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 چکیده
کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را  يت صادرات کاال و خدمات برایت و اهمیحساس

از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کاال و  یند. خدمات گمرکیو در جهت توسعه صادرات تالش نما ییشناسا
 .باشندیخدمات م
دگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان یک بر توسعۀ صادرات از دینقش گمرك الکترون یبررس

 دربردارندة پژوهش؛ نیا در) ساخته محقق( شده یطراح پرسشنامۀ. باشدیق حاضر میرسالت تحق یغرب جانیآذربا
 يریگاندازه ينمونۀ آمار يهادانسته کرت،یل يانهیچندگز فیط کاربرد با و آن، کمک هب که باشدیم پرسش 20

 یسرشت و بوده یفیتوص ها،داده يگردآور یچگونگ روزنِ از و ،يکاربرد هدف، ثیح از حاضر؛ پژوهش. استشده
یم دمنیفر آزمون و يادوجمله آزمون ق؛یتحق يهاهیفرض آزمون جهت شده استفاده يآمار روش. دارد یشیمایپ

 گمرك اثرات يبندث رتبهیات، از حید تمام فرضین است که باتوجه به تأئیاز ا ین پژوهش حاکیج اینتا .باشد
 .باشدیم دارا را تیاولو نیباالتر صادرکنندگان به بموقع یرساناطالع دمن،یفر آزمون از بااستفاده کیالکترون

 
 ل صادراتی، تسهیکیاطالعات و ارتباطات، گمرك الکترون يفناور، یکیتجارت الکترونواژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
 يها هیرو از عبارت رهایتأخ نیا لیدال نیترعمده. است یالمللنیب تجارت در مانع نیترر در مرزها واضحیتأخ

 یابیارز کند يهاروش و یگمرک مقررات و نیقوان در تیشفاف فقدان اد،یز يباز کاغذ ،یگمرک صیترخ یمیقد
 اطالعات محموله صیترخ از قبل دیبا که استنیتجار ا ير برایجاد تأخیاز منابعِ مهمِ ا یکی. باشندیم سکیر

 خود ،یسنت گمرك در بنابرابن. ندینما ارسال متعدد ادارات يبرا مختلف مستند يهافرم در را یمشابه باًیتقر
بوه کاالها که تا چند دهۀ قبل، تجارت ان ییایدر نقلِوحمل. رندیگقرار یبررس مورد ثیحهر از ستیبایم کاالها

 در هم کاالها یبازرس و دیبازد جهت گمرك يبرا را یکاف زمانِ بود، داده قرار خود انحصارِ در را یالمللنیب
 کی در یگمرک مراحل شتریب یسنت گمرك در بعالوه. آوردیم فراهم واردات خصوص در هم و صادرات خصوص

 متعدد يهافرم ارائۀ مستلزم یگمرک مراحل انجام جهت یواردات و یصادرات يهاامهاظهارن. باشدیم متمرکز نقطه
 زمانِ و مکان در او ندةینما ای اظهارکننده شخصِ توسط يکاغذ يهافرم ارائۀ بدون مراحل نیا انجام و است

 ).15: هفتم فصل وتو،یک مانیپ.(باشدینم ریپذامکان گمرك توسط شده، نییتع
ک یرش کی عنوان به کارآ و مؤثر ، منیا و سالم)  یکیالکترون گمرك(  مدرن گمرك کی به شدنلیامروزه تبد

 ساختار نمودنروزآمد و ارتقا اصالح، ،یبررس قیطررات، ازییکشور، متناسب با تغ يتجارت  و مرزبان اقتصاد
 دستور در یاساس و یاصل هدف بعنوان یگمرک يهاهیرو و هاستمیس مقررات، و نیقوان ،یانسان يروین ،یسازمان

از منابع متفاوت است. هر یافتید اطالعات دریو تأئ کنترل مسئول گمرك، نیبنابرا. داردقرار جهان گمرکات کار
 اساسبر. دهد انجام بهتر را خود فیوظا بود خواهدقادر گمرك شوند افتیدر موقعبه و ترقیدق اطالعات نیا چقدر

 به خدمت قیطر از جامعه اقتصاد به خدمت ارائۀ جهت در یسازمان را آن و شودیم گمرك از که ياتازه فیتعر
 به ياقتصاد حیصح اطالعات و آمار ارائۀ و عوارض و حقوق يآورز جمعیو ن شانیل امورایو تسه يتجار جامعۀ
 . باشد شیپ رسالت حفظ با جهت نیا در يمؤثر  کمک تواندیم اطالعات يتکنولوژ از استفاده دانند،یم دولت

