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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی و رتبهبندی موانع و تنگناهای گمرک الکترونیک (مطالعه موردی :گمرکات استان آذربایجان غربی) میباشد .روش
پژوهش کلی مورد استفاده در این پژوهش ،روش توصیفی -همبستگی بوده و از پرسشنامهای که روایی و پایایی آن مورد تایید بوده جهت جمعآوری
دادهها استفاده گردیده است .همچنین روش مورد استفاده برای گردآوری اطالعات کتابخانهای و میدانی است .برای آزمون فرضیهها نیز از از
نرمافزارهای آماری  Lisrelو  SPSSبرای تحلیل دادهها استفاده شده است .آزمون کلموگروف اسمیرنوف پژوهش نرمال بودن دادهها را تائید و تکنیک
تحلیل عاملی و آزمونهای آماری الزم وجود تاثیر بین تمام فرضیهها را تائید کرد .به بیان دیگر نتایج این پژوهش نشان میدهد که عدم وجود
زیرساختهای سختافزاری و نرم افزاری و اینترنت ،عدم آشنایی و آموزش کارکنان و ارباب رجوع به استفاده از گمرگ الکترونیک ،عدم آمادهسازی
زیرساختهای ارتباطی و عدم همکاری سازمان های مجوزدهنده با گمرگ الکترونیک ،عدم عضویت ایران در سازمانهای جهانی تجارت و عدم اجرای
مدیریت ریسک با گمرگ الکترونیک مانع توسعه گمرک الکترونیک میشود.
کلمات کلیدی :گمرک ،گمرک الکترونیک ،موانع توسعه.

کشورها موج

 .1مقدمه

بخشی از تجارت بینالمللی را صادرات کشورها تشکیی

شده است تا ایکن کشکورها ،ابزارهکا و ووامک

موثر در آن را شناسکایی و در جهکت توسکعه صکادرات تکشش

میدهد .در واقع ییی از راههای افزایش حصول ارز خارجی و

نمایند .خدمات گمرکی از ووام موثر در توسعه صادرات کاال

در نتیجه توسعه اقتصادی ،صادرات کاال و خکدمات مکیباشکد.

و خدمات میباشند .در واقع تجارت بینالمللی در جهان بدون

بدون تردید ،توسعه و گسترش صادرات در جهان امکروز و در

استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهکومی نکدارد .گمکره بکه

شرایطی که هر کشور تکشش مکیکنکد سکهب بیشکتری از بکازار

ونوان ییی از اجزای مهب و الینفک تجارت خارجی هر کشور،

خکود سکازد ،ککار سکه و آسکانی نیسکت و

سکیر وکاملین

جهانی را نصکی

مح تماس ،ارتباط و ارائکه االشوکات از جانک

کشورها بیش از گذشته دریافتهاند ککه داشکتن سکهمی از بکازار

تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعم هکای صکادره

یک کشور ،فقط محدود به منکافع مکادی و اقتصکادی بکرای آن

در زمینه امور صادرات و واردات میباشد .اهمیت نقش گمره

کشور نیست ،بلیه به تعبیکر حوکور فرهن کی و سیاسکی نیکز

به حدی است که میکزان سکروت و ککارایی آن بعوکی اوقکات

میباشد .حساسیت و اهمیت صکادرات ککاال و خکدمات بکرای

بهونوان معیاری برای ارزیابی فعالیتهای تجارتهای خکارجی
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هر کشور و یکا حتکی اقتصکاد ککشن آن کشکور در ن کر گرفتکه

حال انجام است .ییی از بخشهای اصلی دولکت الیترونیکک،

میشود .در واقع مهبترین نقش گمره ارتقکا ککارایی فرآینکد

تجارت الیترونیک یا همان  e-commerceاست ککه بکه الکور

صادرات و واردات و تامین و تحلی و آمار و االشوات مربوط

البیعی سازمان گمره ،ییکی از اصکلیترین نقشهکا را در ایکن

به تجارت خارجی کشورها میباشد .به همین دلیک اسکت ککه

زمینه وهدهدار است .بکر همکین اسکاس و منطبک بکا تحکوالت

امروزه معتقدند اتوماسیون گمره ،جز حیاتی هرگونه برنامکه

جهانی ،در گمره ایران هب فعالیتهایی بکرای میکانیزه ککردن

تسهی تجارت میباشد (نباتی شغ و ایمانی .)3131 ،با توجکه

امور در دست اقدام است فعالیتهایی که از اوای دهکه  07بکا

به حجب باالی تجکارت و سکروت فزاینکده معکامشت تجکاری،

اسککتقرار سیسککتب آسککییودا آغککاز شککد ایککن وا ه مخفککف

گمره نیز ناگزیر است متحول گردد ،زیرا که مراجعکهکننکدگان

 Automation for system customs Dataاسکت یعنکی

به گمره به همان سروتی که کاالی خود را میخرنکد و حمک

میانیزه کردن همه دادهها و وملیکات گمرککی .ایکن سیسکتب از
شد و به تدریج در سه فکاز

میکنند ،توقع دارند با همان سروت هب وملیات ترخیص ککاال

سال  07و در گمره مهرآباد نص

در سیستب گمرکی پیش بکرود .بکه وکشوه بکا توجکه بکه هکور

گسترش پیدا کرد .هباکنون حدود  03گمکره از مجمکو 377

تجارت الیترونییی ،امروزه انت ار جامعه تجاری این است ککه

گمرکات ،دفاتر و بازارچههای مرزی به این سیستب مجهز شکده

رویههای گمرکی ،شفاف و قابک پکیشبینکی شکود و تکرخیص

که البتکه ایکن  03گمکره حکدود  39درصکد حجکب معکامشت

کاالها سریع صورت گیرد .از الرفی دولکت انت کار جمکعآوری

گمرکی را انجام میدهنکد .بکا گسکترش سیسکتب آسکییودا ،بکه

درآمدها و اومال موثر مقررات و قوانین صکادرات و واردات را

تدریج سیستبهای میانیزه اداری و مکالی ،قوکایی ،مانیفسکت،
و ارزشگککذاری میککانیزه هککب افککافه شککدند .سککط

