين

الملل، به شدت گسترش يافته و همچنان در حال گسترش است. استفاده از هر فناوري در جهت بين

اي هبر هزينه هاي پيچيده در مراحل مختلف، تأثير قابل توجهيفرايندمدتر كردن اين اتسريع و كار

  1شده خواهد داشت.فتجارت و زمان صر

گشاست. پنجره واحد به اين شرح تعريف شده و راهكارآمد  ابزاري 2، تعبيه پنجره واحدفراينددر اين  

كه به  وكار استمكاني فيزيكي يا مجازي يا تركيبي از اين دو براي تمركز بر امور ناظر بر كسب»است: 

وكار، امكان كسب اطالعات مورد نياز، اندازي كسبينان، كارجويان و متقاضيان راهصاحبان پيشه، كارآفر

دهد و ارتباط آنها را ها در مكاني واحد را ميها، مجوزها و ثبت درخواستمشاوره )اطالع از( دستورالعمل

وكار كسبانجام 2114براساس گزارش  3«.كندطور مستقيم برقرار ميربط بههاي اجرايي ذيبا دستگاه

نظام پنجره واحد قادر است جريان اطالعات را از طريق تسهيم اطالعات مورد نياز بين »بانك جهاني، 

و  هاي بيمهها و شركتكنندگان خصوصي نظير بانكهاي درگير در تجارت، شامل مشاركتكليه طرف

ك يهوم كليدي درخصوص كننده مهاجرت و وسايل نقليه بهبود بخشد. مفادارات عمومي نظير دواير ثبت

ك ينظام كارآمد آن است كه بازرگانان را قادر سازد تا اطالعات و مدارك استاندارد شده را از طريق 

هاي زائد را توسط بازرگانان و ادارات دولتي حذف كند و هماهنگي دروازه ورودي واحد ارائه كنند، رويه

هاي متفاوت، در به ها به بخشباره دادهچندين و همكاري بين مقامات را بهبود بخشد. كاستن از ارائه

 4«.كندها نيز كمك ميرساندن خطاها در ورود دادهحداقل

و  خاص طورهبتجارت فرامرزي  فرايندالمللي الكترونيكي كردن در اين بخش، ابتدا به تجربيات بين 

هيم پرداخت و در ادامه، خاص، خوا طوربهضرورت طراحي و اجراي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي 

ين قوانين و مقررات مربوط به حوزه را برخواهيم شمرد. در ذيل هر دسته از قوانين و مقررات، ترمهم

                                                 

، ترجمه فريد قادري و «يندهاي تجارياي: رويكردي جديد براي ارزيابي فرنماگر تجارت فرامرزي بانك جهان»ر. ك.: بانك جهاني، . 1

 .1، ص 1811، خرداد 17311دي(، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصافاطمه عزيزي، مركز پژوهش
2. Single Window 

تر ، دف«هاي واحددستگاهي در راستاي تحقق پنجرهشناسايي موانع ايجاد ارتباطات الكترونيكي بين»به نقل از: علي فيروزي، . 8
، 1817ون اساسي، شهريور ماه وچهارم قانهاي كلي اصل چهلوكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستپايش و بهبود كسب

( قانون برنامه پنجم 62)مصوب كارگروه موضوع ماده ) 3/8/1811، مورخ 71612/74413. همچنين در دستورالعمل شماره 8ص 
سامانه مجازي يا واحد اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارائه خدمات » توسعه( پنجره واحد به اين شرح تعريف شده است:

عي هاي فراي كه هماهنگي الزم ميان دستگاه اصلي و دستگاهكنند به گونهنياز متقاضيان ايجاد نموده يا مشخص مي يكپارچه مورد
 «.مربوط براي پاسخگويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضيان امكان رهگيري تقاضاي خود را داشته باشند

هاي مجلس ترجمه هديه ستايش، مركز پژوهش،«كلمبيا و آذربايجان،اجراي پنجره واحد تجاري در سنگاپور»بانك جهاني، . 4

 .7، ص 1818، خرداد 18631شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 
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هاي مفاد آنها را توضيح خواهيم داد. تعدد قوانين و مقررات در اين پوشانيها و همبه تعارضنكاتي راجع

ر زمان، نشانگگذاران به اين موضوع است، اما همر مقرراتدهنده توجه قانونگذار و ديگموضوع، گرچه نشان

هاي مربوط ها در قوانين و مقررات موجود است. در ادامه، به عملكرد دستگاهها و ناسازگاريناهماهنگي

 پردازيم.تجارت فرامرزي مي فرايندكردن هاي الكترونيكيدرخصوص اجراي احكام و مقرره

 

 ليالملهاي بين. برخي تجربه8-3

هاي گمركي بدون كاغذ فرايندمحور را به سمت  ـهاي گمركي كاغذ فرايندبسياري از كشورها انتقال 

هاي الكترونيك به ابزاي مهم براي پر كردن، انتقال، پردازش و تبادل اطالعات قانوني اند. سامانهآغاز كرده

برخي كشورها،  1شده است. و تجاري براي صادرات و واردات در زمينه مديريت تجارت فرامرزي تبديل

ها، بلكه ساير نهادهاي درگير در تجارت را از طريق پنجره واحد به يكديگر نه تنها بازرگانان و گمرك

هاي صادرات و كند تا دادهاين امكان را براي بازرگانان فراهم مي اند. سامانه پنجره واحدمرتبط كرده

نامه طريق آن، با مراجع مربوطه براي كسب مجوز، گواهي واردات خود را در محيط مجازي وارد كرده و از

 2صورت الكترونيك ارتباط برقرار كنند.و تأييديه به

 شود:صورت تدريجي و طي مراحل زير انجام ميها در پنجره واحد بهسازي و خودكارسازي اسناد و رويهساده 

 . گمرك بدون كاغذ1مرحله  

 3: پنجره واحد مقرراتگذاري2مرحله  

 4(B2Bوكار )وكار با كسببندرگاهي كسب هره واحد بندرگاهي يا سامان: پنج3مرحله  

 : پنجره واحد كامالً يكپارچه4مرحله  

 5: پلتفرم تبادل پنجره واحد فرامرزي5مرحله  

گفته شد، تجارت فرامرزي از طريق سامانه پنجره واحد، به تسهيل و بهبود تجارت و طبعاً،  چنانكه 

ي از انجامد. بسياروكار ميكننده محيط كسبالمللي ارزيابيهاي بينرتبه كشورها در شاخص به بهبود

هاي الكترونيكي واردات و صادرات بهبود بخشيده اند تجارت فرامرزي را با ارتقاي سيستمكشورها توانسته

آرژانتين سيستم  ،مثالو هزينه و زمان انجام امور اداري مرزي و ارائه مدارك را كاهش دهند. براي 

اندازي جديدي براي پايش واردات محصوالتي كه شرايط الزم براي دريافت مجوز خودكار را دارند، راه

ل اندازي سيستم پيشرفته الكترونيكي تحويكرده است. گرجستان با ارتقاي سيستم پردازش مدارك و راه

زوو زمان و هزينه تطابق اسنادي و مدارك، توانسته است زمان انجام پردازش مدارك را كاهش دهد. كو

 هايفرايندسازي هاي گمرك، روانتطابق مرزي براي صادرات را با بهبود سيستم خودكار مديريت داده

                                                 

وزارت  ،تكامل انديشه ،پيروز، تهرانسازي پنجره واحد، ترجمه داوود حاجيانريزي و پيادهسازمان ملل متحد، راهنماي برنامه. 1

 .26، ص 1816اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي،  امور
 .24ص  ،همان. 2

3. Regulatory 

4. Business to Business 

 .73-84، صص همان. 3
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كشورهاي گرانادا و جامائيكا  1كوزوو كاهش داده است. ـترخيص كاال از گمرك و ايجاد كريدور آلباني 

نياز براي پردازش امور  منجر به كاهش زيادي در زمان مورد اند كهبسترهاي الكترونيك خود را ارتقا داده

هاي مذكور، امكان تسليم اظهارنامه گمركي و مدارك المللي آنها شد. سيستممربوط به تجارت بين

ه ترتيب، كارگزاران گمركي مجبور بد. بدينكنالكترونيك فراهم مي را از طريق سيستم پشتيبان آن

هاي دولتي براي تأييد مداركشان نيستند. كشورهاي كوزوو ف گمرك يا دستگاهمراجعه به مسئوالن مختل

استفاده از مدارك كاغذي را متوقف  2،«هاي گمركيسيستم جهاني خودكار داده»و نپال نيز با ارتقاي 

 3اند.كرده و امكان پرداخت و تسليم اظهارنامه گمركي با استفاده از سيستم الكترونيكي را فراهم آورده

هاي تجاري  براي صادرات و ها براي نمونه در تايلند، باع  كاهش هزينه تراكنشاستفاده از اين سامانه

واردات شده است. اين كاهش هزينه تراكنش، سبب منفعت اقتصادي حدود يك درصد از توليد ناخالص 

كره جنوبي است. عملكرد كشور  نمونه قابل توجه ديگر در اين خصوص، 4داخلي براي تايلند شده است.

معروف است، براي واردكنندگان و  "UNI-PASS"سيستم پنجره واحد تجاري كره جنوبي كه به 

هاي اداري گمركي و ديگر فرايندآورد كه در هر زمان و هر مكان، صادركنندگان اين امكان را فراهم مي

 5هاي تجاري را انجام دهند.نيازمندي

 ه تجارت فرامرزي. تصويري از نظام حقوقي مربوط ب2-3

ها، كنوانسيونشده توسط گمرك، تعداد قابل توجهي از قوانين،هاي تهيهبراساس يكي از گزارش

دهنده در امر تجارت فرامرزي در ايران وجود دارند. در هاي مجوزها و سازمانها، معافيترويه ها،سازمان

 1به تجارت فرامرزي ذكر شده است. ها مربوطها و سازمان، تعداد قوانين، مقررات، رويه2جدول 

 

 هاي مربوط به تجارت فرامرزي در ايرانها و رويهسازمان. وضعيت قوانين، مقررات، 2جدول 
 45 تعداد قوانين حاكم بر امور گمركي

 15 ايالمللي و منطقههاي بينتعداد كنوانسيون

 11 هاي گمركيتعداد رويه

 22 هاي مجوز دهندهتعداد سازمان

 15 هاتعداد معافيت

بررسي عملكرد گمرك جمهوري اسالمي ايران در راستاي »وزارت امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران(، مأخذ: 

 .2، ص 1354، «وچهارم مجلس شوراي اسالميكميسيون اصل چهلوكار؛ جلسه بهبود كسب

                                                 

وكار وكار: رفع تبعيض و افزايش كارايي، ]به سفارش[ دفتر پايش و بهبود محيط كسب. عمادالدين سخايي، سهولت انجام كسب1

 .116-113، صص 1816پيك نور،  ،قانون اساسي، تهران وچهارمچهلهاي كلي اصل لي اجراي سياستو دبيرخانه شوراي عا
2. ASYCUDA (Automated System for Customs Data) 

 همان.. 8

 .187، ص پيشينسازمان ملل متحد، . 4

وكار بانك جهاني؛ زارش انجام كسبراهكارهاي بهبود رتبه ايران در گ»عبدالعظيم ماليي، حسين هروراني و مريم احمديان، . 3

، 18174هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«. نماگر تجارت فرامرزي3
 .27ص ،1818مهر 

 شده گمرك، به منظور توضيح عملكرد نهاد مذكور در جهت ارتقاي رتبه ايران در نماگرشايان ذكر است گزارش استفاده. 6

وكار )كميسيون ويژه حمايت از توليد ، به كميته بهبود محيط كسب«(وكارشاخص سهولت انجام كسب« )»تجارت فرامرزي»
 قانون اساسي(، ارائه شده است. وچهارمچهلملي و نظارت بر اجراي اصل 

www.ipwna.ir



 
 _______________________________________________________________________  

 

 

33 

اد اقالم رديف تعرفه مشمول مجوز هاي مجوزدهنده و همچنين تعد، عنوان سازمان3در جدول 

 ذكر شده است.

 

 هاي مجوز دهنده. سازمان9جدول 

 تعداد اقالم رديف تعرفه مشمول مجوز دهندهنام سازمان مجوز رديف

 2151 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )سازمان غذا و دارو( 1

 1411 سازمان ملي استاندارد ايران 2

 831 حفظ نباتات( قرنطينه نباتي )سازمان 3

4 
وزارت امور خارجه )اقالم تحت كنترل كنوانسيون منع استفاده 

 هاي شيميايي(سالح
585 

 545 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 5

 421 قرنطينه دامي )سازمان دامپزشكي كشور( 1

 351 زيست(كنوانسيون بازل )سازمان حفاظت محيط 4

 321 وزارت جهاد كشاورزي 8

 243 زيستسازمان حفاظت محيط 5

 144 تجهيزات پزشكي )اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت( 11

 111 سازمان دامپزشكي كشور 11

 14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 12

 14 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 13

 54 سازمان انرژي اتمي ايران 14

 51 ت )مجوز مخابرات(وزارت ارتباطات و فناوري اطالعا 15

 23 وزارت صنعت، معدن و تجارت )بجز مجوز ثبت سفارش( 11

 11 مركز نظارت بر دخانيات 14

 8 سازمان هواپيمايي كشور 18

 4 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 15

 5 وزارت امور اقتصادي و دارايي 21

 4 وزارت نفت )موافقت كلي شده است( 21

 1 اث فرهنگيسازمان مير 22

بررسي عملكرد گمرك جمهوري اسالمي ايران در راستاي »وزارت امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران(، مأخذ: 

 .4، ص 1354، «وچهارم مجلس شوراي اسالميكميسيون اصل چهلوكار؛ جلسه بهبود كسب

 

قوانين و مقررات متعددي نيز بر اين  ربط در امر تجارت خارجي، طبعاًد نهادهاي ذيبا توجه به تعد

د حمقررات مربوط به اجراي پنجره وا طور خاص پنجره واحد( حاكم است. مشخصات قوانين وحوزه )به

 گزارشپيوست همين  1تجارت فرامرزي و همچنين سامانه امور گمركي، به شرح مندرج در جدول 

قانوني مربوط به حوزه مورد بح ، برخي  ين احكامترمهماست. شايان ذكر است در ادامه، ضمن ذكر 

 هاي ميان آنها را نيز مورد توجه قرار خواهيم داد.ها و تعارضپوشانيهم
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 تجارت فرامرزي فرايند. نظام حقوقي الكترونيكي كردن 9-3

 8ين قوانينترمهم. 8-9-3

 (22/8/1351)مصوب  «قانون امور گمركي( »3ماده ) -

 (11/11/1351)مصوب « وكارمحيط كسب قانون بهبود مستمر( »8ماده ) -

 ( 11/3/1352)مصوب « قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( »5ماده ) -

 (11/3/1352)مصوب « قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( »1ماده ) -

 (21/2/1354)مصوب « پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت( »38ماده )« ج»بند  -

ستند. پوشان هگر هممتعدد بوده و در مواردي با يكدي اند،ني كه در اين حوزه به تصويب رسيدهقواني

( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، تكاليف و اختياراتي مشابه 1( و )5هايي از مواد )براي نمونه، در قسمت

، از تكاليف و اختيارات هاي مختلف در نظر گرفته شده كه تعيين حدود هريكو همپوشان براي دستگاه

 هايي كه صرفاً در دو ماده مذكور از تكاليف و اختياراتي برخوردارندامري دشوار و قابل تفسير است. دستگاه

مبارزه با قاچاق كاال و ارز؛ بانك مركزي؛ وزارت اطالعات؛ وزارت صنعت،  يعبارتند از: دولت؛ ستاد مركز

كشور؛ وزارت  يمرتبط با تجارت خارج يهاه دستگاهين؛ كلرايا ياسالم يمعدن و تجارت؛ گمرك جمهور

ران؛ اتاق يا يع و معادن و كشاورزيو صنا ي؛ اتاق بازرگاني؛ وزارت راه و شهرسازييو دارا يامور اقتصاد

 تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران.

