اقدا مات گمركات اجرايي ردراستاي اجراي طرح تكريم ارباب رجىع
گمرک آستارا
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّ ٛسإٙٞبی ٚاحذٞبٔ ،مشسار ٔٛسد ػُٕٔ ،ذاسن ٔٛسد ٘یبص ،ػٛٙاٖ ٔحُ٘ ،بْ ٔشلذی ،اٚلبر ٔشاػؼٝ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّٞٛبی سإٙٞب ،ثشٚؿٛس
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٘ لت ٔـخلبر ػٛأُ ٔشلذی وبس
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
٘ ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع ٕٞ ٚىبسی دس ًشح سهبیشٕٙذی ا٘ؼبْ ؿذ.ٜ
 ا٘شخبة ثبصسع ًشح سىشیٓ ،اػشای ثبصسػی٘ ،لت كٙذٚقٞبی ٔشث ٚ ًٝٛایؼبد ٚاحذٞبی سػیذٌی ث ٝؿىبیبر دس دػز
الذاْ ٔیثبؿذ.
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 سؼشیغ دس اسائ ٝخذٔبر
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
 سٟیٙٔ ٝـٛس اخاللی ٘ ٚلت آٖ دس اداس.ٜ
 اسائ ٝآٔٛصؽٞبی الصْ ث ٝوبسوٙبٖ ػٟز ػّٕیبسی ٕ٘ٛدٖ آٖ
ٔؼئً َٛشح سىشیٓ :آلبی احٕذ ػیفاِٟی

بی
گمرک استان ارد ل
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟی٘ ٚ ٝلت فّٛچبسر خذٔبر لبثُ اسائ ٝث ٝاسثبة سػٛعٔ ،ذاسن ٔٛسد٘یبص ٔ ٚذر صٔبٖ اسائ ٝخذٔبر ٘ ٚبْ ٔشلذی ٔ ٚؼئَٛ
ٔشثًٝٛ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
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 اًالعسػب٘ی اص ًشیك ػیؼشٓ ٔ٘ٛیشٛسیٕ٘ ٚ ًٙبیؾ ٔشاحُ  ٚفشایٙذ سـشیفبر ٌٕشوی ٔ ٚؼئٔ َٛشث ًٝٛدس سّٛیضیٔ ٖٛذاسثؼشٝ
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 ا٘شخبة ثبصسع ًشح سىشیٓ اسثبة سػٛع
 ا٘ؼبْ ًشح ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ سهبیز ٔـششی ) (CSMسٛػي اػشب٘ذاسی
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار  ٚسػیذٌی ث ٝؿىبیبر اسثبة سػٛع
بْبَد اصالح رٍشّا ارائِ خدهات بِ هردم
 اػشمشاس ػیؼشٓ ٔذیشیز ویفیز
 دس ایٗ ٌٕشن هٕٗ سؼشیغ  ٚسؼٟیُ دس ا٘ؼبْ سـشیفبر ٌٕشوی ثب ثىبسٌیشی ؿیٜٞٛبی ٘ٛیٗ ٔذیشیشی ٔیضاٖ سـشیفبر
كبدسار وبال ث ٝوٕشش اص ٘یٓ ػبػز سػیذ ٜاػز.
