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چیستی،چشایی ٚ إٞیت ٔٛؾٛع 

ٝ ای صٔبٖ قی خٟب٘ی التػبد ثٝ وطٛسی ٞش پیٛستٗ یبدسخٝ تدبسی آصادی ٝ سیضاٖ التػبددا٘بٖ، تٛخٝ ٔٛسد وٝ است ٔمِٛ  ٚ ثش٘بٔ
 ثٛدٖ ثبص وٝ ثبٚس٘ذ ایٗ ثش سیبستٍضاساٖ ٚ التػبددا٘بٖ اص ثشخی .ٔی ثبضذ خٟبٖ ٔختّف وطٛسٞبی سیبستٍضاساٖ

 التػبددا٘بٖ اص ٌشٚٞی دیٍش سٛی اص .ٔی ٌشدد ٔٙدش سشیؼتش سضذ ٚ ثٟتش التػبدی ػّٕىشد ثبػث (وٕتش تدبسی ٔحذٚدیت)تدبست
 .ٔی وٙذ حٕبیت ٘خست دیذٌبٜ اص فشاٚا٘ی تدشثی ٔكبِؼبت. داس٘ذ تشدیذ التػبدی سضذ ثش آصادتش تدبسی سیبست ٔثجت تبثیش ثٝ

 اسصش ٚ ٔضیت خّك ایدبد یؼٙی ، است ضذٜ ٔذیشیت ٚ ٞٛضٕٙذ تدبسی  آصادسبصی ٔستّضْ خٟب٘ی التػبد ثب تؼبُٔ سٕت ثٝ حشوت
 ٞش ثشای (سكح ٚ ٘ٛع) ای تؼشفٝ ٔٙبست اثضاسٞبی ا٘تخبة ٔیبٖ ایٗ دس . خٟب٘ی ثبصاس ثٝ ٚسٚد ثشای ٔٙبست سبصی ثستشی ٚ

  .ثبضذ ٔی إٞیت حبئض وطبٚسصی تٛسؼٝ ٞبی استشاتژی دس ٔحػَٛ إٞیت ثٝ تٛخٝ ثب ٔحػَٛ

ٗ إِّّی تدبسی ٔؼبٞذات ثٝ وطٛس پیٛستٗ ٔٛؾٛع ٘یض حبؾش حبَ دس  غبحت ٔیبٖ دس(WTO) تدبست خٟب٘ی سبصٔبٖ خّٕٝ اص ثی
 ٔضیت ایدبد ٚ سلبثت ٌستشش ثشای ٔٙبست ثستشسبصی ٔستّضْ اِحبق. ٔی ضٛد د٘جبَ خذی تش غٛست ثٝ سیبستٍضاساٖ ٚ ٘ظشاٖ
ٝ ٞبی وبٞص ٚ خبسخی ثبصاس دس سلبثتی  ثشای اسبسی ٚ ؾشٚسی الذأبتی خّٕٝ اص استب٘ذاسد ٚ ویفیت افضایص تِٛیذٚ ٞضیٙ

 (تدبست خٟب٘ی سبصٔبٖ ثٝ پیٛستٗ اِضأبت) آصاد تدبست ثستشسبصی اص ثخطی .است خٟب٘ی تدبست اص حبغُ ٔٙبفغ ثٝ دستیبثی
 سیبستٟبی ؾؼف ٚ لٛت ٘مبـ ضٙبسبیی دیٍش ػجبستی ثٝ .ٔی ثبضذ آٖ ٘شخ ٚ تؼشفٝ،ا٘ٛاع خّٕٝ اص ٚ تدبسی سیبستٟبی خػٛظ دس

 اص حبغُ ٔٙبفغ ثٝ دستیبثی خٟت ٔطخع، صٔب٘ی دٚسٜ یه دس تدبست خٟب٘ی سبصٔبٖ لٛا٘یٗ ثٝ تٛخٝ ثب آٖ اغالح ٚ تدبسی
. تٟذیذٞبست وبٞص ٚ ٞب فشغت اص حذاوثشی استفبدٜ ٞذف. ثبضذ ٔی آٖ احتٕبِی صیبٟ٘بی وبٞص ٚ تدبست

إٞیت ٔٛؾٛع 



  22ٔی ثبضٙذ وٝ سبصٔبٖ خٟب٘ی تدبست وطٛس ػؿٛ  164وطٛس خٟبٖ   195اص   2016تب سبَ  
اِدضایش، آ٘ذٚسا، آرسثبیدبٖ، ثبٞبٔب  ،ثالسٚس: اص ػجبستٙذ ٘بظش وطٛسٞبی . وطٛس ٘بظش ٔی ثبضٙذ

ٞشصٌٛیٗ، وٛٔٛس، ٌیٙٝ استٛایی، اتیٛپی، ٚاتیىبٖ، ایشاٖ، ػشاق، ِجٙبٖٚ ثٛتبٖ، ثٛسٙی 
ِستٝ ، اصثىستبٖ-پشیٙسیپ ،غشثستبٖ ، سٛٔبِی ، سٛداٖ، سٛسیٝ، تیٕٛسٚ ِیجی ، سبئٛتٛٔٝ 

  

\d, ٗ پیٛست
WTO ٝث  
ایدبة 
است ٘ٝ  
ا٘تخبة 

چیستی،چشایی ٚ إٞیت ٔٛؾٛع 

دس غٛست آٔبدٌی ٚ  
ثستشسبصی ٔٙبست خٟت 

وبٞص اثشات ٔٙفی،  
استفبدٜ ٔكّٛة اص ٘مبـ 
لٛت ٚ فشغتٟب ٚ تجذیُ 

تٟذیذٞب ثٝ فشغتٟب



خبسخی ثبصسٌب٘ی ػٛأُ ثش وٝ تػٕیٕبتی ٚ ٔطی ٞب خف ٔدٕٛع اص ػجبستست (ٔشصی)تدبسی سیبست  
.ٔی آٚسد دس وٙتشَ ٚ ٘ظبست تحت سا خبسخی ثبصسٌب٘ی ٚ ٔی ٌزاسد تأثیش ٚاسدات ٚ غبدسات ٚیژٜ ثٝ