شگامان یا از پیقارة آس یجنوب شرق يش است و کشورهایا روبه افزایدر دن یکیاستفاده از گمرك الکترون
 واردات و صادرات از یعیوس حجم که نیچ و يمالز يکشورها کهیبطور. اندبوده یکیاستفاده از گمرك الکترون

 يرو ستمیس نیا به خود، تجارت کردنآسانتر و دنیبخش سرعت يبرا اند،داده اختصاص خود به را ایدن
شده و مدارك موجود در گمرکات استان بر اساس مطالعات انجام  )195-200: 2003 ، هابز و دیبو.(آوردند

شود و  یانجام م يوارادات کاال با کند یمربوط به صادرات و حت یم که امور گمرکیشاهد آن هست یغرب جانیآذربا
اد بر یز ينه هایل هزیاز اسناد و مدارك با تحم یمربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده ها و انبوه يامورات ادار

امروز و روند رو به  یرقابت ياین است که با توجه به دنیت ایرد. واقعیپذ یقت و .... انجام مگمرك، هدر دادن و
امروزه گمرك  ص دهند.یتخص ينه ایاز خود را به صورت بهیتوانند منابع مورد ن ینم یات سنتکرشد تجارت، گمر

 ین گمرك سنتیگزیواردات جافات مربوط به صادرات و یع انجام تشرید در تسریجد یبه عنوان روش یکیالکترون
شده است و  یغرب جانیش صادرات در استان آذربایباعث افزا یکینکه تا چه اندازه گمرك الکترونیشده است . اما ا

د. در ینما ید را بررسیده جدین پدیکند تا اثر ا یق تالش مین تحقیست و ایچقدر کارآمد بوده است مشخص ن
بر توسعه صادرات در استان  یکیکه تا چه اندازه گمرك الکترونق آن است ین تحقیا یواقع سئوال اصل

 موثر بوده است؟ یجانغربیآذربا
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 پیشینه و مبانی نظري پژوهش -2
 يفناور يریگمرك بدون بکارگ يهاهیبه همراه دارد. رو يادیز يایاطالعات در گمرك مزا يفناور يریبکارگ
نحوة عمل  یکی). در گمرك الکترون1999شود.(بودگراون، یمحسوب م یمانعِ بزرگ یتجارت جهان يبرا اطالعات

 ر است: یبه شرح ز
 شود.یانجام م یمتقاض ياظهارِ کاال بدون مراجعۀ حضور

 شود.یمحاسبات، قبل از ورود کاال انجام م
 گردد.یع در تبادل اطالعات میگر موجبِ تسریکدیارتباط گمرکات با 
 گردد.یص میات ترخیگمرکات و کاهش زمان عمل ییکارآش یک، موجب افزایتبادل اسناد الکترون

 رد. یگیام هفته صورت میساعته و در تمام ا 24ارائۀ خدمات بصورت 
 دهد.یجه، قاچاقِ کاال را کاهش میکند و در نتیتر اعمال مقیار دقیرا بس یخروج – يکنترلِ ورود

 دهد.یارِ مردم قرار میاطالعات را بصورت شفاف در اخت
 بخشد.یشده در همۀ اقتصادها است را ارتقا مرفتهیاز اصول پذ یکیکه  يمدار يمشتر

 توان اشاره کرد به: یگر صورت گرفته میکه قبالً توسط پژوهشگران د یدر مطالعات مشابه
و  یکیمۀ الکترونی، بیکیالکترون يرات بانکداریتأث ییشناسا«  یبه بررس ياو حسن زاده در مقاله یاله ∗

ن است که با استقرار گمرك یاز ا یج آنها حاکیپرداخته و حاصل نتا» ل صادراتیبر تسه یکیالکترونگمرکات 
 يروزمرة گمرك در امور مربوط به صادرات، مستندساز يندهایشدن فرآ یکیل الکترونی، به دلیکیالکترون
مربوط به  ی، امورگمرکینظارتن ادارات یب ینترنتیجاد ارتباط ایبا استفاده از ساختار مشترك و ا یکیالکترون