معدن و وكار، وزارت صنعت، ( قانون بهبود مستمر بهبود محيط كسب8براساس ماده ) همچنين 

ها و ساير هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقتجارت موظف شد با همكاري وزارتخانه

ماه بعد از  11اما حدود «. صورت الكترونيكي درآوردتجارت خارجي... را به فرايند»ربط، هاي ذيدستگاه

 ،مستمر...، موادي را در موضوع مشابه اي به قانون بهبودقانونگذار بدون هيچ اشارهتصويب قانون مذكور، 

 در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز تصويب كرد. 

پذير و ارتقاي نظام مالي قانون رفع موانع توليد رقابت( »38ماده )« ج»بر اينها، به موجب بند عالوه 

ستمر محيط قانون بهبود م 2(4مسئول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده )(، 21/2/1354)مصوب « كشور

در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسالمي ايران  11/11/1351كار مصوب وكسب

ك ماه يكننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور )ترانزيت( موظفند ظرف هاي صادربوده و دستگاه

تشخيص گمرك جمهوري  االختيار خود را در گمركات كشور )باپس از ابالغ اين قانون نمايندگان تام

ر حكم د«. اسالمي ايران( مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند...

                                                 

 آمده است.گزارش همين  2در پيوست  اند،متن كامل مواد قانوني كه در ادامه فهرست شده. 1

( قانون 4مقرر شده است؛ در حالي كه ماده ) (4اشتباه ماده )به صحيح باشد، اما در متن قانون، (3رسد ماده )نظر ميبه. 2

طور كلي است )استمرار هاي اقتصادي به شكل پنجره واحد بهراجع به صدور مجوزهاي فعاليت وكار،كسب بهبود مستمر محيط
طور خاص، الكترونيكي كردن فرايند تجارت خارجي است. البته اين به (3توسعه(، موضوع ماده )قانون برنامه پنجم  (41ماده )

 ادعا با فرض يكسان دانستن استقرار پنجره واحد و فرايند الكترونيكي كردن قابل دفاع است.
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گفته، مسئول ايجاد پنجره واحد در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسالمي پيش

دم اشاره و مالحظه مواد قانون مبارزه با ع (،38ايران تعيين شده است. نكته قابل تأمل در مفاد ماده )

 يستاد مركز»به تصويب رسيده بود و به موجب آن،  پيش قاچاق كاال و ارز است كه كمتر از دو سال

منظور به رتبه از سه قوه و ديگر نهادهاي حكومتيمتشكل از مقامات عالي« مبارزه با قاچاق كاال و ارز

و مبارزه با قاچاق كاال  يريشگي، پيو نظارت در حوزه امور اجراي ي، هماهنگيزير، برنامهياستگذاريس»

، خاص طوربهشده از نظام حقوقي در حوزه تجارت فرامرزي و ، تشكيل شده بود. وضعيت توصيف«و ارز

 (.1هاي قابل نقد قانونگذار است )ر.ك.: كادر استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي، حاكي از رويه

وكار به نتيجه نرسيده ( قانون بهبود مستمر محيط كسب8 ، پس از آنكه ماده )در موضوع مورد بح 

در امر  يدر امور گمرك» مسئول ايجاد پنجره واحد ،...( قانون رفع موانع توليد38است، قانونگذار در ماده )

ظار از همه، همچنان نتيجه قابل انتاين. بامقرر كرده است ، گمرك جمهوري اسالمي ايران«يتجارت خارج

يكي از داليل عدم دستيابي به نتيجه مطلوب از اين قوانين،  هاي مكرر، حاصل نشده است.اين قانونگذاري

 هاي متولي در يك موضوع واحد است. در موضوع تجارت خارجي، باپراكندگي اختيارات قانوني و دستگاه

معدن و  و اختيارات وزارت صنعت،اي ميان وظايف مالحظهپوشاني قابلتوجه به احكام قوانين مذكور، هم

براي ديگر، وجود دارد.  ازسويطور خاص گمرك( وزارت امور اقتصادي و دارايي )بهو  سوتجارت از يك

 )متعلق« سامانه جامع تجارت ايران»)متعلق به گمرك( و « سامانه جامع امور گمركي»مثال، نسبت ميان 

كه در هر دو سامانه، وصف جامع بودن تصريح ر حاليبه وزارت صنعت، معدن و تجارت( معلوم نيست؛ د

اي هفرايندتسهيل و تسريع  رسد تنها راه اِعمال اراده قانونگذار در جهت شفافيت،مي نظربهشده است. 

  تجارت خارجي، از ميان بردن اين عدم تمركز، عدم يكپارچگي و عدم هماهنگي است.

 

 صوص پنجره واحد تجارت فرامرزيدرخ هاي قابل نقد قانونگذاررويه. 6كادر 

اوالً، حاكي از عالقه قانونگذار و پي بردن به ، درخصوص پنجره واحد تجارت فرامرزيقوانين متعدد و پراكنده 

ضرورت ايجاد سريع اين سيستم در كشور است. يكي از داليل ضرورت ايجاد اين سيستم، رتبه بسيار نامناسب 

 وكار( است كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.شاخص سهولت انجام كسب ايران در نماگر تجارت فرامرزي )در

ثانياً، اين حجم از مفاد قانوني و متفاوت در يك موضوع، نشانگر آن است كه قانونگذار در تصويب قانون، به مفاد 

ه از ميان رفتن گيرد. اين امر، منجر بكند يا مفاد آنها را ناديده ميقانوني پيشين در همان موضوع توجه نمي

برداري مطلوب فعاالن اقتصادي و ديگر شهروندان از شفافيت، تمركز و هماهنگي نهادي الزم براي ايجاد و بهره

 هايي از اين نوع شده است. امانهاين سامانه و س

 

 8ين مقرراتترمهم. 2-9-3

نامه شماره ارز )تصويب كاال و( قانون مبارزه با قاچاق 1( و )5نامه اجرايي مواد )( آيين3ماده ) -

                                                 

 آمده است.گزارش همين  8در پيوست  اند،متن كامل مفاد مقررات كه در ادامه فهرست شده. 1
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 ،(23/4/1355هـ مورخ 51555/ت41443

( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )تصويبنامه شماره 1( و )5نامه اجرايي مواد )( آيين28ماده ) -

 ،(23/4/1355هـ مورخ 51555/ت41443

ويبنامه شماره ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )تص1( و )5نامه اجرايي مواد )( آيين25ماده ) -

 ،(23/4/1355هـ مورخ 51555/ت41443

مورخ وزيران هيئت ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز51( و )55نامه اجرايي مواد )( آيين1ماده ) -

 ،31/4/1355و  1/4/1355

ها براي بهبود رتبه در شاخص سهولت وزيران درخصوص اقدامات دستگاه( تصويبنامه هيئت1ماده ) -

 ،(24/2/1351وكار )مصوب انجام كسب

ها براي بهبود رتبه در شاخص درخصوص اقدامات دستگاهوزيران هيئت تصويبنامه 1بخشي از پيوست  -

 ،(24/2/1351وكار )مصوب سهولت انجام كسب

كه البته از خورد هايي به چشم ميپوشانيها و همشده، ناهماهنگي هاي برشمردهبراساس مقرره

( 3ماده ) «1»كه در تبصره توضيح اين 1ت گرفته است.ئوشاني و ناسازگاري نشقوانيني با خصايص همپ

مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول  ( قانون1( و )5امه اجرايي مواد )نآيين

 همان ماده نيز تصريح شده «5»شده است. در تبصره « سامانه جامع تجارت»برداري تهيه، اجرا و بهره

است كه گمرك موظف است اطالعات مربوط به صادرات و واردات كاالها را از طريق سامانه پنجره واحد 

صورت متقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موظف به سامانه تجارت فرامرزي منتقل نمايد و به

 شده را به سامانه گمرك منتقل كند.است اطالعات كسب

آيد كه در اين خصوص، دولت تالش كرده احكام قانوني را برمي گفته آشكارا چنيناز حكم پيش 

ترين اصالح ساختاري، اِعمال كند؛ به اين دليل است كه وظايفي مشابه را به دو نهاد مجزا بدون كوچك

ار دها، خدشهستگاه، تالش كرده اختيارات پيشين هريك از اين د«تقسيم كار»واگذار كرده و در اين 

ها را به تهيه و تصويب دستورالعملي حال جزئيات نحوه عملكرد و تبادل اطالعات دستگاهعيننشود. اما در

 كه توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز تهيه خواهد شد، موكول كرده است.

، وزارت امور اقتصادي و 24/2/1351در تصويبنامه مصوب وزيران هيئت بر آنچه گفته شد،عالوه 

منظور انجام تدابير قانوني و اجرايي در جهت ارتقاي رتبه كشور در نماگر ايجاد كار گروهي به دارايي را به

عنوان دليل شناسايي وزارت امور اقتصادي  و دارايي بهتجارت فرامرزي، مكلف كرده است. گرچه اين امر به

                                                 

واردات »( نيز مقرر شده است: 11/11/1811)مصوب « هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه( »4ماده )« چ»در بند . 1

صالح اي است كه پس از تصويب مرجع ذيهر نوع كاال با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه
شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف گمرك و سایر مراجع مربوط ابالغ مي مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به

يافته، كاالهاي بالصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و كاالهاي متروكه، ضبطي، قطعيت
از طريق وزارت بهداشت، درمان و  ايايمني اين كاالها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه

 «.شودآموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي
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مه ششم توسعه و ماده ( قانون برنا22ماده )« الف»كننده ارتقاي شاخص مذكور )در بند مسئول هماهنگ

وكار( است، اما مسئله قابل انتقاد، در نظر گرفتن دو وزارتخانه و ( قانون بهبود مستمر محيط كسب4)

بر اين، يك ستاد، براي امري واحد است. در ادامه خواهيم ديد كه چگونه اين چينش نهادي ـ عالوه

 ر اين حوزه منجر شده است.، ناكارآمدي و فساد دقانوني نامناسب، به بروز ناهماهنگي

 

 . ارزيابي وضعيت تجارت فرامرزي در ايران3-3

المللي نشانگر آن است كه نظام پنجره واحد تجارت فرامرزي در ايران، همچنان هاي داخلي و بينارزيابي

 برقرار نشده و موانع متعددي در اين مسير وجود دارد. اين عملكرد به ويژه از اين حي  جاي تأمل دارد

كه حجم تجارت )صادرات و واردات( در مقايسه با برخي كشورهاي منطقه، به شدت پايين است. 

حجم تجارت تركيه حدود سه و نيم برابر يا حجم  ،نشان داده شده است 4در جدول  گونه كههمان

  برابر ايران است. سهتجارت عربستان حدود 

 

 )ميليارد دالر( 2281نتخب منطقه در سال . حجم تجارت ايران در مقايسه با كشورهاي م3 جدول

 كل تجارت جهاني واردات صادرات نام كشور
 نسبت تجارت جهاني كشورها

 به تجارت جهاني ايران

- ايران

 تركيه

 عربستان

 امارات

 قطر

 اند.اعداد گرد شده توضيح:

Source: International trade statistics 2001-2017, available online at: http://www.intracen. org 

/itc/market-info-tools/trade-statistics/ 

 

 . ارزيابي داخلي8-3-3

 هايملي و مركز پژوهششده توسط كميسيون ويژه حمايت از توليد  براساس گزارش نظارتي تهيه

 1ناقص اجرا شده است. طوربهوكار، ( قانون بهبود مستمر محيط كسب8مجلس درخصوص اجراي ماده )

هاي مختلف سامانه مورد نياز در بخش» 2معدن و تجارت، توضيح اينكه طبق اعالم وزارت صنعت، 

هاي مرتبط به اتصال به ت و در بخشبرداري اسعمليات پايه، تجاري و بانكي تكميل گرديده و آماده بهره

هاي تحليل و طراحي تكميل شده كه پس از نهايي المللي، فعاليتونقل بينسامانه جامع امور گمركي و حمل

                                                 

ون بهبود مستمر . گزارش عملكرد قان7وكار گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب»ر. ك.: مركزمالميري، . 1

 .72-84 صص، «وكارمحيط كسب
 وزارت صنعت، معدن و تجارت. 21/1/1811مورخ  21681/61نامه شماره . 2

www.ipwna.ir

http://www.intracen/
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دليل اهميت هماهنگي اين سامانه با سامانه برداري خواهند بود. ... بهها نيز آماده بهرهشدن اتصال، اين بخش

اي مشترك در مورد تعريف وظايف و ري اسالمي ايران، نياز است طي جلسهايجاد شده توسط گمرك جمهو

ترتيب، همچنان بدين 1«.گيري شوداندازي سامانه تصميمها و چگونگي راهحوزه پوشش هر يك از سامانه

و از برداري نشده هايي از سامانه مورد نياز اجراي حجم انبوه قوانين و مقررات در اين حوزه، آماده بهرهقسمت

 هايي مورد نياز است.، درخصوص هماهنگي سامانه مذكور با سامانه گمرك، مذاكرات و هماهنگيترمهمآن 

ها و اصالح افزايي دستگاهدر گزارش سازمان بنادر و دريانوردي نيز بر ضرورت هماهنگي و هم 

كه در قالب جدولي، به اين شرح  2هاي مديريتي و نظارتي در موضوع مورد بح  تأكيد شده است.فرايند

هاي هزينه و زمان در بندر شهيد رجايي و ساير بنادر فهرستي از اقدامات پيشنهادي براي بهبود شاخص

 آمده است؛ ازجمله اين اقدامات پيشنهادي به اين شرح است:

 ؛«ربطهاي ذيطور كامل مابين بندر، گمرك و ساير دستگاهتبادالت الكترونيك اسناد و مدارك به»ـ 

هاي اجرايي مرتبط در امر ورود كاال به بنادر و ترخيص اجراي مديريت واحد و نظارت بر دستگاه»ـ  

 3؛«قانون امور گمركي (12)آن و اجراي ماده 

هاي قانونگذاري، مديريتي و اداري مربوط به سه نهاد حاكميتي سازمان فرايندسازي يكپارچه»ـ  