ای، ٔٛا٘غ : ٕ٘ٛد تمسیٓ ثخص سٝ دس تٛاٖ ٔی سا ٔشصی حٕبیتی سیبستٟبی ٝ ٝ ای تؼشف   ضجٝ ٚ غیشتؼشف
ٝ ای    تؼشف

ٝوٝ ثبضذ ٘ظشٔی ٔذ وطبٚسصی حٕبیتی سجذ وطبٚسصی ثخص اص وبسآٔذ ٚ ٔٛثش حٕبیت ٔٙظٛس ث  
ٝ ای ضبُٔ                  افضایص ثبػث سیبست ٞب تبثیشایٗ وٝ است حٕبیتی سیبستٟبی اص ٕٞبًٞٙ ٔدٕٛػ
ٜ  تٕبْ لیٕت ٚ تِٛیذ ٞضیٙٝ وبٞص تِٛیذوٙٙذٜ، دسآٔذ افضایص ٚسی، ثٟشٜ   وٝ ٔی ضٛد ٔحػَٛ ضذ

  سفبٜ افضایص ٚ تِٛیذوٙٙذٜ وٙٙذٜ، ٔػشف ضذٖ ٔٙتفغ ثبػث ٟ٘بیت دس دست آٚسدٞب ایٗ ی ٔدٕٛػٝ
  .ٔی ضٛد خبٔؼٝ وُ التػبدی

  

چیست ؟( تدبسی )سیبستٟبی ٔشصی



چیستی ، چشایی ٚ  إٞیت ٔٛؾٛع 

؟چیست  تؼشفٝ
ٗ  اص تشویجی یب ٔبِی، ٚ حٕبیتی دالیُ ثٝ دِٚت وٝ ػٛاسؾی ٚ ٔبِیبت اص است ػجبست: (ٌٕشوی حمٛق) تؼشفٝ   دس دٚ ای

ٝ ٞبی وٝ است ثذیٟی .ٔی ٌشدد اخز وطٛس ٔشصٞبی اص خبسخی وبالٞبی ػجٛس ٍٞٙبْ  )ثبضٙذ وٝ ٘ٛع ٞش( ٌٕشوی تؼشف
.ٔی دٞٙذ افضایص سا ٚاسداتی وبالٞبی لیٕت

ٝ   ػٕٛٔی  تئٛسی  دس  ٘ظبْ ٝ ای  ث ٝ  اخضای  اص ٔدٕٛػ ٓ  ث ٞ  ٝ ٝ  ٚاثست ٝ  ٔی ضٛد ٌفت ٜ  دس و ُ  سا ٝ  ٘ی   ٞذف ٞبی  ث
ً ا٘ذ ٔؼیٙی    تؼییٗ فشآیٙذ ٘حٜٛ ٚ تؼشفٝ ٘ٛع: اص ػجبستست ای تؼشفٝ ٘ظبْ اص ٔٙظٛس ٘ٛضتبس ایٗ دس . ٕٞبٞٙ

  ٌیشی تػٕیٓ ٔشاخغ ٔذاس، ٔشدْ ٟ٘بدٞبی ٚ دِٚت ٘مص ، ٔشثٛقٝ ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ ، آٖ تغییش ٚ تؼشفٝ ٘شخ
 . إِّّی ثیٗ سبصٔبٟ٘بی ٚ خٟب٘ی اِضأبت ٚ

٘ظبْ تؼشفٝ ای 



ا٘ٛاع اثضاسٞبی تؼشفٝ ای

    ٍارداتی کاالی ارزش از درصذی :ارزضی تؼرفِ
  بذٍى یا ًمل ٍ حول ّسیٌِ هحاسبِ با صادراتی یا

آى
ّا ٍیصگی

  داخلی لیوت از بیص جْاًی لیوت ّای رضذ•
.باضذ

  بِ ابسارّا سایر از بیص را جْاًی لیوت  ًَساى•
.هی کٌذ هٌتمل داخل

.است کن کیفیت کاالّای ٍاردات ًفغ بِ•
.است هٌاسب هصرفی ٍ لَکس کاالّای برای•
  ًاهٌاسب غیررلابتی ٍ غیرخَدکفا کاالّای برای•

.است

Specific))تؼرفِ خاظ (Ad-valorem) ارزضی تؼرفِ

.هی ضَد ٍضغ کاال فیسیکی همذار بر :خاظ تؼرفِ
.باضذ کاّص حال در جْاًی لیوت ّای

ّا ٍیصگی
  کاّص داخل بِ را جْاًی لیوت ًَساى اًتمال•

.هی دّذ
  ارزش کن کاالّای ٍاردات بر هؼوَل طَر بِ•

.هی ضَد ٍضغ
  لذرت فالذ غیرخَدکفای کاالّای ٍاردات برای•

.است هٌاسب رلابتی
  ٍارداتی کاالی ارزش اظْاری بیص ٍ کن هطکل•

  .هی کٌذ هرتفغ را



  ٍ ارزضی تؼرفِ ابسار دٍ از ترکیبی :هرکب تؼرفِ
.است همذاری
ّا ٍیصگی

  ٍ ارزضی تؼرفِ ابسار دٍ ضؼف ٍ لَت ًماط•
.دارد ٍجَد ابسار ایي در همذاری

  بِ بستِ ابسار ایي در لیوتی ًَساى ّای اًتمال•
.دارد آى اجساء سطح

  خَدکفا ٍ هْن کاالّای برای هٌاسب ابساری•
.است

  را لیوت ّا اریب پیص بیٌی ٍ برآٍردّا ًگراًی•
.هی دّذ کاّص

Mixed))تؼرفِ هخلَط Compound)) هرکب تؼرفِ

  تؼرفِ ابسار دٍ از همیذ ترکیبی :لَطخه تؼرفِ
.است همذاری ٍ ارزضی
ّا ٍیصگی

  در هطوَل کاالی برای کاهلی حوایتی پَضص•
.هی کٌذ ایجاد سال طَل

  تؼرفِ با آى سازی هؼادل ٍ است پیچیذُ ابساری•
.است هطکل ارزضی

  دٍ ضؼف یا لَت ًماط آى از استفادُ ًَع بِ بستِ•
.هی کٌذ تمَیت را خاظ ٍ ارزضی تؼرفِ ابسار