 گردد.یل میشود و صادرات کاال و خدمات تسهیبرخوردار م يشتریت بیصادرات از شفاف
،  1999در سال » اطالعات درگمرك مدرن ينقش تکنولوژ« گو؛ در مقالۀ یمان یحاصل از بررس يهاافتهی ∗

، یروزمرة گمرک يندهایون فرآی، شامل؛ اتوماسن مقالهیدر ا یکیعمدة گمرك الکترون ياین بود که مزاینشان از ا
 ير کمتر برایص کاال و تأخیش سرعت ترخیسک گمرك، افزایر یابی، بهبود دقت و ارزیبهبود سطح خدمات گمرک

 باشد. یتجار مورد اعتماد م
در تجارت  یگمرک يهاهین و رویقوان يسازو ساده یکیالکترون يتکنولوژ« در مورد  یقینگ؛ تحقیژانگ آنم ∗

و  يل در امور تجاریق؛ تسهین تحقیج حاصل از ای؛ انجام داده بود که نتا2003در سال »  ییحمل و نقل هوا
 یخارج يکشور، ارائه و تبادل اطالعات با شرکا يع صادرات، بهبود سرعت کاالها و خدمات در سراسر مرزهایتسر

 باشد. یجامعۀ تجار م یو مال يش موجودش سرعت گردیت و تجارت، افزایها در چرخۀ ترانزو ارگان
الملل و ساخت نیگمرك ب یمقدمات يهاروش« چمن ؛ در مقالۀ یدول و ریک یحاصل از بررس يهاافتهی ∗
باعث  یکین بود که وجود گمرك الکترونیاز ای؛ حاک1998در سال » ک یارتباط استاندارد الکترون يبرا يمورد

فست، امکان یاطالعات مان یکیتبادل الکترون يهامانند؛ روش ین کنترلینو يهاوهیل استفاده از شیاز قب ییایمزا
ت و کنترل مرزها ین امنین به انتخاب صاحب کاال، تأمیع تضمیتود يهااظهار کاال از راه دور، گسترش روش

 باشد.   یم
 راه«  عنوان با شدهامانج يهایبررس در ؛2006 سال در)  ملل سازمان توسعه و تجارت کنفرانس(  آنکتاد ∗
 از؛ اعم یتوجهقابل جینتا به»  بنادر و مرز از عبور در تجارت لیتسه يبرا ارتباطات و اطالعات يفناور يها حل
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 دست خطر تیریمد يهاکیتکن يریبکارگ ،یگمرک و يتجار قیدق يآمارها ۀیته گمرك، از کاالها يفور صیترخ

 . استافتهی

 روش تحقیق -3
است. پژوهش از  یشیمایاز نوع پ یفیتوص يهاداده يو بر اساس گردآور يدگاه هدف؛ کاربردیدن پژوهش ازیا

 یفیمربوطه است و از آن جهت توص يهاج آن مورد استفادة گمرك و سازمانیاست؛ که نتا يآن جهت کاربرد
 کی حاضر، پژوهش نکهیا به توجهرند. بایگیمقرار یپژوهش بر اساس وضع موجود مورد بررس يرهایاست؛ که متغ

 : استدهیگرد استفاده لیذ شرح به روش دو از اطالعات يآورجمع يبرا لذا است يکاربرد و یدانیم پژوهش
 يو استفاده از موتورها يان پژوهش ابتدا با رجوع به منابع کتابخانهیاسناد و مدارك : در ا یروش بررس

نۀ یشیو پ ينظر یاز اسناد و مدارك مرتبط، مبان يبردارشیمرتبط و ف ینترنتیدادة ا يهاگاهیجستجوگر در پا
 گردد.ین میق تدویتحق

 باشد.ی، استفاده از پرسشنامۀ خودساخته میشیمایها در مرحلۀ پداده يگردآور ی: ابزار اصل یدانیروش م
 

ندگان در استان یکاران، رابطان و نماالعملن پژوهش شامل؛ صادرکنندگان، واردکنندگان، حقیا يجامعه آمار
که یاست. از آنجائاستفاده شده یتصادف يان پژوهش، از روش طبقهیدر ا يریگباشد. جهت نمونهیم یجانغربیآذربا

استفاده از فرمول نمونه با است، جهت محاسبۀ حجمگرفته شده درنظر ن پژوهش نامحدودیدر ا يجامعه آمار
 باشد: یر میکوکران بصورت  ز
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 قیتحق يهاهیفرض
یاصل هیفرض  

