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و آذربايجانياجرا 1پنجره واحد تجاري در سنگاپور، كلمبيا

2دهيكچ

سهيتجارپنجره واحد نظامياجراتوصيف تجاربوموردييحاضر به بررسمطالعه شوركدر

و آذربايجان مي و اند واقع شدهدر نواحي مختلفوركمذسه كشور.پردازد سنگاپور، كلمبيا

هم.اند ردهكرا تجربه پنجره واحدنظام اجراينديفرآدرجاتي متفاوت از هدف اينن اساس،يبر

تب مطالعه آن است كه هايو چالش نظام پنجره واحديدر اجراها دولتترويكردهاي متفاونييبه

ذيشا.زدابپرد گذارنيادر آنانيرو پيش تأهدف اين مطالعههكر استكان ويي، ازيا حمايد ت

.ستينپنجره واحد نوع خاصي از نظامياجرا

وياز اهميپنجره واحد تجاريها نظام زندبرخوردارياژهيت و قادرند رويههان نظامياراي؛ ها

و ساده هزينه هاي تجاري سازي رويه هاي تجاري را از طريق كارآمدتر ساختن جريان اطالعات

ب.تقليل دهند هاي از طريق تسهيم اطالعات مورد نياز بين كليه طرف نظام پنجره واحد گر،يديانيبه

درياموجب،درگير در تجارت درجريان جاد سهولت و دريترتنيبد. شوديمت اطالعاافتيارائه ب

وكهاي متفاوت ها به بخش باره داده از ارائه چندين،ينظام كارآمدنيچن از هاي زائد رويه استه شده

ميم ون،يابر عالوه. شونديان برداشته وييممقامات بهبودانيم تعاملهماهنگي بازرگانان ابد

يك دروازه تواننديم و مدارك را از طريق بهيبنابرا. ورودي واحد ارائه كننداطالعات ن، نظر

و ضرورتيگسترش روزافزون تحوالت در عرصه جهان و ارزان كاالها شدن  تحويل سريع

و مؤثرسازي نظام نظام و هاي پنجره واحد قادرند كل جامعه تجاري را از طريق ساده هاي پيچيده

.تكراري ارائه اطالعات منتفع سازند

و سطح توسعه پذيافتگي محلي اجراي نظام پنجره واحد بايد متناسب با محيط دررديصورت كه

از.آيد آن به اجرا در مي برين فرآياگذار و يا سازمان افراد، گروهحضور ند، مشتمل كه ها هايي است

هم از آن تأثير  و م تعهداتي بلندمدت مستلزنيهمچن3؛ذيرندبپهم قادرند در اين زمينه تأثيرگذار باشند

و بخش بازرگاني است سه.ازسوي دولت ايشور مورد بررسكتجارب حايدر آنكين مطالعه از

 
مي1.  (Iryna Bilotserkivska) ايرينا بيلوتسركيوسكا،(Mikiko Imai Ollison) كيكو ايماي اوليسون اين مطالعه موردي توسط

.به نگارش درآمده است(Robert Murillo)و رابرت موريلو

و تنظيم شده استاين چكيده.2 و با استناد به مطالب متن اصلي تهيه .گزارش، توسط مترجم
3. Stakeholder 
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گاهيپاكيج به سمتيتدربه)شده استيياجرا 1989كه از سال(شبكه تجاري سنگاپورهكاست

پنجره واحد كلمبيا در مورد تجارت خارجي.افته استياملكت1يپارچگكيازييدرجه باالبايمجاز

ردنك اضافهيعنيآغاز به كار كرده رويكردي تدريجي را پذيرفته است؛ 2005كه از سالزين

وكارك پردن ادارات را به مرور زمانك پارچهكيردها درنيهمچن.ش گرفته استيدر نيع آذربايجان

ساميييكه پنجره واحد خود را اجرا آن .ستشورهاكريسازد، در جستجوي فراگيري از

بايدياز سو نظام پنجره واحد، منافع قابل توجهي به همراه دارد، اگرچههكد توجه داشتيگر

از ساختنيياجرااما   عرصهسوي بازيگران آن يك التزام اساسي است كه مستلزم تعهدات بلندمدت

و حوزه بازرگاني است در نظامساختنياتيعملهكاز آنجا.دولت هاي پنجره واحد نيازمند تغييراتي

بهيبرا لذا، است هاي ديگر اثرگذارو بر بسياري از حوزه بودهادارات گمركييهاهيرو حصول

و نقص گذاري بي پنجره واحد، بايد مبنايي قانوني براي اجراي نظام جديدبه سمت هدف عيب

.شوديزيريپ تجاري

نياياسالميدر جمهور دريران توسطينظام پنجره واحد تجاريضرورت اجراكز پس از

ايبراين گام، بستر قانونياستگذاران، در اوليس بديو تأمين نظام طراحياعمال هكبين ترتين شد؛

مصوب(»)1394-1390(رانياياسالميپنجساله پنجم توسعه جمهور قانون برنامه«)70(در ماده

شد) 15/10/1389 :مقرر

نكياقتصاديهاتيدر مورد آن دسته از فعال« متعدديها خذ مجوز از دستگاهاازمنديه

وظيموضوع فعاليباشند، دستگاه اصليم مديت، واو اداره اموريپارچه، هماهنگيكتيريفه خذ

بريمكت و صدور مجوز را طرل و از ايعهده خواهد داشت حقيق دراييقيجاد پنجره واحد به صورت

ساكبا مشاريمجازيفضا ميا مرتبط به گونهيهار دستگاهيت ت اصليه ضمن رعاكدينماياقدام

پيمورد نظر برايصدور مجوزها، سقف زمانيهمزمان درينيبشيصدور مجوز از زمان شده

.ديتجاوز ننمايقانون اساس)44( چهارمو اصل چهليلكيها استيسيقانون نحوه اجرا

ا ازيفرعيها ند پنجره واحد، دستگاهيفرآ جاديدر صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات

ويها ار در محل پنجرهياالخت نده تاميق استقرار نمايطر هميمجازيا در فضايواحد و ياركاقدام

رو. الزم را به عمل آورند و نحوه برخورد با متخلفهيدستورالعمل مربوط شامل و ضوابط ويها ن

بهيهاتيدر صدور مجوز در فعالياصليهان فهرست دستگاهينهمچ ارگروهكبيتصو مختلف

ميا)62( موضوع ماده 2.»رسدين قانون

و نواحي مختلف است.1  .).م(منظور از يكپارچگي، برخورداري از وحدت رويه تجاري بين مناطق

)70(، حكم ماده)13/12/1390مصوب(» وكار قانون بهبود مستمر محيط كسب«)7(الزم به ذكر است كه براساس تبصره ماده.2

.قانون برنامه پنجم، دائمي شده است
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مح«)8(ن در مادهيهمچن :مقرر شده است»اركوسبكطيقانون بهبود مستمر

و تجارت موظف است با همكار« ويامور اقتصاديها وزارتخانهيوزارت صنعت، معدن

سا اتاق،يو جهاد كشاورزييدارا و االجرا ربط، ظرف شش ماه پس از الزميذيها دستگاهريها

ا ويتجارت خارجنديقانون، فرآنيشدن و صدور اسناد و خدمات و صادرات كاال اعم از واردات