دارد .به من ور تامین این انت ارات ،بسکیاری از ادارات گمرککی

کککدین

مبادرت بکه بکازن ری و تجکارت الیترونییکی بکرای پشکتیبانی

پیشرفته این سیستب در دنیا همکان گمکره مجکازی یکا virtul

وملیاتشان استفاده میکنند .در واقع امکروزه رویکههای گمرککی

cutomsاست ،اینیه نیکاز جکدی بکه فوکای فیزییکی وجکود

بدون به کارگیری فنآوری االشوات و ارتباالات برای تجکارت

نداشته باشد و یک بازرگان در منزل خود با استفاده از فنکاوری

جهانی مانع بزرگی محسوب میشکود (نبکاتی شکغ و ایمکانی،

االشوات کاالی خود را ثبکت و ا هکار کنکد و مکدیران هکب از

.)3131

همان راه بر وملیات گمرکی ن ارت کنند .این یک آرمان اسکت
و تا تحق آن فاصله اسکت ،امکا گمکره الیترونیکک اکنکون در
کشورهای بسیاری استقرار یافته و در حال انجام کار است.

 .2مبانی نظری پژوهش

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ،بکه الکور البیعکی و

در این میان ،باید بکه یکک نیتکه توجکه ککرد .معمکوال در

با رشد حجب کارهای جکاری و وملیکات اجرایکی در صکنایع و

کشورهای پیشرفته به بخشهای گوناگون به صکورت جداگانکه

مشاغ مختلف و کمبود وقت ،استفاده از آی تی و آی سی تی

ن اه نمیشود برای مثال ،گمره جزیی از یک پازل اسکت ککه

امری اجتنابناپذیر است .به الوری که بدون بهرهگیری از ایکن

در آن همککه بخشهککای اقتصککادی و تجککاری و ککایف خککود را

فناوری ،انجام امور مختلف با اختشل جدی مواجه خواهد شد.

تعریف شده میبینند و در وین حال به صورت یکک مجمووکه

به همین من ور ،در بیشکتر کشکورهای دنیکا و بکه دنبکال آن در

هماهن

رفتار میکنند تا فعالیتهای تجاری تسکهی شکود .در

کشور ما ،زمینهسازی برای استقرار سیسکتبهای الیترونیکک در

بسیاری از کشورها ،ا هارنامکه صکادرات بکرای کشکور مقصکد
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کس

ا هارنامه واردات هب به شمار میرود و بالعیس ،اما در قکانون

و کار الیترونییی به ادارات گمره امیان میدهکد

تجارت کنونی ما ،در سیستب آسییودای ( ++پشس پشس) تنها

که به الری بهتری نیازهای ذینفعان مشارکتکننکده در تجکارت

تا دریافت شماره وطف ککاال ،اجکازه فعالیکت الیترونیکک داده

و حم و نق بینالمللی را تکامین کننکد .مزایکای کسک وککار

شده و پس از آن معذوریت قانونی هست .برای مثکال ،گمکره

الیترونییی ادارات گمره برای مشتریان وبارت از بهبود سط

با بستن قراردادی با بانک ملی ایران ،از سیستب ییپارچه سیبای

خککدمات و دسترسککی بککه االشوککات و همانککین امیککان تککامین

گمرککی اسکتفاده

و کککار

این بانک برای پرداخکت حقکو و وکوار

نیازهککای تجککار مککورد اوتمککاد اسککت .مزایککای کسکک

میکند و پرداخت الیترونییی مشتریان تا اندازه بسیاری آسکان

الیترونییی ادارات گمره برای اقتصاد ملی مشتم بر افکزایش

شده است.

رقابت تجاری از الری ترخیص سریعتر کاالها ،افزایش درآمکد

مسائ و مشیشت ومده رویههای گمرکی در رابطه بکا فرآینکد

و امنیت و محاف کت مرزهکا مکیباشکد .مزایکای کسک

صادرات وبارتند از:

الیترونییی ادارات گمره بکرای خکود ادارات گمرککی شکام

 -3نیاز بیش از حد به مستندسازی.

وملیات ساده و موثر گمرککات ،ییپکارچ ی بهتکر و اثربخشکی

 -2اتوماسیون انده و استفاده کب از فناوریهای االشوات.

مستمر خدمات از الری اتوماسیون فرآیندهای روزمره و فراهب

 -1فقککدان شککفافیت در نیازمنککدیهککا و الزامککات صککادرات و

ساختن امیان اومال متمرکزتر قوانین و بررسی روایت مقررات

واردات.

است.

 -4رویههای نکاقص و ناککافی بکه ویکره در کنتکرل مبتنکی بکر

و ککار

ولیپور و همیاران ( )3131در پروهش خکود بکا ونکوان
"راهیارهای وملی تحقک گمکره الیترونیکک بکرای افکزایش

بازرسی و ودم کارآیی تینیکهای ارزیابی ریسک.
بیارگیری  ITدر گمره مزایکای زیکادی بکه همکراه دارد.