و سازمان مناطق آزاد در مناطق بندري از طريق اداره  ايران جمهوري اسالميبنادر و دريانوردي، گمرك 

 4«.هاي اسنادي و ماليزدايي از رويهسازي و مقرراتمنظور روانگمرك ـ منطقه آزاد... به مشترك بندر ـ

نامه ها درخصوص مقابله با قاچاق، تفاهمهاي دستگاهسازي فعاليتاخيراً نيز در راستاي هماهنگ 

تعزيرات  انبه ميان گمرك، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، نيروي انتظامي و سازمانهمكاري چهارج

هاي قاچاق كاال و تعيين تكليف كاالهاي مكشوفه منعقد موقع به پروندهحكومتي با هدف رسيدگي ب

                                                 

وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 1

هاي اجرايي در راستاي اجراي قانون بهبود گزارش عملکرد دستگاه»وچهارم قانون اساسي(، هاي كلي اصل چهلسياست
 .1، ص 1816، تيرماه 163313241، شماره مسلسل «وکارمحيط کسب مستمر

 به آدرس زير براي كاربران قابل دسترس است:« سامانه جامع امور گمركي»

https://epl.irica.ir/login?1 
 ترس است:به آدرس زير براي كاربران قابل دس« سامانه جامع تجارت ايران»

https://www.ntsw.ir/ 

شده سازمان بنادر و دريانوردي، به منظور توضيح عملكرد نهاد مذكور در جهت ارتقاي رتبه شايان ذكر است گزارش استفاده. 2

وكار )كميسيون ويژه ، به كميته بهبود محيط كسب«(وكارشاخص سهولت انجام كسب« )»تجارت فرامرزي»ايران در نماگر 
 قانون اساسي(، ارائه شده است. وچهارمچهلتوليد ملي و نظارت بر اجراي اصل  حمايت از

منظور تسهيل و تسریع در انجام تشریفات به»( مقرر شده است:22/3/1811)مصوب « قانون امور گمركي( »12در ماده ). 8

ها موظفند تحت نظارت گمرک کنترلهای مسئول سایر ها و سازمانگمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه
 صورتهای پزشکی، دامپزشکی، گياهی، استانداردهای فنی و کيفيت باید بهها مانند بازرسیاقدام نمایند. سایر کنترل

تواند با المللی میمنظور تسهيل تجارت بينها بههماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل
 گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخيص گمرک صورت گيرد. هماهنگی قبلی به

 .«منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهيالت الزم را فراهم نمایندها باید بههای مسئول این کنترلها و سازمانوزارتخانه 
هزينه عبور كاالي كانتينري در بندر شهيد  ارزيابي زمان و»سازمان بنادر و دريانوردي )معاونت امور بندري و دريانوردي(، . 4

 .81، ص 1814، فروردين «رجايي
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ـ همچنان نياز ضروري  2شودـ چنانكه در سخنان مسئوالن نيز تكرار مي« مديريت واحد»اما نياز به  1شد.

 (.4شود )ر.ك.: كادر تجارت خارجي شمرده مي فرايندكارآمدي  براي انسجام و

 

 جاي تمركز بر كاركرد مطلوبحل معضالت دستگاه بوركراسي به. 1كادر 

هاي متعدد براي يك كاركرد ـ تمشيت تجارت فرايندمقررات و تصويب قوانين، و  ها و نهادهاايجاد سازمان

به بوروكراسي عظيم و پيچيده انجاميده است؛ به نحوي كه ايجاد ها، رزي ـ در كشور در طول سالفرام

ها و اختالفات صالحيتي در دل اين بوروكراسي، توجه به كاركردهاي پوشانيها و همهنگي و رفع تعارضهما

 الشعاع قرار داده است. اصلي را تحت

نمونه ديگري كه ناشي از پيچيدگي و ناكارآمدي بوروكراسي توان تجارت خارجي، مي فرايندبر عالوه

اختالف نظري است كه ايجاد كرده است را شرح داد. اين مورد،  فميان دولت و مجلس اختال است و

معدن، تجارت  هاي صنعت،هاي مربوط به بخشميان مجلس و دولت در ادغام يا تفكيك وزارتخانه

 رغم آنكه دولت تفكيك سه وزارت صنعت، معدن و تجارترسد بهر مينظ)بازرگاني( پديد آمده است. به

مجلس اقدامات  3داند،مي« در مقطع فعلي از ضروريات قطعي و حياتي كشور»احياي وزارت بازرگاني را و 

در دولت تلقي تر بيش سازي و ايجاد يكپارچگي و هماهنگيسازي، كوچكمذكور را مغاير با چابك

 هايها، بخشي معقول اين است كه احتماالً پس از تصويب ساختار جديد وزارتخانهبينپيش 4كند.مي

ي سازماني هاها درگير تفكيك و تقسيم و تسهيم پستدولتي به جاي تمركز بر انجام وظايف خود، تا مدت

                                                 

 «3»ردیف  «ب»نامه مذكور، در راستای اجرای مصوبه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به استناد بند تفاهم. 1

نامه همکاری چهارجانبه در جهت تفاهم»د. ( قانون نيروی انتظامی ایران در مبارزه با قاچاق منعقد ش7ماده ) «14»و ردیف 
های قاچاق کاال و همچنين سرعت در رسيدگی و حذف رفع مشکالت و افزایش ضریب دقت کارشناسی در تشکيل پرونده

دليل به مردم، اطاله مراحل رسيدگی، رعایت حقوق شهروندی و کاهش آثار و تبعات روانی و اجتماعی حاصل از ورود اتهام بی
آوری و فروش اموال تمليکی به سبب دقت در کشف قاچاق و افزایش ضریب ینه نگهداری توسط سازمان جمعکاهش هز

نامه، از این پس کارشناسان امور گمرکی و فنی سالمت اداری و کاهش تخلفات منعقد شده است... براساس این تفاهم
ای ایست و بازرسی در راستای مأموریت مبارزه با قاچاق هتوانند در ایستگاهگمرک با حکم مدیرکل یا ناظر گمرکات استان می

نامه همکاری چهارجانبه، در صورتی که حامل کاال، اسناد مثبته گمرکی را همراه کاال و ارز مستقر شوند... با توجه به تفاهم
کند. در درت میساعت نسبت به نگهداری کاال به منظور ارائه سند توسط حامل مبا 27نداشته باشد، ضابط ظرف حداکثر 

؛ ر.ك.: «شودصورت عدم ارائه سند مثبته طی این مدت نسبت به تشکيل پرونده مطابق ترتيبات مقرر قانونی اقدام می
 (:23/8/1814سايت گمرك جمهوري اسالمي ايران به آدرس زير )تاريخ خبر: وب

http://www.irica.gov.ir/news/999586/999586.htm 

در مرز »ل گمرك ايران در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان ایالم چنين اظهار كرده است كه س كئيبراي نمونه، ر. 2

اعمال مدیریت واحد مرزی در این مرز باید به »، و تأكيد كرده است: «المللی مهران دچار چندگانگی و عدم تمرکز هستيمبين
 (:12/8/1814ايران به آدرس زير )تاريخ خبر: سايت گمرك جمهوري اسالمي ؛ به نقل از: وب«صورت جدی پيگيری شود

http://www.irica.gov.ir/news/990185/990185.htm 

به نقل از سخنان معاون اول در جلسه علنی مجلس در دفاع از الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت، خبرگزاري جمهوري . 8

 ابل مشاهده در آدرس زير:؛ ق8/7/1814(، مورخ 6112116) 32111188اسالمي )ايرنا(، کد خبر: 

http://www.irna.ir/fa/News/82951033 

سال اول ي شماره ثبت: دوره دهم ي، با اين مشخصات به مجلس ارائه شده بود:«اصالح بخشی از ساختار دولت»الیحه . 4

مشترك رسيدگي به اساس گزارش كميسيون . اليحه مذكور بر11/7/1816چاپ:  ، تاريخ21/8/1816، تاريخ اعالم وصول: 247
( رد شد و متعاقب آن، در جلسه علنی 27/2/1814اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت به مجلس شوراي اسالمي )مورخ 

طرح تشکيل »نتوانست رأی مجلس را کسب کند و از دستور کار مجلس خارج شد. عالوه بر اين، بررسی دو فوریت  8/7/1814
)تشكيل دو وزارتخانه از تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت( « عه صادرات و بازرگانیهای صنعت و معادن و توسوزارتخانه

تر همچنين دولت الیحه تفکيک وزارتخانه ( نيز مورد تصويب قرار نگرفت. پيش4/1/1814، تاريخ اعالم وصول: 784)شماره ثبت: 
صویب دو فوریت طرح تفکيک وزارت صنعت، معدن و در پی عدم ت بود كه هتعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس ارائه كرد

 مجلس با»اعالم كرد:  بارهاينيس مجلس درئنيز پس گرفت. ر تجارت، دولت الیحه تفکيک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را
مرداد  4به نقل از: خبرگزاري مهر، ؛«تغيير تشکيالت دولت مخالف است و بهتر است دولت مسير دیگری را در پيش بگيرد

 ، قابل مشاهده در آدرس زير: 1814

https://www.mehrnews.com/news/4360404 
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مان به هبرانگيز و البته گير و مجادلهي بسيار وقتفرايندـ و ميزها و ديگر امكانات اداري خواهند شد؛ 

 مانده.حاصل در پيشبرد تكاليف بر زميناندازه بي

بر آنچه گفته شد، از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه اين عدم يكپارچگي و ناهماهنگي بوروكراسي عالوه 

عارض در مواردي متو  هاي قانونگذار براي تصويب احكام قانوني متعددترين انگيزه، يكي از اصليدر كشور

كه نبايد نقش دولت در قانونگذاري )ارائه اليحه( را در اين ميان فراموش كرد. كما اينان است. پوشو هم

تواند با مشاركت مؤثر مورد بح  برخوردار باشد، مي فراينددولت از توان و ظرفيت انجام  چنانكهدرواقع، 

يكي كردن الكترون فرايندجام در قانونگذاري )تدوين و تنظيم اليحه( براي تصويب قوانين مورد نياز براي ان

ويس نرعايت اصول تدوين پيش برمبتنيه كند كه ئدام كند و لوايحي را به مجلس اراتجارت فرامرزي اق

وضوع به مرسد يكي از داليل اصلي تصويب مكرر مفاد قانوني راجعنظر ميعبارت ديگر، بهبه 1اليحه باشد.

 و مدبرانه دولت در اين رابطه است. مورد بح ، ناكارآمدي و عدم مشاركت فعاالنه

ازسوي ديگر، با فرض وجود قوانين نامناسب و تعارض در اين حوزه، نبايد سهم مقررات متعدد )اعم  

نامه، بخشنامه، دستورالعمل و...( را در ناكارآمدي و نابساماني در حوزه موضوع مورد بح ، دستكم از آيين

پوشان، با حجم قوانين اين حجم مقررات متعدد، متعارض و هم، هاي پيشين آمددر بخش چنانكهگرفت. 

 نامهويژه تصويبت در مقرراتگذاري )بهحوزه قابل قياس است؛ اين در حالي است كه اختيارات دول

بديلي در انسجام و هماهنگي نهادي در جهت اجراي قانون ايفا كند، حتي تواند نقش بيوزيران( ميهيئت

 شته باشد.هايي دااگر قانون نقص

 وكار بانك جهانيالمللي: گزارش انجام كسب. ارزيابي بين2-3-3

)در  111(، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي، 2118وكار )گزارش براساس آخرين گزارش انجام كسب

بود. در جدول  141كشور(  151)در بين  2114كشور( ارزيابي شده است. اين رتبه در گزارش  151بين 

و امتياز ايران در نماگر تجارت فرامرزي با برخي مناطق اقتصادي مقايسه شده است. اختالف  ، رتبه5

 هاي تجارت فرامرزي كامالً آشكار است.فاحش ايران با برخي مناطق اقتصادي در مؤلفه

 

                                                 

ترديد، مقدمه توجيهي چنين سطر تنظيم شده است. بي 11در « اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت»مقدمه توجيهي . 1

هاي باكيفيت ل و دقيق، مبني بر پژوهشاليحه مهم و اساسي )دستكم از نظر دولت(، نيازمند برخورداري از مقدمه توجيهي مفص
ها در جهت تمركز تخانهرله مهم پرداخته شود كه چرا در تفكيك وزائو كاربردي است. براي نمونه در مقدمه توجيهي بايد به مس

هاي فعال توجهي نشده است؛ اين در حالي است كه براي بخشي هر وزارتخانه بر فعاليت خاص، به ديگر نهادها و سازمان
های صنعت و معدن و بازرگانی داشته باشند، باید سازمان چنانچه دولت و مجلس به هر دليلی اصرار بر تفکيک وزارتخانه»نمونه، 
دستی و گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گمرک ایران، صندوق های صنایعگذاری، معاونتسرمایه

های ناظر و مرتبط با تجارت فرامرزی و صادرات و واردات تحت پوشش وزارت ی و دیگر سازمانهای تجارضمانت صادرات ایران، بانک
ریزی های سياستگذاری، برنامهبازرگانی قرار بگيرند تا کليه امور و فرآیندهای مرتبط با تجارت فرامرزی در حوزه کاال و خدمات در حوزه

؛ تجارت فردا «های احتمالی پيشگيری به عمل آید...ها و ناهماهنگییکارو نظارتی در یک سازمان انجام شود تا از موازی
 .1816تير  16، «شود؟له تفکيک و ادغام: سرنوشت وزارت صنعت، معدن و تجارت چه میئمس»نامه صنعت(، )ويژه
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 هاي تجارت فرامرزي با برخي مناطق اقتصادي. مقايسه جايگاه ايران در مؤلفه5جدول 

 
بررسي راهكارهاي موجود براي بهبود رتبه »هاي اقتصادي(، رگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران )معاونت بررسياتاق بازمأخذ: 

 .21، ص 1351، اسفند «ايران در شاخص تجارت فرامرزي بانك جهاني

 

حجم تجارت )صادرات و واردات( در مقايسه با برخي چنانكه در سطور پيشين گفته شد، با آنكه  

، اما رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي در شاخص سهولت انجام منطقه، پايين استكشورهاي 

(، 51( و قطر )رتبه 51(، امارات )رتبه 41(، نسبت به كشورهايي مانند تركيه )رتبه 111وكار )رتبه كسب

 اي بسيار نامناسب است.رتبه

 . موانع استقرار سامانه پنجره واحد9-3-3

تجارت خارجي در دو سطح كالن )امور گمركات، صادرات،  فرايندت ساماندهي در اين نوشتار، وضعي

واردات، قاچاق و...( و سطح خرد )استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي( مورد بررسي قرار گرفت. استقرار 

دستگاهي است، مثال مناسبي براي هاي بينها و همكاريجهت كه مستلزم هماهنگيپنجره واحد، از آن

هاي اول هاي آن ـ در بخششده درخصوص بوروكراسي و ويژگيهاي توضيح دادهها و نظريهال آموزهاِعم