و استاندارد، اعتباريهايگواه،يتجاريها مبدأ، فرميگواهليمدارك مربوط از قب بهداشت

بيثبت سفارش، پروانه گمرك،ياسناد نمهيو نفع را به صورتيذيبه مراجعه حضورازينامه، بدون

.»درآورديكيالكترون

سويرد ارسالكگزارش عمل اساسبر و معادني، صناياتاق بازرگان)76(رخانه مادهيدبياز ع

)62(به تصويب كارگروه ماده 8/3/1391در تاريخ)70(ران، دستورالعمل مادهيايشاورزكو

فنياطالعات واصله، گرچه تمه براساساما. رسيده است ين ماده در برخياياجرايبرايدات

ميدولتيها دستگاه و اثربخشيآغاز شده است، اما از و نحوه اجرا دقيزان منتشريقيآن اطالعات

عمين گزارشيهمچن. نشده است قانون بهبود مستمر)8(مادهيرد دولت در ارتباط با اجراكلاز

نكوسبكطيمح .ستيار در دسترس

دالين ترتيبد ازيب، به جدل مختلف، ن نظام،ياياجرايمسئوالن برايجمله نبود اراده

ز فنياطالعاتيها رساختيآماده نبودن و همچنيو ،يسازماننيبيهاين نبود هماهنگيالزم

اينظام پنجره واحد تجاريدر اجرايقينون توفكتا بايام. ران حاصل نشده استيدر د است

محين نظام برايايت اجرايتوجه به اولو و تسهكوسبكطيبهبود ،ياقتصاديهاتيل فعاليار

درييهان گزارشيانتشار چن ينظام پنجره واحد تجاريتر الزامات اجرا نانهيب واقعكبتواند به

ايشورهاكاتياز تجربيريگو بهره زميموفق در .ندككمكنه،ين

 مقدمه

يك اقتصاد توسط رقابت مي متعدديعواملپذيري بخش خصوصي تا چه حد ازجمله آنكه شود تحريك

و قابل اعتماد  هز ردهكعمل قادر است در تجارت كاالها سريع بهنهيو .ندكارآمد صرفكقيطر ها را

يك زنجيره جهاني عرضه، محصوالت كارخانهيتوليدكنندگان امروز و محصوالت كشاورزي، در اي

ميك نظام تجاري بينيبنابراين. كنند كار مي هاي اقتصادي را افزايش دهد تواند فرصت المللي كارآمد

ـ به ـ بهبود بخشدويژه در اقتصادهاي فقير با بازارهاي داخلي كوچو سطح معيشت را .ك

يساز المللي بايد زمان زيادي را صرف آماده هاي جهان، بازرگانان بين اما در بسياري از بخش

و نوع( نندكو ارائه اطالعات به ادارات دولتي و هريك با قوانين از گمرك گرفته تا حوزه بنادر،
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در اين الزام به گزارش.)به خودشان الزامات مربوط هم غالب موارد گيج دهي، و كننده، داراي پوشاني

كيلومتر با يكديگر فاصله 350،يبا امور تجاردر ماداگاسكار ادارات دولتي مرتبط. فرساست طاقت

و نسخه مي هاي كاغذي فرم داشتند پايگاهيانداز كه راه شد، تا اين ها بايد به هريك از آن ادارات ارائه

.و تأخيرها را كاهش داد ساخترا دگرگونكارائه مدار فرآيند 2011الكترونيكي در سال 

نظام پنجره واحد قادر است جريان اطالعات را از طريق تسهيم اطالعات مورد نياز بين كليه

و شركت كنندگان خصوصي نظير بانك هاي درگير در تجارت، شامل مشاركت طرف و ها هاي بيمه

مفهوم كليدي.و وسايل نقليه بهبود بخشدكننده مهاجرتر ثبتيادارات عمومي نظير دوا

و مداركيك نظام درخصوص استانداردكارآمد آن است كه بازرگانان را قادر سازد تا اطالعات

و ادارات واحد ارائه كنند، رويهيشده را از طريق يك دروازه ورود هاي زائد را توسط بازرگانان

و همكاري بين مقامات را بهبود بخشد و هماهنگي بارهنيكاستن از ارائه چند. دولتي حذف كند

مي رساندن خطاها در ورود داده به حداقلدر هاي متفاوت، ها به بخش داده .كند ها نيز كمك

به.ز دارندينيگريديايهاي پنجره واحد مزا نظام به طور نظام نظام پنجره واحدي كه مند

مي آوري داده جمع طركه سازديمپردازد، اين امكان را فراهم ها ازيا ايجاد مجموعهقياز

هكبندي شوند تر طبقه مربوطه آسانكسير براساسها بازرگانان، محموله)ليپروفا(1مشخصات

درن امر، بازرسييا بهييهاي دريا مورد محمولههاي فيزيكي و طور بالقوه پرخطر را محدود كرده

و هاي تجاري را امن رويه مي ارآمدكتر كه در آن2كردن درگاهي از طريق يكپارچه. سازد تر

و ساير الزامات رويه شده در مورد تعرفه روز اطالعات به از ها و اي قانوني در دسترس باشند

پر پارچهكيطريق  ميسازي نظام و ساير مطالبات مورد پرداخت توانند داخت، عوارض گمركي

و دقيق سريع مي تر .دهد تر پرداخت شوند كه اين امر درآمدهاي دولت را افزايش

. هستندبرخوردار هاي متفاوت نظام پنجره واحد با پيچيدگيازشورك73]2013سال[هامروز

يك محموله دريا و واردات افزون. تر است سريعييشده در چنين اقتصادها استانداردييصادرات

ـ  و مدارك كمتري مورد نياز است، اما اين اثر كمتر از اثر بر زمان است بر اين براي واردات، اسناد

در6/6ميانگين  با نظاميشورهاي داراكسند در8/7هاي پنجره واحد در مقايسه يشورهاكسند

ـ راوفاقد نظام پنجره واحد مي اين نكته  ارائههاي پنجره واحد اساساً سازد كه نظام برجسته

).1نمودار(كنند اطالعات را كارآمدتر مي

مي استفاده از پنجره واحد به تواند از طريق كاستن از روابط متقابل ميان منظور ارائه اطالعات

و مقامات حتي با فساد مقابله كند ران قادر استي؛ همچنبازرگانان فرآيند ترخيص كاال از گمرك

 
1. Profile 
2. Portal 
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)روز(آماده سازي مدارك/زمان/واردات )روز(ترخيص گمركي/زمان/واردات )تعداد(مدارك/واردات

اقتصادهاي فاقد نظام پنجره واحد اقتصادهاي داراي نظام پنجره واحد

و شفافيت را افزاكپذيرتريبين پيش ب.ش دهديرده ازشورك73نياز هاي پنجره نظام برخوردار

آن(درصد86واحد،  و تعرفه ماليات درخصوصاطالعات)شورهاكاز ها را قابل دسترس ها

از54ي كه تنها درحالاند، ساخته مورد» وكار كسبانجام«شور ديگري كه توسطك 110درصد

مي سنجش قرار گرفته .دهند اند، چنين اقدامي انجام

اگرچه نظام پنجره واحد، منافع قابل توجهي به همراه دارد، اما اجراي آن يك التزام اساسي

و مستلزم تعهدات بلندمدت است كه بسياري از سهامداران را درگير مي بازيگران ازسويسازد

و حوزه بازرگان . استيمتعدد در دولت

يساز را صرف آمادهيمتركبرخوردار از نظام پنجره واحد، زمانيهاشورك.1 نمودار

 نندكيميكص گمريو ترخ اسناد

Source: Doing Business database. 