کارایی و سشمت اداری بکا اسکتفاده از تینولکو ی  "RFIDبکه

رویههای گمره بدون بیارگیری  ITبرای تجارت جهانی مانع

بررسی فوائد استفاده از تینولو ی شناسکایی از راه دور ککاال و

بزرگی محسکوب مکیشکود .بکا اسکتفاده از فنکاوری االشوکات

اشککیا بککا اسککتفاده از امککوای رادیککویی ) (RFIDدر گمککره

میتوان تمامی وملیات ،محاسبات و ن ارتهای گمرککی را بکا

الیترونیکک پرداختنکد و بککه ایکن نتیجکه رسککیدند ککه بکا ارائککه

دقت و سهولت انجام داد و دی ر مشکیلی تحکت ونکوان وکدم

راهیارهایی وملی ن یر استفاده از اورا  ،RFپلمک

دقت و یا تعوی انجام مراح وجود نخواهد داشت .ومدهترین

و بیارگیری ت های  RFدر محف ههای بار ،مخازن ا هارنامکه

مزایککای بیککارگیری فنککاوری االشوککات در گمککره وبارتنککد از

و غیره ،سعی در تطبی این تینولو ی ،بکا وملیکات گمرککی و

ن ارتهای گمرکی با کارآیی بیشتر ،ترخیص کاالها با ککارآیی

فعالیککت افککراد ،ادارات ،شککرکتهککای مککرتبط و فعککال در امککر

بیشتر ،کاربرد ییسان قوانین گمرکی ،جمعآوری بهتکر وایکدات

صادرات و واردات و ترانزیت کاال و  ...خواهد شکد ،ککه ایکن

گمرکی ،تحلی بهتر االشوات ،تهیه با کیفیتتکر آمکار تجکارت

امر ،منجر به افزایش کارآیی سیستب گمرکی و همانکین امنیکت

خارجی و افزایش کیفیت االشوات .مهکبتکرین مزیکت گمکره

تبادالت و تراکنشهکای گمرککی و تحقک گمکره الیترونیکک

الیترونییی برای بازرگانان ،کاهش زمان تلف شده برای صدور

بهونوان بخشی از پییره دولت الیترونیک میشکود و از سکوی

گواهینامه و مجوزها و ترخیص کاال میباشد (کمالی.)3137 ،

دی ر با اومال کنتکرلهکای نامحسکوس گکامی مکوثر در ارتقکا

هوشکمند

سشمت اداری ک سیستب اقتصادی کشور خواهیب داشت.
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گرنیویست و همیاران ( )2732در پروهشکی بکا ونکوان

گکککردآوری شکککد 309 .پرسشکککنامه توزیکککع و  34پرسشکککنامه

"مطالعه گمره الیترونیک شواهدی از رفیتها و مزایای آن در

جمعآوری شد .درصد تقریبی پاسخدهندگان  %47( %21بکدون

بخش خصوصی سوییس" بیان نمودند ککه بکا توسکعه گمکره

در ن ر گرفتن تنها  309دولت ووکو) بکوده اسکت .دو فرفکیه

الیترونیک امیکان تسکهی صکادرات و واردات فکراهب شکده و

اصلی تدوین شد که با انجکام تجزیکه و تحلیک نهکایی هکر دو

تبادل االشوات گمرکی به آسانی میسر میگردد .آنهکا همانکین

فرفیه پذیرفته شدند.

بیان کردند با تبکدی گمکره سکنتی بکه الیترونییکی ردیکابی و
ذخیرهسازی االشوات به آسانی صورت خواهد گرفت.

 .3مدل مفهومی پژوهش و فرضیات

 -3ودم وجود زیر ساختهای سختافزاری و نرمافزاری و

یورسیولی و همیکاران ( ،)2731بکا ونکوان محکرههکا و
موانع موثر بر استفاده از گمره الیترونیک ،یک بررسی جهانی

اینترنت مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

از گمره با استفاده از تینیک تحلی چندمتغیره تحقیقکی ارائکه

 -2ودم آشنایی و آموزش کارکنان و ارباب رجو به استفاده از

کردند .هدف از این پروهش شناخت ووام فعکال یکا وکواملی

گمره الیترونیک مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

است که مانع بهرهبکرداری از سیسکتب وامک هکای الیترونییکی

 -1ودم آمادهسازی زیرساختهای ارتباالی و ودم همیاری

است آن هب با بررسی ن اممند ( .SLR )SLRیک چکارچوب

سازمانهای مجوز دهنده مرتبط با گمره مانع توسعه گمره

ن ری است که برای شناسایی محرهها و موانع بکرای اسکتفاده

الیترونیک میشود.

از دولت الیترونیک توسعه یافته است .سیسکتب وامک گمکره

 -4ودم اجرای مدیریت ریسک مانع توسعه گمره الیترونیک

الیترونیک ،ابزار تحقیک توسکعه داده شکد و دادههکا از الریک

میشود.

پرسشنامهای ککه در جلسکه سکازمان جهکانی گمکره ()WCO

 -5ودم ووویت ایران در سازمانهای جهانی تجارت مانع

شورای سکاالنه ،ککه توسکط حکدود  477دولکت ووکو دارنکد

توسعه گمره الیترونیک میشود.
عدم وجود زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و اینترنت

عدم آشنایی و آموزش کارکنان و ارباب رجوع

موانع توسعه گمرک الکترونیک

عدم آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی
عدم اجرای مدیریت ریسک
عدم عضویت ایران در سازمانهای جهانی تجارت
شکل ( : )1مدل مفهومی پژوهش

 .4روش پژوهش
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این تحقی از ن ر هدف ،کاربردی و از ن ر ماهیت چکون

بهصورت من ب و بسته و براساس الیف پنج گزینهای لییرت از

در این تحقی بکا دریافکت ن کرات کارکنکان گمرککات اسکتان

 3تا  5تن یب شده است .در مقیکاس لییکرت براسکاس مطالعکه

آذربایجان غربی ،ارزیابی و رتبهبندی موانع و تن ناهای توسکعه

متون مشابه ،مصاحبه و مباحثههای تفصیلی با اسکاتید راهنمکا و

گمره الیترونیک مکورد بررسکی قرارگرفتکه اسکت ،لکذا ایکن

مشاور و نیکز براسکاس ن کر متخصصکان و مکدیران ردهبکاالی

تحقی توصیفی -پیمایشی است .در نهایت میتوان بیان کرد که

سازمان موردمطالعه ،آیتبهای موردن ر جهت سنجش هکر بعکد

این تحقی از نو همبسکت ی ،از ن کر هکدف ککاربردی اسکت.

شناسایی ،تحلی و غربال میگردد تکا در نهایکت یکک مقیکاس

جامعه آماری این پکروهش گمرککات اسکتان آذربایجکان غربکی

چندبعدی که روایی آن از ن ر متخصصان ولمی و وملی مکورد

میباشد که تعداد حجب جامعه آماری 071 ،نفر میباشد ککه بکا

تائید بوده است ،توسعه داده شود .در این پروهش برای ارزیابی

استفاده از فرمول کوکران حجب نمونه تعداد افکراد نمونکه249 ،

و رتبهبندی موانکع و تن ناهکای توسکعه گمکره الیترونیکک از

نفر میباشکد .بکرای ارزیکابی و رتبکهبنکدی موانکع و تن ناهکای

روش تحلی واملی تاییدی استفاده خکواهیب ککرد .همانکین از

موجککود از پرسشککنامه محقکک سککاخته بککه تعککداد  27سککوال

نرمافزارهای آماری  lisrelبرای تحلی دادهها اسکتفاده خواهکد

استفادهشده است که سؤاالت براساس متغیرهای شناساییشکده

شد.