ا٘ٛاع اثضاسٞبی تؼشفٝ ای



ِ ای تؼرفِ  داخل تؼرفِ سطح دٍ از هتطکل :سْوی
.است سْویِ خارج ٍ

ّا ٍیصگی
  رفاُ ّوسهاى تاهیي برای هٌاسبی بسیار ابسار•

.است هصرف کٌٌذُ ٍ تَلیذکٌٌذُ
  اساسی کاالّای برای ابسار هٌاسب تریي•

.است غیرخَدکفا
ُ ّای• .است پیچیذُ آى اجرای ضیَ
  ٍ اداری فساد ٍ راًت با آى ًاهٌاسب اجرای•

.است ّوراُ اجرایی

ِ ای تؼرفِ Tariff) سْوی RateQuota) تؼرفِ فصلی(Seasonal)

  هختلف سطَح از استفادُ ػٌَاى بِ :فصلی تؼرفِ
  از حوایت هٌظَر بِ سال یک طَل در تؼرفِ

  زهاى در گستردُ ػرضِ ٍ تَلیذ دارای کاالّای
 .است سال از خاصی

ا٘ٛاع اثضاسٞبی تؼشفٝ ای



ِ  تواهی بِ   تحت کِ گورکی هالیات ّای ٍ ّسیٌ
  دریافت بازرگاًی سَد ٍ گورکی حمَق ػٌَاى

  الساهی تؼرفِ ضبِ .هی گَیٌذ تؼرفِ ضبِ ًطًَذ،
  ػَارض بٌذری، ػَارض سفارش، ثبت حك هاًٌذ

ِ ّای َّایی،   بر هالیات گورکی، سربار ّسیٌ
.هی گیرد بر در را ... ٍ خارجی ارزّای تسؼیر

ِ ای ای   هَاًغ ضبِ تؼرفِ هَاًغ غیرتؼرف

ِ هٌظَر هختلف سازٍکارّای از استفادُ   هحذٍد ب
ِ جای ٍاردات حجن کردى ِ ای سازٍکار ب   در تؼرف
ِ ای هَاًغ بِ کطَرّا تجاری رشین  هَسَم غیرتؼرف
ِ ای هَاًغ ازجولِ .است   سْویِ هی تَاى غیرتؼرف

  تجاری، فٌی هَاًغ صادرات، هحذٍدیت ٍارداتی،
  اضارُ ٍارداتی هوٌَػیت ّای ارزی، سیاست ّای

.ًوَد



تؼشیف ثخص وطبٚسصی اص ٔٙظش سبصٔبٖ خٟب٘ی تدبست

سیستم هماهنگ شذه 
Harmonized System (HS)  

کشورها رقم اول بین  6یا  4رقمی در کشور ها طبقه بنذی شذه که  10یا  8بز اساس یک کذ کاال 
رقم بعذی بز اساس فضای طبقه بنذی کاالی ها کشور متفاوت می توانذ  4یا  2است و مشتزک 

رقم اول اس سمت چپ در بین کشور ها مشتزک است لذا می  6آنجایی که این تعزفه تا اس . باشذ 
.توانذ در مکاتبات و مبادالت تجاری استانذارد خوبی بزای تشخیص کاال باشذ 

ریُ فػُ  )ػالٜٚ وذ وبالٞبی ٔب٘یتَٛ  ثٝ ( ٞب ٚ ٔحػٛالت آٖ  ٔبٞی)16فػُ  1605ٚ  1604ٚ وذٞبی  3استثٙبی فػُ  ثٝ   24تب  1وبالٞبی فػَٛ 
ٔٛاد آِجٛٔیٙٛئیذ، ٘طبستٝ  ، {3301}(33فػُ )ٞبی اسب٘سی  سٚغٗ{ 29054500،29054400،  29054300}(29ریُ فػُ )، سٛسثیتَٛ (29

وٙٙذٜ دس ػُٕ سٍ٘شصی یب تثجیت   ٔٛاد ثشای آٞبس صدٖ یب تىٕیُ وشدٖ، حبّٔیٗ سً٘ ثٝ ػٙٛاٖ تسشیغ، {5-3501}(35فػُ )ٞب  تغییشیبفتٝ ٚ چست
ٞبی  پٛست، {03-4101}(41فػُ )پٛست خبْ حیٛا٘بت ، {3823،382460 ،380910}(38فػُ )ٞب  ٔٛاد سٍ٘ی ٚ سبیش ٔحػٛالت ٚ فشآٚسدٜ

پٙجٝ خبْ،  ، {03-5101}(51فػُ )پطٓ ٚ ٔٛی حیٛا٘بت ، {03-5001}(50فػُ )اثشیطٓ خبْ ٚ اثشیطٓ ٘تبثیذٜ ، {4301}(43فػُ )٘شْ خبْ 
{02-5301}(53فػُ )ٚ وتبٖ ٚ وٙف خبْ { 5203-5201}(52فػُ )٘تبثیذٜ ٚ حالخی یب ضب٘ٝ ضذٜ 

(ٔشثٛـ ثٝ ٔبٞی ٚ ضیالت)150420،150410، 050800،  05119 0ٚ حزف وذٞبی

. ضیالت ٚ ٔبٞی ، چٛة ٚ فشآٚسدٜ ٞبی آٖ دس ثخص غیشوطبٚسی آٚسدٜ ضذٜ ٚ ثشای  تؼشفٝ آٖ تػٕیٓ ٌیشی ٔی ضٛد : تٛخٝ 

(  NON.AG)ٚ غیش وطبٚسصی ( AG)وذٞبی تدبسی سیستٓ ٕٞبًٞٙ ضذٜ وبالٞب  دس دٚ ثخص وطبٚسصی 
.   قجمٝ ثٙذی ٔی ضٛد 

\d, تؼشیف ٔدذد
ثخص وطبٚسصی 

ی
ص کطاٍرز

ظام تؼرفِ بخ
ی ً

ص ّا
ت هَجَد ٍ چال

ٍضؼی



ٔفبٞیٓ ٔٛافمت ٘بٔٝ  ثخص وطبٚسصی سبصٔبٖ خٟب٘ی تدبست

.ٌشدد ٔی اػٕبَ وطٛسٞب تٕبٔی ثشای آٔیض غیشتجؼیؽ ٚ یىسبٖ قٛس ثٝ وٝ است ٞبیی تؼشفٝ ، (MFN)اِٛداد وبّٔٝ دِٚت ٞبی تؼشفٝ اص ٔٙظٛس -1
  پشاوٙذٌی ٔیضاٖ ٘طب٘ذٞٙذٜ ضبخع ایٗ .ثبضذ ٔی ٞب تؼشفٝ ٕٞٝ ٔیبٍ٘یٗ ثشاثش سٝ اص ثیص اص آٟ٘ب ٘شخ وٝ ٞستٙذ تؼشفٝ اص ٞبیی سدیف ّٔی فشاصٞبی-2