 

م ساختن نظام پنجره واحد سال اجرايي طي الزم باشدو ممكن است انجامديها به طول

هاي پنجره يكسان است، اما نظام)پنجرهيها نظام(اگرچه اهداف تأثيرگذار. به انجام برسديمراحل

اقياز به تطبينطور عمده با يكديگر تفاوت دارند كه اين امر، واحد به با هر اقتصادهان نظاميدادن

را مدنظر قرار دادنيعني( و ظرفيت1كاربران، انه توسطياستفاده از اتصاالت شبكه اينترنتي

م)يياجرايها دستگاه .سازديرا برجسته

و آذربايجان مي در اواخر دهه. پردازد اين مطالعه موردي به توصيف تجارب سنگاپور، كلمبيا

شد كه مفهوم پنجره واحد را مورد پذيرش مبدلييسنگاپور به يكي از نخستين اقتصادها 1980

 
1. Computerization; 

و  مي يا ساير دستگاهبه معناي استفاده از رايانه در انجام اموري است كه پيش از آن توسط افراد  .).م(شده است ها انجام
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و بهبه قرار داد ازيك نظام مجازي سمت تدريج ويپارچگكيازييحد باال برخوردار تكامل يافت

شد به و 2005پنجره واحد كلمبيا در سال. عنوان يك تجربه جهاني خوب شناخته آغاز به كار كرد

مي21امروزه اين نظام،. با طي مراحلي توسعه يافت هم پيوند به نهاد تجاري را به و طور دهد

و دولتيق دادن خود برايدر حال تطبر مستم پنجره واحد. استكارآمدتر ساختن امور بازرگانان

و نشان يدهنده تضاد آذربايجان جديدترين موردي است كه در اين بخش، پوشش داده شده است

 2009آذربايجان نظام پنجره واحد خود را در سال. افته سنگاپور استي نسبت به نظام بلوغ

و راه هماندازي كرد روياز ازيهنوز در مراحل اوليه اجرا،ن آن است، اما دولت از طريق فراگيري

به درحالساير اقتصادها،  يك تازه تقويت نفوذ خود .وارد است عنوان

و داراكبا انتخاب سه ي درجاتي متفاوت از اجراي پنجره واحد، هدف شور در نواحي مختلف

مي اين مطالعه موردي آن است كه رويكردهاي متفاوتي را كه دولت و چالش ها اتخاذ هاي كنند

كه. ارآمد را نشان دهدكهاي واحد رو در پيروي از پنجره پيش هدف اين مطالعه موردي آن نيست

.نوع خاصي از نظام پنجره واحد را ارتقا دهد يا بر تجارب اين اقتصادها صحه گذارد

 سنگاپوردريپنجره واحد تجارياجرا.1

ـ ـيفعالبه آغاز 1989كه در سال1يا شبكه تجارييعنيپنجره واحد سنگاپور براي تجارت ت كرد

يك نظام الكترونيكيِ تبادلِ داده شروع به كار كرد به هاي امكان تبادل رايانه به رايانه پيامتاعنوان

و اعضاي جامعه تجاري سنگاپور ميسر  .سازد داراي ساختار تجاري را بين دولت

ارياي در سطح عال، دولت سنگاپور كميته1980پس از پشت سر گذاشتن تجربه ركود در دهه

و توسعه راهبردها به پذيري اقتصادي ايجاد پيشرفت رقابتيبراييمنظور بازنگري نقاط ضعف اقتصاد

ا يكي از توصيه. كرد .ن كميته، افزايش استفاده از فناوري اطالعات در تجارت بوديهاي

يك استاندارد دو روزه براي انجام رويه پيش و تر دولت سنگاپور هاي معمول مربوط به اسناد

به. مدارك تجاري بنا نهاده بود موقع در موجودي، خواهان انجام اما بازرگانان براي مديريت

مي سريع و تصور كه ممكن(هاي معمول كردند كه انتظار دو روزه براي انجام رويه تر مراحل بودند

.بسيار طوالني است)د مجوز تا چهار روز به طول انجامدييبود در مورد تأ

مرتبط با تأييد مجوزهاييمنظور تسهيل فرآيندهاي مقرراتگذاربه) سنگاپور(ت رو دولنياز هم

و عالييمتشكل از مقامات رسمييها كميته. تجارت، تالشي را در مقياس وسيع آغاز كرد رتبه دولت

مجدديطراحياز فناوري برا بازرگاني ايجاد شد تا پشتيباني كافي در استفاده صاحبنظران حوزه

 
1. Trade Net 
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و رويهو .ندكنيهاي تجاري را تضم پيشرفت مقررات

 از نگرش تا اجرا.1-1

و سرپرستي بر يك كميته هدايتگر را براي شبكه تجاري ايجاد كرد تا به امر نظارت دولت سنگاپور

و مجوزهاي اظهارنامهييك نظام ملي الكترونيكيِ تبادلِ داده برا درخصوصهادهيايريگلكش ها

و بخش اداراتييونقل هوا، حملييونقل درياـ براي حمليترتيب سه كميته فرع بدين. تجاري بپردازد

ـ به و مشخص منظور پيشبرد رويه دولتي و واردات و پيشنهادكهاي صادرات ردن ملزومات كاربردي

شد براي دادهيياستانداردها ش. ها ايجاد هاي مربوط به اخذ از رويهيبكه تجاري، بخشپيش از برقراري

بهييمجوز يا تأ ميد رسمي و هيچ نظام رايانه صورت دستي انجام . كرد سازي نمي آنها را هماهنگاي شد

و ارائه اسناد تجار مرتبط با جمعيهاي ضرور از فعاليتي، مجموعه مشخصاتيهر كميته فرع يآوري

و تعداد بيش از به رمي را كه در تجارت بينف20را طراحي كرد مي المللي رفت به يك فرم آنالين براي كار

.جديد بودهشداي اين فرم، هسته نظام رايانه. اهش دادكباً كليه انواع تجارتيتقر

يك شركت خصوص دولت سنگاپور به را ايجاد كرد كه در ساليمنظور مديريت شبكه تجاري،

و1اي سنگاپور گيري خدمات شبكه به شكل 1988 بهمنجر شد مشهور» CrimsonLogic« امروزه

مي. است به اگرچه اين شركت توسط دولت تأمين مالي و سودآوريعنوان بنگاه شد، اما خصوصي

و تحم مستلزماستدالل دولت آن بود كه اين رويكرد،. بنيان نهاده شد ييجرااهاي يل هزينهتقبل

و خدمات با گستره ملي نخواهد بوديك شبكه از زيرساخت ساختن ك از كاربران حسابيهر. ها

از 20 و كمتر به3دالر در ماه مي دالر نخستين معامله از طريق. پردازد ازاي هر معامله يا مجوز

