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 بسمه تعالی

 

 

 :پیشگفتار

محیطسازمان چالشهایامروزیدر المللیبا بین داخلیو پیچیده و متغیر ایهایبسیار  هایعدیده

هاووظایف،انتظارارائهخدماتازجملهشفافیتوپاسخگوییبیشتر،منابعمالیمحدود،افزایشفعالیت

درمحیطپویاومتغیرکنونی.باکیفیتوسریعمواجهاند؛لذادنیایامروز،عصرتحوالتپیوستهاست

یکبرنامهراهبردیبهمنظوربهترینابزاربرایحضوریآگاهانهدراینمیدانمتالطم،برخورداریاز

 .باشدهایسازماندرراستایآنوتعیینمقصدومسیرسازمانمیهماهنگنمودنکلیهفعالیت

پرسرعت رشد و تجاری کاالهای نوع ارزشو افزایشحجم نظیر تجارتخارجی تحوالتحوزه

نکهفناوریاطالعاتوارتباطاتوتکنولوژیپیشرفتهکنترلکاال مونهایازاینتغییراتمستمرتنها

باشدانتظاراتبهحقصاحبانکاالرابرایارائهخدماتسریع،کمهزینهوباحداقلاسنادرابههمراهمی

برآوردهنمودناینانتظاراتمستلزمبهروزبودنقوانینومقررات،اصالحمستمرفرآیندهاو.داشتهاست

انجاماینامورنیازمندبکارگیریتکنولوژیاطالعاتوارتباطاتوباشدوتوانمندسازیکارکنانمی

آید فراهم تغییرات با هماهنگی امکان تا است پذیر انعطاف چابکو یکساختار از .برخورداری

هانیازمندداشتنعالوهبرآنکاهشاثراتتغییراتمحیطیوحرکتدرراستایچشماندازواستراتژی

.ستراتژیکاستیکبرنامهمدونا

سیاستهایاقتصادی معظمرهبریو توسطمقام مقاومتیابالغشده راستایسیاستهایاقتصاد در

ضرورتتغییراتیبنیادیندرکلیهوجوهسازمانیوبهتغییـراتمحیطیگستـردهدولتیازدهموباعنایت

ناپذیرمینموداجتناب شدهابالغدرچارچوبایرانگمرکجمهوریاسالمیاینامرباعثشدکه.

.سندراهبردیاقدامنمایدتدوینتوسطوزارتاموراقتصادیودارایینسبتبه

وزیراموراقتصادیوداراییابالغ41/1/4111مورخ411441کهبراساسنامهشمارهسندراهبـردی

.باشدمیواهـدافکمیهابرایاولینبارمشتملبـرشاخصشده
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 نمودنکلیهامید همسو با استبتواند آتیسازمان جایگاه افقو ترسیمکننده استاینسندمهمکه

بهحرکتسازماندرمسیررشدوتعالیشتاب،حولچشماندازواهداف،سازمانهایهاوفعالیتبرنامه

اجرایبهموقعانباهمراهیوهمدلیسازمانی،دستاندرکارانوکلیهمدیرانوکارکنبیشتریدادهوبا

شـتعایـهپروژه سـریفشده مدارـق،وشمندـه،ازمانیچابکـاهد و،پاسخگو،مقتدر،انون روزآمد

.دانشمحورباشیم



 مسعود کرباسیان                                                                                                        

 معاون وریر امور ا تصادی و دارایی                                                                                                          

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانئیس کل ر و                                                                                                           
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 : مقدمه 

اولویت تبیین و رهبری معظم مقام سوی از مقاومتی اقتصاد سیاستهای ابالغ وزارتهای راهبردی

ازگیریبهرهاموراقتصادیوداراییالگوییراپیشرویگمرکجمهوریاسالمیایرانقراردادهکهبا

 .انتبیینوتصویبگرددراهبردیواهدافکالنسازمهایآنهااولویت

هایرسیدنبهایناهدافبلندمدتمنوطبهتعیینشاخصوتدویناهدافکمیومتناسبباآنبرنامه

هایاقدامسندگیریازخروجیطرحبابهرهکهاینمهمباشدتحتعنواناقداماتراهبردیمیعملیاتی

ارز خود در بهبود نقاطقابل شناسایی قبلی، یابیراهبردی اساسمدل بر  ،EFQMهایصورتگرفته

سازمانوباتالشوهایمطالعاتصورتگرفتهدرقالبطرحجامعگمرکنوینوهمچنینسیاست

.شورایمعاونینسازمانبهتصویبرسیدهاستجلساتتدوینودرتشریکمساعیجمعی

می ضمیمه یک و فصل دو بر مشتمل سند انداز،این چشم مأموریت، نخست فصل در که باشد

چالش منشوراخالقی، اهدافراهبردی، آمده.ا.هایگمرکوراهبردهایگمرکجبیانیهارزشها، ا

یمباشدکهدرراستایسندراهبردیتنظامی.ا.فصلدومشاملبرنامهعملیاتیچهارسالهگمرکج.است

41اقدامراهبردیبرایتحقق 13دراینفصلبرنامهعملیاتیچهارسالهسازماندرقالب.گردیدهاست

هدفکمیآمدهاستوبرایهراقدامراهبردیبرنامهزمانبندیومسئولاجرامشخصشدهاستو

.رددهایتعریفشدهاهدافموردنظرمحققگامیداستبااجرایصحیحوبهموقعپروژه

هـایاقتصاد،سیـاست4141درافقمیایرانچشماندازجمهوریاسال)ضمیمهنیزشاملاسنادپشتیبان

استـاهمقـاومتی، سـداف گمـراتژیک جهانی ـازمان سال(WCO)رک در ،1441-1446های

.باشدمی...(واستانداردهایبینالمللیدرزمینهتسهیلامورگمرکی
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 گمرک جمهوری اسالمی ایران
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 ا.ا.یت گمرک  مأمور بیانیه

 

که جامعه و دولت حقوق حافظ و کشور اقتصادی مرزبان بعنوان حاکمیتی، است سازمانی ا.ا.ج گمرک

از مندی بهره با مرتبط، مقررات سایر و گمرکی المللی بینهایکنوانسیون گمرکی، امور قانون براساس

با مؤثر گرایی هم و تعامل و ریسک مدیریت نوین،هایفناوری کارآمد، و متعهد انسانیهایسرمایه

 و نموده اقدام مطلوب گمرکی خدمات ارائه به نسبت گمرکی المللی بین و ای منطقه همجوارهایسازمان

 .نماید می ایفا کشور تجاری و اقتصادی کالن سازی تصمیم در مؤثرینقش

با.ا.ج گمرک کنترل رابطه مطلوب تنظیم با و پذیری، مسئولیت و شفافیت درستکاری، به اعتقاد ا

امین و کشور اقتصادی فعاالن حامی عنوان به تجاری؛ سازی روان الزامات با امنیتی استانداردهای

4.نماید می وظیفه انجام کنترلی ضوابط اعمال در دولتیهایدستگاه

 

 ا.ا.  گمرک اندار چشا
و سازمانی اراده و عزم پرتو در و متعال خداوند به اتکال با 1404 افق در ایران اسالمی جمهوری گمرک

و ارآمدـک و متعهد انسانیهایایهـسرم نوآور، و خالق ساختاری از مندی بهره با و مدبرانه ریزی برنامه

:است سازمانی نوین،هایفناوری
 » محور دانه و رورآمد ،)مدار مشتری( پاسخگو مقتدر، مدار،  انون هوشمند، چابک، «

 

:است برخوردار زیرهایویژگی از ا.ا.ج گمرک انداز چشم این افق در

1تجارتفرامرزیهایدرشاخص(خاورمیانهوشمالآفریقا)MENAازجایگاهاولمنطقهبرخوردار-4

های سیاست کالن سازی تصمیم در مؤثر نقش دارای و باال المللی بین و ملی جایگاه از برخوردار -1

کشور بازرگانی واقتصادی 

 و ریسک مدیریت اعمال با و جهانی استانداردهای با منطبق بهینه، گمرکی خدمات دهنده ارائه -1

 کارآمد نوینهایفناوری ازگیریبهره        

 گمرکی المللی بین و همجوارهایسازمان با سازنده تعامل دارای -1

متعهد و توانمند انسانیهایسرمایه از برخوردار-1

 1برخوردارازمحیطیامنوباثباتبرایتجارتخارجیکشور  -6

 

                                                           
.پاراگرافدومدربیانیهماموریتسازماندرویرایشجدیداضافهگردیدهاست -4

.ادرویرایشجدیداضافهگردیدهاست.ا.اینبندبعنوانیکیازویژگیهایچشماندازگمرکج-1  

.ادرویرایشجدیداضافهگردیدهاست.ا.اینبندبعنوانیکیازویژگیهایچشماندازگمرکج-1  
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 4:  ا.ا.گمرک  های  اررش

4- درستکاری 

1- اسالمیهایارزش و ای حرفه اخالق انسانی، کرامترعایت 

1- ساالری شایسته 

1- مداری مشتری و تعالی به تعهد 

 مداری قانون -1

6- ،مناسب رسانی اطالع و شفافیت پاسخگویی 

 

 :درستکاری .6

افزایشتجارت درحال پیچیدگی و شدن جهانی شتابنده روند علیرغم تا تالشهستند گمرکاتدر

پیششرطمهمیبرایکارکردمناسبگمرکاتدرستکاری،.کارآئیخودراافزایشدهندبینالملل،

ارتباطبامفیدواقعمیشودکههمراهباراهبردهایکارادراصالحاتدرگمرکاتتنهابهشرطی.است

 .تعهدبهاجرایآنباشددرستکاریو

کهدرهشتادویکمینوهشتادودومیناجالسشوراتصویب،4111جوالی3مورخ«اعالمیهآروشا»

بهقبولقوانی جهتتشویقاعضایخود خواستوارادهسازمانجهانیگمرکرا نحاکمبرگردید،

نشانداددرستکاریو اجرایمؤثرآنها برایارزیابی. دبیرخانهسازمانجهانیگمرکاسنادکاریرا

اثربخشیگمرکاتفراهممیآوردودرهمینرابطهمرکزمستندسازیدرستکاریگمرکاترادرسال

.تأسیسکردهاست1444



اسالمیهای  اررش و ای حرفه اقالق انسانی، رعایت کرامت .2
نیروی،وسرمایهاصلیومهمهرتشکیالتیناپذیراستانکارهاامروزهنقشوجایگاهانساندرسازمان

ازآنجائیکهانسانتحتتاثیرباورهاواعتقاداتملیودینیعملمیکند،لذادراین.انسانیآناست

استکهسازمانهاییارزشهاوفرهنگملیودینیموردتوجهقرارگرفتهوهدف،شناساییشاخصبین

درک اینشناختو با بتواند سازمان تا کرامتانسانیراهنمایینماید درکصحیحنسبتبه در را

                                                           
.تقلیلیافتهاستمورد6درویرایشجدیدبهموردبودهاست41کهقبالًارزشهایحاکمبرسازمانواصول-1 
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.امنمایدحاصلشدهوبابرنامهریزیوهدفگذاری،نسبتبهصیانتازکرامتانسانیدرسازماناقد