هاي ها و تعارضهزينه و بدون پيچيدگيترتيب، استقرار سريع، كمو دوم همين نوشتار ـ است. بدين

ن وكراسي در آتواند نشانگر انسجام و هماهنگي بورنهادي و بوروكراتيك پنجره واحد در يك كشور، مي

فت توان گبا موانع و معضالت پرشمار برخورد كند، مي فرايندانجام اين  چنانكهكشور باشد. برعكس، 

 هاي الزم است.كشور فاقد بوروكراسي با حداقل ويژگي

هاي مختلف مرتبط با استقرار پنجره واحد براساس پژوهشي كه از طريق مصاحبه با نخبگان حوزه 

اتژي، مديران تشكيالتي و مديران فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين بررسي مانند مديران استر

هاي واحد )براي مجوزها ين موانع استقرار پنجرهترمهمنظرات اساتيد دانشگاهي، صورت گرفته است، 

 بند به شرح زير برشمرده شده است: 15كلي( در  طوربه

 ،زماني يك دستگاه اجراييساهاي درون. عدم يكپارچگي و ارتباط سيستم1» 

 ،. عدم آگاهي كامل يا عدم تعهد دستگاه اجرايي به الزام قانوني2 
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 ،هاي اجراييها و مجوزهاي صادره دستگاه. نامشخص بودن فعاليت3 

 ،هاي فرعيهاي اصلي و دستگاه. نامشخص بودن دستگاه4 

 ،دستگاهيلكترونيكي بين.  عدم وجود مركز هماهنگي، پيگيري و پايش برقراري ارتباط ا5 

 ،هاي اجرايي از قوانين. تفسير به رأي دستگاه1 

 ،. وجود قوانين و مقررات مخل4 

 ،هاي سختگيرانه امنيتي. ديدگاه8 

 ،جرا يا عدم اجراي پنجره واحد. عدم وجود نظام انگيزشي مناسب براي ا5 

 ،هاافزاري دستگاه. ناكارآمدي پيمانكاران نرم11 

 ،هاي اجراييزيرساختي و تجهيزاتي دستگاه. ضعف 11 

 ،هاي ارتباطي در سطوح استاني و ملي. توزيع نامتقارن زيرساخت12 

ــتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي انجام كارها در بين مردم       . عدم فرهنگ  13  ــازي اسـ سـ

 ،عنوان اربابان رجوعبه

 ،هاگري عمومي از دستگاه. عدم مطالبه14 

 ،اهمگون بودن سطح تحصيلي، فرهنگي و... اربابان رجوع يك سازمان. ن15 

 ،. پنجره واحد منافي قدرت براي كاركنان دستگاه11 

 ،هاي اجرايي در مقابل تغيير. وجود مقاومت بدنه سازماني دستگاه14 

 ،دستگاهي. عدم وجود استاندارد واحد و پروتكل ملي ارتباط بين18 

 1.«هاي مرتبطنجره واحد به عملكرد مناسب همه دستگاه. وابستگي استقرار پ15 

مجموع، ، عدم هماهنگي، عدم رسانايي و درآيد، عدم انسجامگفته برمياز فهرست موانع پيش چنانكه 

استقرار پنجره واحد در حوزه صدور مجوزها ـ  فرايندعدم ظرفيت بوروكراسي كشور، باع  شده است كه 

گفته شد، سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي، خود يكي از اجزاي سامانه  چنانكههمچنان معطل بماند. 

 شده را به آن سامانه نيز تعميم داد.توان موانع برشمردهرود و از اين لحاظ، ميشمار ميپنجره واحد مجوزها به

نجام ا كننده اين ادعاست كهاي استقرار پنجره واحد نيز تأييدشده برمروري بر راهكارهاي پيشنهاد  

ويژه فراتر از صرف تصويب قانون و مقررات، منوط به اصالحات در نظام بوروكراسي، به هايي،فرايندچنين 

 وكار )معاونتبا هدف ايجاد انسجام، هماهنگي و پاسخگويي است. در گزارش دفتر پايش و بهبود كسب

رطرف كردن موانع پيش روي امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي( نيز پيشنهادهايي براي ب

 هاي يكپارچگي و هماهنگي در آنها آشكار است:استقرار پنجره واحد ارائه شده كه مؤلفه

                                                 

وجود بين ناهماهنگي م»... . در اثري ديگر در اين موضوع، تصريح شده است: 16 -12 ص، صپيشينر. ك.: فيروزي، . 1

، از جمله «هاي مستقر در مبادي رسميعدم ارتباط و تعامل مثبت بين دستگاه ها،تعدد گمرك هاي مختلف دولتي،دستگاه
موانع اصلي استقرار پنجره واحد تجاري برشمرده شده است؛ ر. ك.: مسعود كرباسيان و فرهاد رهبر، راهنماي جامع كاربري 

 .28، ص 1817تهران: مكاتب،  ،زي در رويه ترانزيتسامانه پنجره واحد تجارت فرامر
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عنوان هاي اجرايي بر تحقق آن بهاراده مصمم مديران ارشد حاكميت و مديران ارشد دستگاه» -

 ؛ «يك موضوع با اولويت شماره يك

و برقراري دولت الكترونيك، « هاي واحداده از پنجرهسطح فرهنگ جامعه در راستاي استف»ارتقاي  -

هاي اجرايي را مجبور به حركت به سمت ها، دستگاهگري عمومي مردم و رسانهاي كه مطالبهگونهبه»

 ؛«هاي واحد نمايدايجاد پنجره

هاي هاي مختلف سيستمها و استانداردهاي يكپارچه ملي درخصوص اليهتدوين دستورالعمل» -

 ؛ «احدپنجره و

اصالح يا حذف قوانين و مقررات مزاحم و مخل و تدوين قوانين يا مقررات الزم جهت تسهيل » -

 ؛ «هاي واحدايجاد پنجره

 ؛«هاي واحدتوسعه نقش متولي هماهنگي و ايجاد مركز پايش پنجره» -

 1«.هاي ملي، استاني و دستگاهيارتقاي سطح كيفيت و كميت زيرساخت» -

تقرار هاي موفق اسهاي يكپارچگي و هماهنگي در تجربهتمركز بر مؤلفه مت،نكته پاياني در اين قس

ك كميته هدايتگر براي شبكه تجاري يپنجره واحد در برخي از كشورهاست. براي نمونه، دولت سنگاپور 

 ك نظام ملي الكترونيكيِ تبادلِيها درخصوص گيري ايدهايجاد كرد تا به نظارت و سرپرستي بر شكل

ـ براي حملها و مجوزهاي تجاري بپردازد. بديناي اظهارنامهداده بر ي، ونقل دريايترتيب سه كميته فرعي 

هاي صادرات و واردات و مشخص كردن منظور پيشبرد رويهونقل هوايي و بخش ادارات دولتي ـ بهحمل

ي شبكه تجاري، بخش ها ايجاد شد. پيش از برقراريملزومات كاربردي و پيشنهاد استانداردهايي براي داده

اي بر ايشد و هيچ نظام رايانهنجام ميصورت دستي اا تأييد رسمي بهيهاي مربوط به اخذ مجوز از رويه

ك شركت خصوصي تأسيس يمنظور مديريت شبكه تجاري، سازي آنها وجود نداشت. دولت بههماهنگ

شد و امروزه به منجر «  اي سنگاپورخدمات شبكه»گيري به شكل 1588كرد كه در سال 

«CrimsonLogic »تمركز بر گسترش ابعاد شبكه تجاري 2114از سال  بر اينها،مشهور است. عالوه ،

و ك عضيبه معامالت تجاريِ جامعه تجاري، از طريق )نظام( مبادله تجاري است. ازسوي ديگر، سنگاپور 

هاي پنجره واحد را پذيرفته و است كه مفهوم نظام 2آن(فعال در اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا )آسه

است.  2115آن تا سال ك نظام پنجره واحد در سراسر آسهيطلبانه در راستاي ايجاد داراي هدفي جاه

اي كه هگونالمللي متشكل از پنجره واحدهاي ملي شكل خواهد گرفت؛ بهبدين ترتيب، پنجره واحد بين

 3ايت كند.آن كفك بار ارائه اطالعات، براي كليه اعضاي آسهي

 

                                                 

 .14-16 صص، همان. 1

2. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

 .1-6 صص، «سنگاپور، كلمبيا و آذربايجان اجراي پنجره واحد تجاري در»بانك جهاني، . 8
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 هاي تجارت فرامرزي )واردات خودرو(. بررسي موردي كارايي سامانه3-3-3

سهيل منظور تتجارت فرامرزي به فرايندهاي متعددي براي الكترونيكي كردن گفته شد، سامانه چنانكه

بارتند هايي از اين نوع عدو هدف كلي از طراحي سامانه 1مذكور طراحي و اجرا شده است. فرايندو تسريع 

شفافيت و سالمت: به معناي  .2ها براي مسئوالن و كاربران؛ فرايندكارايي: به معناي تسهيل، تسريع  .1از: 

ها با توجه به عدم مواجهه مستقيم كاربران با كارمندان و تمشيت امور از طريق فرايندسازي سالم

 اي. هاي رايانهسامانه

ي اندازآيد كه هدف نخست از طراحي و راهچنين برميهاي پيشين گفته شد، از آنچه كه در قسمت 

ويژه پنجره واحد، به داليلي كه توضيح داده شد، شكست به تجارت فرامرزي، فرايندهاي مربوط به سامانه

گيرد اين است كه با توجه به قرائن و شواهد خورده است. اما آنچه در اين بخش مورد توجه قرار مي

 اند.در ممانعت از فساد اداري نيز ناكام بودهها اين سامانه موجود،

زماني آن با فضاي خاص اقتصادي ـ سياسي كشور، به دليل هماي شد و بهتخلفي كه اخيراً رسانه 

، 1351در تير ماه  روبرانگيز شد، ثبت سفارش تعدادي خودشدت مورد توجه قرار گرفت و حساسيت

خودرو و بسته بودن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، بود.  يعني مقارن با بازه زماني ممنوعيت واردات

دار و فاقد هاي شائبهموضوع ثبت سفارش» 1351منتشر شد. در سال  1351اين خبر در بهمن سال 

اي شد. حراست وزارت صنعت، معدن اصالت براي نخستين بار از سوي مركز حراست وزارت صنعت رسانه

د كه در راستاي اجرايي كردن تدابير دولت و دستور ويژه وزير صنعت، صورت رسمي اعالم كرو تجارت به

المال، تمامي خودروهايي كه در زمان معدن و تجارت براي مبارزه با فساد و صيانت از حقوق بيت

هاي نامتعارف ثبت سفارش قانوني و با روش( از مبادي غير1351ممنوعيت واردات خودرو )از هشتم تير 

ا در گمركات كشور موجود هستند(، شناسايي شده و يخودروهايي كه وارد كشور شده  اند )اعم ازشده

ا متخلفان منعكس شده است. براساس قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز به مراجع مربوطه براي برخورد ب

ز هاي جعلي براي واردات خودرو ااتي از ثبت سفارشئيجاري هنوز جز حالي بود كه ابتداي سالاين در

افته گمرك ايران در ابالغيه به گمركات يسوي وزارت صنعت منتشر نشده بود، اما دفتر جرايم سازمان

هاي جعلي مشمول مقررات كاالي قاچاق دليل استفاده از ثبت سفارشخودرو را به 1481اجرايي، بيش از 

دي سال قبل  5تا  تير 28اعالم كرده است. بر اين اساس تمامي خودروهايي كه ثبت سفارش آنها از 

 2«.انددار مشمول مقررات قاچاق شدههاي شائبهدليل استفاده از ثبت سفارشانجام شده باشد، به

زاري وگو با خبرنگار خبرگرئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت 

                                                 

ربط هستند. شايان ذكر است كه به دو دستگاه اصلي ذيهايي كه از آنها نام برده شد، دو سامانه اصلي مربوط سامانه. 1

كند؛ ر. پوشان را ايفا ميمتعددي، كاركردهايي مشابه يا هم هاي متعدد ديگري نيز در كشور وجود دارد كه در مواردسامانه
طالعات هاي اتحليل وضعيت موجود سامانه»فراشاه و سيد علي روحاني، ك.: حسين اسفندياري و سيدمحمد صالح نجفي

 .1817، بهمن17616هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل ، مرکز پژوهش«اقتصادي
 .21/8/1814، روزنامه قانون، «اليي كشيدن در واردات خودرو»كريمي، فاطمه گنج. 2
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بيش از »... ار خودرو، اظهار داشت: هز 15قانوني با اشاره به واردات غير 15/2/1354خانه ملت در تاريخ 

قاچاق وارد كشور شده است...  طوربهن گمركات رو با تباني گسترده تجار و مسئوالدستگاه خود 5311

 1481ها قاچاق خوشبختانه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته طي مصاحبه با رسانه

ستند تا به موضوع رسيدگي تا سهم گمرك و وزرات هاي نظارتي خوادستگاه خودرو را تأييد و از دستگاه

هاي خودرو قاچاق كنم كه ميزان واقعي دستگاهبازرگاني مشخص شود... براساس اسناد موجود اعالم مي

مراتب  18/11/1351مورخ  2144دستگاه بوده كه وزارت صنعت به موجب نامه شماره  34111بيش از 

دستگاه خودروي فوق توسط اشخاص  34111ه فوق تأكيد كرده كه را به گمرك ايران اعالم كرده و در نام

ثبت  13/11/1355حقيقي و حقوقي غير نماينده ثبت سفارش شده كه به دليل مغايرت با مصوبه دولت 

هاي فوق غيرقانوني بوده كه در صورت ارائه ثبت سفارش فوق  به گمرك مراتب مورد تأييد سفارش

 1«.ترخيص نيستها قابل وزارت نبوده و ماشين

اي مورخ رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مجدداً در مصاحبه 

 براي پيگيري»هاي اخير، اظهار داشت: ، با اشاره به پيگيري واردات غيرقانوني خودرو در ماه11/2/1354

... از دادستان كل كشور ام. شور ارسال كردهاي به دادستان كل كنامه خصوص قاچاق خودرو،قاچاق به

ايم با توجه به مدارك و مستندات، دستور بررسي و اقدامات قضايي را صادر و نتايج را به خواست كردهدر

هاي فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس اعالم كند... همراه اين نامه مستندات و گزارش

 2«.لوكس خارجي نيز ارسال شده است هزار خودروهاي 34فراكسيون مذكور درخصوص ثبت سفارش 

در يك نشست خبري  24/3/1354متعاقب اين مصاحبه، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ  

هزار خودرو  5متأسفانه سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( هك شد و حدود »اعالم كرد: 

درو ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خو 4قيمت ثبت شد كه از اين تعداد حدود باال و گرانمدل

 3«.گيري شود...هزار خودرو همچنان در گمرك است كه اميدواريم در اين خصوص نيز تصميم

رساني وزارت صنعت، معدن و روز بعد از اعالم خبر مذكور، در واكنش، مركز روابط عمومي و اطالع 

 1481و ضمن تأييد تخلف در ورود هك شدن سايت ثبت سفارش وزارتخانه را تكذيب كرده »تجارت، 

ود اين مركز در جوابيه خ«. خودرو به گمركات كشور از پيگيري براي برخورد قانوني با متخلفان خبر داد

شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص كرد كه درمجموع هاي انجامبررسي»تصريح كرد: 

ش، به گمركات كشور وارد شده است كه از اين خودرو با تخلف واردكنندگان و سامانه ثبت سفار 1481

                                                 

با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  وگويس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس( در گفتئسته )رمصاحبه امير خج. 1

 ؛ قابل مشاهده در آدرس زير:11/2/1814مورخ 

http://www.icana.ir/Fa/News/381688/34 

وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت يس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس( در گفتئمصاحبه امير خجسته )ر. 2

 ؛ قابل مشاهده در آدرس زير:16/2/1814مورخ 

http://www.icana.ir/Fa/News/381812 

 سايت سازمان بازرسي كل كشور؛ قابل مشاهده در آدرس زير: به نقل از: وب. 8

https://www.bazresi.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=598&newsview=3157 
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خودرو ترخيص شده و مابقي خودروها همچنان در گمرك مانده است و سازمان تعزيرات  1511تعداد، 

خودرو به كشور  1511هاي نظارتي و اطالعاتي در حال بررسي موضوع تخلف ترخيص حكومتي و دستگاه

رساني اوليه را در اين خصوص ماه سال گذشته اطالع گفتني است مركز حراست وزارتخانه بهمن ..است.