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی  ٚاسائ ٝآٔٛصؽٞبی الصْ دس ایٗ خلٛف
برًاهِ آتی:
 وبٞؾ ٔذر صٔبٖ ا٘ؼبْ سـشیفبر ٌٕشوی وبال
 افضایؾ سهبیشٕٙذی اسثبة سػٛع  ٚاػشمشاس ٘ظبٔبر ٘ٛیٗ ٔذیشیشی دس ساػشبی اسائ ٝخذٔبر ثٟشش  ٚػشیغسش ث ٝاسثبة سػٛع
 احذاص ا٘جبس ػٟز سخّی ٝوبالی سؼبس  ٚثبصسٌبٖ  ٚػٌّٛیشی اص سخّی ٝآٟ٘ب دس ٔح ًٝٛسٚثبص
ثبصسع ًشح سىشیٓ اسثبة سػٛع :آلبی داٚس آسً٘

گمرک استان ایالم
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 خذٔبر لبثُ اسائ :ٝؿبُٔ سٚیٞٝبی كبدسارٚ ،اسدار ،سشا٘ضیز ،أب٘بر دؼشیٔ ،ؼبفشی  ٚلبچبق
ٔ مشسار ٔٛسد ػُٕ :ا٘ؼبْ أٛس فٛق حؼت ٔٛسد ثب سػبیز ٔمشسار ٔشثٛى ث ٝلب٘ ٖٛأٛسٌٕشوی  ٚآییٗ٘بٔ ٝاػشایی آٖ  ٚلبٖ٘ٛ
ٔمشسار كبدسار ٚ ٚاسدار ٕٞ ٚچٙیٗ لب٘٘ ٖٛح ٜٛاػٕبَ سؼضیشار حىٔٛشی ساػغ ث ٝلبچبق وبال  ٚاسص  ٚلب٘ ٖٛحُٕ ٘ ٚمُ ٚ
ػجٛس وبالی خبسػی اص لّٕش ٚػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  ٚآییٗ٘بٔ ٝاػشایی آٖ ٔ ٚفبد وٛٙا٘ؼی ٖٛسیش ثٕٞ ٝشا٘ ٜىبر سٛهیحی هٕبئٓ
آٖ  ٚلب٘ ٖٛسأػیغ ػبصٔبٖ ػٕغآٚسی  ٚفشٚؽ أٛاَ سّٕیىی.
ٔ ذر صٔبٖ ا٘ؼبْ سـشیفبر كبدسار ثب صٔبٖػٙؼی كٛسر ٌشفش ٝاص ػیؼشٓ ػّىشیٛیشی وٕشش اص  3ػبػز ٔیثبؿذ  ٚدس لؼٕز
ٔؼبفشی وٕشش اص یه ػبػز كٛسر ٔیٌیشد.
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّٛی سإٙٞب دس ػّٛی دسة ٚسٚدی
٘ لت ٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی  ٚدؼز ػبصٔب٘ی ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس
 دس اخشیبس ٌزاؿشٗ ؿشح ٚظبیف دؼز ػبصٔب٘ی ث ٝدشػٔ ُٙشثًٝٛ
 اسائ ٝثشٚؿٛس  ٚوشبثچ ٚ ٝسٛصیغ آٖ دس لؼٕز ٔؼبفشی
 تلفي گَیا :سا ٜا٘ذاصی سّفٗ ٌٛیب دس دػز الذاْ ٔیثبؿذ.
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ٌ یـ ٝخذٔبسی  ٚكٙذٚق دیـٟٙبدار
 سؼٟیضار اِىشش٘ٚیىی اًالعسػب٘ی دس دػز الذاْ ٔیثبؿذ.
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 ا٘شخبة ثبصسػبٖ ػٟز ا٘ؼبْ ٘ظبسر  ٚثبصثیٙی
 اػشای ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع  ٚاػٕبَ ثبصخٛسد ث ٝوبسوٙبٖ  ٚسـٛیك وبسوٙبٖ
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار ػٟز اخز ٔـبٚس ٚ ٜسإٙٞبیی الصْ
بْبَد اصالح رٍشّا ارائِ خدهات بِ هردم
 الذاْ دس ػٟز ساٜا٘ذاصی سّفٗ ٌٛیب ،ػیؼشٓ اسٔٛبػی ٖٛاداسی  ٚػیؼشٓ یىذبسچ ٝاِىشش٘ٚیىی  ٚوبٞؾ ٔذر صٔبٖ ا٘ؼبْ وبس
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
 سٟی ٚ ٝسٙظیٓ ٘ ٚلت سبثّٞٛبی ٔٙـٛس اخاللی وبسوٙبٖ دس وّیٚ ٝاحذٞب
 ػّٕیبسی ٟ٘ ٚبدیٝٙػبصی آٖ
٘ ظٓ  ٚآٔبدٌی ثشای اسائ ٝخذٔبر ثٔ ٝشدْٚ ،لزؿٙبػی٘ ،ظٓ  ٚآساػشٍی ِجبع
 سػبیز ادة ٘ ٚضاوز ،ػذاِز  ٚا٘لبف دس اسائ ٝخذٔبر خٛة ثٔ ٝشدْٕٞ ،ىبسی  ٚخٛؽ ثشخٛسدی
 آٔبدٌی ثشای اسائ ٝاًالػبر  ٚسٛهیحبر وبفی دس ٍٙٞبْ ٔٛسد ٘یبص ث ٝخذٔزٌیش٘ذٌبٖ
ٚ ػٛد سٕبیالر ٔظجز ث ٝوبسٔ ،شٙبػت ثب ٘ٛع وبس  ٚفؼبِیزٞب

 اخشلبف دادٖ فوبی ٔٙبػت اداسی ثشای حوٛس اسثبة سػٛع  ٚأىب٘بر  ٚسؼٟیضار الصْ ثشای آػبیؾ  ٚاػشمشاس آ٘بٖ.