.است تؼشفٝ ٞبی ٘شخ
 دس ضذٖ ٚاسد ضشـ ثٝ ٍٔش ضذٜ تثجیت سكح اص آٖ افضایص ػذْ ثش ٔجٙی لب٘ٛ٘ی تؼٟذ آٖ ٔٛسد دس وٝ است ای تؼشفٝ(BIND) "ضذٜ تثجیت” تؼشفٝ -3

.ضٛد ٔی دادٜ وطٛسٞب ثیٗ تدبسی ٔزاوشات خشیبٖ دس (أتیبصات یب) تؼٟذات ایٗ .است ضذٜ دادٜ ٔدذد ٔزاوشات فشایٙذ
:است پزیش أىبٖ حبِت دٚ دس ضذٜ تثجیت ٘شخٟبی اص سفتٗ فشاتش وّی، قٛس ثٝ

 دس خّٕٝ اص ثجش٘ذ، ضذٜ دادٜ تؼٟذ ٘شخٟبی اص ثبالتش ٔٛلت قٛس ثٝ سا خٛد تؼشفٝ ٘شخٟبی چٙذی، ٔٛاسد دس ٔدبص٘ذ وطٛسٞب :ٔٛلتی الذأبت –اِف
 ٘شخٟبی یبثٙذ ٔی اخبصٜ پشداختٟب تشاص ٔطىالت دِیُ ثٝ وٝ ٍٞٙبٔی یب ٚ ٕ٘بیٙذ ٔی اػٕبَ ٌبت 19 ٔبدٜ قجك سا حفبظتی ٔٛلتی الذأبت وٝ ٔٛالؼی

  ٔٛلت قٛس ثٝ یبثٙذ ٔی اخبصٜ وطٛسٞب وٝ ٞستٙذ دیٍشی ٔٛاسد ٘یض خجشا٘ی ػٛاسؼ ٚ دأپیًٙ ؾذ ٞبی تؼشفٝ .ثجش٘ذ ضذٜ تثجیت ٘شخ اص ثبالتش سا تؼشفٝ
 ثٝ ایٗ ِٚی ثشٚد، ضذٜ تثجیت ٘شخ اص ثبالتش تٛا٘ذ ٔی تؼشفٝ ٘شخ آ٘ىٝ سغٓ ػّی ضذ، روش وٝ ٔٛاسدی تٕبْ دس .ثجش٘ذ ٔدبص حذ اص ثبالتش سا تؼشفٝ ٘شخٟبی

 .وٙذ ٕ٘ی تغییش ٚخٝ ٞیچ ثٝ ٔشثٛقٝ ٘شخ ٘یض تؼٟذات خذَٚ دس ایٗ، ثٙبثش .٘یست ای تؼشفٝ أتیبصات تغییش ٚ وطٛس آٖ تؼٟذات ِغٛ ٔؼٙبی ثٝ ٚخٝ ٞیچ
.پزیشد غٛست یىدب٘جٝ غٛست ثٝ تٛا٘ذ ٔی أتیبصات ٔٛلت تؼّیك

  خذَٚ دس وٝ است ضذٜ ٔزاوشٜ أتیبص یب ٚ تؼشفٝ ٘شخ دائٕی تغییش ٔؼٙی ثٝ ای، تؼشفٝ أتیبصات تغییش :أتیبصات خذَٚ اغالح قشیك اص دائٓ قٛس ثٝ -ة
  خجشاٖ ٚ ٔدذد ٔزاوشٜ اغُ اسبس ثش دائٕی تغییش ضٛد، ا٘دبْ یىدب٘جٝ قٛس ثٝ تٛا٘ذ ٔی وٝ أتیبصات ٔٛلت تؼّیك ثشخالف .ضٛد ٔی ٔٙؼىس أتیبصات

 ثخٛاٞذ وطٛسی چٙب٘چٝ .دٞذ ٔی سا ضذٜ یبد اغالحبت ٚ تغییشات اخبصٜ خجشاٖ، ٚ ٔدذد ٔزاوشٜ ٔشاحُ ضذٖ قی ضشـ ث1994ٝ ٌبت .است ا٘دبْ لبثُ
  ٘جبیذ حبِت ایٗ دس ضذٜ اػكب أتیبصات وّی سكح .ٕ٘بیذ خجشاٖ سا ضذٜ ٌشفتٝ پس أتیبص دیٍش، أتیبصات اػكبی ثب ثبیذ ثٍیشد، پس سا ضذٜ دادٜ أتیبص

.ثبضذ اغالح اص لجُ حبِت دس أتیبصات اص ٘بٔكّٛثتش

إٞیت تٛخٝ ثٝ تؼشیف اِضأبت ٚ تؼٟذات لب٘ٛ٘ی ثٝ ٔٙظٛس پیطٍیشی ٚ اختٙبة اص سیبستٟبی ٘بوبسآٔذ ، حفظ ٔٙبفغ ّٔی ، تؼبسؾبت حمٛلی  



ٔفبٞیٓ ٔٛافمت ٘بٔٝ  ثخص وطبٚسصی سبصٔبٖ خٟب٘ی تدبست

 ٞبی ٔحذٚدیت ٞب، تؼشفٝ حزف قشیك اص وبالٞب ٔٛسد دس تدبست خٟب٘ی سبصٔبٖ دس ثبصاس ثٝ دستشسی ٌستشش : "ثبصاس ثٝ دستشسی"-4
 چٙذ تدبسی ٔزاوشات ایٗ ٞذف ٚالغ دس.ٌشدد ٔی ا٘دبْ اػؿب ٔیبٖ ٔزاوشات خالَ دس تدبست ای تؼشفٝ غیش ٔٛا٘غ دیٍش ٚ ٔمذاسی