يك درخواست بارگيري بود كه در اول ژانويه  شدارا 1989شبكه تجاري، تا پايان آن سال،. ئه

و مدارك را در مورد محموله45شبكه تجاري  وييهاي دريا درصد از امور مربوط به اسناد

.سنگاپور مديريت كردييهوا

 فائق آمدن بر موانع.2-1

الكترونيكي اظهارنامه)ارائه(در ابتدا چالش اصلي، متقاعد كردن كاربران براي تغيير رويه به سمت

هاي مرتبط با ايجاد تغيير را به حداقل اي را اتخاذ كرد تا تالش سنگاپور رويكردي مرحله. بود

و تأييد الكترونيكي درخواست. رساند هاي مجوز تجاري را براي كاالهاي فاقد نخست، فرآيندها

وو معاف از عوارض گمركي به اجرا گذاشت، سپس آن را به كاالهاي)يمميز(نظارت  تحت نظارت

 
1. Singapore Network Services 
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و تعميم داد كاربر50، اين نظام براي استفادهييابتداهدر مرحل. مشمول عوارض گمركي بسط

شد به حتي پس از آن كه اين نظام تعميم يافت، استفاده از آن براي. طور آزمايشي به اجرا گذاشته

و تا سال  .اجباري نشد 1991بيش از دو سال داوطلبانه بود

ودهيبخشاندازي كرد تا اين نظام را ارتقا سراسري در كشور راهياتغيتبلسنگاپور همچنين

را در اين نظام معرفييا حتي امروزه هرگاه دولت تغييرات عمده.ل سازديتسهگذار به سمت آن را

و برنامه مي به هاي ارتباطي گسترده كند، بازاريابي مي اي را و كار گيرد تا آگاهي را افزايش داده

.كاربران را آماده سازد

را هاي پيش روي برخي از بنگاه در حين بهبود نظام الكترونيكي جديد، دولت چالش ها

را برخي از شركت. كردييشناسا رويها بيشتر به و بار تحميليانه  آورده بودند، بنابراين تعديالت

و. واسطه نظام جديد متفاوت بود شده به . را براي اين عمليات ارائه دادييهاكمكدولت، آموزش

و پايانهكگمرييهاي اجرا هاي كوچك، دوره براي شركت را سنگاپور اندازي عمومي راهيا انهيهاي

و براي ترغيب شركت به شد حقها به تغيير رويه، نرخ به10الزحمه فرآيندهاي دستي هر دالر ازاي

مي6ي كه كاربران شبكه تجاري درحالسند افزايش يافت،  به لطف چنين. كردند دالر پرداخت

برييهارابتكا مي 30,000، امروزه شبكه تجاري بالغ دهد، اظهارنامه را در روز مورد رسيدگي قرار

مي10د از مجوزها را در كمتر از درص99مراحل مربوط به  و كليه وجوه دقيقه به انجام رساند

به وصول مي صورت درون شده را از طريق كسر كردن مبالغ .ندك بانكي دريافت

 مرحله بعد چيست؟.3-1

گسترش ابعاد شبكه تجاري به معامالتيوارد آوردن فشار برا درحالسنگاپور 2007از سال

-اين نظام، دربرگيرنده معامالت تجاري. است1مبادله تجاري) نظام(جامعه تجاري، از طريق تجاريِ

و اسناد مؤيد در موردييهاي دريا هاي بيمه براي محموله عنوان مثال، تقاضانامهبه(مالي

حق تقاضانامه و بارنامه شامل صورتحساب(يو اسناد تجار)يارك العمل هاي . است)ها هاي تجاري

اما همچون. استتري از اطالعات در طول زنجيره عرضه دستيابي به جريان يكپارچه،دولتيايرؤ

ـ يعنيياقتصادهاي ديگر با ابتكارها و U-Trade Hubمشابه در جمهوري كره، شبكه تجارت

هم بايد ونقل ديجيتال در هنگ حمل ـ اين نظام هنوز غالب جهان تجارت، مورد ازسويكنگ، چين

و باورپذير واقع شودپذير .ش

يك مجموعه. است2)آن آسه(سنگاپور يك عضو فعال در اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا يعني

 
1. TradeXchange 
2. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 
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و داراي هدفي جاه اي كه مفهوم نظام منطقه يك هاي پنجره واحد را پذيرفته طلبانه در راستاي ايجاد

يپنجره واحدهاي ملي برا ها مستلزم طرح. است 2015آن تا سال نظام پنجره واحد در سراسر آسه

به يكپارچهياعضا يك بار ارائه اطالعات، براي كليه اعضا گونه شده است، . آن كفايت كند آسهياي كه

 كلمبيادريپنجره واحد تجارياجرا.2

از. آغاز كرد 2000هاي را در اوايل سال1كلمبيا توسعه نظام پنجره واحد براي تجارت خارجي پس

و كسادي ها تجربه بحران سال بهيسازمان، 2002اقتصادي، در ساليها هاي مالي روز كردن جديد

و خدمات عمومي را در صدر اولويت قرار دادو مدرن و. سازي ادارات وزارت تجارت، صنعت

و عنوان بخشي از ايده متنوع دولت الكت گردشگري به رونيك، با حمايت وزارت فناوري اطالعات

ا .جاد پنجره واحد براي تجارت خارجي پرداختيارتباطات به

ازيترغ[يفشار برا فناوري جديد در بخش عمومي زماني رخ داد كه كلمبيا]ب به استفاده

توافقنامه درخصوصمذاكرات. تجاري جهاني بوديادغام در بازارها درحالطور روزافزون به

و در سال 2003تجارت آزاد با اياالت متحده آمريكا در سال  . به حالت اجبار درآمد 2012آغاز شد

، ژاپن، جمهوري ها با اتحاديه اروپا نامهندر عين حال از بين بسياري از كشورهاي ديگر، ساير پيما

و تركيه مورد مذاكره قرار گرفت و بخش خصوصي. كره نياز به مديريت درخصوصبخش عمومي

د و ناكارآمد بخشيماهيت دولت. هاي حائز اهميت ادارات عمومي توافق داشتند وانساالر، ناهماهنگ

.هاي اطالعاتي بهتري بود نيز خواهان نظام

و بخش بسياري از وزارتخانه ساهاي عمومي كه با تجارت خارجي درگير بودند، ها نيريجدا از

و اطالعات اندكي را در مورد دستورالعمل كار مي و رويه كردند مي ها گذاشتند هاي تجاري به اشتراك

ه خود ضرورتاً به همين اطالعاتكبوديدرحالنيا. گذاشتند گونه اطالعاتي را به اشتراك نميو يا هيچ

و يكديگر نياز داشتند ازسوي داتي، بازرگانان بايد بسته به نوع كاالي صادراتي يا وار. كاربران

و تأييديه رويه ـ نظير مؤسسه هاي مشابهي را در دفاتر مختلفي كه متصدي صدور مجوزها ها بودند

و غذا2كشاورزي كلمبيا، و گردشگري3مؤسسه ملي نظارت بر دارو ـ4و وزارتخانه تجارت، صنعت