بطوریکهخداوندمتعالازجملهموهبتهاییکهدرخلقت.دارایحقکرامتند،پسازحقحیاتهاانسان

سازمانتوانندهامیمدیریت،بهرفتاردرآوردنآنبالذا.است«کرامتانسانی»انسانبهاوعطافرمود

خودراازمیاناقیانوسمواجوصخرهسنگهایعظیمناآرامی،سالمبهساحلنجاتیابهمقصدهدایت

.کنند

رعایتعدالتوانصاف،،وفاداریبدونالزامبهمواردیهمچونهارعایتاخالقحرفهایدرسازمان

وتکریماربابرجوعمیسرپذیریمسئولیتوصادقبودن،کارکناناحترامبه،هاواحترامنسبتبهارزش

کلیهارزشهایسعیمیکنندبودهوپایبندبهاخالقحرفهایوفنیا.ا.جکارمندانگمرکوباشدمین

 .نمایندنسبتبهمراجعینوهمچنیننسبتبهخودشاناعمالرااینتکریمونمودهاسالمیرارعایت

  شایسته ساالری .9

حقیقتبهکارگیریفردمناسبدرحرفهمناسببراساستجربه،علمودیگرموازینشایستهساالریدر

در.تعریفشدهاستوبهعبارتیسپردنکاربهکاردان،شایستهساالریاحترامبهانسانیتخویشتناست

چـه.روبهروستهاییشایستهساالریبایدبهایننکتهتوجهشودکهشغلیانقشموردنظرباچهچالش

از.بهخوبیازعهدهتصدیآنبرآینـدتوانندمیمهارتیهایاقتضائاتیداردوچهافرادیباکدامقابلیت

وبررسیگرددکهاستعداداکتسـابچـهشدهفردیاافرادموردنظرشناساییهایسویدیگربایدقابلیت

همـواردفـوقونظـربـهحساسـیتشـغلیباتوجهبـا.ا.جگمرکدراینراستا.راداراهستندهاییقابلیت

بهایـناصـلاهمیـتوهاستترینشایستهسازمانیآنهموارهنیازمندانتخابوانتصابهایپستفراوان

  .زیادیدادهاست

 

  تعهد به تعالی و مشتری مداری .4

دستیابیبهتعالی.وابعادسازمانیاستهازمینهیبهبوددرهمههایتعالیسازماندرگروجهتگیری

سرآمدیوتعالیسازماننیازمندبلوغسازمانیدر.سازماندراغلبمواردنیازمندتغییرمبنایفکریاست

فرآیندیوسازمانی مطلوبمشتریاستهایخلقارزش،مداریمشتریواستسهسطحفردی، در.

سازمان بسیاریاز مشتریمداریتوجه عصریکه ها بهخود چگونگیتامینرا است، معطوفکرده

تحلیلرضایتمشتری.آیدمیتولیدیوخدماتیبهشمارهایعمدهسازمانهایرضایتمشتریازچالش
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می سازمانتواند سویموفقیتبیشتر راهیبه باشدها گمرکج. کیفیتدر خدماتبا مطابق.ا.ارائه ا

استاندارد مدلهای و کیفیت مدیریت المللی بین های  قبیل از جهانی شده 1ISO 9001پذیرفته

 EFQMو
پذیر6 می مدلصورت این که د ها پایه مشارکت1بر رهبری، مشتری، بر تمرکز اصل

ها،کارکنان،رویکردفرآیندی،رویکردسیستمیبرمدیریت،بهبودمستمر،تصمیمگیریبرمبنایواقعیت

کنندگان تأمین با طرفه دو و گمرکجباشدمیارتباطسودمند کیفیترا.ا.و خدماتبا ارایه نیز  ا

.خودقراردادهاستهایبرنامهریزیبراساسایناصول،سرلوحهاقداماتو

 

   انون مداری .1

بهمنظورحلمشکالتمردم وضعکرده روحقانونبرایخدمتبهمردماستوقانونگذار،قانونرا

.است در اجرایقوانینبهطورعادالنه قانونمداریحفظو از سازمانمقصود جوامعو رعایتها و

باشدمیافراد حقوقهمه درآن بنابراین،جامعهایقانونمداروقانونگرامحسوبمیشودکهقوانین.

رترینافراددرجامعهپذی کامالًرعایتشوندوهمهآحادجامعهدربرابرقانونمساویورهبرانآنقانون

بعنواناولینوپایهایتریناصلوقانونمداریبهعنوانیکارزشتلقیشدها.ا.جدرگمرک.باشند

 درگمرک.باشدمیمدنظر بازرگانیهمواره مقرراتگمرکیو قوانینو به عنوانا.ا.جالتزام به که

.محسوبمیگرددهامهمترینشاخصجزءباشدمیبازرگانیدولتهایفعالیتسازمانمجری

  

 مناسبشفافیت و اطالع رسانی  ،پاسخگویی .1

وسـازیشـفافومـبهممبارزهبـافسـاداداریخـروجازفضـایهاییکیازمؤثرترینوکاراترینشیوه

کمـکشـایانیبـهبهبـودسـازیشـفافاطالعرسـانیو.باشدمیروشنساختنمحیطوساختارسازمان

آنرابهعنوانیکیازاصولمهمسازماندرنظـرگرفتـها.ا.جفضایکسبوکارمینماید،لذاگمرک

.است

 

  

                                                           
5
. International Organization For Standardization 

6
. European Foundation For Quality Management 
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 راهبردی گمرک جمهوری اسالمی ایران  اهدار

 
همسوییباسیاستهایاقتصادمقاومتیواهدافوراهبردهایوزارتاموراقتصادیودارائیدر -

 بهبودوضعیتاقتصادیکشوروایجادنظاماقتصادیکارآمدجهت

 اقتصادیومالیکشورهایمشارکتفعالدرتنظیمسیاست -

 داخلیونهادهایبینالمللیدرجهتروانسازیتجاریهایتعاملمؤثرباسازمان -

 سازیجهتافزایشسرمایهگذاریداخلیوخارجیزمینه -

 تالشدرجهتبهبودمحیطکسبوکار -

 حمایتازتولیداتملی -

 .حفاظتازسالمتوامنیتجامعه -
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 چاله های گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 

 چالشهای برون سارمانی( الف

 جهانیشدنفرآیندتجارت

 افزایشجرائمسازمانیافته

 افزایشتجارتکاالهایتقلبی

 تعاملباگمرکاتولزومارتقاءپاسخدهیکیفیبههایطرف)عمومیهایخواستارتقاءسطح

(نیازهایروزافزونمربوطه

 حوزهفاواوکاربردهایمرتبطجهتتعاملدرمقیاسمنطقهایوبینالمللیهایزیرساخت

 هاتیرگیروابطسیاسیباکشورهایغربیوتداومبرخیتحریم

 ومتعاملدراموربازرگانیوگمرکیگذارسیاستتعددمراکزومراجع

 سیاستگذاری مرحله گمرکدر مؤثر حضور عواملهایعدم بخشبازرگانیو مربوطبه

تجاریمرتبط

 فرهنگیناشیازسودجوییغیرقانونیبرخیمتعاملینهایچالش

 صادرهبرایگمرکهایدستورالعمل،هابخشنامهحجمباالوبعضاًمتناقض

 گسترشقاچاقکاالوموادمخدربهلحاظسازمانیافتهترشدنجرائم

 ناشیازدرجهآمادگیالکترونیکیکشورهایچالش

 تشخیصهویتواقعیفعالاقتصادیهایناکارآمدینظام

 حقالعملکاران،سازماننایافتگیتجار

 الکترونیکفرآیندتوسعهتجارتهایعدمتوازنوناهنجاری

 فرهنگیدرزمینهفرارمالیاتیوعدمپرداختحقوقورودیقانونیهایناهنجاری

 مشکالتناشیازقانونمبارزهباقاچاقکاالوارز

 ممنوعیتورودگذاریجهتحقوقوعوارضورودی،عدمثباتووحدترویهدرسیاست

 هایتجاریکاالهاومحدودیت

 حوزهتعاملباسازمانهایبینالمللیهایچالش 

 حوزهتعاملباسازمانهایداخلیهایچالش 
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 درون سارمانی های  چاله( ب

 ساختاروضوابطومقرراتمربوطههایچالش 

 حوزهمنابعانسانیهایچالش 

 فـحهایالشـچ المللیوانداردهایبینـرخیاستـایتبـودجهترعـراییموجـرآیندهایاجـوزه

 هامعاهدهنامه

 فناوریاطالعاتوارتباطاتهایچالش 

 مبارزهبافساداداریهایچالش 

 هاوپروژههاچالشتأمینمنابعمالیاجرایبرنامه 

 هاعدمتناسبظرفیتهایچالش 
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 :ا .ا.های گمرک  راهبرد
 

 کشور توانثروتآفرینیافزایش-4راهبرد

 مالیپایداردولتوکاهشاتکابودجهدولتبهدرآمدنفتیتامین-1راهبرد

مشارکتفعالومؤثردرسیاستگذاریوقانونگذاری-1راهبرد

 سالمتوشفافیتمالیواداری،انضباطتقویت-1راهبرد

 افزاییدرونسازمانیوهمکاریفراسازمانیهمارتقاء-1راهبرد

 هایمدیریتیوعملیاتیسامانهسازییکپارچهوایجاد-6راهبرد

 انسانیوسازمانیهایهدفمندسرمایهتوسعه-3راهبرد



 افزایه توان ثروت آفرینی کشور  - 6راهبرد 
 بهبود محیم کسب و کار  -6-6

ازمهمترینعواملمؤثربرمحیطجمهویاسالمیایرانبهویژهگمرکیوداراییاقتصاداموروزارت

ک ـل،دهستنارـکسبو بذا میرود بهبـانتظار محیطکـا کـود الخصـعلارـسبو زمینـی هـوصدر

افزایش،افزایشتوانتولیداتداخلی،رشدصادراتغیرنفتی،رشدبهرهوریتجارتفرامرزیشاهد

.افزایشتوانثروتآفرینیکشورباشیمنهایتاگذاریوانگیزهسرمایه


 قصوصی در ا تصاد های  ه قصوصی و افزایه سها بنگاهتوسعه بخ-2-6

بنگاه افزایشسهم بخشخصوصیو راستایتوسعه اقتصادهایدر گمرکجمهوری،خصوصیدر

سازیتجارتوحمایتجدیازبنگاههایتولیدیعلیالخصوصبنگاههایباروانبایداسالمیایران

تالشجهتثباتآنهاوافزایشکیفیتقوانینومقرراتوضمنابهاینامراهتمامورزد،صادراتمحور

همچنین.قداماتقابلذکراینحوزههستندتجاریازجملهاافزایشدسترسیبهاطالعاتکاملوشفاف

قانونمدیریتخدماتکشوریواحصاءفعالیتهایقابلواگذاریبهبخش11باتشکیلکارگروهماده

رتوسعهبخشخصوصیوافزایشسهمبنگاههایخصوصیدراقتصادنقشایفاغیردولتیمیتواند

کرد
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 تامین مالی پایدار دولت و کاهه اتکاء بودجه دولت به درآمد نفتی  - 2راهبرد 

 

لذاالزماستبرای،نهپایدارونهمطلوب،تکیهدولتبرتأمینمالیمبتنیبردرآمدهاینفتینهکافیست

روش مالیدولتاز تأمین اینروشهای از برخی شود استفاده متنوعی وظایفها حیطه گمرکدر

نقشگمرکدراخذدرآمدهایگمرکی.استکهبایددرآنفعاالنهعملکندجمهوریاسالمیایران

نیستوگمرک ارزشگذاریصحیحبتواندمیبهعنوانسومینمنبعدرآمددولتبرکسیپوشیده ا

 .کاالهایوارداتیوجلوگیریازتخلفاتگمرکینقشسازندهخودراایفاءنماید

 