 «.انجام داده است

در همان روز، روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، در پاسخ به اطالعيه روابط عمومي وزارت  

 اي با محتواي زير منتشر كرد:اطالعيهصنعت، معدن و تجارت مبني بر تكذيب هك شدن سايت مذكور، 

گروه ثبت سفارش خودروهاي خارجي سازمان توسعه تجارت ايران )وزارت صنعت، رئيس وقت  -»... 

خرداد ماه سال جاري كه به امضاي  5اي به سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ معدن و تجارت( طي نامه

كدام از مراحل ثبت سفارش خودروهاي سواري مورد نظر هيچ»كند: وي رسيده، در بخشي از آن تأكيد مي

ديگر، دفتر مقررات در طي مراحل آن نقشي نداشته است عبارت اين دفتر صورت نگرفته است و بهتوسط 

 .«رخ داده است 24/4/1351و اين ثبت سفارشات تنها با هك سيستم و تغيير كد در ديتابيس در روز 

وني به چندين مورد نفوذ غيرقان»دارد: برده همچنين در بخش ديگري از اين نامه اظهار مينام - 

صورت پذيرفت كه نشان  1351از طريق نام كاربري پرسنل دفتر مقررات در خرداد « ثبتارش»سامانه 

صورت باندي با نفوذ به سامانه مذكور براي اشخاص متخلف اقدام به ثبت ا اشخاصي بهيدهد شخص مي

ويل تخلفين تحشده جهت شناسايي دقيق مهاي شناساييپياند كه حتي آيسفارش غيرقانوني نموده

 .«حراست وزارتخانه گرديد

گردد متخلفاني كه با نفوذ غيرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غيرقانوني همچنين خاطرنشان مي 

دستگاه از خودروهاي لوكس دست داشتند، توسط اين سازمان شناسايي و حتي نحوه  5111بيش از 

و بر همين اساس سازمان بازرسي كل كشور طي  شدهورود غيرمجاز آنها به سامانه مذكور نيز مشخص

 11ماه و فروردين 24هاي هاي هشداري خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در تاريخنامه

اعالم نموده است كه سايت ثبتارش قابل نفوذ بوده و الزم است كه نسبت به  1354ماه ارديبهشت

 1«.جديد اقدام شود...ا جايگزيني سامانه يسازي سايت مذكور و ايمن

ها ادامه خواهد داشت؛ اما هدف از طرح اين گفته تا مدتبه قضيه پيشها و اخبار راجعطبعاً واكنش 

 هاي متعدد براي الكترونيكي كردن تجارترغم تعبيه سامانهقضيه در اينجا، تأكيد بر اين نكته بود كه به

دهد. و تخلفات همچنان رخ مي هااستفادهسوء 2ارتي،همچنين وجود مراجع متعدد نظو  فرامرزي در ايران

هاي موجود مربوط دانست كه خود كاريهاي متعدد و موازيوجود سامانهتوان بخشي از اين ناكارآيي را بهمي

                                                 

 زير:سايت سازمان بازرسي كل كشور؛ قابل مشاهده در آدرس به نقل از: وب. 1

https://www.bazresi.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=598&newsview=3163 

ص زنی با اشارات مبهم به اسامی خاص در خصوعمومی سازمان توسعه تجارت ايران، با رد هرگونه گمانهبراي نمونه، روابط . 2

ز هيچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع تا امرو»اعالم كرده است: خودرو  6731تخلف در ثبت سفارش 
سايت سازمان به نقل از: وب؛«مرجع ي به طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند... 1ربط ي بيش از ناظر و ذی

 (:14/7/1814توسعه تجارت؛ قابل مشاهده در آدرس زير )تاريخ خبر: 

http://www.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=425&newsview=6726 
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با وجود اين، مسئوالن مربوط در قواي حكومتي،  1سبب از ميان رفتن انسجام و عدم هماهنگي شده است.

هاي الزم براي اجراي قانون تاً به ضعف بوروكراسي و عدم ظرفيت دولت و ديگر ويژگيجاي اينكه صراحبه

از  كنند. براي نمونه، پسهاي پيشين تلقي مياي جديد به سامانهحل را اضافه كردن سامانهراه تأكيد كنند،

ي به وزير گرفته در واردات و فروش خودروهاي خارجپيگيري تخلف صورت برمبنيجمهور يسئدستور ر

سامانه »...  جمهور تصريح كرده است:يسئخود خطاب به ر صنعت، معدن و تجارت، وزير در قسمتي از نامه

كپارچه كنترل صادرات و واردات )سامانه جامع تجارت( را كه مدتي است با همكاري وزارت اطالعات در ي

  2«.را بخشكاند استفادهءگونه سو، در اسرع وقت تكميل تا امكان هرحال گسترش است

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

هاي ضروري يك بوروكراسي توانمند براي اجراي قانون بود. به هدف اصل در اين نوشتار، توضيح ويژگي

اين معنا كه گرچه نبايد از سهم و نقش قانون و قانونگذار در عدم اجراي يك قانون غافل ماند، اما بخش 

گردد كه فاقد ظرفيت الزم براي اجراي ون، به نظامي اداري باز مياي از داليل عدم اجراي قانعمده

 توانمند براي اجرايهاي يك بوروكراسيِ ين ويژگيترمهمتكاليف قانوني ناظر بر اصالح نهادي است. 

 قانون، به اين شرح است:

و  تو عملكرد سالم آن اسكارآمدي  يكپارچگي در بوروكراسي، ضامن اول ـ يكپارچگي )انسجام(: 

اسي هاي اسكاركرد بهينه نظام اداري، تنها با حفظ يكپارچگي آن ميسر است. تمركز نهادي، يكي از مؤلفه

مؤثر  نقش شود. نمونه قابل توجه در اين خصوص،براي برقراري يا حفظ يكپارچگي بوروكراسي محسوب مي

اختار سازي صنعتي و سياست سارچهسازي يكپالمللي ژاپن در پيادهبديل وزارت صنعت و بازرگاني بينو بي

هاي يكپارچگي بوروكراتيك، تجربه ژاپن نشان عنوان يكي از مؤلفهبر تمركز نهادي بهصنعتي است. عالوه

هاي غيررسمي )بيروني و دروني( براي كاركرد دولت حائز اهميت دهد كه در يك بوروكراسي موفق، شبكهمي

ن هاي بالقوه بوروكراسي جلوگيري كند. يكي از ايتواند از بروز آسيبفراوان هستند. يكپارچگي بوروكراسي مي

ها، پراكندگي در شناسايي اهداف و طبعاً، به هدر دادن يا عدم تخصيص بهينه منابع است. وضعيت آسيب

توان آن را فاقد وصف يكپارچگي و انسجام دانست و همين وضعيتي است كه مي نظام بوروكراسي در ايران،

 شود.يكي از اسباب ناكامي در اجراي قوانين ناظر بر اصالح نهادي شمرده مي نقصان،

                                                 

شده، فرايند ثبت سفارش واردات كاال محوريت دارد. اين فرايند همواره با انتقادهايي به ويژه شايان ذكر است در موضوع مطرح. 1

از جمله سوي فعاالن بخش خصوصي همراه بوده است. جالب اينكه حتي برخي نهادهاي دولتي نيز فرايند ثبت سفارش را  از
دانند؛ براي نمونه، دفتر پايش و بهبود وپاگير و يكي از داليل رتبه بسيار نامناسب كشور در نماگر تجارت فرامرزي ميمراحل دست
وكار معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، يكي از راهكارهاي ارتقاي رتبه در نماگر تجارت فرامرزي را محيط كسب

حذف ثبت سفارش برای تسهيل تجارت و بهبود نماگر تجارت فرامرزی »اعالم كرده است؛ با اين توضيح كه « ارشحذف ثبت سف»
کاری با گمرک، اقدامی دليل موازیباشد. سيستم ثبت سفارش، بهری میواسطه کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان ضروبه

وكار زارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب؛ ر. ك.: معاونت امور اقتصادي و«شودغيرضروری محسوب می
 .88وچهارم قانون اساسي(، پيشين، ص هاي كلي اصل چهلو دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست

 (: 27/7/1814سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ قابل مشاهده در آدرس زير )تاريخ خبر: به نقل از: وب. 2

http://www.mimt.gov.ir/news/798182 

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ______________________________________________________________  
 

 

48 

ـ رسانايي:  طوح هاي كالن به سدر بوروكراسي، قابليت انتقال اثر سياست« رسانايي»منظور از  دوم 

طلبي، فساد و گرايي و مشاركتايهاي بوروكراسي در ايران )ازجمله ضعف حرفهخرد است. ويژگي

ه هاي كالن اقتصادي بمنابع انساني( موجب شده است بوروكراسي، مانع از انتقال سياست سوءمديريت

سطح خرد شود و درنتيجه، پيامدهاي مثبت در نظر سياستگذاران اقتصادي، يا اساساً حاصل نشود يا 

ت. ده استوصيف ش« بوروكراسي نارسانا»صورتي بسيار ناقص و جزئي محقق شود. اين وضعيت با عنوان به

توان گفت اگر به داليلي، در مسيرهاي ارتباطي ميان سياستگذاران )در اينجا قانونگذاران( و يا سطوح مي

خرد )در اينجا مجريان قانون( اختالل ايجاد شود، يكي از اولين پيامدها، عدم اجراي قانون است. اين 

اين مقاومت و درواقع عدم  شود.توصيف مي« مقاومت در برابر اجراي قانون»وضعيت، اغلب با عبارت 

اي است كه در بسياري موارد، گونهتمايل، ناشي از نارسانايي در بوروكراسي است. وضعيت در ايران به

تواند از طريق عدم اِعمال قانون، هاي هر بخش، حتي بر احكام قانوني نيز فائق است و مياراده بوروكرات

 متفاوت، موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شود.  اجراي ناقص قانون يا اجراي قانون با تفاسير

هاي يك بوروكراسي براي اجراي قانون، هماهنگي است. مسئله از ديگر ويژگي سوم ـ هماهنگي: 

هماهنگي، به وضعيتي اشاره دارد كه همه عوامل قادر باشند در مورد يك تصميم يا اقدام خاص هماهنگ 

گران باشد. اجراي قانون نيز نيازمند وجود بوروكراسي واجد شوند و تصميم يك فرد وابسته به تصميم دي

وي نحهاي دولت كه اجراي قانون بهگيري و اقدامات هريك از بخشمعنا كه تصميمهماهنگي است. بدين

اجزاي مربوط به اجراي تواند بر تصميمات و اقدامات ديگر هاست، ميمنوط به تصميمات و اقدامات آن

هايي در اطالعات، ظرفيت، اجراي قانون تأثيرگذار باشد. در بستري كه شكاف نهايت، اصلقانون و در

ها، ها، اجرا، هدف و پاسخگويي وجود دارد، پيگيري هر هدفي، ازجمله اجراي سياستتأمين مالي، سياست

 قوانين و مقررات، با موانع متعددي مواجه خواهد شد. 

اسي توانمند براي اجراي قانون، پاسخگويي هاي بوروكراز ديگر ويژگي چهارم ـ پاسخگويي: 

اي يك هعنوان ابزاري براي پاسخ و توضيح دادن اَعمال و تصميمپذيري( است. پاسخگويي به)مسئوليت

 فرد يا مقام به مقام يا نهاد ديگري تعريف شده كه همراه با آثار حقوقي و سياسي و اداري الزم باشد.

پذيري در ر بوروكراسي غيرپاسخگوست، عدم پاسخگويي و مسئوليتخوبي نمايانگيكي از مواردي كه به

ج تدريهاي غيرپاسخگو آنچنان گسترده است كه بهاجراي قانون است. عدم اجراي قانون در بوروكراسي

شود و مقامات اجرايي ضرورت چنداني حتي براي چندان دور از انتظار تبديل ميبه امري معمول و نه

گزارش »كنند. عدم واكنش دولت پس از قرائت ل عدم اجرا نيز احساس نميتوضيح يا توجيه دالي

وچهارم قانون اساسي درباره اجراي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل چهل

و طرح ادعاي عدم اجراي حدود نيمي از مفاد قانون مذكور « وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب

ه، داليلي غيرقابل توجيتدريج و البته بهدهد قوه مجريه بهائني است كه نشان ميتاكنون، يكي از قر
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عدم اجرا يا اجراي ناقص قانون از دست  برمبنيهاي مراجع نظارتي حساسيت خود را در برابر گزارش

شده است. در اين حالت خطرناك، « واكسينه»يا « ضدضربه»ديگر، در اين خصوص عبارت داده و به

آيد كه با تهديدات و خطرات جدي، ازجمله استيضاح و صرفاً در مواردي در پي پاسخگويي برمي دولت

ترتيب، لزومي به واكنش و پرداخت هزينه در مقابل رأي عدم اعتماد به وزير مربوط، مواجه باشد و بدين

 بيند.پندارد، نميمورد ميهشدارهايي كه بي

سو هاي قابل توجه كه از يكند براي اجراي قانون، يكي از نمونههاي بوروكراسي توانمدر پرتو ويژگي 

ديگر،  ويازسو  نشانگر ناكامي سياستگذاران و قانونگذاران در تنظيم و تمشيت امور از طريق قانونگذاري

ناتواني نظام عريض و طويل بوروكراسي در اجراي قانون است، مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه 

بخشيدن به تجارت فرامرزي )صادرات و واردات( از طريق ساماندهي، تسهيل و سرعت فرايندموردي، 

 ويژه تعبيه پنجره واحد، است. ها، بهفرايندالكترونيكي كردن 

 شده نتايج زير قابل توجه است:هاي انجامبا توجه به بررسي 

 وجود قوانين متعدد و پراكنده درخصوص پنجره واحد تجارت فرامرزي. 8

ردن ب، حاكي از عالقه قانونگذار و پيبه موضوع مورد بح ، اوالًقوانين و مقررات متعدد و پراكنده راجع وجود

به ضرورت ايجاد سريع اين سيستم در كشور است؛ ثانياً، اين حجم از مفاد قانوني و متفاوت در يك موضوع، 

كند يا ن در همان موضوع توجه نمينشانگر آن است كه قانونگذار در تصويب قانون، به مفاد قانوني پيشي

گيرد. اين امر، منجر به از ميان رفتن شفافيت، تمركز و هماهنگي نهادي الزم براي مفاد آنها را ناديده مي

هايي از اين نوع شده برداري مطلوب فعاالن اقتصادي و ديگر شهروندان از اين سامانه و سامانهايجاد و بهره

جاي نظارت و پيگيري مؤثر براي اجراي م اجراي يك قانون، رويكرد قانونگذار بهدر موارد عداست؛ ثالثاً، 

 قانون، تصويب دوباره قانون در همان موضوع است.