.است ثٛدٜ وطٛسٞب دیٍش ثبصاس ثٝ دستشسی وشدٖ تش ثیٙی پیص لبثُ ٚ وشدٖ تش آصاد خب٘جٝ،
: اص ػجبستٙذ ای تؼشفٝ اثضاسٞبی : ای تؼشفٝ اثضاسٞبی ا٘ٛاع -5

 حست ثش آٖ خبی ثٝ ٚ ثبضذ ٘ذاضتٝ ٚاسداتی وبالی اسصش ثٝ استجبقی آٖ ٔیضاٖ وٝ است ٌٕشوی ٛاسؼػ : خبظ تؼشفٝ (اِف
 .ضٛد ٔی تؼییٗ ٚاسداتی وبالی سٙدص ٚاحذ ٞش ٚیب  تؼذاد ٚصٖ،

.ضٛد ٔی ٔحبسجٝ ٚاسداتی وبالی اسصش اص دسغذی حست ثش تؼشفٝ ٘ٛع ایٗ: اسصضی تؼشفٝ (ة
 یه یب ٚ اسصضی تؼشفٝ یه ثیٗ ا٘تخبة قشیك اص سا ٔحػَٛ یه اص حذالّی یب حذاوثشی حٕبیت وٝ است ای تؼشفٝ:ٔختّف ؼشفٝت(ج

  .ٕ٘بیذ ٔی تؿٕیٗ خبظ تؼشفٝ
 ٔی ثیبٖ اسصضی تؼشفٝ یه ٚ خبظ تؼشفٝ یه اص تشویجی غٛست ثٝ وٝ ضٛد ٔی اقالق ٌٕشوی ػٛاسؼ اص دستٝ آٖ ثٝ :تشویجی تؼشفٝ(د

.ضٛ٘ذ
 دس وبال یه سٟٕیٝ اص است ػجبست ٚ وٙٙذ ٔی تؿٕیٗ سا ثبصاس ثٝ دستشسی ٔیضاٖ حذالُ ای تؼشفٝ ٞبی سٟٕیٝ : ای سٟٕیٝ تؼشفٝ ( ٜ

 تفبٚت ٌبٞی .است ثبالتش تؼشفة ٘شخ ٔطَٕٛ ٔمذاس آٖ اص ثیص ٚاسدات ِٚی ٔؼیٗ، ٔمذاس ثٝ پبییٗ ٚسٚد تؼشفة ٘شخ یه اص ثشخٛسداسی
 تؼشفٝ ٘شخ دس تدبست ٞشٌٛ٘ٝ أىبٖ وٝ ثبضذ صیبد ای ا٘ذاصٜ ثٝ است ٕٔىٗ آٖ اص غیش تؼشفٝ ٘شخ ٚ ای تؼشفٝ سٟٕیٝ دس تؼشفٝ ٘شخ ثیٗ
.ٕ٘بیذ ٘بٕٔىٗ سا ای تؼشفٝ سٟٕیٝ ٘شخ اص غیش

إٞیت تٛخٝ ثٝ تؼشیف اِضأبت ٚ تؼٟذات لب٘ٛ٘ی ثٝ ٔٙظٛس پیطٍیشی ٚ اختٙبة اص سیبستٟبی ٘بوبسآٔذ ، حفظ ٔٙبفغ ّٔی ، تؼبسؾبت حمٛلی  



خكٛـ ٚ قجمٝ 
تؼشفٝ دس وتبة 

ٔمشسات غبدسات ٚ 
ٚاسدات وطٛس 



  کِ تاهل لابل ًکتِ هْوتریي ٍ اٍلیي
  ػرصِ در هتٌَػی ای تؼرفِ ابسارّای

  کطَرّای تَسط هخصَصاً جْاًی تجارت
  هحصَالت تجارت در ٍیصُ بِ پیطرفتِ

  .ضًَذ هی گرفتِ کار بِ کطاٍرزی
  بِ ابسارّا ایي از استفادُ ضرٍرت

  ٍ کطَرّا التصادی هختلف خصَصیات
  گردد هی  بر کطاٍرزی تَلیذات طبیؼت

  بِ تَجِ با .(کاال حسب بر ای تؼرفِ سبذ)
  ٍ کطاٍرزی تَلیذات بَدى فصلی ٍیصگی
  برخی داخل تَلیذ تکافَی ػذم احتوال

  ،بکارگیری تماضا بِ ًسبت هحصَالت
  تَاًذ هی ای تؼرفِ هتٌَع ابسارّای
.باضذ آى پاسخگَی

تٌَع ابسارّای تؼرفِ ای در بخص کطاٍرزی 
ارٍپااتحادیِ 

ى ٍ 
ی در جْا

ص کطاٍرز
ی بِ تؼرفِ بخ

ًگاّ
ى

ایرا

27%

11%

2%4%

28%

28%

                                     



ٔطخػبت وّی  ثخص وطبٚسصی
. ثبضذ ٔی وذ 742 سلٕی ضص تؼشفٝ خكٛـ تؼذاد -1
. است وذ 975 سلٕی ٞطت خكٛـ تؼذاد -2
 فػُ 33 ضبُٔ وطبٚسصی ثخص ثب ٔشتجف فػَٛ تؼذاد -3

. است

ثخص وطبٚسصی ٚ غیش وطبٚسصی  
28/26: وطبٚسصی ثخص تؼشفٝ ٔیبٍ٘یٗ -1
17/57 :غیشوطبٚسصی ثخص تؼشفٝ  ٔیبٍ٘یٗ -2
22/03: وطٛس وُ تؼشفٝ ٔیبٍ٘یٗ -3

ٔطخػبت وّی تؼشفٝ ثخص وطبٚسصی ٚ غیشوطبٚسصی

وطٛسٞبی ػؿٛ سبصٔبٖ خٟب٘ی تدبست     وطبٚسصی تؼشفٝ ثخص  
14/6:  وطبٚسصی ثخص MFNتؼشفٝ ٔیبٍ٘یٗ -1
55 :وطبٚسصی ثخص ضذٜ تثجیت تؼشفٝ  ٔیبٍ٘یٗ -2
 .است ثٛدٜ 20 حذاوثش ٚ 5.7 حذالُ :   2016 تب 2007 دٚسٜ قی ضذٜ ّٔحك وطٛسٞبی وطبٚسصی ثخص MFNتؼشفٝ -3
 ثٛدٜ 44 حذاوثش ٚ 9.7 حذالُ :   2016 تب 2007 دٚسٜ قی ضذٜ ّٔحك وطٛسٞبی وطبٚسصی ثخص ضذٜ تثجیتتؼشفٝ -4