 مشارکت فعال و مؤثر در سیاست گذاری و  انون گذاری   - 9راهبرد 

 تصمیا ساری کارشناسانه و مشارکتی  -6-9

ازنظرمحتواییوهمازنظرظاهریوقوانینبایدبهگونهایباشدکههمهاسیاستنویسپیشتهیه

 :باشدهامابایددارایاینویژگیهایتصمیمسازی.جذابومؤثرباشد

 صحیحوکاملمسأله،تعریفوشناختدقیق -

 بررسیوترسیمآثاروپیامدهایتصمیم -

 بررسیتاریخچهتصمیموتصمیماتقبلی -

 انتحلیلذینفعانوسنجشعواقبتصمیمبرآن -

 هابررسیطیفگستردهومتنوعیازگزینه -

 قانونیوسایرموارد،نیرویانسانی،منابعمالیهایتحلیلامکاناتومحدودیت -

 رویکردمشارکتیدرتصمیمسازی -

 مختلفودوریازتعصبهایبررسیدیدگاه -

 شمولتصمیمبهحداکثرجامعههدف -

 بررسیماندگاریتصمیمواستحکاممبانیآن -

 هماهنگیباسایرتصمیماتبهویژهاسنادباالدستی -


 مشارکت فعال در تصمیا گیری  -2-9

گیری تصمیم مجامع جلسات در حضور به صرفاً نباید ایران اسالمی مشارکتگمرکجمهوری

ایرانرادرجلساتتبدیلبهیکنمایندگانگمرکجمهوریاسالمی،زیرهایویژگی.محدودشود

 :حرفهایوتصمیمسازکشورخواهدکرد،عضوجدی

 پیشآمادگیقبلازجلسهازجملهکسباطالعاتازمراجعمختلف -

 تعاملمؤثربااعضایجلسه -
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 غیردولتیوشبکهخبرگانهایتشکل،ازنظراتنهادهایصنفیداشتناطالعکافی -

 پیگیریمصوباتقبلی -

 اظهارنظرهایمسئوالنه -



 سالمت و شفافیت مالی و اداری  ،تقویت انضبا   - 4راهبرد 

 سالمت و شفافیت -6-4

:مؤثریبرداردهایهایزیرگامردرمحوگمرکجمهوریاسالمیایرانانتظارمیرود

 دقیقومنطبقبرواقعیات،شفافهایارائهگزارش -

 ایجادسهولتدردسترسیبهاطالعات -

 ایجادسهولتدرتحلیلاطالعاتبهمنظورکشفجرائموتخلفات -

 حفظامنیتشغلیهمکارانمنتقد -

 رسیدگیسریعومناسببهتخلفاتوجرائممالی -

 مالیهایصحتوجامعیتنظارت،دقت،سرعت -

 آگاهسازیذینفعانوامکانپیگیریحقوقایشان -

 تمالیکاهشامکاندستکاریدراطالعاتومستندا -

 کاهشامکانسوءاستفادهازاختیاراتمدیریتیوشغلی -

 نظارتالکترونیکیهایاستفادهازسامانه -

 اطالعرسانیسریعودقیقبهمراجعذیربط -

 استقرارسیستمپیگیریمطالباتوحقوقذینفعان -

 

 اداری  -انضبا  مالی  -2-4

 میرود ایـرکجمهـگمانتظار ـوریاسالمی ران مجمـعنبه عینحـوعـوان در ایمنضبطو الـه

.مؤثریبرداردهایانضباطآفریندرمحورهایزیرگام

 دراجرایآنهایکسانوجلوگیریازاعمالسلیقههایاستانداردسازیوایجادرویه -

 انطباقاقداماتباقوانینومقرراتواصولواستانداردهایپذیرفتهشدهمالیواداری -

 گوبودنومسئولیتپذیردرقبالاقداماتونتایجپاسخ -

 استقرارنظاممدیریتعملکردوارزیابیجامعاقدامات -
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 ارتقاء ها افزایی درون سارمانی و همکاری فراسارمانی   -  1راهبرد 

 ها افزایی درون سارمانی -6-1

.ازمسیراینمواردمحققخواهدشدسازمانیهمافزاییدرون

عالوهبردغدغهگمرکجمهوریاسالمیایرانداشتندغدغهنسبتبهعملکردتماماعضای -

 تعالیخود

 برونودرونسازمانیمخربهایپرهیزازرقابت -

یکدیگروتسهیمتجاربدرونسازمانیهایواستفادهازظرفیتهابهاشتراکگذاشتنظرفیت -

 سازمانیواطالعاتی،انسانیهایسرمایه،قابلیتها،ومنابع

 اطالعاتیوهماهنگیبینآنهاوبهاشتراکگذاریاطالعاتهایمعمارییکپارچهسامانه -

 ومتعهدماندنبهخانواده(خانواده)ازیککل(عضوی)پنداشتنخودبهعنوانجزیی -


 همکاری فراسارمانی -2-1

درککنندکهوظایفگمرکجمهوریاسالمیهمکاریفراسازمانیبهاینمعناستکهتماممدیران

دراینراستامحورهای.همجوار،مردمیوبینالمللیمیسرنیستهایایرانبدونتعاملبادیگرسازمان

 :زیربایددردستورکارکارکنانگمرکجمهوریاسالمیایرانباشد

 همکارهایتعاملمثبتوهمافزاباسایردستگاه -

 جامعهونهادهایمردمیتعاملمثبتبا -

 تعاملمؤثربانهادهایبینالمللی -



 مدیریتی و عملیاتی های  ایجاد و یکپارچه ساری سامانه - 1راهبرد 

توانمندسازاطالعاتیوهایگمرکجمهوریاسالمیایرانبایدخودرابهفناوریروزبهویژهفناوری

.عملیاتیومدیریتیباشدهایاقداماتبایدسامانهارتباطیمجهزکنندومبنایتصمیماتو

مقاومت با سازمانیروبروخواهدبودوعدمتطابقتوانفنینیرویهایبدیهیاستاینتغییرهمواره

شرایطجدید با ساخت،انسانی زیر وجود عدم و فاوا حوزه اعتبار و محدودیتبودجه ارتباطیهای

اطالعاتیمدیریتیوهایسامانهاستفادهازامامدیرانبایدخودرامتعهدبهمطمئندراینمسیروجوددارد

 .عملیاتیبکنند

 راستا این سامانهایجاددر های هوشمندتحتوب سیستم،و عملکردهای داشبوردهایومدیریت

.اصلیسازمانگمرکخواهدبودهایاولویتمدیریتی
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 انسانی و سارمانی های  توسعه هدفمند سرمایه  - 7راهبرد 

زهوـاانگیـب،دـوانمنـانیتـرویانسـنینـارداشتـزمدراختیـمستلیـهقبلـانـگشـشایـهویتـاماولـتم

ها.مشارکتجوست حوزه ،مدیرانتمام را اینمنبعکلیدیبایدخود توسعه موظفبه هایسرمایه)

 :اینمحورعبارتندازهایاهماولویت.بدانند(انسانی

 :اجرایبرنامهتوسعهسرمایهانسانیدرمشاغلراهبردیوعملیاتیازجمله -

آموزش - برگزاری های مهارتتخصصی و دانش افزایش و روزآمدسازی برای هدفمند و

 کارکنانودردوسطحبلندمدتوکوتاهمدت

 استقرارنظاممدیریتعملکردوشایستهساالری -

 بهرهمندیکارکنانازحداکثرمزایایقانونی -

 اجرایطرحپرورشمدیرانفرداوجانشینپروری -

 تقویتنظاممشارکتکارکناندرارائهراهکارهاونظرات -

فرهنگکاریمبتنیبرخدم - محوریتباپاسخگو،سرعت،سالمت،تگذاریصادقانهایجاد

 رکنانمنافعملیوتقویتتعهدسازمانیدربینکا
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 دوم فصل

 

 برنامه عملیاتی چهارساله 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران 
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 ا.ا.اهدار کمی گمرک  

 

  وضعیت موجود  شاقص  راهبرد
 اهدار کمی  اهدار کمی سالیانه

32  39  34  31  31  

  افزایه توان ثروت آفرینی.6

  

کاهش زمان 

 ترخیص کاال در 

 های واردات  رویه

 و

  صادرات 

 
 

 

 
 روز 62: واردات 

 
 

 

62 
 

 

 
4 
 
 

 

3 
 

 

6 
 

 

1 
 

 

 
 روز واردات 1

 
 
 

   
 
7 

 روز
 
 
 

 
6  

 روز
 
 

1 
 روز
 

4 
 ساعت

 

6  
 ساعت

 

 روز 7: صادرات 
 
 
 

 
 

 ساعت صادرات 6
 
 

کاهش هزینه 
ترخیص کاال در 

واردات و های  رویه
 صادرات

 دالر 662واردات 
 
 دالر 171صادرات 

 (فوتی62برای کانتینر)

662 
 

171 

611 
 

172 

612 
 

121 

621 
 

122 

622 
 

112 

هزینه ترخیص کاالهای 
 62وارداتی در پایان سال 

دالر و صادراتی  622معادل 
 دالر 112معادل 

کاهش اسناد  
گمرکی در 

های صادرات و  رویه
  واردات

  سند 12واردات 
  سند 7صادرات 

12  
7  

8  
2  

7  
1  

2  
4  

1  
3  

تعداد اسناد گمرکی در پایان 
سند  1در رویه واردات  62سال 

 سند 3در رویه صادرات 

اجرای مدل مجازی 
پنجره واحد تجاری 

  فرامرزی

زیرساختارتباطی%14
    ارتباطفرایندی%14

122% 
  

 

بهبود شاخص 
  لجستیک گمرک

 41 22 71 62 133 133رتبه 

در گمرکات دنیا  41کسب رتبه 
  62سال تا 

 

افزایش برون  
سپاری  خدمات 

  گمرکی

درصدخدمات 61
انبارداری وباسکول  

  پرتونگاری% 1و 

61% 31% 41% 11% 21% 

 ،واگذاری امور انبارداری
 ،GPS پلمب، ،ازبینیبباسکول، 

تعیین ارزش، فناوری اطالعات و 
 پرتونگاری

افزایش رضایتمندی 
گیرندگان از  خدمت

  گمرکات

22%  22%  23%  22%  28%  72%  

افزایش میزان رضایتمندی در 
 72درصد به  22از   62سال 

  درصد
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 وضعیت موجود شاقص راهبرد
 اهدار کمی سالیانه

 اهدار کمی
32 39 34 31 31 

تامین مالی پایدار . 2

دولت و کاهه اتکا 

بودجه دولت به درآمد 

 نفتی

تحقق در 

آمدهای 

 شده بینی پیش

22% 66% 444% 444% 444% 444% 
افزایش سهم درآمدهای گمرکی و تحقق 

 درآمدهای پیش بینی شده

 

 

 وضعیت موجود شاقص راهبرد
 اهدار کمی سالیانه

 اهدار کمی
32 39 34 31 31 

مشارکت فعال و مؤثر .9

در سیاست گذاری و 

  انون گذاری

 قانون و مقررات

 (بازنگری شده)

قانون  امورگمرکی 

  ...و 1362مصوب 
 مستمر مستمر مستمر مستمر

 افزایش شفافیت و کارآمدی

 (بازنگری  آن )قانون امور گمرکی  

 

 وضعیت موجود شاقص راهبرد
 اهدار کمی سالیانه

 اهدار کمی
32 39 34 31 31 

سالمت   ،تقویت انضبا .4

 و شفافیت مالی و اداری

ارتقاء سالمت 

اداری و 

 کاهش تخلفات

 احصاء نقاط آسیب

 پذیر
62% 42% 22% 82% 122% 

 حذف کلیه  نقاط احصاء شده

 (درصد 62در هر سال ) 

رتبه شاخص 

  اداراک فساد
* * * * * 

امور گمرکی از دیدگاه افزایش سالمت 

 خدمت گیرندگان 

  پس از انجام خود ارزیابی بر اساس بیانیه آروشا اعداد مشخص خواهد شد*

 

 