ٔؼئً َٛشح سىشیٓ آلبی حؼٗ حؼیٙی
ثبصسػبٖ :آلبی ػٛاد ٛٞاػی٘یبدٛس ،آلبی ٔیشآلب ػجذی

گمرک بازرگان
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت فشایٙذ ا٘ؼبْ وبس كبدسارٚ ،اسدار ثبسٛػ ٝث ٝسٚؽ اػشایی ISO
٘ لت ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص ػٟز اًالعسػب٘ی
٘ لت سبثّ ٛػٛٙاٖ ٚاحذٔ ،حُ اػشمشاس ٘ ٚبْ ٔشلذیبٖ
ٔ اللبر اسثبة سػٛع ثب ٔذیشوُ ٔ ٚؼب٘ٚیٗ دس  ٕٝٞػبػبر اداسی
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّ ٛفشایٙذ ا٘ؼبْ وبس سٚی ٝكبدسار ٚ ٚاسدار ٌٔبثك اػشب٘ذاسد ISO
 سٟیٌٔ ٝبِت ثشٚؿٛس ٔؼبفشی
 اًالعسػب٘ی دسخلٛف أٛس ٔؼبفشی
 الذأبر الصْ ػٟز ساٜا٘ذاصی ػبیز ٌٕشن ثبصسٌبٖ
 اسائ ٝا ًالػبر ٔٛسد ٘یبص اسثبة سػٛع اص ًشیك ػبٔب٘ ٝاًالعسػب٘ی ایٗ ٌٕشن
٘ لت ٔـخلبر ٔشلذیبٖ ا٘ؼبْ وبس
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 سـىیُ ٚاحذ ثبصسػی  ٚسػیذٌی ث ٝؿىبیبر
 سؼییٗ ثبصسع اػشای ًشح سىشیٓ
٘ لت كٙذٚقٞبی ٘ظشػٙؼی
ٕٞ ىبسی فؼبَ ایٗ اداس ٜوُ دس اػشای ًشح ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ سهبیز ٔـششی
 الذاْ ث ٝثشٌضاسی ػّؼبر  ٚثشسػی ٔؼبئُ ٔ ٚـىالر اسثبة سػٛع
بْبَد اصالح رٍشّا ارائِ خدهات بِ هردم
 اخز ٌٛاٞیٙبٔ ٚ ISO ٝاسائ ٝخذٔبر ًجك اػشب٘ذاسدٞبی ٔشثًٝٛ
 اػشای ػیؼشٓ ٚة ثٙیبد اسصؽ
 اػشفبد ٜاص فٗآٚسیٞبی ٘ٛیٗ اص ػّٕ ٝدٚسثیٗٞب ػٟز وٙششَ دسةٞبی خشٚع ٔؼبفشی ،كبدسار ،ا٘جبس ؿشوز آغشی ثبس ٚ
اسسجبى ػیؼشٕی ثب ػبصٔبٖٞبی ٔؼشمش ٛٔ ٚاسد ٔشسجي
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت سبثّٙٔ ٛـٛس اخاللی ػبصٔبٖ  ٚاثالؽ آٖ ث ٝوّی ٝدٚایش
ٔؼئً َٛشح سىشیٓ :خب٘ٓ ٔؼل ٝٔٛثٙبئی
ثبصسع ًشح سىشیٓ :آلبی ثٟشاْ ساػشؼٛئی

گمرک بیلوسىار
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّ ٛخذٔبر لبثُ اسائٝ
 ؿشح فشایٙذ ٔشاحُ ا٘ؼبْ وبس اص ًشیك ٘لت ثٙش
٘ لت ٔذاسن ٔٛسد٘یبص دس سبثّ ٛاػال٘بر
 اسائ ٝفشْٞبی الصْ اص ًشیك دثیشخب٘ٝ
٘ لت ػٛٙاٖ ٚاحذ ثب ٘لت سبثّٛ
ٔ ـخق ٕ٘ٛدٖ ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس اص ًشیك اسیىز