نا اين امر منجر به فرآيندهاي تكراري، كنترل. كردند تكميل مي و كاهش شفافيت در ادارات هاي كارآمد

(عمومي شد و هزينه)اين شرايط. .هاي مبادله را براي بازرگانان افزايش داد، تأخير

و شناسا ها، دولت كلمبيا طرحيتيمحدودييپس از رايزني با سهامداران، بازبيني مراحل
 

1. Ventanilla Unuica Comercio Exteriar (VUCE) (  .)@ABCDBEFن اBIز KI  
2. Colombian Agricultural Institute 
3. National Institute for the Surveillance of Drugs and Food 
4. Ministry of Commerce, Industry and Tourism 




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

را عملي را به اجرا و كارگروهي در ايجاد هماهنگيدر راستاها هدايت تالشيبراگذاشت سازي

و اسناد ميان نهادهاي درگير با تجارت خارجي تشكيل داد الزامات، رويه ا. ها جادياين امر منجر به

.درآمدياتيصورت عملبه 2005ل ساليپنجره واحد براي تجارت خارجي شد كه در اوا

و اجرا ويژگي.1-2  ها

خا21،پنجره واحد ـ غالباً وزارتخانهاداره عمومي مرتبط با تجارت و رجي و نهادهاي بهداشت ها

و سه شركت خصوصي كه ارائه ـ و اطالعات قانونييتأييديه امضاهدهند امنيت الكترونيكي

مي درخصوص اين پنجره واحد آنها را از طريق. سازد تجار به ثبت رسيده هستند را به هم متصل

مييك پايگاه آنالين به واردكنندگان، صادركنندگان، و كارگزاران مرتبط كه نمايندگان مشتريان كند

و ساير گواهي ها، تأييديه دهد رويه اين پايگاه، به كاربران اجازه مي هاي مورد نياز براي ها، مجوزها

و صادرات كاالها را درخواست كنند هويتييبر اين، سوابق مربوط به شناسا افزون. واردات

و ثبت كسب بخ مالياتي .هاي متصل به اين نظام، قابل دسترس استشوكار براي

مستقل، استاندارديا برنامهنخستين مرحله،. اجراست درحالاي صورت مرحله پنجره واحد به

و جواز واردات براي محصوالتي بود كه ثبت درخواست1وارداتيم برايو قابل تعم  هاي واردات

ا 2006تا نوامبر سال. معين را مديريت كرد ، كليه چنين برنامهنيپس از گسترش تدريجي

مستقل،يا برنامهدر همان سال دولت. صورت الكترونيكي طراحي شدندبهييها درخواست

و قابل تعم ، سومين جزء. را در مورد اختيارات صادراتي معرفي كرد2صادراتيم براياستاندارد

و قابل تعم امهبرنكييعني  2008در سال3،تجارت خارجي واحديم برايمستقل، استاندارد

و توليدكنندگان داخليِ ثبت به و برخي از درخواست شده را يكپارچه صورت آنالين درآمد هاي سازي

.هاي صادراتي را مديريت كرد سهميه

و قوانينو پرداخت كارگيري امضاها در راستاي به به اساس موجودهاي الكترونيكي، قواعد

و شركت عنوان مثال، برخي از بانكبه. قانون پيشنهاد شد، اگرچه اجرا همواره آسان نبود در ها ها

.ها آمادگي نداشتند ابتداي امر براي انجام آنالين پرداخت

و نظارت همزمان راه 2010در سال شد چهارمين ماژول از بازرسي در بين. اندازي

 
1. Import Module 

ـ» ماژول«منظور از  ميـ كه در لغت به معناي پيمانه است تواند بخش كوچكي از يك برنامه بزرگ است كه در صورت لزوم

به به مي طور مستقل توانند براي ايجاد عنوان يك برنامه كار كند؛ به بياني ديگر، ماژول هر يك از اجزا يا واحدهاي مستقلي است كه

مي.تر مورد استفاده قرار گيرند ساختاري پيچيده به همچنين ماژول را يكوعنوان توان نظام در نظر احد يا مؤلفه استانداردي از

مي گرفت  .).م(دشو كه براي تركيب يا استفاده آسان، طراحي يا ساخته
2. Export Module 
3. Single Foreign Trade Form Module 
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و پليسيهاي آن، محور كليدي، نظامي با هدف تسهيل تبادل اطالعات بين نهادهاي نظارت ويژگي

به اي كه بازرسي گونهبهاست؛ مبارزه با مواد مخدر اعمال باشند ها گستره. صورت همزمان قابل

.استييفعلي اين برنامه در مورد صادرات كانتينري دريا

 مقاومت تا حمايتاز.2-2

و مقامات رسمي در برابر،ها بودند هاي درخواست اي كه مسئول رسيدگي به رويه در ابتدا كاربران

ها كه هريك اي ماژول اما در سايه اجراي مرحله. تغيير رويكرد از نظام كاغذي مقاومت نشان دادند

و دوره و توسعه آن برا دربردارنده آموزش ر است، مقاومت آنانيدرگ هاي كليه طرفيهاي گذار

هاي آموزشي، ها، كارگاه كاركنان رسمي همچنين كاربران را از طريق كنفرانس. اهش يافتك

و نرم بر اين، بخش عالوه. يكي تحت آموزش قرار دادندافزار آموزش الكترون اجتماعات رسمي

از خصوصي رويه كامالً عملياتي شوند، از طريق پنجره واحد مورد آنكه هاي الكترونيكي را پيش

و مزاياي آن نظام را از مرحله آغازين آشكار  .ساختآزمون قرار داد

و تعداديي، كارآردك را براي نهادهاي درگير با تجارت فراهمييپنجره واحد مزايا را افزايش

و هزينه رويه را از طريق حذف 135طبق اعالم منابع دولتي، اين نظام. ها را كاهش داد مراحل

و ساده بخش و هاي غيرضروري، اثربخش فرمي را كه براي واردات مورد نياز بود35سازي كرد

را حذف كرد،يمرحله كاهش داد؛ ضمن آن كه نياز به مالقات با دفاتر اداركيبراي بازرگانان به 

و كاربرد نسخه رساني پيك اتكا به خدمات متوسط.ي را به حداقل رساندهاي چاپ ها را كاهش داد

دفاتر ازسويشده در ادارات داخلي كه مستلزم تأييد هاي تنظيم به درخواستييزمان پاسخگو

افزون بر اين، براي صدور. يافت اهشك روز5متصل به پنجره واحد بودند به حدوديادار

.درصد زمان كمتري نياز بود30مجوزهاي درخواست شده از طريق اين نظام به 

و داده و صحت مبادالت را افزايش داد را اين نظام، امنيت  درخصوصهاي قابل اعتمادتري

و ساير بخش رويه ي متصل همچنين نهادها.ردك دولتي فراهميها هاي تجارت خارجي براي گمرك

و در كنار هماهنگ. به پنجره واحد تجارت خارجي نيز از منافعي برخوردار شدند سازي بهتر

وييرا قادر ساخت تا دسترسي جغرافياياداريها هاي كمتر، اين نظام بخش هزينه شان را گسترش