 شاقص راهبرد
وضعیت 

 موجود

 کمی سالیانه اهدار
 اهدار کمی

32 39 34 31 31 

ارتقاء ها افزایی .1

درون سارمانی و 

 همکاری فراسارمانی

ای هتوافقنامه تعداد  

 دو یا چند جانبه 

 بین المللیمنطقه ای و

 46 37 33 67 62 توافق نامه
ی بین المللی به ها  نامهوافقافزایش تعداد ت

 مورد 46حداقل 

 مه باوافقناتعدادت

 کشورهای همسایه
 6 8 2 4 6 توافق نامه

به  کشورهمسایه 11 باها  نامهوافقافزایش تعداد ت

 مورد 6میزان 

تعداد دروازه مشترک  

 با کشورهای همسایه

تفاهم نامه 

 دروازه مشترک
2 6 4 2 2 

به  62افزایش تعداد دروازه مشترک  تا پایان سال

 دروازه 2

تعداد تفاهم نامه با 

 همجوار های  سازمان
 16 6 7 1 3 سه تفاهم نامه

تفاهم نامه 16به ها  افزایش تعداد تفاهم نامه

 همکاری

 منظور از توافقنامه عبارت است از موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم همکاری*
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 وضعیت موجود شاقص راهبرد
 اهدار کمی سالیانه

 اهدار کمی
32 39 34 31 31 

 ساری ایجاد و یکپارچه.1

های مدیریتی و  سامانه

 عملیاتی

سامانه استقرار 

جامع یکپارچه امور 

 گمرکی

 استقرارسیستم در تمامی گمرکات 122% 21% 11% 41% 32% 32%

افزایش نسبت 

تعداد 

از های  اظهارنامه

راه دور به کل 

 اظهارنامه ها

61% 61% 81% 122% 122% 122% 
تا (ترانزیت ،صادرات ،واردات) اظهارها % 122

 از راه دور انجام شود 64سال 

افزایش تعداد اسناد 

الکترونیکی ضمیمه 

به کل  اظهار نامه

 اسناد

 عدد 7 7 7 7 4 - -

 

 

 وضعیت موجود شاقص راهبرد
 اهدار کمی سالیانه

 اهدار کمی
32 39 34 31 31 

توسعه هدفمند .7

های انسانی  سرمایه

 و سارمانی

افزایش رضایت 

 کارکنان
 72 21 22 11 42 درصد 42

 72افزایش رضایت کارکنان با تحقق 

 62درصدی تا سال 

بهبود امتیاز 

شاخص های 

عمومی ارزیابی 

 عملکرد

- - 812 622 1222 1222 
بهبود امتیاز شاخص های عمومی ارزیابی 

 62در سال  1222عملکرد با کسب امتیاز 
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 ا دامات راهبردی 

هبندیبودج،وپروژهایتحتعنواناقداماتراهبردیبازمانبندیهاهدفکمیطرحبرایتحققهر

.جداولزیرآمدهاستدرهاآنومسئولتعیینشدهکهعناوین

و بهبود شاقص های لجستیک صادرات  ،واردات های  هزینه و اسناد ترقیص کاال در رویه ،کاهه رمان: هدر کمی

 6931در پایان سال 

 مسئول راهبردی ا دامات

 معاونت فنی و امور گمرکی استاندارد سازی فرآیندها بر اساس استانداردهای بین المللی و کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو

 معاونت توسعه مدیریت و منابع کشورفعال های کنترلی نامحسوس پیشرفته در گمرکات  تامین و بکارگیری دستگاه

 و ارتباطات دفتر فناوری  اطالعات اجرای مدل مجازی پنجره واحد تجاری 
 

 

 

 گمرکیهای  فعالیتافزایه برون سپاری : هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

و طراحی سازو کارهای جذاب برای  شناسایی فرآیندهای اولویت دار برای واگذاری

 مشارکت بخش خصوصی
 منابعمعاونت توسعه مدیریت و 

 

 رضایت مندی قدمت گیرندگان ار گمرکاتافزایه : هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل اجرای طرح جامع سنجش رضایت و شناسایی نقاط قابل بهبود و اقدام برای اصالح

 و امور بین المللمعاونت برنامه ریزی  (AEO)راه اندازی سیستم فعاالن اقتصادی مجاز 
 

 

 شده بینی پیهافزایه سها  درآمدهای گمرکی و  تحقق درآمدهای : هدر کمی 

  مسئول  ا دامات راهبردی

  معاونت فنی وامور گمرکی در کلیه گمرکات کشور  TSCاصالح نظام ارزش گذاری و راه اندازی سیستم 

  فناوری اطالعات و ارتباطاتدفتر   درآمدهای گمرکی راه اندازی سیستم متمرکز وصول
 

 

 افزایه شفافیت و کارآمدی  انون امور گمرکی: هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 معاونت فنی و امور گمرکی اصالح قانون  امور گمرکی  و آیین نامه اجرایی آن

 معاونت فنی و امور گمرکی ارزهمکاری در اصالح قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کاال و 

 معاونت فنی و امور گمرکی هشت رقمی به یازده رقمی HSافزایش ترجمه یاد داشت های توضیحی و 
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 کاهه تخلفات گمرکی و ارتقاء سالمت اداری: هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 های فساد و حذف آنها احصاء گلوگاه
دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و 

 پاسخگویی به شکایات

  ترویج درستکاری بر اساس بیانیه آروشاارزیابی و 
دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و 

 پاسخگویی به شکایات
 

 

 ت بین المللافزایه تعامال: هدر کمی 

  مسئول  ا دامات راهبردی

  معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل و امضاء تفاهم نامه  همکاری با کشورهای هدف المللی بین  شرکت فعال در اجالس

 

 مشترک با کشورهای همسایههای  افزایه تعداد درواره: هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل مشترک  مرزی با کشورهای همسایه راه اندازی دروازه

 

 افزایه همکاری با سارمانهای همجوار: هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 معاونت فنی و امور گمرکی های همجوار امضاء تفاهم نامه همکاری با سازمان

 

 

 ( ICCS) استقرار سیستا یکپارچه امور گمرکی: هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات تدوین استراتژی فناوری اطالعات سیستم یکپارچه گمرکی

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات طراحی و اجرای مدیریت ریسک هوشمند محور

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات راه اندازی سامانه هوشمند ورود و خروج کاال 

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه سامانه هوشمند ترانزیت

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه سامانه قضایی

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات راه اندازی سامانه بازبینی و وصول مطالبات

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ......و ها ی مکانیزه نظیر مسافری، بن بیمه راه اندازی سایر سیستم

و پیاده سازی و مرکز داده ها  های محلی و گسترده های شبکه توسعه و بهبود زیرساخت

 امنیتی ساختارهای
 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ها و استقرار نظام پردازش متمرکز یکپارچگی سیستم
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 ار راه دور به کل اظهارنامه هاهای  تعداد اظهارنامهافزایه نسبت :هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات (واردات، صادرات و ترانزیت) راه اندازی سامانه اظهار از راه دور 

 

 افزایه تعداد اسناد الکترونیکی ضمیمه اظهارنامه به کل اسناد :هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات راه اندازی سیستم تبادل الکترونیکی اسناد

 

 افزایه رضایت کارکنان :هدر کمی 

 مسئول ا دامات راهبردی

 معاونت توسعه مدیریت و منابع تدوین راهبرد یکپارچه منابع انسانی

 معاونت توسعه مدیریت و منابع اداری و مالی تکمیل سیستم جامع  توسعه و

 بین المللمعاونت برنامه ریزی و امور  مورد نظر سازمان جهانی گمرک منطقه ایالکترونیکی و راه اندازی مرکز آموزش 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع ، توزیع، پروژه نقل و انتقال و جبران خدمت کارکنانء اصالح نظام و فرایند جذب ، حفظ، ارتقا

 راه اندازی نظام مدیریت عملکرد 
دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی 

 به شکایات 

 

 عملکردبهبود امتیار شاقص های عمومی ارریابی : در کمی ه

 مسئول ینظاداریا اا دامات راهبرد

 ا .ا.شورای تحول اداری گمرک  پیاده سازی کامل بسته اجرایی نقشه راه اصالح نظام اداری

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات پیاده سازی کامل بسته اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک 
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 ضمائا  
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 : منابع و مستندات 

 :6414چشا اندار جمهوری اسالمی ایران در افق  ( 6

بااتکالبهقدرتالیزالالهیودرپرتوایمانوعزمملیوکوششبرنامهریزیشدهومدبرانهجمعیودر

توسعهیافتهوباواصولقانوناساسی،درچشماندازبیستساله،ایرانکشوریاستهامسیرتحققآرمان

جایگاهاولاقتصادی،علمیوفناوریدرسطحمنطقه،باهویتاسالمیوانقالبی،الهـامبخـشدرجهـان

جامعهایرانیدرافقاینچشماندازچنینویژگیهایی.بینالمللاسالموباتعاملسازندهوموثردرروابط

:خواهدداشت

هنگی،جغرافیاییوتاریخیخودومتکیبهاصولاخالقیوارزشهایتوسعهیافته،متناسببامقتضیاتفر

مشـروع،حفـظهـایمردمسـاالریدینـی،عـدالتاجتمـاعی،آزادی:اسالمی،ملیوانقالبیوباتأکیدبر

وبهرهمندازامنیتاجتماعیوقضایی،برخوردارازدانشپیشرفته،توانادرتولیدهاکرامتوحقوقانسان

امـن،مسـتقلومقتـدربـا.اوری،متکیبرسهمبرترمنابعانسانیوسرمایهاجتماعیدرتولیـدملـیعلموفن

سازماندفاعیمبتنیبربازدارندگیهمهجانبهوپیوستگیمردموحکومت،برخـوردارازسـالمت،رفـاه،

انوادهوبـهدورازبرابر،توزیعمناسبدرآمد،نهادمستحکمخـهایامنیتغذایی،تأمیناجتماعی،فرصت

.فقر،فسادوتبعیضوبهرهمندازمحیطزیستمطلوب

فعال،مسئولیتپذیر،ایثارگر،مؤمن،رضایتمند،برخوردارازوجـدانکـاری،انضـباط،روحیـهتعـاون

.وسازگاریاجتماعی،متعهدبهانقالبونظاماسالمیوشکوفاییایرانومفتخربهایرانیبودن

آسـیایمیانـه،:شامل)هجایگاهاولاقتصادی،علمیوفرهنگیدرسطحآسیایجنوبغربیدستیافتنب

باتأکیدبرجنبشنرمافزاریوتولیدعلم،رشـدپـرشـتابومسـتمر(قفقاز،خاورمیانهوکشورهایهمسایه

.رسیدنبهاشتغالکاملاقتصادی،ارتقاءنسبیسطحدرآمدسرانهو

درجهاناسالمباتحکیمالگـویمـردمسـاالریدینـی،توسـعهکارآمـد،جامعـهالهامبخش،فعالوموثر

اخالقی،نواندیشیوپویاییفکریواجتماعی،تأثیرگذاربرهمگراییاسالمیومنطقهایبراسـاستعـالی

دارایتعاملسازندهوموثرباجهانبراساساصولعزت،حکمتو(ره)امامخمینیهایاسالمیواندیشه

 حتمصل
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 ا تصاد مقاومتی های  سیاست (2

شاخص بهبود و پویا رشد تأمین هدف با های چشمیمقاومتاقتصاد سند اهداف به دستیابی اندازو