 سؼییٗ اٚلبر وبسی  ٚاًالعسػب٘ی ٌّٔٛة آٖ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّ ٛسإٙٞب دس ٚسٚدی ػبِٗ ٔؼبفشی ث ٝصثبٖ فبسػی  ٚآرسی
٘ لت ٔـخلبر ٚ ٚظبیف وبسوٙبٖ دس ٔحُ اػشمشاس آٟ٘ب
 سٟی٘ ٚ ٝلت خي ٔـی ویفیز
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُّای اجرایی با هردم
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار
٘ ظشػٙؼی اص اسثبثبٖ سػٛع  ٚاسػبع ٘ظشار ثٔ ٝذیشیز ػٟز ا٘ؼبْ ثٟشش أٛس
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
ٚ سٚد اًالػبر ث ٝكٛسر ٔىب٘یضٜ
 ثٟشٌٜیشی اص ػیؼشٓ آػیىٛدای ػٟب٘ی
 ثٟشٌٜیشی اص ػیؼشٓ اسٔٛبػی ٖٛاداسی
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاًی در ارتباط با هردم
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٔٙـٛس اخاللی ٌٕشن ایشاٖ دس ایٗ ٌٕشن
ٔؼئ ٚ َٛثبصسع ًشح سىشیٓ :آلبی ثٟٙبْ خبٖ احٕذی

گمرک بندر لنگو
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّ ٚ ٛثٙشٞبی سإٙٞب
 اًالعسػب٘ی دسخلٛف سؼٟیالر لبثُ اسائٝ
 ثشٌضاسی ػّؼبر ٔشؼذد ثب خذٔزٌیش٘ذٌبٖ
 ثشٌضاسی دٚسٜٞبی آٔٛصؿی ػٟز اسثبثبٖ سػٛع
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 اسػبَ ػّٕىشد ثًٛ ٝس ٔؼشٕش ث ٝكذاٚػیٕبی ٔشوض خّیغ فبسع  ٚدخؾ دس اخجبس اػشبٖ.
 ػشوـی ث ٝدفبسش آفشبة  ٚچبسن سٛػي ٔؼئ َٛسٚاثي ػٕٔٛی ٔ ٚؼئ َٛسػیذٌی ث ٝدفبسش  ٚاػٕبَ ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع
اص ًشیك سٛصیغ فشْ سىشیٓ اسثبة سػٛع ػٟز ثشسػی ٔؼبئُ ٔ ٚـىالر ٔؼبفشیٗ  ٚچٍٍ٘ٛی ثشخٛسد وبسوٙبٖ ثب آٟ٘ب
 ثشٌضاسی وٙفشا٘غ خجشی ٔذیشوُ ٌٕشن ثٙذسِ ٚ ٍٝٙا٘ؼىبع اخجبس ٌٕشن ث٘ ٝـشیبر وـٛسی ٔ ٚحّی.
٘ لت سبثّ ٛسإٙٞب دس ػّٛی دسة ٚسٚدی.
 سٟی ٝثشٚؿٛس ؿشایي وبالٞبی ٔؼبفشی ٘ ٚح ٜٛاخز ػٛاسم ٌٕشن اص وبالی ٔبصاد اص ٔؼبفش  ٚسٛصیغ دس ٔحُ وـشیشا٘ی ٚ
فشٚدٌب.ٜ
٘ لت سبثّٞٛبی سإٙٞب ثب آسْ ٌٕشن ػّٛی سٕبٔی دٚایش ثٚ ٝیظ ٜثخؾ فٙی.
 لشاس دادٖ اػشٙذ ٔـخلبر ٕٞىبساٖ ثش سٚی ٔیض وبس آٟ٘ب.
 ساٜا٘ذاصی سّفٗ ٌٛیب ث ٝؿٕبس07622243359 ٜ
 ثشٌضاسی ػّؼبر ثب ػبصٔبٖٞبی ٔشسجي ثب سشخیق وبال ثٙٔ ٝظٛس سؼٟیُ  ٚسؼشیغ دس وبس اسثبة سػٛع.