 .است

وطٛس ایشاٖ لشاس است ٔیبٍ٘یٗ  ٔیضاٖ تؼشفٝ ثخص وطبٚسصی  سا چٝ ػذدی لشاس دٞذ ؟ : ٘ىتٝ 

ی
ص کطاٍرز

ظام تؼرفِ بخ
ی ً

ص ّا
ت هَجَد ٍ چال

ٍضؼی



. داس٘ذ لشاس دسغذ 5 قجمٝ دس  ای تؼشفٝ خكٛـ 274 -1
. داس٘ذ لشاس دسغذ 55 قجمٝ دس ای تؼشفٝ خكٛـ 305 -2
. داس٘ذ لشاس قجمٝ دٚ ایٗ دس ای تؼشفٝ خكٛـ دسغذ 59 حذٚد دس -3

قجمبت تؼشفٝ ٚ تؼذاد خكٛـ ثخص وطبٚسصی
ی

ص کطاٍرز
ظام تؼرفِ بخ

ی ً
ص ّا

ت هَجَد ٍ چال
ٍضؼی
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ٝ ٞبی ٚخٛد   تؼشفٝ ٘ظبْ دس ٔختّف وبالٞبی ثشای ٔتفبٚت تؼشف
 ثب وطٛسٞب ػْٕٛ ٚالغ دس .است ٔطٟٛس تؼشفٝ قجمٝ ثٝ وطٛسٞب

 ٔٙظٛس ثٝ خٟب٘ی ٚ داخّی ثبصاسٞبی ٚ تِٛیذ ٚؾؼیت ثٝ تٛخٝ
 تؼشفٝ سكٛح ٔختّف، وبالٞبی اص ٔتٙبست ٚ ٔٛثش حٕبیت

  قجمبت تؼذد سٚ ایٗ اص .ٔی وٙٙذ استفبدٜ آٟ٘ب ثشای ٔتفبٚتی
 ؾشٚست یه وبالٞب، اص ٔٛثش ٚ ٞذفٕٙذ حٕبیت ثشای تؼشفٝ

  قجمبت اص استفبدٜ ٔٛیذ ٘یض وطٛسٞب تدشثٝ ٚ است ا٘ىبس٘بپزیش
ٝ ای ٝ ای قجمبت ٚخٛد ایٙىٝ ثٝ ٘ظش أب .است صیبد تؼشف  صیبد تؼشف

 آٟ٘ب ٌٕشوی ٘ظبْ وبسایی ٚ ضفبفیت وٝ وطٛسٞبیی دس ٚیژٜ ثٝ
ٝ ٞبی ضذٖ سخت ثٝ است، پبییٗ  دس تخّف ثؼؿبً ٚ ٌٕشوی سٚی

 ساٞىبسی ػٙٛاٖ ثٝ تؼشفٝ قجمبت وبٞص ٔی ضٛد، ٔٙدش ٌٕشوبت
.ٔی ضٛد د٘جبَ ٔطىّی چٙیٗ ثب ٔٛاخٟٝ ثشای

چٝ تؼذاد قجمٝ ثشای ٔحػٛالت ثخص وطبٚسصی ثشای  : سٛاَ 
حٕبیت ٔٛثش ٚ ٞذفٕٙذ الصْ است ؟

تؼذاد قجمبت تؼشفٝ ای ثخص وطبٚسصی دس وطٛسٞبی ٔٙتخت 



.است سجضی ٚ ٌُ ٚ ٔیٜٛ  ٌشٜٚ ثٝ ٔشثٛـ تؼشفٝ ٔیبٍ٘یٗ  ثیطتشیٗ-1
. است پٙجٝ ثٝ ٔشثٛـ تؼشفٝ ٔیبٍ٘یٗ وٕتشیٗ -2
.است پٙجٝ ثٝ ٔشثٛـ وٕتشیٗ ٚ سجضی ٚ ٌُ ٚ ٔیٜٛ ٌشٜٚ ثٝ ٔشثٛـ تؼشفٝ خكٛـ ثیطتشیٗ -3

قجمبت تؼشفٝ ٚ تؼذاد خكٛـ ثخص وطبٚسصی ثش حست ٌشٜٚ ثٙذی سبصٔبٖ خٟب٘ی تدبست  
ی

ص کطاٍرز
ظام تؼرفِ بخ

ی ً
ص ّا

ت هَجَد ٍ چال
ٍضؼی

\d, ٗآیب ای
تٛصیغ خكٛـ ٚ 
ٔیبٍ٘یٗ تؼشفٝ 

ثٟیٙٝ است؟



ٔیبٍ٘یٗ تؼشفٝ ثخص وطبٚسصی  ثش حست فػُ 
تٛصیغ ٔیبٍ٘یٗ تؼشفٝ ٘طبٖ  ٔی دٞذ  
وٝ اِٚٛیت حٕبیت تِٛیذی اص قشیك 

تؼشفٝ ای ثٝ سٕت سٝ فػُ ٔٛسد اثضاس 
ثش اسبس سبختبس .  ٘ظش ثٛدٜ است 

فؼّی استفبدٜ اص اثضاس تؼشفٝ ثٝ ٔٙظٛس 
حٕبیت اص ٔػشف وٙٙذٜ ٘یض ثٛدٜ است   

دس ایٗ ٔیبٖ تؼشفٝ ثشخی فػَٛ 
ٕٞب٘ٙذ غالت ثب ٔیبٍ٘یٗ ٘شخ تؼشفٝ 

دسغذی  ثش ایٗ ٘ىتٝ تبویذ   14.8
داسد وٝ ٕٞٝ حٕبیت اص ٔحػٛالت 
ثخص وطبٚسصی ثٝ اثضاس تؼشفٝ ای 

ٔشتجف ٕ٘ی ضٛد ، اثضاسٞبی غیشتؼشفٝ 
ای  دس خٟت حٕبیت اص تِٛیذ ٚ ٔػشف 

ٕٞب٘ٙذ لیٕت  . ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ
تؿٕیٙی ، ٔحذٚدیت ٚ ٕٔٙٛػیت  