به. كاربران را افزايش دهند و نظام روز تجهيزات ي به ادارات رسان كمك درحالهاي الكترونيكي، شده

اين نظام،. بيني نشده بود مزيتي كه ابتدائاً پيشـ شان نيز هستند هاي دروني در جهت پيشبرد رويه

و امضاهاي الكترونيكي را براي انجام رويهيها كاربرد نظام ازييها پرداخت الكترونيكي  فراتر

ميشاخصي كه دولت الكترونيك را ارزشيا براساس. تجارت خارجي افزايش داد در بي كند، كلمبيا
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و در بين كشورهاي آمريكا43رتبه و اقتصادهاي منطقه كارايجهان قرار دارد ازيئالتين ب پس

.شيلي در رتبه دوم است

 اقدامي در دست انجام.3-2

هنوز اقدامي،حركت كلمبيا به سمت يك نظام پنجره واحد كامالً يكپارچه،ها رغم تمامي پيشرفت به

و چالش در. اند ها باقي مانده در دست انجام است سرعت نهادهاي مختلف متصل به پنجره واحد

و مؤثر متفاوت بوده است اجراي فرآيندهاي داخلي به  مقامعنوان مثال،به. صورت الكترونيك، ساده

و گمركي كلمبيا اما،متصل استصورت الكترونيكي به پنجره واحدبه) DIAN(1مرجع مالياتي

مي اظهارنامه و واردات را از طريق نظامي جداگانه مورد رسيدگي قرار بر عالوه. دهد هاي صادرات

مي كلمبيا اين، اگرچه نظام پنجره واحد به بازرگانان و دهد كه رويه امكان هاي مربوط به تأييد

به) دريافت( در صورت الكترونيكي انجام دهند، اما در اتكا به روش مجوز را و دستي هاي كاغذي

و واردات پافشاري صورت مي كه طول صادرات  ندها شدهيدر فرآايجاد تأخيرن امر، موجبيا گيرد

ميندكباو جريان مبادالت تجاري را .سازديمواجه

و به بررسيييها را شناسا دولت، اين محدوديت ميهكپردازديمآن كرده تواند چگونه

 2012در سال. را تضمين كندييدرگير در تجارت به سطوح مطلوب كارآيها دسترسي كليه بخش

شديها هاي زماني براي بخشتيمحدوديواسطه حكم به اين حكم. متصل به پنجره واحد تعيين

در به درخواستييزمان پاسخگو 2013و اوايل سال 2012كمك كرد تا بين سال  هاي ثبت واردات

و گردشگري تا بيش از  ).2نمودار(درصد كاهش يابد95وزارت تجارت، صنعت

1. The Colombian National Tax and Customs Authority 
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هاي سازي رويه تغيير ساختار در جهت بهينه درحالافزون بر اين، نظام پنجره واحد كلمبيا

كردن اطالعات ها، استاندارد مديريت دادهيارتقابر عالوهها هدف اين كوشش. بازرگاني است

در نتيجه برخي از كاركردهاي پنجره واحد در اواخر سال. المللي است مطابق با استانداردهاي بين

و تا سال 2012 شد 2014غيرفعال شد .مجدداً عملياتي نخواهد

نظام بازرسياز برنامهچهارمينياست تا عمليات جديدي را براي اجراتالشدردولت كلمبيا

و توسعه دهديز تسرين صادراتبه همزمان  و نظام مشابهي را در مورد واردات ايجاد كرده

مع. بخشد و بهيبرنامه استاندارد و تأييد با هدفهك2مديريت ريسك ار مربوط بازبيني

، براي آغاز به كار در سال نظر گرفته شدهدر هاي واردات مطابق با ضوابط تعيين شده درخواست

يك ماژولبر عالوه. طراحي شده است 2014 ويبرااين، ايجاد اتصال بين كاربران بخش عمومي

و فرودگاهيراستاخصوصي در  شد تسهيل تبادل اطالعات در بنادر .ها ايجاد خواهد

 آذربايجاندريپنجره واحد تجارياجرا.3

به دولت آذربايجان مدت عنوان گامي كليدي به سوي هاست كه ايجاد يك نظام پنجره واحد را

مح مدرن و بهبود تمايل به پنجره واحد.ط تجاري در نظر داشته استيسازي خدمات گمركي

و واسطه نياز به ساده به و بخش خصوصي و تسريع تبادل اطالعات بين بخش عمومي سازي

 
1. Colombia Ministry of Commerce, Industry and Tourism 
2. Risk Management Module 

شده به وزارت تجارت،ثبت واردات ارائهيهابه درخواستييزمان پاسخگو.2نمودار

و گردشگر بيلمبكيصنعت  2013ليو اوا 2012نيا

و گردشگر:مأخذ 1.ايلمبكيوزارت تجارت، صنعت
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افليدل به در. زايش شفافيت در تجارت، بيشتر تقويت شده استنياز به با توجه به اين اهداف ذهني،

م را به1جمهور آذربايجان كميته دولتي گمرك رئيس 2008سال  بريرجع هادعنوان در امر نظارت

و حمل .نقل در گذرگاه مرزهاي كشوري تشكيل دادو كاالها

 خوب جهانييهاهيروانتخاب از ميان.1-3

و حملكعنوان گام اول، كميته دولتي گمر به را فرآيند بازرسي كاالها كهيموارد درخصوصونقل

روهمچنين اين كميته. كردند مورد تحليل قرار داد از نقاط بازرسي مرزي عبور مي جهانييهاهي،

رايخوب در اجرا و استانداردهاي بين،اصول دربارهوردكمطالعه پنجره واحد به قواعد المللي

و پژوهش پرداخت .تحقيق

اصلبريمبتن،؛ نظام نخستدولت آذربايجان سه نوع از پنجره واحدهاي رايج را در نظر گرفت

سازي كليه كاركردهاي مسئول اجرا يا هماهنگ،واحد است كه در آن، مقامات گمركي مرجعيك

مي.ندنظارتي مرزها براي ساير دواير هست و سوئد چنين نظامي را مورد استفاده قرار . دهند هلند

يك نظام واحد است كه به جمع مي هاي استاندارد آوري داده نوع دوم، پردازد، شده از بازرگانان

و بين كليه بخشردك سپس آنها را پردازش مييهاه اياالت. كند درگير با تجارت داخلي توزيع

يك نظام خودكار است كه در آن بازرگانان. گيردمي كاربه متحده آمريكا چنين نظامي را نوع سوم،

مييبرايك اظهارنامه الكترونيكي را و تأييد به مقامات مربوط ارائه و اين بخش پردازش ها كنند

و تأييديه را به مي اجازه ترخيص كاال و2ماريتوس. كنند صورت الكترونيكي به كاربران ارسال

.دهند سنگاپور اين نوع از پنجره واحد را مورد استفاده قرار مي

هاي معين واحد را براي اجرا برگزيد كه دربردارنده انتقال مسئوليت مرجع آذربايجان مدل مقام

.دواير مربوط به كميته گمرك است ازسوي

 اجرا.2-3

ات مختلفي كه در مرزها فعاليت بايد چندين بار به مقام اسناد پيش از ابداع پنجره واحد، همان