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
٘ لت ػ ٝكٙذٚق ا٘شمبدار  ٚدیـٟٙبدار.
٘ لت سبثّٔ ٛاللبر ٔشدٔی ثب ٔذیشوُ دس سٚصٞبی 3ؿٙجٞ ٝش ٞفش ٝثب ػٙبیز ث ٝایٙى ٝدس سٕبٔی ایبْ ٞفشٔ ٝذیشوُ ٌٕشن
ثٙذسِ ٍٝٙدزیشای ٔشاػؼیٗ  ٚخذٔزٌیش٘ذٌبٖ ٔیثبؿذ.
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 ػذْ دسیبفز ٚػ ٝدس ایبْ ٘ٛسٚص اص ٔؼبفشیٗ ػٟز ا٘ؼبْ سـشیفبر وبثٛسبط  ٚدس ساػشبی سىشیٓ خذٔزٌیش٘ذٌبٖ  ٚسؼٟیالر
ٌّٔٛة ث ٝآ٘بٖ
 افششبح ػیؼشٓ ٚة ثٙیبد هٕب٘ز٘بٔٞٝبی ثب٘ىی ثٙٔ ٝظٛس اسػبَ دلیك  ٚثٍٙٞ ٝبْ آٔبس  ٚاًالػبر.
 سؼییٗ ٔحُ ٚسٚد اخشلبكی ػٟز ٚاسد ؿذٖ ٔؼِّٛیٗ ث ٝػبِٗ ٌٕشن
ٛ٘ ػبصی ػبخشٕبٖ اداسٜ
 لشاس دادٖ آثؼشدوٗ دس ػبِٗ اسصیبثی.
 سؼٛین  ٚسؼٟیض ػیؼشٓ خٙه وٙٙذٜ

 ػبخز ػشٚیغ ثٟذاؿشی ػٟز اػشفبدٔ ٜشاػؼیٗ.
 ػبخز  ٚسؼٟیض ػبِٗ وٙفشا٘غ.
 افضایؾ ػبػبر وبس اداس ٜاص ػبػز  7/30كجح سب  ٚ 15/30دس ٘ٛثز د ْٚسؼییٗ ػبػز وبسی دسة خشٚع ،أٛس ثٙذسی ٚ
ثبػى َٛسب ػبػز 23/00
 افششبح ًشح دٙؼشٚ ٜاحذ سؼبسی
 اسائ ٝخذٔز ثٔ ٝشاػؼیٗ دس سٚصٞبی دٙؼـٙج ٝدس ٔ 3ب ٜسبثؼشبٖ
ثب ػٙبیز ث ٝایٙى ٝسٚصٞبی 5ؿٙج ٝدس ٔ 3ب ٜسبثؼشبٖ سٕبٔی اداسار دس ػٌح اػشبٖ سؼٌیُ ٔیثبؿٙذ ،اداس ٜوُ ٌٕشن ثٙذسٍِٝٙ
وٕبفیاِؼبثك ثذ ٖٚسؼٌیّی ث ٝخذٔزسػب٘ی ثٔ ٝشاػؼیٗ اٞشٕبْ ٔیٚسص٘ذ.
 ساٜا٘ذاصی دػشٍب ٜخٛددشداص دس ٔحُ ػبِٗ ٌٕشن.
 ساٜا٘ذاصی دػشٍب pos ٜدس دایش ٜكٙذٚق  ٚدسة خشٚع
 سؼییٗ ٔحُ ٔٙبػت ثشای اػشمشاس اسثبة سػٛع ثب أىب٘بسی اص لجیُ وٕذ ثٙٔ ٝظٛس لشاس دادٖ ثشخی اػٙبدٔ ،ذاسن ّٔ ٚضٔٚبر
اسثبثبٖ سػٛع.
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی دس سٕبٔی دٚایش.
٘ لت سبثّ ٛخي ٔـی ویفیز ٌٕشن ػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس ػبِٗ ٌٕشن.

گمرک تبرزی
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 اسائ ٝخذٔبر دس سٚیٞٝبی ٌٕشوی ؿبُٔ كبدسارٚ ،اسدار ،سشا٘ضیزٚ ،سٚد ٔٛلز ،لوبیی ،وبس٘ٝسیش  ٚاسائ ٝخذٔبر الصْ دس
ثخؾ ٔؼبفشی.