 است.بر توسعۀ صادرات مؤثر بوده یکیستم گمرك الکترونیس يبرقرار
یفرع يهاهیفرض 

 است. ل صادرات مؤثر بودهیروزمرة گمرك بر تسه يندهاینمودن فرآ یکیالکترون
ند صادرات مؤثر یربط در فرآیذ يهان دستگاهیجاد ارتباطات کارآمد بیو ا یکیستم گمرك الکترونیس يبرقرار

 است.بوده
 است.ند صادرات مؤثر بودهیبموقع به صادرکنندگان در فرآ یرسانو اطالع یکیستم گمرك الکترونیس يبرقرار
 است. ند صادرات مؤثر بودهیها در فرآتیفعال يسازو شفاف یکیستم گمرك الکترونیس يبرقرار

 ها دادهوتحلیل  تجزیه -4
-استفاده شده یو آمار استنباط یفیمختلف آمار توص يهاشده از روشيگردآور يهال دادهیه و تحلیتجز يبرا

ن، یانگی، درصد، میهمچون؛ فراوان یفیمختلف آمار توص يها، روشیشناختتیجمع يرهایف متغیتوص ياست. برا
ق از یتحق يهاهیآزمون فرض ياست و برارگرفته شدهو نمودارها بکا يار در قالب جداول آماریانه و انحراف معیم

 است.استفاده شده» دمنیفر« آنها از آزمون  يبندرتبه يو برا» يادوجمله« روش آزمون 
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 قیتحق یشناختتیجمع يرهایمتغ فیتوص -الف
ت، پست یزان سن، سابقه فعالیاساس مها بریآزمودن یشده از پرسشنامه، فراوان يآوراساس اطالعات جمعبر
 باشد.یر میت مطابق جدول زیو نوع فعال یسازمان

 یشناختتیجمع يرهایمتغ حسب بر هایآزمودن یفراوان. 1 جدول
 تیفعال سابقه سن

 30تا
 سال

40-31 
 سال

 11-15 سال 6-10 سال 5تا سال 50-41
 سال

20-16 
 سال

 سال 20 از شیب

8/17  9/48  3/33  4/1  9/21  3/42  9/33  5/0 

 تیفعال نوع یسازمان پست

یمد
معاون ر

س 
کارشنا

مسئول 
س 

کارشنا
صادرکننده 
واردکننده 
 

حق
العمل

 
کار

 

رابط
  

واردکننده
 و 

حق
العمل

 
کار

 

صادرکننده
واردکننده و 
 

نما
ی

نده
صادرکننده،وا 
ردکننده

  و 

3 5/11  5/38  47 2/23  6/12  3/21  4/22  2/2  5/8  3 8/6  
 

سال  15تا  11سال،  40تا  31 یکه در دامنه سن یآن است؛ صادرکنندگان يایگو) 1همانطور که جدول (
 دهند.یل میرا در نمونه ما تشک ین درصد فراوانیشتریت در پست کارشناس دارند، بیسابقه فعال

 قیتحق يرهایمتغ فیتوص -ب
پرسشنامه استخراج کرده و از ها را از ک از مؤلفهیق ابتدا سؤالت مربوط به هر یتحق يرهایف متغیتوص يبرا

ن سؤاالت در ید. ایمدل در جامعه موردنظر بدست آ يهازان توجه به مؤلفهین گرفته تا میانگیمجموع آنها م
نسبتاً «، »کم«، »ارکمیبس« يهانهیف با گزین طیاند و اکرت پاسخ داده شدهیل ییتا7ف یپرسشنامه توسط ط

درنظر  7تا  1از یآنها امت ياند و برادهیمشخص گرد» ادیار زیبس«و » ادیز«، »ادینسبتاً ز«، »يتاحدود«، »کم
 يهاها بر اساس پاسخ به سئوالیآزمودن یشده از پرسشنامه، فراوان يآوراست. بر اساس اطالعات جمعگرفته شده

 باشد.یر میل صادرات  مطابق جدول زیروزمرة گمرك بر تسه يندهاینمودن فرآیکیمعرف نقش الکترون

 قیتحق يرهایمتغ به پاسخ حسب بر هایآزمودن یفراوان. 2 جدول
 ادیز اریبس ادیز ادیز نسبتاً يحدود تا مک نسبتاً مک مک اریبس عامل