.ٚاسدات 
تجذیُ ٕٞٝ ٔٛا٘غ تؼشفٝ ای ثٝ : ٘ىتٝ

تؼشفٝ ای ٚ تؼییٗ تؼشفٝ ٔؼبدَ ٚ 
ثشآٚسد ٔیضاٖ حٕبیت ٚالؼی اص قشیك 

اثضاسٞبی ٔختّف ثٝ وبس ٌشفتٝ ضذٜ 
سإٞٙبی تؼشیف ٔدذد ٘شخ تؼشفٝ ٚ 

اثضاس ٔٙبست ثشای ٔحػٛالت ثش اسبس  
ٔمشسات سبصٔبٖ تدبست خٟب٘ی         

.ٔی ثبضذ 

ی
ص کطاٍرز

ظام تؼرفِ بخ
ی ً

ص ّا
ت هَجَد ٍ چال

ٍضؼی



ٔمبیسٝ تؼذاد خكٛـ ٚ ٔیبٍ٘یٗ  تؼشفٝ ثخص وطبٚسصی  ثش حست فػُ  

آیب سكح حٕبیت فؼّی اص : سٛاَ
قشیك تؼشفٝ  ثشای  پیٛستٗ ثٝ 
سبصٔبٖ خٟب٘ی تدبست ٔٙبست 

است ؟ آیب تٙٛع اثضاس تؼشفٝ ای 
الصْ ٘یست؟

تؼذاد خكٛـ ٚ ٔیبٍ٘یٗ  تٛصیغ 
تؼشفٝ ثش حست ٞش فػُ ٘طبٖ ٔی  

دٞذ وٝ دس ثشخی فػَٛ تؼذاد 
خكٛـ وٓ أب ٔیبٍ٘یٗ تؼشفٝ ثبالست  

غالتفشآٚسدٜ ٞبی  19ٔب٘ٙذ فػُ . 
 

اسصضی تٟٙب اثضاس تؼشفٝ ای    تؼشفٝ -1
.ثىبس سفتٝ است

ثیطتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔتٛسف ٘شخ تؼشفٝ  -2
ٔشثٛـ ثٝ ٔیٜٛ ٞب ، سجضی ٞب ٚ  
فشآٚسدٜ ٞبی غالت است،یؼٙی  
.ا٘ذثیطتشیٗ حٕبیت تؼشفٝ ای سا داضتٝ 

 

ی
ص کطاٍرز

ظام تؼرفِ بخ
ی ً

ص ّا
ت هَجَد ٍ چال

ٍضؼی



خكٛـ  تؼشفٝ
ثخص وطبٚسصی  ثش حست  

فػُ ٚ قجمبت 

پشاوٙذٌی خكٛـ تؼشفٝ  
٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ تشاوٓ دس 

 16.است   55ٚ  5دٚ قجمٝ 
فػُ حذاوثش خكٛـ  آ٘بٖ 

فػُ  6ٚ   5دس قجمٝ 
حذاوثش خكٛـ  آ٘بٖ دس 

.لشاس داسد  55قجمٝ 

ی
ص کطاٍرز

ظام تؼرفِ بخ
ی ً

ص ّا
ت هَجَد ٍ چال

ٍضؼی

آیب  ایٗ تٛصیغ ٚ پشاوٙذٌی : سٛاَ
ثش اسبس ٔؼیبسٞبی  ٔٙبست است ؟
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ی
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تؼشفٝ ثخص دس وطٛسٞبی ٔٙتخت 



پشٔٝ ٚ  : ٔكبِؼٝ ٔٛسدی
، ثش٘ح 1388ٌیال٘پٛس ، 

لیٕت تؿٕیٙی ، : سیبست ٞبی اػٕبَ ضذٜ ثشای ثش٘ح دس ایشاٖ ػجبستٙذ اص 
، سیبست  تؼشفٝ ای ٚ غیشتؼشفٝ ای، ا٘حػبس ٚاسدات  ( تثجیتی) سمف لیٕت

ثش٘ح

اسصیبثی وبسایی 
سیبست  

.است ثٛدٜ ثبصاس لیٕت اص تش پبییٗ ثسیبس تؿٕیٙی لیٕت1)
 ثٛیژ) ٔحػَٛ خشیذ ثٝ لبدس ثٛدخٝ، ٔطىالت دِیُ ثٝ تؿٕیٙی خشیذ اػالْ ٚخٛد ثب دِٚت2)

.است ٘جٛدٜ (ٔٛلغ ثٝ خشیذ
 ثش٘ح ٚاسداتی ٘یبص اص ٘بدسستی تخٕیٗ تمبؾب، ٚ ػشؾٝ ثیٗ ضىبف ٘بدسست ثیٙی پیص دِیُ ث3ٝ)

.وٙذ وٕه داخّی ثبصاس دس ٞب لیٕت ثجبت ثٝ ٘تٛا٘ستٝ ثش٘ح ٚاسدات سٚ ٕٞیٗ اص ٚ ضذٜ ا٘دبْ
 ثٝ ػُٕ دس أب ٕ٘ٛدٜ اتخبر پشٔحػَٛ اسلبْ ٔٛسد دس سا حٕبیتی ٞبی سیبست دِٚت چٝ اٌش4)

  .است ٘جٛدٜ سٚثشٚ چٙذا٘ی ٔٛفمیت ثب ٞب سیبست ایٗ غحیح اخشای ػذْ دِیُ

(ثبصسٌب٘ی سیبستٟبی ٚ تؼشفٝ) ثبصسٌب٘ی  سبختبس ٚ ٘ظبْ اغالح -1
آٖ خٛدوفبیی ٚ ثش٘ح تِٛیذ ٔٙبست استشاتژی تذٚیٗ -2

پیطٟٙبدات  

اسصیبثی  
سیبستٟبی  

  حٕبیتی
اص ثش٘ح



چشاغی ، : ٔكبِؼٝ ٔٛسدی
، چبی 1388

خشیذ ا٘حػبسی ثشي سجض ٚ  : سیبست ٞبی اػٕبَ ثشای چبی دس ایشاٖ ػجبستٙذ اص 
فشآٚسی آٖ ٚ سپس اختالـ ثب