گ(ها هريك از حوزه.شد داشتند تسليم مي بر)و قرنطينهيبهداشتـياهينظير دامپزشكي، متكي

فقدان اين. صورت الكترونيكي به يكديگر متصل نبودند پايگاه اطالعاتي محلي خود بودند كه به

و همچنين سبب بروز تأخير در امور بازرگانان شد و هماهنگي در مرزها .هماهنگي، مانع كنترل

را براي اجرايييسازي براي گذار به سوي پنجره واحد، كميته گمركي شورا منظور آماده به

 
1. The State Customs Committee 
2. Mauritius 
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و حوزه. نظام جديد تشكيل داد از قبيل كميته گمركي، وزارت كشاورزي،(هاي عمده دولت، مقامات

ح ، نقل، بانك مركزي، پليسوملوزارت بهداشت، وزارت امور داخلي، وزارت ماليات، وزارت

و حق ثبت اختراعات، اداره كل دولتيهبزرگرا وييامور دريا ها، كميته دولتي استانداردسازي ،

و راديولوژيكي آژانس هسته در)اضطرارييهاتيوضع وزارتر نظريز اي را براي يكپارچه شدن

ب. قالب نظام پنجره واحد شناسايي كرد سازي، آمادهكهاي پيش روي كميته دولتي گمرن چالشيدر

ام. كاركنان براي كار با نظام جديد مطرح بود ها به مقامات گمرك سازمانيان دسترسكدولت در

ا بهكجاديمحلي بهبود و نظام را و نرم لحاظ سخت رد . افزاري توسعه داد افزاري

وييمحض اجرا به و بازرسي كليه مجوزها شدن پنجره واحد، كميته گمرك مسئول نظارت

شد گواهي به. هاي درخواستي براي عبور كاال از مرزها مس اگرچه بازرگانان ديگر تقيم با دفاتر طور

گ(مربوطه  ها از طرف تعامل ندارند، اما اين بخش) هاي قرنطينهو بخشيبهداشتـياهيدامپزشكي،

اين رويكرد به حذف. هاي صورت گرفته توسط گمرك نظارت دارند خود همچنان بر روند ترخيص

و فرآيند پردازش مدارك را سادهيعمليات نظارت .ه استسازي كرد تكراري در مرزها كمك

هاي پنجره واحد همچنين به توسعه پايگاه اطالعاتي مركزي مورد استفاده توسط حوزه جاديا

و انتقاالت مرزي، تبادل،اين پنجره واحد. انجاميديمختلف دولت و نقل اطالعات مربوط به انواع كاالها

و هاي الكترونيكي بين وزارتخانه گواهي هاي مربوط، اطالعات پيش از ورود كاالهاي اظهار شده

و انتقاالت مرزي، گزارش قوانين گمركي،ازيتخطهاي اخطارهاي پيش از ورود مرتبط با نقل

و گزارش پس گزارشهاي مالي بازرگانان مي هاي .كند انداز ارز خارجي را گردآوري

مي ازسوينظام پنجره واحد آذربايجان تماماً در.شود دولت تأمين مالي در گام نخست،

به 2009 اول ژانويه و بدون صورت درونيك نظام ترخيص گمركي خودكار مرزي به اجرا درآمد

و 2011در سال نظام پنجره واحدياجرا. دريافت هزينه در دسترس كاربران قرار گرفت در باكو

و دستورالعمل اين،بر افزون.ادامه يافت1تييسومگا يا مادههاي گمركي جديد، مجموعه قوانين

شدپنجره واحد درخصوصرايقانون بهيآن حالت اجبارياجرا 2012كه در اول ژانويه شامل

مذيتصوبا.خود گرفت گمركي در مرزهاي حكومتي بايد از اصل نقطه بازرسي29ور،كب قانون

هاي گمركي كشور را تحت اين بدان معناست كه پنجره واحد، تمامي پايگاه.پنجره واحد تبعيت كنند

.دهد پوشش قرار مي

1. Sumgayit 
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ييهاي ابتدا برپايه موفقيتيانيبن.3-3

بخش خصوصي ازسويخوبيبه جانيدر آذربا ساختن پنجره واحدييها در راستاي اجرا كوشش

و حتي در مراحل اوليه آن، نظام پنجره واحد كمك كرد تا مدت شوركنيا مورد پذيرش قرار گرفت

از زمان انتظار براي رويه به3تا2هاي گمركي در مرزها .دقيقه كاهش يابد20تا15ساعت

هم اظهارنامه اما در عين حال اغلب بنگاه و متوسط هنوز گ هاي اقتصادي كوچك وهاي  مركي

به اسناد مي تأييدكننده ترخيص گمركي را  2011 در ماه مي سال. كنند صورت فيزيكي ارائه

هاي دولتي را ملزم داشت تا خدمات حكمي را به امضا رساند كه بخش) جانيآذربا(جمهور رئيس

ص ترخي اسنادها بايد ارائه الكترونيكي كليه طرح. الكترونيكي را در اولويت نخست قرار دهند

و پرداخت و يكپارچه گمركي، ابداع امضاهاي الكترونيكي هاي اطالعاتي سازي نظام هاي الكترونيكي

و بنادر درياي خزر را تا سال آهن، فرودگاه هاي دولتي نظير راه ساير بخش و ساده 2016ها سازي

.مؤثر كنند

ها آموخته.4

و نظام و خصوصي را از طريق ساده هاي پنجره واحد قادرند كل جامعه تجاري، اعم از عمومي

و تكراري ارائه اطالعات منتفع سازند مؤثرسازي نظام نياز به كارآمدتر كردن.هاي پيچيده

يك اقتصاد جهاني و ارزان كاالها ضروري است بيشتر احساس تجارت، در شده كه تحويل سريع

ميييها كه اجراي چنين نظامييهاولتد. شود مي توانند نگاهي به ساير اقتصادها را مدنظر دارند

و مواردي را كه در راستاي تحقق يك گذار  داشته باشند تا آنچه را كه در عمل مؤثر واقع شده است

مي بي و نقص به نظام جديد بايد بر آنها غلبه بشد عيب .اموزندي،

و انگيزه هاي پنجره واحد يكسان است، اما اين اثرگذار بر اجراي نظامهاي اگر چه اصول

به نظام و سنگاپور و. اي با يكديگر تفاوت دارند طور قابل مالحظه ها در آذربايجان، كلمبيا بلوغ

به سطح يكپارچگي اين نظام ييدليل تفاوت در زمان آغاز اجرا ها متفاوت است كه بخشي از آن

نيا. شدن است و نظام حائز اهميت است كه اين اقتصادها از همتايان خود آموختهتهكن راييها اند

كه ايجاد كرده و سطح توسعهدر انطباق اند جا با محيط مياستيييافتگي .آيند كه در آن به اجرا در

و سنگاپور درس،با وجود اين مي آذربايجان، كلمبيا اجراييبرا. كنند هاي مشتركي را توصيه

و تعهد آميز نظام موفقيت كامالً هاي پنجره واحد، اقتصادها بايد اين مهم را از طريق انگيزه سياسي

و حمايت از حركت،اينبر عالوه. به انجام برساننديقو طي براي تقويت ها در جهت اصالحات



___________________________________________________________�	

و پيش و امور، برخورداري از يك مقام هدايتگر بردن ساليان متعدد و همچنين همكاري ميان دولت