تهیککه و تن کیب گردیککده اسککت .در تحقی ک حافککر پرسشککنامه
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امیر فضلی

ارزیابی و رتبهبندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی :گمرکات استان آذربایجان غربی)
جدول ( :)1بار عاملی و مقادیر  tمربوط به متغیرهای تحقیق به همراه مقدار  CRسواالت و آلفای کرونباخ هریک از متغیرها
متغیر

ودم وجود

CR

سواالت

ودم انتخاب سختافزار و نرمافزار مناس

برای هدایت و کنترل کار بکه

زیرساختهای

ونوان مانعی برای پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.

سختافزاری و

ودم قابلیت سازگاری اجزای مختلف سخت افزارهکا بکا هکب بکه ونکوان

نرمافزاری

آلفای کرونباخ

مانعی برای پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.
ودم کارایی باال برای نرمافزارهای پیش بینی شده به ونوان مانعی بکرای

مقادیر استاندارد

T-Values

7/00

37/57

7/07
7/95

7/943

7/00

37/11
37/59

پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.
7/02

ودم استقرار ،ن هداری و پشتیبانی نرمافزارهای مورد استفاده در گمکرگ،

34/39

مانعی برای پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.
ودم آشنایی و

ودم دستیابی به بهرهوری موردن ر در اثر وکدم آشکنایی کامک کارکنکان،

آموزش کارکنان

مانعی برای پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.

و ارباب رجو

ودم ارتقای دانش و مهارت مورد نیاز شکغلی و سکازمانی ،مکانعی بکرای
پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.
ودم انجکام بکه موقکع و دقیک و کایف محولکه کارکنکان غیرحرفکهای و

7/04
7/01
7/03

7/941

7/09

35/93
35/57
37/33

متخصص ،مانعی برای پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.
7443

ودم حس مسئولیتپذیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان ،مکانعی

3/57

برای پیادهسازی گمرگ الیترونیک است.
مانند  backupگرفتن ،بازیابی

ودم آمادهسازی

ودم انتخاب سیستبهای ارتباالی مناس

زیرساختهای

االشوات در گمرگ الیترونیک به ونوان مانعی برای سکروت دسترسکی

ارتباالی و سازمان-

به االشوات مانند میشود.

های مجوزدهنده

ودم سروت زیاد پهنای باند در گمرگکات اسکتان آذربایجکان غربکی بکه

7/93

7/93

39/33

39/71

ونوان مانعی برای سروت دسترسی به االشوات است.
ودم دسترسکی بکه سکایتهکای ابکری بکا االمینکان در گمرگکات اسکتان

7/93

7/975

7/97

30/39

آذربایجان غربی بهونوان مانعی بکرای سکروت دسترسکی بکه االشوکات
است.
وککدم تحویکک کککاال در زمککان و مووککد مککوردن ر بککر حسکک

7/93

فککعف

39/27

زیرساختارهای ارتبکاالی ،بکهونکوان مکانعی بکرای سکروت دسترسکی بکه
االشوات است.
ودم اجرای
مدیریت ریسک

7/00

ودم مدیریت ریسک هوشمند در فرآینکدهای گمرککی بکهونکوان مکانعی

37/77

برای مدیریت ریسک است.
ودم الراحی سامانه جامع امور گمرکی به ونوان مانعی بکرای مکدیریت
ریسک است.
ودم وجود چابیی سازمانی بکه ونکوان مکانعی بکرای مکدیریت ریسکک
است.
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7/21

ناهماهن ی و الوالنی شدن زمان صدور مجوزهای سازمانها بکه ونکوان

4/14

مانعی برای مدیریت ریسک است.
ودم ووویت
ایران در سازمان-

7/79

ودم ووویت ایران در سازمانهای جهانی تجارت به ونوان مانعی بکرای

31/72

توانایی گسترش ،مطابقت با استانداردهای باز تجاری میشود.

های جهانی

ودم استانداردهای  WCOبرای امنیت و تسکهی تجکارت جهکانی بکه

تجارت

ونوان مانعی برای توانایی گسترش ،مطابقت با استانداردهای باز تجاری

7/03

31/71

میشود.
ودم وجود رقابتهای داخلی و بینالمللی برای شرکتهای داخلکی بکه

7/9

7/933

7/07

31/43

ونوان مانعی برای توانایی گسترش ،مطابقت با استانداردهای باز تجکاری
میشود.
ودم حوور ارزان ایران در بازارهای بینالمللی برای شرکتهای داخلکی
به ونوان مانعی برای توانکایی گسکترش ،مطابقکت بکا اسکتانداردهای بکاز
تجاری میشود.

همانین الب جدول شکماره  ،2شکاخصهای برازنکدگی
مدلهای انکدازهگیری متغیرهکای تحقیک مقکادیر قابک قبکولی
داشتند .3بنابراین ،میتوان تطاب پکذیری سکواالت بکا سکازههای
خود را قاب اتیا دانست .یعنی آناکه محقک توسکط سکواالت
پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته اسکت توسکط ایکن ابکزار
محق شده است .لذا روابط بین سازهها یا متغیرهای پنهان قاب
استناد است.

1

χ2/df < 3, RMSEA < 0.08, GFI & NFI & VFI > 0.90,
RMR< 0.05
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جدول ( :)2شاخصهای برازندگی مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق

χ2/df

RMSEA

GFI

NFI

CFI

RMR

موانع پیادهسازی گمرگ الیترونیک

2/377

7/792

7/30

7/31

7/35

7/7003

 .5تجزیه و تحلیل دادهها

مربوط به هریک از متغیرها دارد ،نیز پذیرفته شد .همانکین بکا

وفککعیت نرمککال بککودن توزیککع دادههککا از الریک آزمککون

اسککتفاده از آزمککون بارتلککت و شککاخص  KMOکفایککت نمونککه

کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسکی قکرار گرفکت و سکطو

انتخابی برای تحلی  ،مناس

ارزیابی شد (معادل .)7/311

معنیداری برای همه متغیرها بیشتر از  7/75به دست آمد .لکذا،
فر

صفر این آزمون که داللت بر نرمال بودن توزیع دادههای

مدل  :2مدل ساختاری بررسی موانع پیادهسازی گمرک الکترونیک در حالت استاندارد
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مدل :2مدل ساختاری بررسی موانع پیادهسازی گمرک الکترونیک در حالت معنیداری