 %30 %30 %18 %12 %5 %2 %2 صادرات لیتسه
 %34 %30 %17 %9 %4 %2 %1 ارآمدک ارتباطات

 %33 %34 %17 %9 %4 %2 %1 صادرکنندگان به بموقع یرساناطالع
 %29 %29 %19 %11 %7 %2 %2 تهایفعال يسازشفاف

 
ل یروزمرة گمرك را بر تسه يندهاینمودن فرآ یکیدهندگان نقش الکتروندرصد پاسخ 78)، 2مطابق جدول (

ربط، یذ يهان دستگاهیجاد ارتباطات کارآمد بیبر ا یکیستم گمرك الکترونیس يدرصد نقش برقرار 80صادرات، 
اد و باالتر از آن یها؛ نسبتًا زتیفعال يسازدرصد بر شفاف 77بموقع به صادرکنندگان و  یرساندرصد بر اطالع 84
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بر عوامل  یکیستم گمرك الکترونیس يتوان استدالل نمود برقراریم یفین از نظر توصیاند بنابرانموده یابیارز
 است.مذکور مؤثر بوده

 اتیفرض آزمون
 كگمر نقش يرگذاریتأث دیمؤ قیتحق يهاهیفرض آزمون در SPSS افزارنرم يریارگکب از حاصل جینتا

 . استشده هیارا ریز جداول هادرهیفرض آزمون از حاصل جینتا. استبوده صادرات لیتسه بر یکترونکال

 يادوجمله آزمون
روزمرة گمرك، ارتباطات کارآمد،  يندهایکردن فرآ یکیالکترون يهاا مؤلفهین موضوع که آیا یبررس يبرا
 95ا نه؛ با احتمال یل صادرات اثرگذار است یها بر تسهتیفعال يسازبموقع به صادرکنندگان و شفاف یرساناطالع

ر نشان یدر جدول ز ياج حاصل از آزمون دوجملهیاست. نتارها محاسبه شدهین متغیب يرگذاریدرصد وجود تأث
 است.داده شده

 قیتحق يهاهیفرض آزمون هخالص. 3 جدول
 ریمتغ هاهیفرض

 مستقل
-یمعن سطح وابسته ریمتغ

 يدار
 آزمون جهینت Zα آزمون آماره خطا زانیم

 گمرك یاصل هیفرض
 کیالکترون

 توسعه
 صادرات

 فرض رد 64/1 15 05/0 000/0
H0 

 یفرع هیفرض
 اول

 گمرك
 کیالکترون

 لیتسه
 صادرات

 فرض رد 64/1 14 05/0 000/0
H0 

 یفرع هیفرض
 دوم

 گمرك
 کیالکترون

 ارتباطات
 نیب کارآمد

 يدستگاهها
 ربطیذ

 فرض رد 64/1 9/13 05/0 000/0
H0 

 یفرع هیفرض
 سوم

 گمرك
 کیالکترون

 یرساناطالع
 به بموقع

 صادرکنندگان

 فرض رد 64/1 94/14 05/0 000/0
H0 

 یفرع هیفرض
 چهارم

 گمرك
 کیالکترون

 يسازشفاف
 تهایفعال

 فرض رد 64/1 14 05/0 000/0
H0 

 
قرار   H1د یه تأئیدر ناح یه فرعیو چهار فرض یه اصلیشود مقدار آماره آزمون در فرضیهمانطور که مالحظه م

گر گمرك یباشد، به عبارت دی/ . م05 يدر سطح خطا یفرع يهاهیو فرض یه اصلید فرضیانگر تأئیدارد که ب
 است.بر توسعۀ صادرات مؤثر بوده یکیالکترون

 دمنیفر آزمون 
 یرسانجاد ارتباطات کارآمد، اطالعیل صادرات، ایبر تسه یکیا گمرك الکترونین نکته که آیا یبه منظور بررس

ان اثرات وجود یم يداریا اختالف معنیمؤثر بوده  یکسانیطور ها بهتیفعال يسازموقع به صادرکنندگان و شفافبه
دمن در یج حاصل از آزمون فریشود. نتایمن اثرات پرداختهیا يبند دمن به رتبهیدارد با استفاده از آزمون فر

 است.ر نشان داده شدهیجدول ز
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 یکیالکترون گمرك اثرات يبندرتبه. 4 جدول
 رتبه نیانگیم رتبه بر یکیالکترون گمرك اثر