سیاستبیست مولد،ساله، فرصتساز، انعطافپذیر، رویکردیجهادی، با مقاومتی اقتصاد هایکلی

  :گرددگراابالغمیزا،پیشرووبروندرون

هایانسانیوعلمیکشوربهمنظورسازیکلیهامکاناتومنابعمالیوسرمایهتأمینشرایطوفعال -4

فعالیت بهحداکثررساندنمشارکتآحادجامعهدر تسهیلوتوسعهکارآفرینیو هایاقتصادیبا

  .مدومتوسطدرآهایجمعیوتأکیدبرارتقاءدرآمدونقشطبقاتکمهمکاریقتشوی

پیاده -1 دانشبنیان، اقتصاد ملیپیشتازی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازی

نوآوریبهمنظورارتقاءجایگاهجهانیکشوروافزایشسهمتولیدوصادراتمحصوالتوخدمات

  .هبنیاندرمنطقبنیانودستیابیبهرتبهاولاقتصاددانشدانش

بهره -1 قراردادنرشد تقویتِمحور توانمندسازینیرویکار، تقویتعواملتولید، با اقتصاد وریدر

استانرقابت بستررقابتبینمناطقو ایجاد قابلیتپذیریاقتصاد، بهکارگیریظرفیتو و هایها

  .هایمناطقکشوردرجغرافیایمزیتمتنوع

ازظرف -1 وری،کاهشهادرجهتافزایشتولید،اشتغالوبهرهسازییارانهیتاجرایهدفمنداستفاده

  .هایعدالتاجتماعیانرژیوارتقاءشاخصشدت

زنجیرهسهم -1 عواملدر ارزشبریعادالنه ایجاد در نقشآنها مصرفمتناسببا تا باتولید بویژه

  .طریقارتقاءآموزش،مهارت،خالقیت،کارآفرینیوتجربهافزایشسهمسرمایهانسانیاز

نهاده -6 داخلی کاالهایاساسیافزایشتولید و وارداتی)ها اقالم در تولید(بویژه به اولویتدادن و ،

هدفکاهش با وارداتی کاالهای تأمین مبادی در تنوع ایجاد و خدماتراهبردی محصوالتو

  .هایمحدودوخاصوابستگیبهکشور

مواداولیهو)تأمینامنیتغذاودرمانوایجادذخایرراهبردیباتأکیدبرافزایشکمیوکیفیتولید -3

 (کاال

سیاست -1 اجرای بر تأکید با مصرف مصرفمدیریت ترویج و مصرف الگوی اصالح کلی های

  .پذیریدرتولیدءکیفیتورقابتکاالهایداخلیهمراهبابرنامهریزیبرایارتقا

نظاممالیکشورباهدفپاسخگوییبهنیازهایاقتصادملی،ایجادثباتجانبهاصالحوتقویتهمه -1

 .دراقتصادملیوپیشگامیدرتقویتبخشواقعی
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جانبه -44 همه باحمایت و افزوده ارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات از خالصهدفمند

  :ارزآوریمثبتازطریق

  هایالزمتسهیلمقرراتوگسترشمشوق-

  هایموردنیازگسترشخدماتتجارتخارجیوترانزیتوزیرساخت-

  گذاریخارجیبرایصادراتتشویقسرمایه-

شکلبرنامه- صادراتی، نیازهای با متناسب ملی تولید ریزی تنوع و جدید، بازارهای بخشیدهی

  هایاقتصادیباکشورهابهویژهباکشورهایمنطقهپیوند

  استفادهازسازوکارمبادالتتهاتریبرایتسهیلمبادالتدرصورتنیاز-

  ایجادثباترویهومقرراتدرموردصادراتباهدفگسترشپایدارسهمایراندربازارهایهدف-

هایپیشرفته،گسترشتوسعهحوزهعملمناطقآزادوویژهاقتصادیکشوربهمنظورانتقالفناوری -44

  .تسهیلتولید،صادراتکاالوخدماتوتأمیننیازهایضروریومنابعمالیازخارجو

  :افزایشقدرتمقاومتوکاهشآسیبپذیریاقتصادکشورازطریق -41

- پیوندهای بویژهـراهبتوسعه جهان و منطقه کشورهای با مشارکت و گسترشهمکاری و ردی

  همسایگان

  هایاقتصادیاستفادهازدیپلماسیدرجهتحمایتازهدف-

  ایالمللیومنطقههایبینهایسازماناستفادهازظرفیت-

  :مقابلهباضربهپذیریدرآمدحاصلازصادراتنفتوگازازطریق -41

  انتخابمشتریانراهبردی-

  هایفروشایجادتنوعدرروش-

  مشارکتدادنبخشخصوصیدرفروش-

  افزایشصادراتگاز-

  افزایشصادراتبرق-

  افزایشصادراتپتروشیمی-

  هاینفتیافزایشصادراتفرآورده-

جهانینفتوگازوتأکیدبرافزایشذخایرراهبردینفتوگازکشوربهمنظوراثرگذاریدربازار -41

  .هایتولیدنفتوگاز،بویژهدرمیادینمشترکحفظوتوسعهظرفیت
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افزایشارزشافزودهازطریقتکمیلزنجیرهارزشصنعتنفتوگاز،توسعهتولیدکاالهایدارای -41

بهینه انرژی)بازدهی مصرف شدت شاخص براساس صادرا( بردن باال محصوالتو برق، ت

  .هاینفتیباتأکیدبربرداشتصیانتیازمنابعپتروشیمیوفرآورده

هایعمومیکشورباتأکیدبرتحولاساسیدرساختارها،منطقیسازیاندازهصرفهجوییدرهزینه -46

  .هایزایدهایموازیوغیرضروروهزینهدولتوحذفدستگاه

  .نظامدرآمدیدولتباافزایشسهمدرآمدهایمالیاتیاصالح -43

قطعوابستگیافزایشساالنه -41 تا گاز صادراتنفتو منابعحاصلاز ملیاز سهمصندوقتوسعه

  .نفتبودجهبه

سالمشفاف -41 و اقتصاد فعالیتسازی اقدامات، از جلوگیری و آن زمینهسازی و درها فسادزا های

  ....هایپولی،تجاری،ارزیوحوزه

وری،کارآفرینی،سرمایهگذاریتقویتفرهنگجهادیدرایجادارزشافزوده،تولیدثروت،بهره -14

  .واشتغالمولدواعطاینشاناقتصادمقاومتیبهاشخاصدارایخدماتبرجستهدراینزمینه

درمحیط -14 مقاومتیوگفتمانسازیآنبویژه اقتصاد آموزشیورسانهتبیینابعاد ایوهایعلمی،

  .تبدیلآنبهگفتمانفراگیرورایجملی

دولتمکلفاستبرایتحققسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیباهماهنگسازیوبسیجپویایهمه -11

  :رامعمولداردامکاناتکشور،اقداماتزیر

هایعلمی،فنیواقتصادیبرایدسترسیبهتوانآفندیواقداماتشناساییوبکارگیریظرفیت-

  مناسب

  هایتحریموافزایشهزینهبرایدشمنرصدبرنامه - 

هایواکنشهوشمند،فعال،سریعوبههنگامدرمدیریتمخاطراتاقتصادیازطریقتهیهطرح - 

  هایداخلیوخارجیبرمخاطراتواختاللبرا

  .هاینظارتبربازارسازیشیوهگذاریوروزآمدشفافوروانسازینظامتوزیعوقیمت -11

  .افزایشپوششاستانداردبرایکلیهمحصوالتداخلیوترویجآن -11
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  2169-2161در سال  7(WCO)اهدار استراتژیک سارمان جهانی گمرک (  9
  

 گمرکی های  شامل ساده ساری و هماهنگی رویه ،ارتقاء امنیت و تسهیل تجارت بین الملل - 6هدر استراتژیک 

اطمینانباامنیتوارتقاءرقابت،برایرشدخوددرحالفعالیتبااعضای (WCO)سازمانجهانیگمرک

باشدمیامنیتتجارتوتسهیالتیکیازعواملکلیدیواصلیبرایتوسعهاقتصادملی.اقتصادیاست

شهرها،رقابتملیبرایسعادتاجتماعی و اقتصادیکشورها توسعه و همچنینکار.باشدمیکاهشفقر

.ستگمرکیراایجادکردهاهایگروهیبرایتوسعهومسائلوابزاربرایسادهسازیوهماهنگیرویه

 

 ارتقاء عادالنه، کارآمد و جمع آوری موثر درآمدها -2هدر استراتژیک 

ازنظر بهویژه اولویتباالبرایبسیاریازاداراتگمرکیاست، درآمدزائییکمقولهحائزاهمیتوبا

اینموضوعاقتصادیدرجاییکهبخشقابلتوجهیازدرآمددولتازعوارضگمرکیتامینمیشود،

یکگمرکمدرننیازمندبکارگیریابزاروتجهیزاتمربوطهایاستکهتوسطسازمان.مهماستبسیار

،جهانیگمرکودیگرنهادهایبینالمللیبهشیوهایسازگاربهمنظوردستیابیبهمجموعهدرآمدعادالنه

 .کارآمدوموثرتوسعهیافتهاست

 و بهداشت عمومی  امنیت ،حفاظت ار جامعه – 9هدر استراتژیک 

موثربودنواثربخشییکسازمانگمرکیمرزییکعاملتعیینکنندهدرحصولاطمیناناز،کارآئی

جریانکاال،مردموحملونقلاستکهمطابقباقوانینومقرراتصورتمیگیردوموجبدستیابی

نالمللیوتوسعهبازارجهانیبهجوامعامنومطمئن،رقابتپذیریاقتصادیکشورها،رشدتجارتبی

.میگردد

سازمانجهانیگمرکبهتوسعهونگهداریاستانداردهاوراهبردهاباتوجهبههدفحفاظتازامنیتادامه

برایاستراتژیگمرک.خواهدداد تبادلاطالعاتاجرائیوهوشمندگمرکبسیارموثروتعیینکننده

جهانیگمر.است سازمان ابتکاراتوبدینمنظور گمرکیاز سازیقوانیناجرائیامور کبرایپیاده

.فعالیتهایعملیاتیباذینفعانکلیدیاستفادهمیکند

 

                                                           
7
 -World Customs Organizaition  



36 
 

 ظرفیت ساری  –4هدر استراتژیک

حیاتیاست امنیتیکشورها اجتماعیو اقتصادی، برایتوسعه کارآمد و اداراتگمرکیموثر .وجود

درتوسعه،،مرکزجهانیبرترمقرراتگمرکی،سازمانجهانیگمرک یکوظیفهاصلیومرکزیرا

ایفاءمیکندکهباعثشدههافرآیندهاوسیستم،ارتقاءوحمایتازاجرایاستانداردهایمدرنگمرکی

.استاینمرکزخودرابهعنوانیکرهبرجهانیدرفرایندظرفیتسازیمعرفینمودهاست

بهسمتیکرویکردهمکاریسازمانجهانیگم ایخودرا دبیرخانهکلوساختارهایمنطقه رک

برظرفیتسازیتمرکزنمایند،هدایتنمودهاستکهبتوانندپاسخگوینیازهایجاریبوده توسعهو.