جدول ( :)3ضرایب مسیر اثرات کل سازهها و معنیداری پارامترهای برآورد شده برای آزمون فرضیههای تحقیق
ضریب مسیر

فرضیههای مورد مطالعه

 -3ودم وجود زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و اینترنت مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

t-value

نتیجه آزمون

7/55

3/30

تأیید

7/40

9/97

تأیید

7/09

30/92

تأیید

 -4ودم اجرای مدیریت ریسک مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

7/02

30/27

تأیید

 -5ودم ووویت ایران در سازمانهای جهانی تجارت مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

7/10

5/97

تأیید

 -2ودم آشنایی و آموزش کارکنان و ارباب رجو به استفاده از گمره الیترونیک مانع توسعه گمره
الیترونیک می شود.
 -1ودم آماده سازی زیرساختهای ارتباالی و ودم همیاری سازمانهای مجوز دهنده مرتبط با گمره مانع
توسعه گمره الیترونیک میشود.
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جدول ( :)4شاخصهای برازندگی مدل ساختاری
حد مطلوب

مقدار گزارش شده

شاخص

میان ین مجذور پسماندهاRMR

نزدیک به صفر

7/7921

میان ین مجذور پسماندها استاندارد شده SRMR

نزدیک به صفر

7/311

شاخص برازندگی GFI

 7/3و باالتر

7/352

شاخص نرمشده برازندگی ()NFI

 7/3و باالتر

7/375

شاخص نرمنشده برازندگی )(NNFI

 7/3و باالتر

7/379

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

 7/3و باالتر

7/333

شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI

 7/3و باالتر

7/333

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقری RMSEA ،

کمتر از 7/3

7/793

فرفیه اول :ودم وجود زیرساختهای سختافکزاری و نکرم-

درصد در رد فر

ا فزاری و اینترنت مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

مدل) ،باالی  3/37محاسبه شده است که برابر  9/97مکیباشکد.

فری

مسیر اثر ودم وجود زیرساختهای سختافزاری

صفر برای مقادیر باالی  3/37در هر پارامتر

لذا میتوان بیان نمود که فر

صفر با « 35درصد االمینان» رد
مکی-

و نرمافزاری و اینترنکت معکادل  7/55تخمکینزده شکده اسکت.

میشود و با توجه به معنیداری و مثبت بودن این فری

مقدار  tبرای این پارامتر (الب قاوده خطای پکنج درصکد در رد

توان بیان نمود که وکدم آشکنایی و آمکوزش کارکنکان و اربکاب

صفر برای مقادیر باالی  3/37در هر پارامتر مدل) ،باالی

رجو به استفاده از گمره الیترونیک به ونکوان مکانع مکوثر در

 3/37محاسبه شده است که برابر  3/30میباشد .لکذا مکیتکوان

توسعه گمره الیترونیک استان آذربایجان غربی میباشد .نتایج

صفر با « 35درصد االمینان» رد مکیشکود و

این تحقی با نتکایج تحقیقکات ولکیپکور و همیکاران (،)3131

فر

بیان نمود که فر

با توجه به معنیداری و مثبت بودن این فری

راس و همیاران ( )2773و کمالی ( )3137همسو است.

مکیتکوان بیکان

نمود که ودم وجود زیرساختهای سختافزاری و نرمافکزاری

فرفیه سوم :آیا ودم آمادهسازی زیرساختهای ارتباالی و ودم

و اینترنت به ونوان مکانع مکوثر در توسکعه گمکره الیترونیکک

همیاری سازمان های مجوزدهنده با گمره الیترونیکک مکانع

استان آذربایجان غربی میباشکد .نتکایج ایکن تحقیک بکا نتکایج

توسعه گمره الیترونیک میشود.
فری

تحقیقککات الهککی و حسککنزاده ( ،)3195زار ( )3137همسککو

مسیر اثر ودم آمادهسازی زیرساختهای ارتبکاالی

است.

و ودم همیاری سازمانهای مجوزدهنده با گمکره الیترونیکک

فرفیه دوم  :ودم آشنایی و آموزش کارکنان و ارباب رجو به

معادل  7/09تخمینزده شده است .مقکدار  tبکرای ایکن پکارامتر

ا ستفاده از گمره الیترونیک مانع توسعه گمکره الیترونیکک

(الب قاوده خطای پنج درصد در رد فر

صفر بکرای مقکادیر

میشود.

باالی  3/37در هر پارامتر مدل) ،باالی  3/37محاسبه شده است

فری

که برابر  30/92میباشد .لذا میتوان بیان نمود که فکر

مسیر اثر ودم آشنایی و آموزش کارکنان و اربکاب

صکفر

رجو به استفاده از گمره الیترونیک معادل  7/40تخمکینزده

با « 35درصد االمینان» رد میشود و با توجکه بکه معنکیداری و

شده است .مقدار  tبرای این پارامتر (الب قاوکده خطکای پکنج

میتوان بیان نمود که ودم آمکادهسکازی

مثبت بودن این فری
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زیرسککاختهککای ارتبککاالی و وککدم همیککاری سککازمانهککای

میباشد .نتایج این تحقی با نتایج تحقیقات ولیپور و همیاران

مجوزدهنده با گمره الیترونیک به ونوان مانع موثر در توسکعه

( ،)3131راس و همیاران ( )2773همسو است.