).1 كادر(جامعه تجاري ضروري است

 هاي پنجره واحد تجاري ملل متحد براي ايجاد نظام سازمان هاي توصيه.1 كادر

:كرده استييهاي واحد را شناسا آميز پنجره عوامل كليدي براي اجرايي موفقيت ملل متحدسازمان

 سياسي ارادهـ

 هدايتگرندممرجع قدرتـ

و جامعه تجاريـ  مشاركت دولت

و اهداف شفاف براي طرحـ  ايجاد مرزها

و دسترسي براي كاربرـ  سهولت استفاده

يحقوق توانمندسازي محيطـ

و توصيهـ  المللي هاي بين استانداردها

 موانع احتماليييشناساـ

 الگوهاي مالي مناسب براي نظامـ

و بازاريابياارتباطات، ارتقـ
Source: UN/CEFACT 2005 

 نظام پنجره واحد يك تعهد بلندمدت است.1-4

ميستيببيش از و اين نظام هنوز سال از عمر نظام پنجره واحد سنگاپور تكامل حالدرگذرد

يك نظام. نشده در سراسر جهان وجود داردييحاضر تعداد زيادي پنجره واحد اجرا درحال. است

يك بخش پيچيده از ماشينقياس پنجره واحد، قابل يتعداد زيادي اجزايه داراكاستيآالت با

يك جزء معيوب: متحرك است مسيافكتنها ممكن است برخي.ر خارج شودياست تا كل نظام از

از تعهد دولتي يا منابع مالي يا دارايييطلبانه يا پرهزينه، فاقد سطوح باال ها بيش از حد جاه طرح

ها رويكردي گونه كه در مورد كلمبيا مشاهده شد، برخي دولت همان. مديريتي ضعيف باشند

و يكپارچهد؛گيرن را در پيش مي1افزايشي سازي نهادهاي بيشتر در طول يعني افزودن بر كاركردها

.زمان

و پافشاري استآمدن بر موانع رفتاري مستلزم فائق.2-4  پايداري

يك نظام كاغذي به سمت نظامي الكترونيكي شورك سه مورد مطالعه نشان دادند كه حركت از

و جامعه تجاري كه. است، هر دو،مستلزم ايجاد تغييرات رفتاري در بين كاربران دولتي افرادي

 
1. Incremental Approach 
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يك نظام مبتني بر كاغذ داشتند نگارشعادت به ازدواريبرا بايد،اطالعات در كردن آن اطالعات

ا و ممكن است احساس كنند كه . است برترزمانن روش،يطريق رايانه تحت تعليم قرار گيرند

هاي جديد، از قبيل خريداري گذاري وسو ممكن است نيازمند سرمايه براين، اين تغيير سمت عالوه

و راه رايانه ايانداز ها در. نترنتي باشدياتصاالت عرضه كافي انرژي،توسعه حال براي اقتصادهاي

يك محدوديت جدي باشد رو، مقام مسئول براي اجرا بايد در تأميننيااز. الكتريكي نيز ممكن است

و دسترسي و پيگيرياز،زمان كافي، آموزش .باشد برخوردار صبر

 همكاري با بخش خصوصي ضروري است.3-4

و نيازهاي آن بايد جامعه تجاري بايد كامالً در جهت حركت به سمت نظام پنجره واحد فعاليت كند

افزون. هاي تجاري بايد از مرحله طراحي تا اجرا درگير شوند بنگاه. اي مناسب مديريت شوند گونه به

ازييكلمبيا براي شناسا. بر اين، آنان بايد از فرصت ارائه بازخوردها برخوردار باشند مسائل،

و سنگ و ارزيابي سطوح رضايت استفاده كرد و مثبت ميان دولت اپور براي برقراري روابط آزادانه

.ساخت رسيدگي به سؤاالت فراهم را جهتكاربران نظام پنجره واحد، تجهيزات آنالين 

طر بايدينظام پنجره واحد تجار.4-4  مبناي قانوني ايجاد شودقياز

ازنديهاي پنجره واحد نيازمند تغييراتي در فرآ نظام و بر بسياري هاي ادارات گمركي هستند

بييبرا. هاي ديگر اثرگذارند حوزه و نقص، بايد مبنا حصول به گذاري قانوني برايييعيب

.نظام جديد ايجاد شودياجرا

م و خذĤمنابع

1. UN/CEFACT 2005. 
2. Doing Business database, based on information from local experts. Eighteen have a

single window system that links relevant government agencies electronically, 55 a 
system that does so partially. 

3. UN/CEFACT 2005. 
4. This section is based on Koh Tat Tsen 2010; UNECE 2010; Crown Agents 2012, and 

input from Singapore Customs. 
5. Neo and Long 1994. 
6. All fees, taxes and duties are computed automatically and deducted from the traders’ 

bank accounts. 
7. This section is based on WTO 2011; Crown Agents 2012; Fuentes 2010; Rodriguez 

2011; Ulloa Urritia and Constain 2012; UNECE 2009.
8. Ministerio de Comunicaciones, Republica de Colombia 2008. 



___________________________________________________________��

9. World Bank Group 2013a. 
10. UNDESA 2012. 
11. Customs Committee of the Republic of Azerbaijan. 2007. “Decree of the President of 

Azerbaijan #1925 from February 1, 2007 establishing a State program on development 
of customs system in the Republic of Azerbaijan during 2007–2011." Available at 
http://www.customs.gov.az/ru/abr11.html 

12. Customs Committee of the Republic of Azerbaijan. 2008. “Decree of the President of 
Azerbaijan # 12 from November 11, 2008 
on the implementation of the principle of single window when checking goods and 
methods of transportation crossing the borders of the Republic of Azerbaijan 

13. Mirzoev 2009. 
14. State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan, 2013. 
15. UNECE 2011. 
16. Ahundov, A. “Azerbaijan Customs Extends the Application of the Single Window 

Principal.” Trend, September 12, 2011, http://www.trend.az/capital/business/1930232.html. 
17. Customs Code of the Republic of Azerbaijan. 
18. State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan. 2013. These efforts were 

recognized in the Doing Business 2010 report. 
19. Customs Committee of the Republic of Azerbaijan. 2011. “Decree of the President of 

the Republic of Azerbaijan # 429 from May 23, 2011 on some measures in the area of 
electronic services provided by the government." 

20. UNESCWA 2011. 
 




�	��� �و�� شناسنامه گزارش�� 13685:مسلسلشماره������را�ا

و آذربايجا اجراي پنجره واحد تجاري:عنوان گزارش ندر سنگاپور، كلمبيا

)وكار گروه مطالعات محيط كسب(مطالعات اقتصادي:نام دفتر

 هديه ستايش:مترجم

 سيدامير سياح:ناظر علمي

)نماينده ماهنشان(رضا عبداللهي: متقاضي

 احمد مركزمالميري: ويراستار تخصصي

 ـــــــ:ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه

 پنجره واحد تجاري.1

 وكار محيط كسب.2

 وكار انجام كسب.3

 بانك جهاني.4

 10/3/1393:تاريخ انتشار