مردمومشارکتبستگیداردکهبراینـامـرفیتسازیبهسهعـظهایایتـانتقالحم لارادهسیاسی،

 .عاملتوسطکمیتهظرفیتسازیبعنوانضروریاتیکتوسعهپایدارومدرنتاکیدشدهاستسه

 

 ارتقاء تبادل اطالعات بین ذینفعان  –1هدر استراتژیک 

سازمانجهانیگمرکامکاناتالزمرابرایهمکاریبینالمللیدرراستایتوسعهارتباطبیشتروتعامل

هایانـعضو،سازمهایتوتجربهوشناساییبهترینشیوهبیندولتهماهنگترازجملهتبادلاطالعا

 .بینالمللی،بخشخصوصیودیگرذینفعانمربوطهرافراهممیکندهایدولتی،سازمان

 

 افزایه نقه گمرک – 1هدر استراتژیک 

وظایفومشارکت،هایاستراتژیکعالقهمندی،سازمانجهانیگمرکوجامعهبینالمللیگمرک

بینالمللیومنطقهای،اهداکنندگانوبخشهایخودراازطریقارتباطوهمکاریبادولتها،سازمان

.ارتقاءمیدهند،خصوصی

 اجرای تحقیقات و بررسی ها – 7هدر استراتژیک 

تحلیل و تجزیه و  تحقیقات گمرک جهانی گمرکسازمان مورد در را  سیاست،هایی تجارتهای

استراتژیکوفنیمهمبرایکاربرانخودوجامعهتجاریگستردهتراجراهایبینالمللی،برنامههاوشیوه

دانشگاهها،موسساتتحقیقاتیوسایر میکندکهدراینخصوصازهمکاریاداراتگمرک،مجالت،

.ذینفعانمربوطهاستفادهمیکند
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 : گمرکبیانیه ماموریت سارمان جهانی 

یکتشـکیالتمسـتقلوفـرادولتـیاسـتکـهماموریـتآنافـزایشکـاراییوگمرکسازمانجهانی

نمایـدتـادرتوسـعهملـیکشـورخـود،اثربخشیگمرکاتعضوبودهوازاینروبـهاعضـاءکمـکمـی

هایتسهیلتجارت،کسبدرآمد،محافظتازجامعهوامنیتملیمشـارکتیمثمرثمـرخصوصاًدرحوزه

.اشتهباشندد

 :گمرک بیانیه چشا اندار سارمان جهانی 

باشـدودرالمللیبهعنوانمرکزجهانیکارشناسیگمرکیمطرحمیازلحاظبینگمرکسازمانجهانی

.نمایدهایگمرکینقشرهبریایفامیورویههاسازینظاممذاکراتمربوطبهتوسعه،ارتقاءوپیاده

زهایاعضاءخـودومحـیطفعالیـتآنهـاپاسـخگوبـودهوابزارهـاورویکردهـایاینسازماندربرابرنیا

.آیدایمطمئنبرایفعالیتگمرکاتدرسراسرجهانبهشمارمیاجراییآنبهعنوانپایه

 

 : گمرکسارمان جهانی های  اررش

سازیشفافولیتپذیریودرستکاری،مسئ .4

 تخصصگرایی .1

 ذینفعهایوگروهمشارکتباگمرکاتعضووافراد .1

 ومحیطبیرونیءپاسخگوییدربرابراعضا .1

 نتیجهگرایی .1

 نوآوری .6
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 استانداردهای بین المللی در رمینه تسهیل امور گمرکی(  4

 

 6استاندارد 

در خصاص   « راهنماي ساامما  جااا ي گمارك   » كنترلي منسجم كه در جزوه هاي  گمرك بايد رويه

 .آمده است را بپذيرد   (ISCM)مديريت منسجم م جيره عرضه 

 2استاندارد 

ياا  ( حتي بر روي وسيله  قلياه )، خروج نگام وروده بامرسي تمام محمصالت بهاداره گمرك بايد اختيار 

 .را داشته باشد ترا سشيپمنت 

 9استاندارد 

گمركاي  هااي   بامرسي ، براي ا جام(X-Ray)تجايزات بامرسي  امحسصس ودستگاهااي كشاف پرتصي 

اين تجايزات براي بامرسي محمصالت داراي خطر باال، يا محمصالت فصري . بايد مصرد استفاده قرار گيرد

 .مصرد استفاده قرار مي گيرد بدو  اينكه وقفه اي در ترخيص سريع ايجاد  مايد

 4استاندارد

 ي خطار بااال   گمرك بايد يك سيستم مديريت خطر براي مشخص كارد  محماصالتي كاه باالقصه دارا    

ايان سيساتم باياد شاام      . كرد  ايان سيساتم را ماصرد اساتفاده قارار دهاد       يز خصدكار مي باشند و

 .پيدا كرد  باترين اقدامات باشد هدف قرار داد  خطرات و مكا يسمي براي تأييد ارميابي خطر و

 1استاندارد 

بصد  آ اا وجاصد  ، آ اائي هستند كه دالئ  كافي براي كم خطر صالت وكا تينرهاي داراي خطر باالمحم

امنيتاي خطار بااالي آ ااا را     هااي    دارد ويا اطالعات محرما ه ويا روشااي ارميابي خطر مبتني بر داده

 .مشخص  مصده است

 1استاندارد 

به مصقع اطالعات الكترو يكي پيشرفته ام محمصله وكاا تينر باراي ا جاام ارمياابي      گمرك بايد ام قب  و

 .خطر بدست آورد

                                                           
8
 . Inagreement Supply Chain Management 

9
 . Transshipment 
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 7استاندارد 

 تايج حاص  ام دستگاهااي كشاف يكديگر  وها  ادارات گمرك بايد تمايداتي فراهم  مايند تا ام كنترل

ايان اقادام شناساائي    . مكا يسمي براي تبادل اطالعاات ياا ارتباطاات فاراهم  مايناد      استفاده  مايند و

 .يكديگر در آينده را امكا  پذير خصاهد  مصدهاي  كنترل

 3استاندارد 

محماصالت   ،ام تعداد محمصالت مصرد بامرساي  ،بايد گزارشات آماري ام اقدامات ا جام شدهاداره گمرك 

، فيزيكيهاي  اف يا ام طريق بامرسيهاي كش ام طريق دستگاهها  ، تعداد ارميابيكه داراي خطر بصده ا د

 .منفي آ  را ارائه دهد  تايج مثبت و هاي  يام براي ترخيص  و مما 

 3استاندارد 

 جابجائي كاال در م جياره عرضاه تجاارت     رتبط با امر تردد واات مسئصل ماامامق راساييد با رك بااگم

ام اقادام  ه مسدود  ماصد  راهاااي  فاصي  يار مجا     فصراً  سبت ب بين المللي ارتباط كاري داشته باشد و

 . مايد

 61استاندارد 

 .ام  قض مقررات باشند جلصگيري گمرك وساير مقامات مسئصل بايد مراقب سالمت كاري كارمندا  و

 66استاندارد 

المم را ا جاام  هااي   گمرك بايد براي محمصالتي كه خارج مي شصد، بنا به تقاضاي كشصر مقاب  بامرسي

 .دهد
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 استانداردهای همکاری گمرک با بخه تجارت

 6استاندارد 

در م جيره تجارت بين المللي در معرض يك فرآيند خصد ارمياابي در     (AEO)عامال  اقتصادي مجام 

هاا   مصرد معيارهااي امنيتاي ام پايع تعياين شاده وعملياات ساالم باراي حصاصل اطميناا  ام روياه           

 .داخلي آ اا در جات مسائ  امنيتي تا ترخيص كاال ام گمرك قرار خصاهند گرفتهاي  وسياست

 2استاندارد 

ساختما ، ساير  اقدامات المم براي پيشگيري ام دسترسي  ير مجام به محيط وعامال  اقتصادي مجام 

 .خصد بعم  خصاهند آوردهاي  محمصله ا بار و امكا ات و

 9استاندارد 

 گمرك با همكاري  مايندگا  بخاع تجاارت فرآينادهاي تايياد اعتباار ياا تايياد كيفيات را ايجااد و         

 .عتبر به منظصر صحت عم  فراهم خصاهد  مصدهاي المم را براي عامال  اقتصادي م ا گيزه

 4استاندارد 

هاي ييمدخ  صحت اقدامات حم  و ق  محمصله وكا تينر را با تسااي  اساتفاده ام فناص      تمام طرف

 .جديد فراهم خصاهند  مصد

 1استاندارد 

  همكاري با بخع تجارت را جات ارتقاء ساط  امنيات  هاي  فعاليتهاي  گمرك به صصرت منظم بر امه

 .به روم خصاهد رسا يد

 1استاندارد 

گمرك براي افزايع امنيت وتساي  م جيره تجارت بين المل  در هنگام صدور يا ترا زيت كاال ام قلمرو 

ساامي جصياا    خصد با عامال  اقتصادي مجام همكاري و ظرات آ اا را مصرد ارتقاء سط  امنيت وتسااي  

 .خصاهد شد

باشد  ستا دارد فصق كه در ممينه امنيت و تساي  امصر گمركي ميا 1 در يك ارميابي كلي در ممينه 

 ءسامي  شده و تناا برخي ام آ اا بصصرت ابتدايي در حال اجرا تصا  گفت كه اين استا داردها پياده مي

 .باشند مي

 

                                                           
10

 . Authorised –economic -operator  
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 موافقت نامه تسهیل تجارت
 

ایجاد اعضاءسازمانجهانیتجارتتصمیمبه بهمذاکراتدوردوحه  « موافقت نامه تسهیل تجارت »باتوجه

دربالیاندونزیوءدرکنفرانسوزرا1441سالاینموافقتنامهدردسامبر1گرفتند،وباالخرهبعداز

سریعوکارآمدترهایعمدهمفاداینموافقتنامهدرخصوصرویه.نهاییشد"بستهبالی"تحتعنوان

.باشدمیگمرکی

بخشاولکهمتنموافقتنامهاستوبخشدوممربوطبهشرایط.دوبخشاستاینموافقتنامهدارای

.میباشدویژهومتفاوتبرایاعضایدرحالتوسعهوکمترتوسعهیافته
 متن موافقت نامه: بخش اول 

.باشدمیبندبهشرحزیر44مادهوبخشدومدارای41بخشاولدارای

 عاتانتشارودسترسیبهاطال:4ماده

 انتشــار:4بند -

.اطالعرسانیدرموردرویهها،تعرفهها،قوانینومقررات،ممنوعیتها،موافقتنامهها

 انتشــارازطریقاینترنت:1بند -

فرم و ومقررات قوانین های مشورت جهت تماس اطالعات و زبان)الزم از یکی هایبه

(.WTOرسمی

 سئواالتمراکزپاسخگوییبه:1بند -

.پاسخگوییوارائهمشورتبهتجاردرمهلتزمانیمناسب

 اعالنبهکمیتهتسهیلتجارتسازمانجهانیتجارت:1بند -

 تماسجهتپاسخگوییبهسئواالتهایاعالندرموردوبسایتوشماره

 

 فرصتاظهارنظردرموردمقررات،اطالعاتقبلازالزماالجراشدنومشورت:1ماده 

 فرصتاظهارنظرواطالعاتقبلازالزماالجراءشدن:4بند -

.فرصتدادنبهتجاربرایاظهارنظردرموردقوانینومقرراتجدید

 مشورتها:1بند -

 مرزیوتجــارهایجلساتمشورتیبینسازمان



 صدوررأیقبلازورودکاال:1ماده 

.راتومقرهادرموردتعرفه،مبدأ،ارزش،سهمیه
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 استینافیاتجدیدنظرهایرویه:1ماده 

 حقاستینافیاتجدیدنظر:4بند -

سازمان برایسایر رأیگمرکبلکه تصمیماتو مورد در تنها تجارتنیزهاینه مرتبطبا

 .امکانتجدیدنظرخواهیوجودداشتهباشد

 

 سایراقداماتبرایارتقاءبیطرفی،عدمتبعیضوشفافیت:1ماده 

 یابازرسیهاهااعالنبرایکنترل:4بند -

.درمرزدرخصوصموادغذاییاعالمگرددهاسطحکنترل

 توقیفبرایبازرسی:1بند -

.اعالمسریعبهحملکنندهیاواردکنندهدرمواقعتوقیفکاالیاظهارشده

 تستهایرویه:1بند -

 .نیزفراهمگرددامکانتستدوم.منتشرگرددهاناموآدرسآزمایشگاه

 