گمره الیترونیک استان آذربایجان غربی میباشکد .نتکایج ایکن
تحقی با نتایج تحقیقات کمالی ( ،)3137صکنایعی و همیکاران

 .6بحث و نتیجهگیری

استفاده از فناوری االشوات و سیستب الیترونیک ییکی از

( ،)3133ولیپور و همیاران ( )3131همسو است.
فرفککیه چهککارم  :وککدم اجککرای مککدیریت ریسککک بککا گمککره

موثرترین روشهای تجارت و فعالیت در سازمانهای دولتکی و

الیترونیک مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

خصوصی مانند گمرگ میباشکد ،ییکی از مکوارد مهمیککه در

فری

پیادهسازی سیستب الیترونیک کاربرد فراوانی دارد انتخاب نرم-

مسیر اثر ودم اجرای مدیریت ریسکک بکا گمکره

افزار مناس

الیترونیک معادل  7/02تخمینزده شده است .مقدار  tبرای این

میباشد .تعداد کمکی از سکازمانها بکه خصکو

صکفر بکرای

سازمانهای کوچک و متوسط منابع مالی یا مهارت فنکی مکورد

مقادیر باالی  3/37در هر پارامتر مکدل) ،بکاالی  3/37محاسکبه

نیاز برای الراحکی سیسکتبهای تجکاری و پیایکده امکروزی را

شده است که برابر  30/27میباشد .لذا میتوان بیکان نمکود ککه

دارند .این بدان معناست که بیشتر برنامههای کاربردی تجکارت

صفر با « 35درصد االمینان» رد میشکود و بکا توجکه بکه

الیترونییی با استفاده از سختافزار تجکارت الیترونیکک نکرم-

میتوان بیان نمود که وکدم

افزار ،سرویسهای میزبانی و مهارت تولید ارائکه شکده توسکط

اجرای مدیریت ریسک با گمکره الیترونیکک بکه ونکوان مکانع

تولیککدکننککدگان خککاری از سککازمان ایجککاد مککیشککوند .سیسککتب

موثر در توسعه گمره الیترونیک استان آذربایجان غربکی مکی-

الیترونیک جنبه اصلی تولید برنامه کاربردی تجارت الیترونیک

باشد .نتایج این تحقی با نتایج تحقیقات ولکیپکور و همیکاران

مربوط به انتخاب و مدیریت این تولیدکنندگان و نرمافزارهکای

( ،)3131راس و همیککاران ( ،)2773گرنیویسککت و همیککاران

ارائه شده از سوی آنها است .بنابراین به مدیران ارشد و میکانی

پارامتر (الب قاوده خطای پنج درصد در رد فر

فر

معنیداری و مثبت بودن این فری

زیرسکاختهکای

( ،)2732یورسیولی و همیاران ( )2731همسو است.

در گمرگ پیشنهاد میشکود ککه در خصکو

فرفیه پنجب  :آیا ودم ووویت ایران در سازمانهکای جهکانی

نرمافزاری و سختافزاری موارد زیر را مدن ر داشته باشند:

تجارت مانع توسعه گمره الیترونیک میشود.

 -3امنیت نرمافزار :ییی از مهبترین شاخصههای انتخاب یکک

مسیر اثر وکدم ووکویت ایکران در سکازمانهکای

نرمافزار خوب امنیت نرمافزار است .نرمافزاری را انتخاب کنید

جهانی تجارت معادل  7/10تخمینزده شده است .مقدار  tبرای

که دارای مجوزهای الزم در این زمینه باشد .بکا رییکت مجکوز

صکفر

معتبر ،شکما مطمکئن خواهیکد شکد ککه شکرکتی متخصکص بکا

برای مقکادیر بکاالی  3/37در هکر پکارامتر مکدل) ،بکاالی 3/37

استانداردهای روز جهانی نرمافزار مورد ن کر را تسکت ککرده و

محاسبه شده است که برابر  5/97میباشکد .لکذا مکیتکوان بیکان

این منجر به اخذ گواهی امنیت شده اسکت .اگکر بکه گواهینامکه

صفر با « 35درصد االمینکان» رد مکیشکود و بکا

ارائه شده مشکیوه شکدید حتمکا آن را اسکتعشم نماییکد تکا از

فری

این پارامتر (الب قاوده خطای پنج درصکد در رد فکر

نمود که فر

توجه به معنیداری و مثبت بودن این فری

صحت آن االمینان حاص کنید .فمنا توصیه اکید میشود اگر

میتوان بیان نمود

که ودم ووویت ایران در سازمانهای جهانی تجارت به ونوان

softwareانتخککابی شککما تحککت شککبیه کککار میکنککد ،حتمککا

مانع موثر در توسعه گمره الیترونیک استان آذربایجکان غربکی

نرمافزاری را انتخاب نمایید که از پروتیک  SSLبکرای امنیکت
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شبیه پشتیبانی نماید .فمنا ،سکطو دسترسکی را نیکز بررسکی

در تدوین این بندها میتواند بسیار راه شا باشد .بهرهگیکری از

نمایید .سطو دسترسی باید در سط االشوات ،فرمها ،دکمهها

حقو دانان آگاه و متخصص بسیاری که در کشور وجود دارند،

دسترسی جز بهجز وجود داشته باشد.

امری شایسته و بایسته اسکت .در کنکار اسکتفاده وافکی از متکون

 -2ییپارچ ی تمامی زیرسیستبهای : ERامروزه نرمافزارهای

اسشمی مرتبط ،مدن ر قرار دادن تجارب کشورهای دی کر نیکز

جزیکره منسکو شکدهاند و سیسککتبهای  ERPجکای آنهککا را

بسیار مفید و راه شا خواهد بود.

گرفتهاند .شما باید به دنبال یک محصول ییپارچه باشید .بکرای

 -2فمانت اجرایی انجام فعالیت :موفو دی ر که کمتر مورد

این موفکو دقیقکا مشکخص کنیکد چکه واحکدهایی از الریک

توجه قرار گرفته ،فکمانتهای اجرایکی مناسکبی اسکت ککه در

نرمافککزار بایککد بککا هککب مککرتبط باشککند و آن را بککرای الککرا و

فمن اصولی که برای هر سازمان تهیکه میشکود ،بایکد مطکر
شود تا سازمان مورد اشاره به اجرای مناس

کارشناس نرمافزار توفی دهید تا بتوانید بهترین اسکتفاده را از
رفیت نرمافزار ببرید .ییپارچکه بکودن نرمافکزار از بسکیاری از

آن بپردازد .فقکدان

فمانت اجرایی برای مواد قانونی ،ارزش ماده قانونی را تا حکد

دوبارهکاریها جلوگیری میکند و کلیه االشوات شکما در یکک

توصیههای اخشقی تنزل میدهد.

پای اه داده ذخیره میگردد بنابراین فقط یکک سکرور میتوانکد

 -1دولت الیترونیکک :مکورد دی کری ککه از امکور پایکهای بکه

کلیه نیازهای شما را پاسخ و باشد.