ونگذار هاي قانترين انگيزه، يكي از اصليعدم يكپارچگي و ناهماهنگي بوروكراسيشايان ذكر است  

كه نبايد نقش دولت كما اينپوشان است. و هم ي متعدد و در مواردي متعارضبراي تصويب احكام قانون

دولت از توان و ظرفيت انجام  چنانكهدر قانونگذاري )ارائه اليحه( را در اين ميان فراموش كرد. درواقع، 

تواند با مشاركت مؤثر در قانونگذاري )تدوين و تنظيم اليحه( براي مورد بح  برخوردار باشد، مي فرايند

بارت ديگر، عالكترونيكي كردن تجارت فرامرزي اقدام كند. به فرايندبراي انجام  تصويب قوانين مورد نياز

به موضوع مورد بح ، ناكارآمدي و رسد يكي از داليل اصلي تصويب مكرر مفاد قانوني راجعنظر ميبه

 عدم مشاركت فعاالنه و مدبرانه دولت در اين رابطه است.

 پراكنده درخصوص پنجره واحد تجارت فرامرزي. وجود مقررات )مصوبات دولتي( متعدد و 2

هايي به چشم پوشانيها و همبوط نيز تعدد، ناهماهنگيمشابه با قوانين حوزه مورد بح ، در مقررات مر

خورد. درواقع، با فرض وجود قوانين نامناسب و تعارض در اين حوزه، نبايد سهم مقررات متعدد )اعم مي

عمل و...( را در ناكارآمدي و نابساماني در حوزه موضوع مورد بح ، دستكم نامه، بخشنامه، دستورالاز آيين
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پوشان، با حجم قوانين اين ، حجم مقررات متعدد، متعارض و همدر گزارش آمده است چنانكهگرفت. 

ويژه تصويب حوزه قابل قياس است؛ اين در حالي است كه اختيارات دولت در مقرراتگذاري )به

بديلي در انسجام و هماهنگي نهادي در جهت اجراي قانون ايفا كند؛ حتي ند نقش بيتواوزيران( ميهيئت

 هايي داشته باشد.اگر قانون نقص

آشكار  بر اين، با بررسي محتواي برخي مقررات مربوط به الكترونيكي كردن تجارت فرامرزي،عالوه 

خي موارد احكام قانوني را بدون هاي قابل انتقاد دولت آن است كه در برخواهد شد كه يكي از رويه

همين دليل است كه طبق برخي مقررات كه در متن كند. بهترين اصالح ساختاري، اِعمال ميكوچك

كامل ذكر شده است، وظايفي مشابه را در موضوع مورد بح  به دو نهاد مجزا واگذار كرده و البته  طوربه

غدغه د نشود. درواقع، هاشين هريك از اين دستگاهرات پيدر اين تقسيم كار، تالش كرده متعرض اختيا

ارات ها و اختيدولت پيش از آنكه اجراي احكام قانوني ناظر بر اصالح نهادي باشد، محدود نكردن صالحيت

 بسا در صورت محدوديت، به بروز اختالفاتي پردامنه بينجامد. هاست كه چهدستگاه

هاي متعدد فرايندمقررات و  تصويب قوانين،و  نهادهاها و سازمان توان گفت ايجادمجموع ميدر 

ت؛ اي انجاميده اسبه بوروكراسي عظيم و پيچيدهها، براي تمشيت تجارت فرامرزي در كشور در طول سال

ها و اختالفات صالحيتي در دل اين بوروكراسي، پوشانيها و همجاد هماهنگي و رفع تعارضكه اينحويبه

 الشعاع قرار داده است. لي را تحتتوجه به كاركردهاي اص

 هاي بوروكراسيدليل ضعف. عدم توفيق در استقرار پنجره واحد به9

دستگاهي است، نمونه قابل هاي بينها و همكاريجهت كه مستلزم هماهنگياستقرار پنجره واحد، از آن

هاي آن است. و ويژگي شده درخصوص بوروكراسيهاي توضيح دادهها و نظريهتوجهي براي اِعمال آموزه

هاي نهادي و بوروكراتيك پنجره واحد ها و تعارضهزينه و بدون پيچيدگيترتيب، استقرار سريع، كمبدين

با  رايندفانجام اين  چنانكهتواند نشانگر انسجام و هماهنگي بوروكراسي باشد. برعكس، در يك كشور، مي

 است.  هاي الزمكشور فاقد بوروكراسي با حداقل ويژگي توان گفتموانع و معضالت پرشمار برخورد كند، مي

 هاي تجارت فرامرزياي از عدم توفيق در جلوگيري از فساد با ابزار سامانه. نمونه3

هاي متعدد مربوط به تجارت فرامرزي، به داليلي ازجمله عدم انسجام سامانه با توجه به قرائن و شواهد موجود،

اي شد، ثبت سفارش تعدادي اند. تخلفي كه اخيراً رسانهساد اداري نيز ناكام بودهو هماهنگي، در ممانعت از ف

، يعني مقارن با بازه زماني ممنوعيت واردات خودرو و بسته بودن سامانه 1351خودروي لوكس در تير ماه 

هاي امانهه سرغم تعبيثبت سفارش واردات خودرو، بود. هدف از طرح اين قضيه، تأكيد بر اين نكته بود كه به

 هافادهاستسوءهمچنين وجود مراجع متعدد نظارتي، و  متعدد براي الكترونيكي كردن تجارت فرامرزي در ايران

هاي موجود كاريهاي متعدد و موازيوجود سامانهها، بهدهد. بخشي از اين ناكارآييو تخلفات همچنان رخ مي

 عدم هماهنگي شده است.  گردد كه خود سبب از ميان رفتن انسجام وباز مي

ها و كه ضروري است سياستگذاران و قانونگذاران ايراني، در تدوين و تصويب سياستنكته پاياني اين 
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ب جا كه غرض از تصويويژه آنيز توجه داشته باشند. بهقوانين، به ظرفيت بوروكراسي كشور در اجرا ن

بسا الزم ه، صد چندان ضرورت دارد. چهشدقانون، اصالحات نهادي است، عطف توجه به دغدغه گفته

وار در ته به همان اندازه دشالبو  كه انبوهي از تكاليف سنگينجاي آنگذاران و قانونگذاران، بهاست سياست

اي براي انسجام را برعهده دولت بگذارند، درخصوص ساختار بوروكراسي در دولت تأمل كنند و چاره اجرا

 انديشند.بوروكراسي بيتر بيش و هماهنگي

 

 هاپيوست

 . قوانين و مقررات مربوط به اجراي پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه جامع امور گمركي8پيوست 

 عنوان مصوبه رديف

1 
اجراي  برمبنيجمهوري، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رياست 5/3/1355مورخ  24421تصويبنامه شماره 

 ار گمرك الكترونيك و يكپارچهدار درخصوص استقرلويتوهاي اپروژه

2 
ها، تسهيل تجارت و ارتباط رفع محدوديت برمبني( TFAوظايف و تكاليف محوله در موافقتنامه تسهيل تجارت )

 با گمرك ساير كشورها در دروازه مشترك مرزي

3 
هاي تكاال و پيوس هاي مرزيالمللي هماهنگي كنترلقانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين

 پيوست( (3)و  (1)و مواد ( 4( و )2(، )1)آن )مواد 

4 

عنوان مرزبان اقتصادي نقش محوري كه گمرك جمهوري اسالمي ايران بهبر اين( قانون امور گمركي مبني2ماده )

نون امور كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قاو هماهنگ

گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات، واردات عبور )ترانزيت( كاال، وصول حقوق ورودي و عوارض 

 هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است.گمركي، ماليات

5 
 ور ارتقاي دقتمنظشود بهبه دولت اجازه داده مي»قانون برنامه پنجم توسعه كشور با مضمون  (111)تبصره ماده 

 .«و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي گمركي را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد

1 
خ مور« سازي اقتصادسازي و سالمشفاف»مصوبات جلسه راهبري برنامه ملي هشتم اقتصاد مقاوتي با عنوان 

4/2/1355 

4 

 هاي دولتي موظفندكه كليه دستگاهاين برمبنيهيئت وزيران،  28/11/1354مورخ  51582مصوبه شماره « 4»بند 

امور  وكار، با وزارتبهبود محيط كسب فرايندمنظور براي تكميل پنجره واحد گمركي و امضاي الكترونيكي به

 اقتصادي و دارايي همكاري نمايند.

 18/5/1353مورخ  54554برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي به شماره  8

5 

اد كه مسئول ايجاين برمبنيپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، ( قانون رفع موانع توليد رقابت38ماده ) «ج»بند 

وكار در امر تجارت خارجي در امور ( قانون بهبود مستمر كسب4پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع ماده )

 باشد.گمركي، گمرك جمهوري اسالمي ايران مي

11 

كه گمرك جمهوري اين برمبنيوزيران هيئت 18/4/1353هـ مورخ  51544/ن 42211شماره  مصوبه «3»بند 

سازي و استقرار ربط مكلف است ظرف مدت يك سال به نهاييهاي اجرايي ذياسالمي ايران با همكاري دستگاه

 پنجره واحد تجاري فرامرزي اقدام نمايد.

 درخصوص استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرك 8/4/1353مصوبه هيئت دولت در مورخ « 4»بند  11

 وكاربه بهبود فضاي كسبراجعوزيران هيئت 15/5/1353هـ مورخ  5144/ن 52114تصويبنامه شماره  12
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 عنوان مصوبه رديف

13 
هاي الزم توسط ساير اعمال نظارت گمرك در ارتباط با انجام كنترل برمبني( قانون امور گمركي 12ماده )

 منظور تسهيل و تسريع در تشريفات گمركيهاي مسئول بهزمانها و سارتخانهاوز

14 
ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد،  برمبني 25/5/1353/هـ مورخ 51582/ت 51514مصوبه شماره 

 وكارگذاري و بهبود فضاي كسبسرمايه

15 
هاي مورد نياز براي اجرا و اختبيني و فراهم نمودن زيرسپيش برمبني( قانون امور گمركي 3ماده ) «ح»بند 

 هاي گمركيهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتها و روشها، رويهاستقرار سامانه

11 
موضوع  11/1/1353مورخ  41325/1ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك مطابق با بخشنامه شماره 

 211/145مصوبه شوراي عالي فناوري اطالعات به شماره 

14 
هاي دولت وزيران در راستاي اجراي كامل سياستهيئت 21/4/1354مورخ  84518/51582موافقتنامه شماره 

 براي خروج غيرتورمي از ركود، تكاليف وزارت امور اقتصادي و دارايي

18 
هاي دولت وزيران در راستاي اجراي كامل سياستهيئت 21/4/1353مورخ  51582/84541موافقتنامه شماره 

 خروج غيرتورمي از ركودبراي 

15 
درخصوص مديريت واحد مرزي كه در وزيران هيئت 11/3/1388هـ مورخ  42532/ت 53153مصوبه شماره 

 به آن اشاره شده است. 1351قانون امور گمركي مصوب سال  (12)ماده 

21 
/هـ مورخ 512318/ت 12115وكار به شماره ( قانون بهبود مستمر محيط كسب5نامه اجرايي ماده )آيين

14/1/1353 

21 
جمهور موضوع مصوبات ستاد معاون اول محترم رئيس 8/1/1351مورخ  45155/ت 111141ابالغيه شماره 

 وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي(« ت»مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز )بند 

22 
ي فناوري اطالعات و ارتباطات با رعايت قوانين كارگيرفراهم ساختن امكان به برمبني( قانون امور گمركي 5ماده )

 ت خدمات كشوري در اجراي وظايف خوديتجارت الكترونيك و مدير

23 

( قانون امور گمركي در جهت حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كاالهايي كه به قلمرو 11ماده )

ريت هايي مانند مدياي گمركي با استفاده از شيوههشود مشمول، تشريفات و كنترلگمركي وارد يا از آن خارج مي

ابرسي حس برمبتنيهاي هاي نوين بازرسي، روشكارگيري تجهيزات و شيوههاي منظم يا اتفاقي، بهخطر، بازرسي

 و در موارد استثنايي بدرقه يا مراقبت است.

24 

ها ن اطالعات متناسب با ايجاد زيرساختاستفاده از فنو برمبنينامه اجرايي قانون امور گمركي ( آيين5ماده )

ها و ها، مجوزهاي صادره، معافيتهاي گمركي و با ايجاد زيرساختمنظور انجام تشريفات گمركي و كنترلبه

منظور ها در انجام تشريفات گمركي را در بستر فناوري اطالعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين بهممنوعيت

احوال جاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطالعات سازمان ثبتشناسايي هويت شخصي و ت

ها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسالمي شركت كشور، اداره كل ثبت

هاي وده و سازمانها )حسب مورد در مواقع لزوم( استناد نمايران و سازمان امور مالياتي كشور و ساير سازمان

 ربط بايد اطالعات مربوط را در بستر فناوري اطالعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.ذي

25 

ها و مجوزهاي مرتبط ارائه اسناد، مدارك، گواهي برمبنينامه اجرايي قانون امور گمركي ( آيين8ماده )«ت»بند 

نمايد. و الزامي بودن رعايت اين بند توسط تعيين مي نحوي كه گمرك ايرانصورت الكترونيكي بهبه گمرك به

 باشند.ها و مؤسساتي كه در انجام تشريفات گمركي كاال دخيل ميسازمان

21 
ساماندهي و تقويت مديريت مبادي ورودي و  13/1/1355مورخ  1451182دستورالعمل شماره  (11)ماده 

 رگروه ويژه مرز شوراي امنيت كشورم به مصوبات هجدهمين جلسه كاوجي مرزهاي كشور منضخر

24 
مورخ  85124/445مقدمه قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره 

 سازي تشريفات گمركيموضوع ساده و هماهنگ 14/12/1385
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 عنوان مصوبه رديف

28 

نسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره ( از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوا3استاندارد ) «11»بند 

هاي فرايندمحتواي اظهارنامه كاال توسط گمرك تجويز خواهد شد. براي  14/12/1385مورخ  85124/445

شوند براساس معيارهاي هايي كه به طريقه الكترونيك تسليم ميترخيص گمركي خودكار، شكل اظهارنامه

نه هاي شوراي همكاري گمركي در زمياي خواهد بود كه در توصيههگونالمللي مبادله الكترونيكي اطالعات و بهبين

 فناوري اطالعات تجويز شده است.