 مربوطبهوارداتوصادراتهایشرایطدرموردعوارضوهزینه:6ماده 

 وعوارضوضعشدهمربوطبهوارداتوصادراتهاشرایطکلیدرموردهزینه:4بند -

.وعوارضغیرازحقوقگمرکیمنتشرگرددهاهزینه

 شدهمربوطبهوارداتوصادراتوعوارضوضعهاشرایطویژهدرموردهزینه:1بند -

.وعوارضنبایدبیشازخدماتارائهشدهباشدهاهزینه

 شرایطتنبیهی:1بند -

چنانچهشخصمرتکبدرموردتخلفقبلاز.فقطبرایشخصمرتکباعمالشودهاجریمه

.کشفاطالعرسانیکنددرجریمهتخفیفاعمالگردد

 

 خروجوترخیصکاال:3ماده 

 پردازشقبلازورود:4بند -

مربوطبهترخیصسریعوقبلازورودکاالوارائهاسنادالکترونیکیقبلازورودهایرویه

.کاالتعریفشود

 پرداختالکترونیکی:1بند -

 ترخیصقبلازتعییننهاییحقوقوعوارضگمرکی:1بند -

.واردکنندهاخذکندالزمراازهایتضمینتواندمیبدینمنظورگمرک
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 مدیریتریسک:1بند -

مدیریتریسکتعریفگردد برایکنترلگمرکییکسیستم مدیریت. کنار همچنیندر

.استفادهکرد(تصادفی)ریسکمیتوانازکنترلراندومی

 حسابرسیپسازترخیص:1بند -

.سانیشودصاحبکاالدرموردحسابرسیپسازترخیصونتایجودالیلآناطالعر

 اندازهگیریوانتشارزمانالزمبرایترخیص:6بند -

متوسطزمانالزمبرایترخیصبهصورتادواریاندازهگیریومنتشرمیگردد برایاین.

.میتواناستفادهکردWCOمنظورازراهنمای

 اقداماتتسهیلیتجارتبرایتجارمعتبریاخوشنام:3بند -

.کوچکومتوسطدربرنامهتجارمعتبرمحدودگرددهایتبنگاهتاحدامکان،مشارک

 فوریهایمحموله:1بند -

کنترلبیشتریروی.اطالعاتواسنادمربوطهبایستیقبلازورودکاالبهگمرکارائهگردد

.درخواستکنندهبایدسوابقخوبیداشتهباشد.انجامگرددهااینمحموله

 شدنیکاالهایفاسد:1بند -

دالیلتأخیراحتمالیدرترخیص.تسریعدرترخیصوحتیانجامآنخارجازساعاتاداری

.بایستیکتباًبهواردکنندهارائهگردد

 

 مرزیهایهمکاریسازمان:1ماده 

کنترلیراباکشورهایهممرزازنظرروزهاهایملی،گمرکرویههایعالوهبرهمکاریسازمان

هماهنگ،تشریفاتوامکاناتمشترکوکنترلمشترکوکنترلبایکبارتوقفوساعاتکاری،

 .نماید

 

 (ترانزیتداخلی)جابجائیکاالیتحتکنترلگمرکجهتواردات:1ماده 

.تسهیالتالزمبرایجابجائیکاالازگمرکمرزیبهگمرکاتداخلیفراهمگردد

 

 تشریفاتمربوطبهوارداتوصادراتوترانزیت:44ماده 

 تشریفاتوالزاماتاسنادی:4بند -

.الزاماتاسنادیوتشریفاتبازنگریوتسهیلگردد
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 پذیرشکپیاسناد:1بند -

نسخهالکترونیکیویاتصویراسنادتاحدامکانپذیرفتهگردد،چنانچهاصلاسنادبهیکیاز

ملیهایزمانسا سازمان توسطدیگر باشدکپیاسناد شده داخلی)ملیارائه گردد( .پذیرفته

.گمرکواردکنندهنبایداظهارنامهصادراتیکهبهکشورصادرکنندهارائهشدهرامطالبهنماید

 استفادهازاستانداردهایبینالمللی:1بند -

.گریگرددبازنهاکاربرداستانداردهایبینالمللیدررویه

 پنجرهواحد:1بند -

.تاحدامکانازفناوریاطالعاتدرسیستمپنجرهواحداستفادهشود

 بازرسیقبلازحمل:1بند -

.دربازرسیقبلازحملدرکشورمبدأ،تعیینتعرفهوارزشالزامینباشد

 استفادهازحقالعملکارگمرکی:6بند -

.الزامینخواهدبوداستفادهازحقالعملکارگمرکی

 مشترکمرزیوالزاماتاسنادیمتحدالشکلهایرویه:3بند -

 کاالهایبرگشتی:1بند -

.مهلتمناسببرایعودتکاالبهکشورصادرکنندهدرنظرگرفتهمیشود

 ورودوخروجموقتکاال:1بند -



 آزادیترانزیت:44ماده 

الزامات اجرای از اطمینان و شناساییکاال بیشاز ترانزیت، تشریفاتبرای و الزاماتاسنادی

ترانزیتنخواهدبود ارائهاسنادواطالعاتقبلازورودکاالمیسرگردد. . درتوانندمیکشورها

موردترانزیتدرخواستتضمینموردییاکلیکنند ردرموردکاالهایپرخطرمیتوانمأمو.

.هماهنگکنندهملیبرایپاسخگوییومشورتتعیینگردد.بدرقهیااسکورتپیشبینینمود

 

 همکاریگمرکی:41ماده 

 اقداماتجهتارتقایتبعیتازقانون،وهمکاری:4بند -

.کشورهاتبادلاطالعاتخواهندکرد(هایموفقروش)خوبهایدرموردشیوه

 تبادلاطالعات:1بند -

.مواردیکهسوءظنوجودداردکشورهابرایبازبینیوکنترلتبادلاطالعاتخواهندکرددر
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 بازبینی:1بند -

.بهمنظوربازبینیازیکدیگردرخواستاطالعاتکنندتوانندمیکشورها

 درخواستاطالعات:1بند -

 حفاظتومحرمانگی:1بند -

.دریافتکنندهمحافظتگردداطالعاتواسنادارائهشده،توسطکشور

 شرایطاطالعات:6بند -

شاملفاکتور،عدلبندی،تواندمیاطالعاتدرخواستی.سریعاًپاسخدادهشودهابهدرخواست

اطالعات و اسناد کننده ارائه و الکترونیکیباشد صورتکاغذییا به بارنامه گواهیمبدأ،

.سطحمحرمانگیرانیزتعیینمیکند

 بهتعویقانداختنیاعدمپاسخبهدرخواستها:3بند -

.دالیلتعویقوعدمامکانارائهاطالعاتتوضیحدادهشود

 مقابلهبهمثل:1بند -

اطالعاتن درخواستکننده کشور میاگر خودشارائهتواند درخواسترا اطالعاتمورد

.کند،بایستیاینموضوعرابهاطالعکشوردرخواستشوندهبرساند

 موانعاداری:1بند -

.توسطدرخواستکنندهموردتوجهقرارگیردهامربوطبهدرخواستهایمنابعوهزینه

 محدودیتها:44بند -

ن درخواستکننده میکشور تغییرتواند یا اسناد ترجمه به ملزم را درخواستشونده کشور

.فرمتاسنادوغیرهنماید

 گریاستفادهغیرمجازیاافشا:44بند -

اگردرکشوردرخواستکنندهاطالعاتدریافتشدهموردنقضمحرمانگیقرارگیردباید

.فوراًکشوردرخواستشوندهرامطلعواقداماتاصالحیبراینقضموردراانجامدهد

 دوجانبهومنطقهایهایموافقتنامه:41بند -

 .منافاتیندارددوجانبهیامنطقهایهایاینموافقتنامهباسایرتوافق



 ترتیباتاداری:41ماده 

 کمیتهتسهیلتجارت:4بند -

.کمیتهتسهیلتجارتهماهنگیومکاتباتمرتبطرابیناعضاءانجاممیدهد
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 کمیتهملیتسهیلتجارت:1بند -

ملیتسهیلتجارتبرایهماهنگی ملیواجرایاینموافقتنامههایهرکشوریککمیته

 .خواهدکردایجاد

 

 شرایط ویژه و متفاوت برای اعضای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته  -بخش دوم 

 اصولکلی -4

.کمکوحمایتبرایظرفیتسازیاعضاءدرحالتوسعهوکمترتوسعهیافتهارائهخواهدشد

 طبقهبندیشرایط -1

.سهنوعشرایطوجوددارد

.شرایطیکهبهمحضاجراییشدنموافقتنامهالزماالجراءاست:Aطبقه

.شرایطیکهبعدازدورهگذارالزماالجرااست:Bطبقه

.شرایطیکهبعدازدریافتکمکبرایظرفیتسازیقابلاجراءاست:Cطبقه

 Aاعالنواجرایطبقه -1

ـططبقـرایـش اجAه پساز مـیشـرائـبالفاصله این بـامـقتنـافوـدن کشـرایهمـه اـورهـه

.الزماالجراست

 CوBمشخصبرایاجرایطبقههایاعالنتاریخ -1

بعدازاجراییشدناینموافقتنامهبرایکشورهایدرحالتوسعهBمهلتاجرایشرایططبقه

بیشترازیکسالنخواهدبود بعدازاجراییشدناینموافقتنامهکشورهایدرحالتوسعهبه.

نوعکمکبرایظرفیتسازیجهتاجرایشرایططبقه اطالعخواهنددادکهچه Cکمیته

.دارند

 CوBاجرایشرایططبقههایتمدیدتاریخ:قعوازقبلسازوکاراطالعرسانیبهمو -1

رانمایدوCوBایشرایططبقهرچنانچهیککشوردرحالتوسعهتقاضایتمدیدمهلتاج

اینمهلتبرایکشورهایکمتر.ماهنباشد،بادرخواستموافقتمیگردد41مهلتبیشتراز

.سهسالاستتوسعهیافته

 Cو Bاجرایشرایط -6

64دراینصورتکمیتهظرف.بهکمیتهاطالعرسانیگرددCوBعدمتواناییاجرایشرایط

به414روزیکگروهکارشناسیتشکیلخواهددادواینگروهظرف نتیجهبررسیرا روز

.کمیتهاعالمخواهدکرد





47 
 

 CوBجابجائیبینشرایط -3

.یابالعکسشودCواردشرایططبقهتواندمیBحسبپیشنهاداعضاءیکیازشرایط

 مربوطبهرسیدگیبهاختالفاتهایدورهتنفسبرایاجرایقواعدورویه -1

 شرایطهمکاریبرایظرفیتسازی -1

این4هدفکمکبهکشورهایدرحالتوسعهوکمیتهتوسعهیافتهجهتاجرایمفادبخش

.موافقتنامهاست

 .کهبهکمیتهارائهمیشوداطالعاتمربوطبههمکاری -44

کننده شرایطهمکاریوحمایتازکشورهایدرحالتوسعهوکمترتوسعه،کشورهایاهدا

.یافتهرابهکمیتهاعالمخواهندنمود
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 « اعالمیه تجدیدنظر شده آروشها» 

 اعالمیه شورای همکاری گمرکی در رابطه با حکمرانی خوب و درستکاری در گمرک 
 

بهاینکهاداراتگمرکدرسراسرجهانبهنمایندگیازدولتخودتعدادیازوظایفحیاتیمهمراباتوجه

تجارتو تسهیل جامعه، حفاظتاز آوریدرآمد، جمع اهدافملیمانند به نائلشدن در و داده انجام