حساب خواهد آمد ،موفو استقرار دولت الیترونیک است .با

 -1تحکت وب بکودن ) : (Full Web-baseامکروزه ککاربران

اینیه اقدامات قاب توجهی از جمله پیشخوان خکدمات دولکت

تمای دارند بدون نیاز به نص  ،از نرمافکزار ککاربردی اسکتفاده

در این زمینه صورت گرفته است ،لیین الزم است برای تسریع

نمایند .این نیاز میتواند با قابلیت تحت وب بکودن امیانپکذیر

و تیمی استقرار کام دولت الیترونیک گامهای نهایی برداشته

شود .وشوه بر مورد ذکرشده تحکت وب بکودن ایکن امیکان را

شود .ییی از ووام کاهش سروت فرآینکد تجکارت و افکزایش

فراهب میکند که از هکر میکانی بتکوان (دورککاری) از نرمافکزار

وقفه برای زمان تکرخیص ککاال در امکر واردات و صکادرات در

استفاده نمود و این امر خدمتدهی را بهشدت افزایش میدهد.

ایران ،بوروکراسی بیش از اندازه در سیستب گمره کشور بکوده

در حال حافر بسیاری از شرکتها و سکازمانهکای ایرانکی بکا

است .سازمان و نهادهای متعددی در امر تکرخیص ککاال نقکش

داشتن وب سایتهای مدرن متاسفانه به دلی ودم داشتن دانش

دارند و تا زمانی که این سازمانها مجکوز الزم را صکادر نیننکد

کافی و همانین کارمند یا کاربر دانشور و از همه مهبتکر وکدم

گمره نمیتواند کاال را ترخیص نماید .همکین امکر در پکارهای

سازمانها ایکن وبسکایتهکا بعوکا

مواقع نخستین مانع در برابر کوتاه ککردن زمکان تکرخیص ککاال

قابلیت یک بروشکور الیترونییکی و یکا شناسکنامه الیترونییکی

خواهد بود .گرچه نمیتوان از لزوم بسکیاری از مجوزهکا بکرای

شرکت را داشته و نهایتا در اختیار واحدهکای روابکط ومکومی

صادرات و واردات چشبپوشی کرد .اما آناه ککه واردکننکدگان

میباشند .گمرگات استان آذربایجان غربی نیز از این امر مسکتثنا

و صادرکنندگان را در مبادی گمرکی دچکار مشکی مکیسکازد،

نیسککت .بنککابراین پیشککنهاد مککیشککود کککه در گمرگککات اسککتان

ناهماهن ی و الوالنی شدن زمکان صکدور ایکن گونکه مجوزهکا

آذربایجان غربی:

است .با توجه بکه کارهکای بسکیاری ککه در ایکن زمینکه انجکام

 -3از متخصصان و کارکنان مجرب اسکتفاده شکود :اسکتفاده از

پذیرفته است ولی همانان نیاز به داشتن سکامانهای بکا حکداق

افراد متخصص و مجرب ،بدون در ن ر گرفتن سکلیقه سیاسکی

ریسک به من ور پوشش بکی نقکص و یکا ککب نقکص وملیکات

آشنایی خود مدیران اغل
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مدیریت زنجیره ارزش

گمرگی به چشب مکیخکورد .بنکابراین بکرای رفکع چکالشهکا و

افزایش فعالیتهای برونمرزی و فعالیتهای بینالمللی حکاکی

خطرات فو  ،در سازمانی مانند گمره این سیاست در راستای

از هور و گسترش روابط جهانی است .این روابکط بکه ونکوان

تسهی و توسعه تجارت بکا اجکرای پنجکره واحکد تجکاری در

ییی از شرایط تعیینکننده جامعکه معاصکر در سراسکر دنیکا در

محورهای زیر اجرا خواهد شد.

حال گسترش است .جهانی شدن در وین حال هب ولت اسکت

گمره در قال

میشککود

و هب معلول ،به ونوان مثال بخش اقتصادی جهانی شدن که هب

ریسککک چیککزی اسککت کککه اتفککا میافتککد و موجک

خروجی غیرقاب پیشبینی و غیرمنت ره بوجود آید .بکا در ن کر

تأثیر میگذارد و هب تأثیر میپکذیرد .یکک بحکث اصکلی آن در

داشتن این نیته که این خروجی ممیکن اسکت تکاثیر مثبکت یکا

بخش تجارت جهانی و افزایش حجب مبادالت تجکاری اسکت.

منفی داشته باشد .تاثیر مثبت یکک فرصکت و تکاثیر منفکی یکک

الککی پنجککاه سککال اخیککر حجککب مبککادالت تجککارت  32برابککر و

تهدید میباشد .همان الور ککه یکک احتمکال از وقکو ریسکک

صادرات کاالهای صنعتی  21برابر شده اسکت .زمکان وملیکات

وجود دارد ،وقو دقی آن ناشکناخته اسکت امکا در محکدودهی

تجاری به سروت رو به کاهش است و تجارت بکدون کاغکذ و

پرو ه قرار میگیرد .به همین دلی وجود مدیریت ریسکهکا در

الیترونییی با سروت بسیار زیکادی رو بکه گسکترش میباشکد.