25 
( از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره 3استاندارد )« 18»بند 

 موضوع تسليم اسناد از طريق الكترونيكي 14/12/1385مورخ  85124/445

31 
( از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره 3استاندارد ) «21»بند 

 موضوع تسليم اظهارنامه كاال از طريق وسايل الكترونيكي 14/12/1385مورخ  85124/445

31 
انسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره ( از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنو1استاندارد ) «3»بند 

 هاي گمركي با استفاده از مديريت خطرموضوع اِعمال كنترل 14/12/1385مورخ  85124/445

32 

( از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره 1استاندارد ) «5»بند 

هاي گمركي از فناوري اطالعات و تجارت عمال كنترلموضوع گسترش اِ 14/12/1385مورخ  85124/445

 الكترونيكي

33 

( از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره 4استاندارد ) «1»بند 

 كارگيري فناوري اطالعات با رعايتموضوع پشتيباني از عمليات گمركي با به 14/12/1385مورخ  85124/445

 وسيله گمرك تعيين خواهد شد.گيري از اين فناوري بهصرفه و كارا بودن براي گمرك و جوامع تجاري، شرايط بهره

34 

( از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو شماره 4استاندارد ) «4»بند 

 ر در متون جديد يا تجديدنظرشده قوانين ملي:بيني موارد زيموضوع پيش 14/12/1385مورخ  85124/445

 كاغذ؛ برمبتنيعنوان جايگزيني براي الزامات اسنادي هاي تجارت الكترونيكي بهروش -

 مكاتبات كاغذي و نيز الكترونيكي؛ برمبتنيهاي تأييد روش -

گونه اطالعات با له اينسازماني و در صورت اقتضا، مبادمحق بودن گمرك به اخذ اطالعات جهت استفاده درون -

 .هاي قانوني مجازشده از طريق فنون تجارت الكترونيكيديگر گمركات و تمامي ديگر طرف

بررسي عملكرد گمرك جمهوري اسالمي ايران در راستاي »وزارت امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران(،  مأخذ:

 .11-8 صص، 1354، «م مجلس شوراي اسالميوچهاركميسيون اصل چهلوكار؛ جلسه بهبود كسب
 

 تجارت فرامرزي فرايندين قوانين مربوط به الكترونيكي كردن ترمهم. 2پيوست 

 ( قانون امور گمركي9ماده ) 

 شرح ذيل است:وظايف و اختيارات گمرك ايران به» 

 ،هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كاالالف( اعمال سياست 

 ،اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كاالهاي متروكه و ضبطي... چ(  

ها و ها، رويههاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانهبيني و فراهم نمودن زيرساختح( پيش 

 ،هاي گمركيهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتروش

جهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي هاي نوين و ت... ط( استفاده از فناوري 

 ،و بهبود انجام تشريفات گمركي

 ،ظ( تمهيدات الزم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كاال 
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 ،ع( تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري 

 .«ير قوانين و مقرراتا سايموجب اين قانون و غ( انجام ساير وظايف گمركي به 

 (86/88/8932وكار )مصوب ( قانون بهبود مستمر محيط كسب1ماده ) 

هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه»

 فراينداالجرا شدن اين قانون، ماه پس از الزم 1ربط، ظرف هاي ذيها و ساير دستگاهكشاورزي، اتاق

تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كاال و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي 

هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و هاي تجاري، گواهيمبدأ، فرم

 آورد.صورت الكترونيكي درنفع را بهنامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذيبيمه

هاي سنواتي هاي دولت الكترونيك در بودجهمنابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصل 

 «.شودساالري، تأمين ميها و كاهش ديوانفرايندهاي حاصل از بهبود جوييو نيز صرفه

 ( 82/9/8932)مصوب « قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( »5ماده ) 

د و پس شنهاد ستايمند آن با پنظام يياز ارتكاب قاچاق و شناسا يريشگيمنظور پدولت مكلف است به»

، ند وارداتيااز جهت نظارت بر فريد مورد نيو هوشمند جد يكيالكترون يهاجمهور سامانهسياز ابالغ رئ

 د.ينما ياندازجاد و راهيو مبادله كاال و ارز را ا يصادرات، حمل، نگهدار

 ياندازراه يهان قانون مربوط به سامانهيت احكام ايمكلف به رعا يو حقوق يقيه اشخاص حقيكل 

ك سال و اشخاص يت از اشتغال به حرفه خود تا يمتخلف به محروم يقيباشند و اشخاص حقيشده م

 شوند.يماه محكوم م 1تا  يت تجاريت از فعاليبه ممنوع يحقوق

صنعت،  يهاوزارتخانه يطالعات و با همكارق وزارت ايستاد موظف است از طر -«9»تبصره ...  

 ياهر دستگاهيو سا يران(، بانك مركزيا ياسالم ي)گمرك جمهور ييو دارا يمعدن و تجارت، امور اقتصاد

 د.يقاچاق اقدام نما يو مبارزه با كاال يياز سامانه شناسا يبرداره، اجرا و بهرهيربط به تهيذ

ن يق ايكشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طر يخارجو  يه مراكز مرتبط با تجارت داخليكل 

 «.باشند...يسامانه م

 (82/9/8932)مصوب « قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( »6ماده ) 

( و 5ماده )« 3»مذكور در تبصره  اطالعات مربوط به سامانه يسازكپارچهيها و ع دادهيمنظور تجمبه»

 روز قاچاق كاال و ارز:ب يهانهيمنظور كاهش زمبه

مبارزه با قاچاق كاال و  يستاد ]مركز يالف( وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكار 

از  يبرداره، اجرا و بهرهيربط اقدام به تهيذ يهار دستگاهيران و سايا ياسالم يارز[ و گمرك جمهور

 د.يارت نماند تجياو نظارت بر فر يسازكپارچهيجامع  يافزارسامانه نرم

ن ياز ا يبرداركشور، موظفند با اجرا و بهره يمرتبط با تجارت خارج يهاه دستگاهيكل -تبصره 
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 «.نديق آن اقدام نمايسامانه به ارائه و تبادل اطالعات از طر

ش دقت يها و افزابا هدف كاهش توقف يو راه و شهرساز ييو دارا يامور اقتصاد يهاب( وزارتخانه 

ونقل به امكانات حمل يرهايو مس يو خروج يورود يز مباديكاال موظفند به تجه يبازرسدر كنترل و 

 ند.ير آن اقدام نمايونقل و نظاه اسناد ورود، صدور، عبور، حملينمودن كل يكيمناسب و الكترون يفن

 يندبو رتبه يكپارچه اعتبارسنجيجاد سامانه ي... ت( وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ا 

 يع و معادن و كشاورزيو صنا يستاد و اتاق بازرگان ي، با همكاريو خارج يتجارت داخل يبرا ياعتبار

ق يرا از طر يد و ابطال كارت بازرگانيران صدور، تمديا ياسالم يجمهور يران و اتاق تعاون مركزيا

 د.يانم ياز بروز تخلفات و قاچاق كاال و ارز سامانده يريشگيسامانه فوق با هدف پ

ربط با استفاده از ياجرايي ذ يهادستگاه يث( وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكار 

كاال و ثبت مشخصات مالك كاال، نوع  يه انبارها و مراكز نگهداريدار كردن كلبه شناسه يافزارسامانه نرم

 د.ياچاق اقدام نماق يكاالها يين اماكن با هدف شناساياز ا يو خروج يورود يزان كاالهايو م

 ياجرايي عضو آن، به سامانده يهاستاد و دستگاه يموظف است با همكار يوزارت راه و شهرساز (ج 

 د.يبه تردد و توقف شناورها اقدام نما يها و خورها و انضباط بخشل اسكلهيز و تكميو تجه

ش گمركات، يآما برنامه ياجرا يموظف است در راستا ييو دارا ي... ح( وزارت امور اقتصاد 

 «.از قاچاق كاال، مد نظر قرار دهد... يريشگيستاد را با هدف پ يشنهاديپ يهاتياولو

ب )مصو« پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت( »91ماده )« ج»بند  

22/2/8933) 

 ي:ريفات گمركي براي واحدهاي توليدوكار و تسهيل در تشمنظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسببه»

كار مصوب و( قانون بهبود مستمر محيط كسب4مسئول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده ) (... ج 

هاي در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسالمي ايران بوده و دستگاه 11/11/1351

ك ماه پس از ابالغ اين ييت( موظفند ظرف كننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور )ترانزصادر

االختيار خود را در گمركات كشور )با تشخيص گمرك جمهوري اسالمي ايران( قانون نمايندگان تام

 «.مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند...

 

 تجارت فرامرزي فرايندين مقررات مربوط به الكترونيكي كردن ترمهم. 9پيوست 

( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )تصويبنامه شماره 6( و )5نامه اجرايي مواد )( آيين9ماده ) 

 (29/3/8935هـ مورخ 58553/ت36339

هاي نامه و كاهش زمينه( اين آيين2سازي اطالعات مرتبط با سامانه موضوع ماده )كپارچهيمنظور به»

( 2هاي موضوع ماده )عدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و دستگاهبروز قاچاق، وزارت صنعت، م
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برداري قرار دهد كه متضمن اي تهيه و اجرا نموده و مورد بهرهگونهرا به «سامانه جامع تجارت»مذكور، 

يندهاي تجارت داخلي و خارجي ازجمله صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و مجوزهاي تجاري اكليه فر

كپارچه نمايد. اين يگرفته و برهاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور )ترانزيت( را درو انواع رويه بوده

هاي مرتبط ازجمله سامانه پنجره واحد، سامانه گذاري اطالعات موجود در سامانهسامانه بايد با اشتراك

نحوي كه بازرگان بتواند رار گيرد، بهبرداري قونقل و سامانه جامع بيمه مورد بهرهارزي، سامانه جامع حمل

تمام امور خود را درخصوص تجارت از طريق درگاه اين سامانه مشاهده و پيگيري كند و از ورود چندباره 

 كسان و تكراري جلوگيري شود.ياطالعات 

منظور تشخيص مجوزهاي مورد نياز براي واردات، صادرات و عبور )ترانزيت(، سامانه به -«1»تبصره  

صورت سيستمي و برخط دريافت ذكور در اين ماده آخرين وضعيت ضوابط كااليي را از سامانه مربوط بهم

و به ازاي اظهار كاال توسط بازرگان، مجوزهاي مورد نياز براي واردات، صادرات و عبور )ترانزيت( كاالهاي 

و درخواست صدور  دهداظهار شده را براساس شناسه كاال و بدون دخالت عامل انساني تشخيص مي

نمايد. همچنين اين سامانه هاي مجوزدهنده ارسال ميصورت سيستمي و برخط براي سازمانمجوز را به

صورت سيستمي دريافت و ضمن نمايش هاي مجوزدهنده را بهبايد مجوزهاي صادر شده توسط سازمان

 به بازرگان، براي سامانه پنجره واحد ارسال نمايد.

و مشتقات نفتي به گمرك، فاكتور ها فراورده ان اظهار كاالهاي صادراتي از قبيلدر زم -«2»تبصره  

شده توسط صادركننده را از سامانه جامع ثبت برخط معامالت استعالم و مالكيت )صورتحساب( خريد ارائه

 نمايد.صورت سيستمي احراز ميصادركننده نسبت به كاالهاي اظهارشده را به

هاي ينداهاي بازرگان در فري كليه پرداختامع تجارت امكان پرداخت الكترونيكسامانه ج -«3»تبصره  

صورت سيستمي هاي مربوط مشخصات قبض درآمد را بهمنظور، دستگاهنمايد. بدينتجاري را فراهم مي

سيد كتاي ريبراي اين سامانه ارسال و سامانه مذكور پس از پرداخت الكترونيك توسط بازرگان، شناسه 

ها نمايد. پرداختي را دريافت نموده و همراه با اطالعات پرداخت براي سامانه دستگاه مربوط ارسال ميبانك

 شود.شده طبق قوانين جاري انجام ميهاي مشخصمتناسب با موضوع پرداخت به حساب

سازمان امور مالياتي موظف است سامانه جامع امور مالياتي را به طرق مقتضي با  -«4»تبصره  

نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سيستمي اطالعات معامالت با سامانه هاي موضوع اين آيينمانهسا

شناسايي و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامي نمودن درج شناسه كاال در صورتحساب معامالت، امكان 

 استعالم برخط صورتحساب معامالت را در محدوده قوانين و مقررات فراهم نمايد.

گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات مربوط به صادرات و واردات  -«5»تبصره  

كاالهاي كشور را از طريق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نمايد و به صورت متقابل 

ه نوع ياطالعات مكتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختالفات مربوط به ته

هاي صنعت، معدن و تجارت اطالعات مورد تبادل موضوع اين ماده توسط كارگروهي متشكل از وزارتخانه

www.ipwna.ir



 
 _______________________________________________________________________  

 

 

57 

 جمهور وعنوان رئيس(، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي )با حضور گمرك(، معاونت اجرايي رئيس)به

 وفصل خواهد شد.رئيس ستاد حل

برداري كامل از اندازي و بهرهتواند تا قبل از راهگمرك جمهوري اسالمي ايران مي -«1»تبصره  

م ربط نسبت به تبادل مستقيهاي ذينحو مقتضي و با همكاري دستگاهنامه بههاي موضوع اين آيينسامانه

 ا از طريق ورود اطالعات در سامانه پنجره واحد اقدام نمايد.ياطالعات از طريق سامانه متعلق به هر دستگاه 

نامه، مدل وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين -«4»تبصره  

ليه ه نمايد. كئهاي مرتبط و ستاد اراليه دستگاهاندازي سامانه مذكور را به كبندي راهمفهومي و برنامه زمان

 «.شندباه خدمات و تبادل اطالعات در راستاي مدل مفهومي مصوب ميئبه ارا ها موظفدستگاه

( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )تصويبنامه 6( و )5نامه اجرايي مواد )( آيين21ماده ) 

 (29/3/8935هـ مورخ 58553/ت36339شماره 

يند واردات، صادرات، اها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كاال و نظارت بر فرمنظور كاهش توقفبه» 

 ارز، گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف است:عبور )ترانزيت( و مبادله كاال و 

ضمن تجهيز مبادي ورودي و خروجي به امكانات فني مناسب، نسبت به طراحي، ايجاد و  (الف 

المللي و با هدف ترخيص خودكار براساس استانداردهاي بين« سامانه پنجره واحد»برداري از بهره

اي ترخيص ازجمله اسناد خريد، حمل، قبض انبار، الكترونيكي نمودن تمامي اسناد گمركي مورد نياز بر

ترخيصيه، اظهارنامه، مجوزهاي مربوط و پروانه سبز گمركي و ساير اسنادي كه در اجراي قوانين و 

 داند، اقدام نمايد.ه آن را ضروري ميئمقررات موضوعه ارا

ترلي ي كنهاه دستگاهه تشريفات عبور )ترانزيت( هستند را بئهايي كه مجاز به ارامي گمركتما (ب 

منظور ارزيابي كاالهاي عبوري )ترانزيتي( و تطبيق كاالي ورودي و خروجي، مناسب تجهيز نمايد و به

صورت سيستمي با اطالعات ا ورودي را بهيهاي عبوري )ترانزيتي( در گمرك مبدأ اطالعات اسكن محموله

 ايسه نمايد.ا خروجي مقيالكترونيكي اسكن همان محموله در گمرك مقصد 

هاي مرتبط با با فراهم نمودن بستر الزم و امكانات مورد نياز جهت اتصال به سامانه (پ 

(، هاي عبوري )ترانزيتيتير، هنگام تشريفات گمركي محمولهالمللي ازجمله كارنههاي بينكنوانسيون

وده و در سامانه پنجره صورت سيستمي استعالم نمهاي مذكور بهصحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه

 واحد ثبت نمايد.