یبرایهمهمللمیتواناذعاننمودکهدرستکارییکمسئلهحیاتحفاظتازامنیتملیکمکمینمایند؛

اداراتگم فسادمیتواندبهشدتظـرکاستووجـو انجـرکبـرفیتگمـود رـامرساندنمؤثـرایبه

 :عوارضجانبیفسادمیتواندشامل.ماموریتاشرامحدودنماید

 کاهشامنیتملیوحفاظتازجامعه؛ 

 کسریدرآمدوکالهبرداری؛ 

 کاهشسرمایهگذاریخارجی؛ 

 شهزینهایکهدرنهایتبهجامعهتحمیلمیشود؛افزای 

 حفظموانعتجارتبینالمللیورشداقتصادی؛ 

 کاهشاعتمادعمومیواعتمادبهنفسدرمؤسساتدولتی؛ 

 کاهشسطحاعتمادوهمکاریبیناداراتگمرکودیگرسازمانهایدولتی؛ 

 ؛کاهشسطحانطباقداوطلبانهباقوانینومقرراتگمرکی 

 .پایینکارکنان"روحرفاقت"روحیهو

مبارزه عنوانبخشیازیکتالشملیجامع، به تنها موثر بهطور فساد نظرگرفتناینکهمیتوانبا در با

اینامر.نمود،چراکهیکاولویتبرایهمهدولتهابایداطمینانازاینباشدکهگمرکعاریازفساداست

.دپایداربرایمبارزهبافساداستمستلزمارادهسیاسیوتعه

 :بااعالماینکهیکبرنامهموثردرستکاریملیدرگمرکبایدازعواملکلیدیزیرتشکیلشود

رهبری و تعهد -1

نیازبهسطح.مسئولیتنخستبرایپیشگیریازفسادبایدبهرئیسگمرکوتیممدیریتاجراییمتکیباشد

فساددردرازمدتبایدموردتاکیدواقعشودباالییازدرستکاریو با تعهدبهمبارزه مدیرانگمرکو.

سرپرستانبایدنقشرهبریقویاتخاذکنندوسطحمناسبیازمسئولیتوپاسخگوییبرایحفظسطحباالیی

بهامدرمدیرانگمرکبایدتمرکزروشنوبدونا.ازدرستکاریدرتمامجنبههایکاریگمرکرابپذیرند

زمینهدرستکاریرانشاندهندوبهعنواننمونهمجموعهایکههمسازگارباسندوهمبهکدگذاریرفتار

.روحیهدهدرادرککنند
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 چارچوب قانونی -6

بهبیشترینحدممکنبایدهماهنگو دستورالعملهایاداریوروشها آییننامهها، مقرراتگمرکی،

اینفرآیندشامل.کهتشریفاتگمرکیبتواندبدونهزینههایغیرضروریانجامگیردسادهباشدبهطوری

فعالیتهای.تصویبکنوانسیونهایتوافقشدهبینالمللی،ابزارهاواستانداردهایپذیرفتهشدهدیگراست

ازبینببردوتکرا کانالقرمزرا رغیرضروریراگمرکاتبایدموردبررسیوتوسعهمجددقرارگیردتا

نرخحقوقگمرکیبایدتعدیلشدهودرصورتامکانمعافیتاعمالشودوقوانیناستاندارد.کاهشدهد

سیستمهاورویههابایدمطابقباکنوانسیونتجدیدنظرشدهبینالمللیدرزمینهسادهسازی.بهحداقلبرسد

.باشد(کیوتوشدهکنوانسیونتجدیدنظر)تگمرکیوهماهنگنمودنتشریفا


شفافیت  -3

.مشتریانگمرکمستحقانتظاردرجهباالییازاطمینانوپیشبینیپذیریدرمواجههباگمرکمیباشند

شود، عمومی باید اداری های دستورالعمل و ها رویه مقررات، و قوانین گمرکی، آسانیقوانین به باید

ماخذهاییکهبراساسآنقدرت.رمورداستفادهقرارگیرنددردسترسباشندودرشکلوشیوهایسازگا

باشد تعریفشده وضوح به باید نمود اعمال توان می را اختیاری های و. اداری بررسی های مکانیزم

درخواستتجدیدنظربایدبهمنظورفراهمکردنمکانیزمیبرایمشتریانبرایبهچالشکشیدنویادنبال

منشورخدماتمشتریویااستانداردهایعملکردباید.گیریهایگمرکایجادشوندنمودنبررسیتصمیم

.بهگونهایباشدکهسطحانتظارمشتریانخدمتازگمرکرامحدودنماید


اتوماسیون -4

ودـوددهـربخشیرابهبـوریواثرهـدبهـرکیمیتوانـایگمـالیتهـدنفعـریشـونویاکامپیوتـاسیـومـات

اتوماسیونهمچنینمیتواندسطحپاسخگوییراافزایشداده.فرصتهایممکنبرایفسادراحذفنمایند

وممیزیمستمربراینظارتوبازرسیهایبعدیتصمیمگیریهایاداریواعمالاختیاراترسمیراارائه

باشندکهفرصتبرایاستفادهدرصورتامکان،سیستمهایخودکاربایدبهگونهایپیکربندیشده.کند

نامناسباختیاراترسمی،ارتباطچهرهبهچهرهبینپرسنلگمرکومشتریانوسازمانهاوانتقالفیزیکی

.وجهبهحداقلبرساند


اصالحات و نوسازی  -1

شتریانفسادبهطورمعمولدرشرایطیکهشیوههایمنسوخشدهوناکارآمدبهکارمیروندودرجاییکهم

تمایلبهتالشبرایجلوگیریازرویههایکندویاناگوارباارائهرشوهوپرداختهزینهتسهیلدارندوجود
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اداراتگمرکبایداصالحونوسازیسیستمهاوروشهایخودرابرایازبینبردنهرگونهمزایای.دارد

 به رسمی های رویه زدن دور طریق استاز ممکن که دهنددرکشده انجام باشد دستآمده چنین.

وعملکردگمرک طرحهایاصالحاتونوسازیبایددرماهیتجامعباشندوبرتمامجنبههایفعالیتها

.کنوانسیونکیوتوتجدیدنظرشدهیکنقطهمرجعمستدلبرایچنینطرحیفراهممیکند.تمرکزنمایند


 و ارزیابی( حسابرسی ) ممیزی  -2

هایپیشگیری مکانیسم کنترل نظارتو اجرایطیفوسیعیاز با میتوان گمرکرا در فساد کنترل و

مناسبازجملهبرنامههایکنترلداخلی،حسابرسیداخلیوخارجیوتحقیقورژیمهایتعقیبقانونی

یازدرستکاریواینرژیمبایدیکتعادلمنطقیبیناستراتژیهایمثبتبرایتشویقسطحباالی.انجامداد

آندرگیرهستند تعقیبافرادیکهبا یا تنبیه و فساد برایشناساییموارد استراتژیسرکوبطراحیشده

کارکنانگمرک،مشتریانوعموممردمبایدتشویقشوندتافعالیتهایفاسد،غیراخالقیویا.برقرارکند

ایناطالع هنگامیکه گزارشکنندو قانونیرا کاملموردغیر ایسریعو شیوه بایدبه شدند، اتارائه

بررسیقراردادهشوندومنابعبایدمحافظتشوند پیچیده. مقیاسبزرگویا جاییکهدرآنتحقیقاتبا

ضروریمیباشدویادراداراتیکهدرآنفسادبهشکلگستردهوجوددارد،بایدبهسازمانهایمبارزهبا

.تقلرجوعنمودفساداداریمس


کدگذاری رفتار   -7

عنصرکلیدیهربرنامهدرستکاریمؤثر،توسعه،بحثوپذیرشیککدجامعازرفتارکهمجموعهایاز

شرایطبسیارعملیوجرایمعدمرعایتبایددرکدگذاریبیانشده،بدونابهامازرفتارموردانتظارتمام

تنظیممیکند، مطابقباشدتنقضبودهوبهوسیلهمقرراتاداریوقانونی.میباشدپرسنلگمرکرا

.مناسبپشتیبانیگردد


مدیریت منابع انسانی  -8

ایدرروش انسانینقشعمده درگمرکاجرایسیاستهایمستدلمدیریتمنابع فساد با هایمبارزه

ازبینبردنفساددرگمرکمفیدبودهوبهاثباتشیوههایمدیریتمنابعانسانی،کهدرکنترلویا.دارند

:رسیدهاند،عبارتنداز

 حفظ به گمرکقادر پرسنل اینکه از اطمینان برای شرایطی پاداشو کافی، دستمزد و حقوق ارائه

 .استانداردمناسبزندگیباشند

 استخداموحفظکارکنانیکهبهاحتمالزیاد،حافظمعیارهایعالیدرستکاریهستند. 



50 
 

 اساساصل بر تبعیضو تعصبو از روشهایعاری با ارتقاء و انتخابکارکنان از اطمینان حصول

 شایستگی

 تهایاطمینانحاصلکردکهدربهکارگیری،چرخشوجابجاییکارکنانبرمبناینیازبهحذففرص

 .آسیبپذیریپرسنلگمرکبرایدورههایطوالنیاززمان،تصمیمگیریشود

 ارائهآموزشوتوسعهحرفهایمناسبپرسنلگمرکبههنگاماستخدامودرطولخدمت،درطول

 کارحرفهایشانبرایارتقاءوتقویتمستمرحفظاستانداردهایاخالقی

 رزیابیعملکردومدیریتبهمنظورتقویترویههایجامعوپرورشبهکارگیریسیستمهایمناسبا

 سطوحباالییازدرستکاریشخصیوحرفهای

 
روحیه و فرهنگ سازمانی   -6

 یا روحیه درآن هاییکه سازمان در زیاد احتمال به فساد روحرفاقت» آن« در جاییکه پاییناستو

کارکنانگمرکبهاحتمالزیاد.خودراندارندرخمیدهدکارکنانگمرک،افتخارخوشنامیگمرکات

زمانیبادرستکاریعملمیکنندکهروحیهباالییدارند،درجاهاییکهشیوههایمدیریتمنابعانسانی

کارکناندرتمامسطوحباید.منصفانههستندوفرصتهایمناسببرایتوسعهشغلیوپیشرفتوجوددارد

 فعال طور مسئولیتبرایبه از مناسبی پذیرشسطح به باید و باشند نقشداشته فساد با مبارزه برنامه در

.درستکاریگمرکاتتشویقشوند
ارتباط با بخش خصوصی   -12

گروهمشتریانبایدبهپذیرش.باز،شفافوسازندهبابخشخصوصیداشتهباشندرابطۀگمرکاتبایدیک

.پاسخگوییدربرابرمشکلوشناساییواجرایراهحلهایعملیتشویقشوندسطحمناسبیازمسئولیتو

بههمینترتیب،.ایجادیادداشتتفاهمبینگمرکوبخشهایصنعتمیتوانددراینزمینهمفیدباشد

راتوسعهقوانینرفتاریبرایبخشخصوصی،کهبهطورواضحمجموعهایازاستانداردهایرفتارحرفهای

جریمههایمرتبطبادرگیرشدندررفتارفسادبرانگیزبایدبهحدی.توسعهدادهاند،میتواندمفیدباشد

امتیاز تسهیلبرایبهدستآوردنرفتار هزینه یا هایمشتریبرایپرداخترشوه ازگروه کافیباشدتا

.دهنده،جلوگیریکند
فساد ، به اجرای  ادارات گمرک را برای حمایت از مقابله با ما ، اعضای شورای همکاری های گمرکی ،

برنامه عمل جامع و پایدار درستکاری بر اساس اصول کلیدی مشخص شده در فوق و در درون دولت ها ، 

 . های کسب و کار و اعضای جامعه بین المللی دعوت می نماییم بخش



انجامشدهدرآروشا،واقعدرتانزانیا
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