 2.80 1 صادرکنندگان به موقعبه یرساناطالع
 2.64 2 کارآمد ارتباطات جادیا

 2.36 3 صادرات لیتسه
 2.20 4 هاتیفعال يسازشفاف

 

 يریگجهینت و بحث -5
)  H1ق ( فرض یتحق يهاهیفرض يادهد که بااستفاده از آزمون دوجملهینشان م يآمار يهالیه و تحلیتجز
است. رگذار بودهیل صادرات تأثیک بر تسهیکه نقش گمرك الکترون ین معنیاست. بدد قرار گرفتهیمورد تأئ

ن یین آزمون تعیاست که هدف از اشده یک بررسیت چهار عامل گمرك الکترونیدمن اولویبااستفاده از آزمون فر
دهد، ین آزمون نشان میج حاصل از ایباشد؛ و نتایک از عوامل بر توسعه صادرات میهر  یت نسبیت و اهمیاولو

 باشد. یک دارا میگر گمرك الکترونین عوامل دیب) را در 80/2ن رتبه (یشتریبموقع به صادرکنندگان ب یرساناطالع
 :باشدیم ریز شرح به کرد هیتوص توانیم که یاستیس يراهکارها

صادرات و در دسترس قرار دادن  ینه امور گمرکیدر زم يروزو ارائه خدمات شبانه یکیبا توسعه گمرك الکترون
شود. با یصادرکنندگان کاالها و خدمات فراهم م يالت الزم براین، تسهیبه صورت آنال ین و مقررات گمرکیقوان

ش یافزا ییجنا يهاتی، جعل، تقلب و فعالی، احتمال کشف تخلفات گمرکیفات گمرکیل تشریو تسه يسازساده
بالقوة فساد در  يتر شده و رفتارهامشکوك آسان يرفتارها ییتر، شناساتر و شفافستم سادهیک سیابد. در ییم

 ياریبس يکنند، اما به شدت از سویها از آن بندرت صحبت مکه دولت يانهیکند. هزیم یگمرك را خنث
 شود.یها احساس مشرکت

 جهت متعدد يهاسازمان از مجوزها و هایگواه انواع اخذ ضرورت صادرات، ندیفرآ در مهم لیمسا از یکی
-سازمان صادرات ندیفرآ در ازآنجاکه. است مختلف يهاسازمان توسط يتکرار يکارها و يکاريمواز و کاال صدور

 ياتهیکم شودیم هیتوص لذا باشند،داشته يهمکار دیبا مهیب يهاشرکت و هابانک گمرکات، جمله از متعدد يها
 يریبکارگ نۀیزم در تا شود لیتشک خدمات و کاالها صادرات امور ریدرگ متعدد يهاسازمان ندگانینما از متشکل

 ضمن و ندینما پژوهش هماهنگ طور به خدمات و کاال صادرات به مربوط يندهایفرآ ۀیکل در اطالعات يفناور
 و کپارچهی صورت به مرتبط يهاسازمان يندهایفرآ نمودن یکیالکترون جهت در صادرات يندهایفرآ یبازمهندس
 مختلف يهابخش نیب یکیالکترون ارتباطات يبرقرار يبرا نهیزم بیترت نیبد. دینما نطارت و يزیربرنامه منسجم

 .شودیم فراهم واحد پنجره کی قالب در صادرکنندگان به خدمات ارائه و صادرات ندیفرآ ریدرگ
ار یبس یالمللنیب يو استفاده از استانداردها یالمللنیاز نگاه ب يخوردار، بریملّ يتجار يهاهیل رویتسه يبرا

ل تجارت که متناسب با همۀ کشورها یاز تسه یبرنامۀ کاملچ طرح و ید کرد که هید تأکیاست. با يمهم و ضرور
هر کشور  یت کلیها و وضعییازها، تواناید براساس نیگرِ تجارت بالیست. ضمن آنکه اقدامات تسهیباشد موجود ن

 اندازک چشمید از ی، باير مثبت در توسعۀ اقتصادین تأثیشتریجاد بیل تجارت به منظور ایرفته شود. طرحِ تسهیپذ
 يآشناساز جهت یکیالکترون گمرکات از استفاده در يسازفرهنگ منظور به نیهمچنخوردار باشد. بر یالمللنیب

 .گردد اجرا و هیته یآموزش و یجیترو يهابرنامه یکیالکترون گمرك يایمزا با تجار
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