اي طراحي نمايد كه اين سامانه مجوزهاي مورد نياز براي ترخيص گونهسامانه پنجره واحد را به (ت 

صورت الكترونيكي تشخيص دهد و پس از ( قانون به13كاال را براساس شناسه كاالي موضوع ماده )

صورت سيستمي و الكترونيكي مستهلك و اعمال نموده و صورت الكترونيكي، آن را بهوز بهدريافت مج

 «.سازي ارسال نمايدكپارچهيصورت سيستمي و برخط براي سامانه اطالعات استهالك مجوز را به

 

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ______________________________________________________________  
 

 

58 

( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )تصويبنامه 6( و )5نامه اجرايي مواد )( آيين23ماده ) 

 (29/3/8935هـ مورخ 58553/ت36339شماره 

نامه در هاي موضوع اين آيينجزئيات نحوه عملكرد و تبادل اطالعات اين سامانه با ساير سامانه»

هاي راه و شهرسازي، اطالعات، دستورالعملي كه با همكاري گمرك جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانه

تاد تهيه و به بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به رياست س

 «.شودبيني ميرسد، پيشتصويب مي

وزيران ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز هيئت56( و )55نامه اجرايي مواد )( آيين6ماده ) 

  92/3/8935و  6/3/8935مورخ 

آوري و فروش اموال تمليكي[ بالفاصله پس از تحويل كاالهاي قاچاق مكشوفه و صدور سازمان ]جمع»

نبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطالعات كاالها را از طريق سامانه شناسه كاال قبض ا

 نمايد. سازمان بامنظور تعيين ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي تبادل ميبه

 كند.تعيين ميعنوان قيمت پايه فروش استفاده از اطالعات مذكور، قيمت تجاري روز كاال را به

روزرساني سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمرك موظف است ضمن به ـ«1»تبصره  

 «.اي )سيستمي( به آن را براي سازمان فراهم نمايدگمركي، امكان دسترسي سامانه

ها براي بهبود رتبه در شاخص وزيران درخصوص اقدامات دستگاهتصويبنامه هيئت (6)ماده  

 (23/2/8936وكار )مصوب ت انجام كسبسهول

 منظور ارتقاي جايگاه كشور در شاخص تجارت فرامرزي و تسهيل فرايندهاي تجارت خارجي:به»

الف( وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان  

زرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نيرو، اتاق باوزارتخانه

ماه پس از ابالغ اين تصويبنامه، ضمن ارائه  1هاي مرتبط، ظرف رد ساير دستگاهايران و حسب مو

ا جايگزين درخصوص قوانين و مقررات محدودكننده حوزه تجارت فرامرزي يهاي اصالحي و نويسپيش

جارت فرامرزي را بررسي و راهكارهاي عملياتي به مراجع قانوني، الزامات كاهش استناد مورد نياز در ت

ا هاي مرتبط بشده شامل اقدامات مورد نياز توسط دستگاهبنديموضوع را در قالب برنامه عملياتي زمان

 موضوع و الزامات الزم را به مراجع قانوني ذيصالح آن ارائه نمايد.

هاي صنعت، معدن و تجارت ارتخانهات مكلف است با همكاري وزب( وزارت ارتباطات و فناوري اطالع 

ه خدمات ئمنظور بهبود كيفيت اراو امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران(، به

هاي ربط در حوزه تجارت خارجي و داخلي، بهبود كيفيت زيرساختهاي ذيالكترونيكي توسط دستگاه

سه ماه پس از ابالغ اين تصويبنامه نسبت به ارتباطي را در اولويت برنامه كاري خود قرار داده و ظرف 

 بندي شده درخصوص موضوع مذكور اقدام نمايد.ارائه برنامه عملياتي زمان
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هاي ملي استاندارد ايران و حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي مكلفند با پ( سازمان 

جاري بررسي كيفيت كاالهاي ت هايرويكرد تسهيل در فرايند تجارت فرامرزي نسبت به بازنگري در شيوه

 «.در مبدأ اقدام نمايند يالمللهاي بينازجمله امكان واگذاري بررسي كيفيت كاالهاي وارداتي به شركت

 

ها براي بهبود رتبه وزيران درخصوص اقدامات دستگاهتصويبنامه هيئت 8بخشي از پيوست  

 (23/2/8936وكار )مصوب در شاخص سهولت انجام كسب

اجرايي دستگاه
هاي شاخص

الملليبين
هاي شاخصمؤلفه

تجارت فرامرزيوزارت امور اقتصادي و دارايي

 . تعداد اسناد براي صادرات و واردات1

 . زمان صادرات و واردات )روز(2

 . زمان مطابقت اسناد براي صادرات و واردات )ساعت(3

 . زمان مطابقت در مرز براي صادرات و واردات )ساعت( 4

 ونقل داخلي براي صادرات و واردات )ساعت(مان حمل. ز5

 براي هر كانتينر( $. هزينه صادرات و واردات )1

 (آمريكا $. هزينه مطابقت اسناد براي صادرات و واردات )4

 (آمريكا $. هزينه مطابقت در مرز براي صادرات و واردات )8

(آمريكا $ونقل داخلي براي صادرات و واردات ). هزينه حمل5

 

 منابع و مآخذ

بررسي راهكارهاي موجود »هاي اقتصادي(، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران )معاونت بررسي .1

 .1351، اسفند «براي بهبود رتبه ايران در شاخص تجارت فرامرزي بانك جهاني

هاي ود سامانهتحليل وضعيت موج»علي روحاني، فراشاه و سيدسيدمحمد صالح نجفي اسفندياري، حسين، .2

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«اطالعات اقتصادي

 .1354، بهمن14151

 .21/3/1354، روزنامه شرق، «ماجراي اختالف سازمان مالياتي با برخي نهادها»اميري، مرضيه،  .3

ترجمه جعفر  ،حكومت: شواهد، تحليل، اقدام سازيقابليتاَندروز، مت و لَنت پريچت و مايكل وولكاك،  .4

 در دست انتشار. خيرخواهان،

، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران: طرح توسعه يا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتياوانز، پيتر،  .5

 .1381نو، 

تايش، مركز ترجمه هديه س ،«كلمبيا و آذربايجان اجراي پنجره واحد تجاري در سنگاپور،»بانك جهاني،  .1

 .1353، خرداد 13185هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل پژوهش

 ، شمارهتجارت فردانژاد، زاده و عباس شهرابي و محمد علي، ترجمه ايما موسي«حكمراني قانون»بانك جهاني،  .4

 .1355بهمن  23، 212

مه ، ترج«هاي تجاريفرايندرويكردي جديد براي ارزيابي  نماگر تجارت فرامرزي بانك جهاني:»بانك جهاني،  .8

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره فريد قادري و فاطمه عزيزي، مركز پژوهش
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 .1355، خرداد 14855مسلسل 

 .1385، ترجمه محمد راسخ، تهران: ني، فرهنگ نظريه حقوقيبيكس، برايان،  .5

مسئله تفكيك و ادغام: سرنوشت وزارت صنعت، معدن و تجارت چه »عت(، نامه صن)ويژه تجارت فردا .11

 .1351تير  11، «شود؟مي

هاي ، ترجمه احمد مركزمالميري، مركز پژوهش«مطالعه تطبيقي ابزارهاي قانونگذاري»ترانتاس، جرجيس،  .11

 .1352، شهريور 13112، شماره مسلسل )دفتر مطالعات حقوقي( مجلس شوراي اسالمي

، مركز «. رويكردهاي تدوين سياست صنعتي11الگوي راهبردي حمايت از توليد؛ » ،برزين ،جعفرتاش .12

 .1354، مرداد 15552هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل پژوهش

ر وساز دشوافصل مسئله تعارض منافع در نظام اداري ساختوراه دشوار اصالحات: چرا حل»خانجاني، حامد،  .13

 .1354ارديبهشت  8، 211شماره  تجارت فردا،، «است؟

 برد،مجلس و راه، «هاي تأثير بوروكراسي بر عملكرد اقتصاد ايرانكانال»سيداحسان و زهرا كاوياني،  ،خاندوزي .14

 .1355، پاييز 84وسوم، شماره سال بيست

 ،«بررسي پديده شكست هماهنگينقد عملكرد سياست اقتصاد مقاوتي در ايران: »خاندوزي، سيداحسان،  .15

 .1351هاي علوم انساني، سال هفدهم، شماره نهم، اسفند پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه

 .1355بهمن  23، 212شماره  تجارت فردا،، «سال گزارش توسعه جهاني 41»خيرخواهان، جعفر،  .11

 ،رانفرد، تههدي الواني و حسن داناييترجمه م تئوري سازمان )ساختار و طرح سازماني(،رابينز، استيفن پي.  .14

 .1351صفار، 

هاي مركز پژوهش ،«هاي توسعه كشورارزيابي جايگاه استراتژي توسعه صنعتي در برنامه»پور، حسين، رجب .18

 .1355 ارديبهشت ،14451مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 

 .1351د سليماني، تهران: چالش، ، ترجمه محماقتصاد توسعهروالند، جرارد،  .15

كاوشي در تعريف نهاد: ارزيابي رويكردهاي »ريزوندي، محمدامير و بهرام سحابي، فرشاد مؤمني و كاظم ياوري،  .21

 .1354، زمستان 4شماره  ،، سال بيستمفصلنامه برنامه و بودجه، «متاخرِ بديل در تعريف نهاد

، در جاللي، «اري دموكراتيك و پارادايم بوروكراسي وبريحقوق اد»زاده، زارعي، محمدحسين و آزيتا محسن .21

 .1352تهران: مجد،  هاي حقوق اداري،نديشهمحمد و ويژه، محمدرضا )به اهتمام(، ا

گفتارهايي در حقوق عمومي در: ،«پاسخگويي و مديريت دولتيدمكراتيك شدن،  فرايند»زارعي، محمدحسين،  .22
 .1354ن: خرسندي، ، تهرامدرن، حاكميت قانون و دموكراسي

اصالح بخش »زاده، محمد قاسمي، احمد ميدري و مهدي مرتضوي، زماني، رضا، محمد خضري، محسن فاتحي .23

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر ، مركز پژوهش«عمومي: اولويت راهبردي حل مسائل كشور )ويرايش اول(

 .1352، مرداد 13118بودجه(، شماره مسلسل  مطالعات برنامه و

ارزيابي زمان و هزينه عبور كاالي كانتينري »ان بنادر و دريانوردي )معاونت امور بندري و دريانوردي(، سازم .24

 .1354، فروردين «در بندر شهيد رجايي

پيروز، تهران: تكامل ، ترجمه داوود حاجيانسازي پنجره واحدريزي و پيادهراهنماي برنامهسازمان ملل متحد،  .25

 .1351دي و دارايي، معاونت امور اقتصادي، انديشه: وزارت امور اقتصا

ود ]به سفارش[ دفتر پايش و بهبكارايي،  وكار: رفع تبعيض و افزايشسهولت انجام كسبسخايي، عمادالدين،  .21

وچهارم قانون اساسي، تهران: هاي كلي اصل چهلوكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستمحيط كسب

 .1351پيك نور، 

، «داز سياسيانوكار و كاركرد اقتصادي در كره جنوبي و شيلي: يك چشمكسبـ روابط دولت »و، سيلوا، پاتريسي .24
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منازعه سياسي و توسعه در شرق آسيا و وينگ ان گو )ويراستاران(،  –در: ريچارد بويد، بنو گالجارت و تك 
 . 1385رات، نياز، تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشا، ترجمه علي بيي التينآمريكا

هاي مجلس شوراي ، مركز پژوهش«تحليل پيشنهاد اصالح نظام اداري در ايران»زاده، محمد، عبدالحسين .28

 .1354، خرداد 15855اسالمي )دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي(، شماره مسلسل 

 .1355پور، تهران: روزنه، نهرما، ترجمه رحمن قنظم و زوال سياسيفوكوياما، فرانسيس،   .25

، «هاي واحددستگاهي در راستاي تحقق پنجرهشناسايي موانع ايجاد ارتباطات الكترونيكي بين»روزي، علي، في .31

وچهارم قانون هاي كلي اصل چهلوكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود كسب

 .1354اساسي، شهريور 

)معرفي و نقد كتاب نظم و زوال  نون بر دمكراسيتقدم اصالح بوروكراسي و حاكميت قا»قهرمانپور، رحمن،  .31

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مركز پژوهش ،«(امايفوكو سياثر فرانس ياسيس

 .1354، شهريور 11125مسلسل 

 ،انزيتراهنماي جامع كاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در رويه ترمسعود و فرهاد رهبر،  ،كرباسيان .32

 .1354تهران: مكاتب، 

صلنامه ف، «مروري بر عملكرد طرح تحول نظام مالياتي»بنگر، محسن، عليرضا نظري و ايمان فدايي، كالنتري .33
 .1352، بهار 1، سال يكم، شماره هاي مالي و اقتصاديسياست

، تهران: نيت اقتصاديدولت و امنيت اقتصادي در ايران؛ الزامات سياسي امزاده، محمد و سعيد عطار، كمالي .34

 .1351جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، 

 .1353، ترجمه حسين ربيعي، تهران: دنياي اقتصاد، اي بر انتخاب عموميدموكراسي: مقدمهگانينگ، جان پاتريك،  .35

 .25/3/1354، روزنامه قانون، «اليي كشيدن در واردات خودرو»كريمي، فاطمه، گنج .31

 .1345ترجمه مجيد محمدي، تهران: قطره،  شناسي در انديشة ماكس وبر،سياست و جامعهگيدنز، آنتوني،  .34

هاي حمايت . رويكردها و روش3 ؛الگوي راهبردي حمايت از توليد»مركزمالميري، احمد و سيد امير سياح،  .38

فتر مطالعات اقتصادي(، هاي مجلس شوراي اسالمي )د، مركز پژوهش«قانون برنامه توسعه 1از توليد در 
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