نباشکد

اکنون از الریک بسکتر اینترنتکی یکا تبکادل الیترونییکی دادههکا

هنوز تواف وامه از اینیه مدریت ریسک در متد چابکک مکورد

( )EDIکه روی شبیههای خصوصی بنا شده کاال سفارش داده

نیاز است صورت ن رفته است .این باوث شده است ککه اکثکرا

میشود ،از الری کارت اوتباری مبلک آن پرداخکت میشکود و

بر این باور باشند که مدیریت ریسک در یک مدل تیراری بکی

توسط شرکتهای پست سریع ،ککاال در یکک زمکان کوتکاه بکه

ربط مکیباشکد .بعوکیها از ایکن ن کرش پیکروی میکننکد ککه

مقصد آن ارسال میگردد .رقابت در سط جهانی افزایش یافته،

ریسکها تا زمانی که اهر نشکدهانکد را در ن کر ن یرنکد و در

دی ر در دنیا انحصار معنی نمیدهکد و حک انتخکاب خریکدار

صورت پدیدار شدن در پیشرفت اسپرینت البیعی آنها مدیریت

گسترش پیدا کرده است .در بخش گمکره ،اخیکرا در اجکشس

خواهند شد .تینیکهکای مکدیریت پکرو ه سکنتی بایکد وقکو

سازمان جهانی گمره ،بکرای افکزایش امنیکت از یکک الکرف و

یک محیط چابک وجود ممین اسکت بکه ن کر مناسک

ریسک را برای مدیریت و کنترل ریسکها در ن ر ب یرند .ایکن

کاهش موانع از جان

فروری است که ریسکهای ثبت شده در دسترس تکیب باشکد

که کنترلها را صرفا به هن ام ورود اومال نیکرده بلیکه آنهکا را

به گونهای که با مشارکت اووا قاب کنترل و مدیریت باشد .در

کاهش میدهند و در وو

کشورهایی که قصد صدور کاال بکه

هر مشقات اسپرینت ،ریسکهای ثبت شده باید با االشواتی که

این کشورها را دارند مسئولیت کنترلکی بیشکتری در مبکدی پیکدا

در الول هر اسپرینت به دست میآید مرور و به روز گردد .این

میکنند یعنی برای نزدیکک ککردن دو هکدف متوکاد کنتکرل و

روش مدیریت ریسک یک بخش جداییناپذیر از پرو ه چابک

سروت ،بررسیها به گمره ورودی محدود نشکده و گمرککات

میشود.

صدوری نیز مسئولیت جدیدی پیکدا میکننکد .بکرای حوکور و

بنابراین پیشنهادات کاربردی زیر ارائه میگردد:

وارد شدن در بازار باید مقررات هماهن ی بین کشورها برقکرار

 -3الراحی سامانه جامع امور گمرکی

گردد .به همین من ور قطعنامهای حاوی چندین کنوانسکیون بکا

 -2مدیریت ریسک هوشمند در فرآیندهای گمرکی

نککام «امنیککت و تسککهی در زنجیککره ورفککه کککاال و در تجککارت
جهانی» به تصوی
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دی ر ،کشورهای پیشرفته مطکر کردنکد

رسیده است .همانین ،الی نیب قرن گذشته
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تأسککیس منککاال آزاد تجککاری گونککاگون در سککط منطقککهای،

براساس تعریف  WTOتجارت الیترونییی وبارت است از هر

اتحادیککههای اقتصککادی و گمرکککی ،ان یزههککای مهمککی بککرای

شی تجارت که دو الرف به جای تماس فیزییی از تجهیکزات

بازاریابی و تولید برونمرزی بودهاند .در مناال آزاد و همانکین

الیترونییککی اسککتفاده نماینککد .تجککارت الیترونییککی شککام

در اتحادیههای گمرکی ،تجارت کشورهای ووو با تعرفه صفر

تجهیزات ،استانداردها ،قوانین ،شبیهها ،پروتی ها و برنامههای

انجام میشود .این مناال در اکثر نقاط دنیا در حال شکی گیری

کاربردی میگردد.

هسککتند بککویره در اروپککا ،منککاال آزاد تجککاری و اتحادیککههای
گمرکی (که در حالت اخیر یک تعرفه خارجی مشکتره وجکود
دارد و تعرفههای داخلی لغو شده است) تا حکد زیکادی تولیکد
برونمکرزی و بطکور کلکی سکرمایهگذاری مسکتقیب خکارجی را
تقویت کردهاند .برآورده شده است که در چهارچوب معاهدات
و پیمانهای منطقهای ،تجارت رو به افکزایش میباشکد .از ایکن
ن ر تا سال  2775تحوالت مهمی در سط دنیا به وقو خواهد
پیوست یعنی تشیی اتحادیه اروپا که یک زمانی آرزوی دست
نیافتنی به ن ر میرسید اکنون به پول واحد هب دست پیدا کرده
است تعداد اووا فعلی آن  35کشور بوده و تا سال آینکده 37
کشور دی ر به آن میپیوندنکد و جمعکا تعکداد اووکا اتحادیکه
اروپا به  25کشور خواهد رسید .همینالکور نفتکا و مرکورسکور
در آمرییای شمالی و آمرییای التین ییکی میشکوند .اتحادیکه
آفریقا هب همینطور است آن هب در حکال بکزرگ شکدن اسکت
یعنی حجب مبادالت تجاری داخ هر منطقه و اتحادیه به دلیک
صکرفهجویی در مقیککاس رو بککه گسککترش میباشککد .دی ککر هککر
کشوری بطور مستق نمیتواند تصمیب ب یرد ییسری مقکررات
خا

خود را اومال نماید برای اینیه سازمانهای بکینالمللکی

متعددی در این زمینه نقش دارند و بکه من کور ییسانسکازی و
وحدت رویه ،مقررات وفع میکنند و کشکورهای ووکو ایکن
سازمانها وکنوانسیونها ملزم بکه اجکرای مقکررات واحکد آنهکا
میباشند .هر کشوری باید برای مبادالت و ارتباالات بینالمللی
خود زبان مشتره و اسکتاندارد مشکتره بکا بقیکه داشکته باشکد
تدوین و الراحی زبکان مشکتره در دنیکا توسکط سکازمانهکای
بینالمللی انجام میشود تا کشورها بتوانند از آن اسکتفاده کننکد.
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Abstract
The main objective of this research is to assess the potential of electronic telecommunication (the study of
the Customs Agency of the West Azarbaijan). The research method used in this research is descriptivecorrelational method and a questionnaire whose validity and reliability were approved were used to collect
data. Also, the method used to collect library and field information. To test the hypotheses, covariance
matrix analysis and multi-index multi-indicator model have also been used and Lisrel statistical software has
been used for data analysis. The Kolmogorov-Smirnov test confirms the normalization of data and confirms
the factor analysis technique and the necessary statistical tests of the effect of all the hypotheses. In other
words, the results of this study indicate that the lack of hardware and software infrastructure and Internet,
lack of familiarity and training of employees and clients to use electronic devices, lack of preparation of
communication infrastructure and non-cooperation of licensing organizations with electronic devices, nonmembership of Iran in global trade organizations and failure to implement risk management with electronic
barriers. Development of electronic customs.
Key words: customs, electronic customs, development barriers
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