چبی خبسخی ٚ تٛصیغ آٖ ، خشیذ تؿٕیٙی ، تسٟیالت پشداختی قشح اغالح سبختبس
چبی وطٛس

اسصیبثی وبسایی 
سیبست  

 سیبست ایٗ ٞٙٛص أب ٌشفتٝ وبس ثٝ وطٛس چبی ٚؾؼیت ثٟجٛد ثشای صیبدی ٞبی سیبست دِٚت1)
.است ٍ٘شدیذٜ چبی تٛصیغ ٚ تذاسن تٟیٝ، ٘ظبْ اغالح ٔٛخت ٞب

  چبی لبچبق2)
سبیش ثٝ آٖ غبدسات3)
اسصاٖ ثسیبس لیٕت ثب خٛساوی غیش ٔػبسف ثشای وطٛسٞب ثٝ غبدسات4)
 خٟب٘ی ثبصاسٞبی ٚ داخُ دس سلبثتی ٔضیت خّك ٚ ایدبد خبی ثٝ تِٛیذ افضایص ثش دِٚت تٛخ5ٝ)

(ثبصسٌب٘ی سیبستٟبی ٚ تؼشفٝ) ثبصسٌب٘ی  سبختبس ٚ ٘ظبْ اغالح -1
داخّی ٔشغٛة ٚ ٔٙبست چبی تِٛیذ اص حٕبیت -2
ٚاسداتی ٚ داخُ تِٛیذ چبی ػشؾٝ ٚ ثٙذی ثستٝ ٚ تِٛیذ ثشای ست ٔٙب استب٘ذاسدٞبی ٔدذد تذٚیٗ ٚ ثبصٍ٘شی-3
وٙی خطه چبی وبسخب٘دبت دس چبی سجض ثشي آٚسی ػُٕ ٞبی دستٍبٜ ٚ أىب٘بت تدٟیض ٚ ٘ٛسبصی -4
یىذیٍش ثب آٟ٘ب تٙبلؽ ػذْ ٚ دِٚت تٛسف ٔتخزٜ ی ٞب سیبست خػٛظ دس وبسضٙبسی ٔكبِؼبت ا٘دبْ -5

پیطٟٙبدات 

اسصیبثی  
سیبستٟبی  

  حٕبیتی
اص چبی



اسصیبثی  
سیبستٟبی  

  حٕبیتی
اص سیت  
دسختی  

چشاغی ، : ٔكبِؼٝ ٔٛسدی
، سیت دسختی  1392

قشح  : سیبست ٞبی اػٕبَ ضذٜ ثشای سیت دسختی دس ایشاٖ ػجبستٙذ اص 
رخیشٜ سبصی ، سیبست تؼشفٝ ای ٚ تسٟیُ ضشایف ٚاسدات ، وٙتشَ ٚ 

٘ظبست ثش ثبصاس الالْ پشٔػشف ٔشدْ دس ایبْ خبظ  

اسصیبثی وبسایی 
سیبست  

. است ثٛدٜ ٔٛفك ٔػشف ٚ تِٛیذ افضایص دس1)
.  است ٘جٛدٜ ٔٛفك غبدسات خػٛظ دس2)
.سیت ػشؾٝ ص٘دیشٜ دس دِٚت حؿٛس افضایص3)
 خٟب٘ی ثبصاسٞبی ٚ داخُ دس سلبثتی ٔضیت خّك ٚ ایدبد خبی ثٝ تِٛیذ افضایص ثش دِٚت تٛخ4ٝ)

(ثبصسٌب٘ی سیبستٟبی ٚ تؼشفٝ) ثبصسٌب٘ی  سبختبس ٚ ٘ظبْ اغالح -1
سیت غبدسات تٛسؼٝ استشاتژی تذٚیٗ -2
خذیذ ٔحػٛالت خّك ٚ فشآٚسی ثٝ تٛخٝ -3
   ثبغبت اغالح -4

پیطٟٙبدات  



ساٞىبسٞبی اغالح  سبختبس تؼشفٝ ثخص وطبٚسصی  

 .ضٛد تؼییٗ وطبٚسصی ثخص  ضذٜ تثجیت تؼشفٝ سكح حذالُ ٚ حذاوثش -1
.ثبضذ غفش تٛا٘ذ ٔی ٘ذاسد تِٛیذ ثش٘بٔٝ ٞٓ ٔذت ثّٙذ افك دس ٚ ٘ذاضتٝ داخّی تِٛیذ وٝ ای تؼشفٝ وذٞبی ثشای-1-1
. ضٛد دادٜ غفش ضشػی ٕٔٙٛع تدبسی وذٞبی-2-1
. ٌزاضت سا غفش سلٓ تٛاٖ ٔی ٘ذاسد داخّی تِٛیذ وٝ وطبٚسصی ثخص ٞبی ٟ٘بدٜ ثشای -3-1
 تِٛیذ ٞضیٙٝ دس وٕی سٟٓ داخّی فشآٚسی غٙبیغ دس یب داضتٝ خب٘ٛاس ٔػشفی سجذ دس ا٘ذن سٟٓ وٝ تدبسی وذٞبی ثشای -4-1

... ٚ صسدچٛثٝ ٕٞب٘ٙذ. داد لشاس غفش تٛاٖ ٔی داسد
. ضٛد اسصضٍزاسی ای تؼشفٝ ٔؼبدَ ثٝ ٚ حزف ای تؼشفٝ غیش ٔٛا٘غ-2
 التػبد) وطٛس تِٛیذ ٔذت ثّٙذ ثش٘بٔٝ ٚ غزایی أٙیت ٔؼیبسٞبی اسبس ثش وطبٚسصی ٔحػٛالت اص حبؾش حٕبیت سكح -3

 ٔمشسات اسبس ثش حٕبیت ثشای سیبستی اثضاس ٞش سٟٓ ٚ تذٚیٗ ٔحػٛالت اص حٕبیت سیبست ثستٝ . یبثذ افضایص یب ثبثت یب (ٔمبٚٔتی
. ضٛد ٔطخع تدبست خٟب٘ی سبصٔبٖ

ثشای دستیبثی ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛسد ٘ظش ، افضایص یه وذ تؼشفٝ  ٔستّضْ آٖ : ٔحذٚدیت 
. است وٝ  تؼشفٝ ٔحػٛالت دیٍش وبٞص یبثذ 
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