ا٘ؼىبع وّی ٝثخـٙبٔٞٝب  ٚدػشٛساِؼُٕ كبدس ٜاص ػٛی ٌٕشن ایشاٖ  ٚاًالعسػب٘ی آٟ٘ب اص ًشیك ػیؼشٓٞبی اًالعسػب٘ی،
ػبیز ایٙشش٘شی ،سّٛیضی ٖٛؿٟشی ٘ ٚلت دس سبثّ ٛاػال٘بر.
ا٘ؼبْ سـشیفبر ٌٕشوی دس وٛسبٜسشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ دس ساػشبی افضایؾ ٔیضاٖ سهبیشٕٙذی ٔـششیبٖ.
 اػشفبد ٜاص ػیؼشٓٞبی ٔىب٘یض ٜاص ػّٕ ٝاسٔٛبػی ٖٛاداسی
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟی٘ ٚ ٝلت سبثّ ٛسإٙٞب
 سٟی٘ ٚ ٝلت ػیؼشٓ اًالعسػب٘ی دس داخُ ػبخشٕبٖ  ٚسّٛیضی ٖٛؿٟشی دس ثیش ٖٚاداس.ٜ
 ساٜا٘ذاصی ویٛػه اًالعسػب٘ی.
 اسائٌ ٝضاسؽ ػّٕىشد ػبال٘ ٝاص ًشیك ػبِٙبٔ ٝآٔبسی
 ؿشوز دس ٕ٘بیـٍبٜٞبی ٔخشّف  ٚاسائ ٝػّٕىشد اص ًشیك سٟی ٝثشٚؿٛس
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 اسسجبى ٔشدٔی ٔ ٚاللبر ػٕٔٛی ٔؼئٛالٖ ث ٝكٛسر سٚصا٘ ٚ ٝسػیذٌی ثٔ ٝـىالر ٔشدٔی اص ًشیك اسسجبى حوٛسی ٚ
غیشحوٛسی.
 ایؼبد كٙذٚق دیـٟٙبدار  ٚا٘شمبدار
 ایؼبد ٚاحذ سػیذٌی ث ٝؿىبیبر ٔ ٚؼشفی یه ٘فش اص وبسؿٙبػبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔؼئ َٛدبػخٍٛیی ث ٝؿىبیبر ٔشدٔی
ٕٞ ىبسی ٔؼشٕش ٌّٛٔ ٚة ثب ٔؼشیبٖ ًشح ٘ظشػٙؼی اسثبثبٖ سػٛع
بْبَد ٍ اصالح رٍشّای ارائِ خدهات
 ثٟشٌٜیشی اص اثضاس  ٚسؼٟیضار اِىشش٘ٚیىی اص ػّٕ ٝػیؼشٓ ٚة ثٙیبد اسصؽ ،آػیىٛدای ػٟب٘ی  ٚسشا٘ضیز ،ػیؼشٓ دشداخز
اِىشش٘ٚیىی  POSػٟز وبٞؾ صٔبٖ سـشیفبر ٌٕشوی
 ایؼبد أىب٘بر الصْ ػٟز ساٜا٘ذاصی فیجش ٘ٛسی  ٚسؼٟیض ٌٕشن سجشیض ث ٝوبٔذیٛسش  ٚػشٚسٞبی ٔشوضی دس ساػشبی ثٟجٛد ا٘ؼبْ
فشایٙذٞب
 اخز ٌٛاٞیٙبٔٔ ٝذیشیز ویفیز  ٚ ISOاػشب٘ذاسدػبصی سٚیٞٝبی ٌٕشوی
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی ػبصٔبٖ دس ػبِٗ ٌٕشن
٘ لت خي ٔـی ویفیز ٌٕشن ایشاٖ دس ػبِٗ ٌٕشن

اهدا ف آتي گمرک تبرزی

 اػشای ٌّٔٛة ٟ٘ ٚبدی ٝٙوشدٖ ثؼش ٝحٕبیشی اص سِٛیذ وٛٔ ٝسد سأویذ سئیغ وُ ٔحششْ ٌٕشن ایشاٖ اػز.
 سالؽ دس سحمك ٌٕشن ٘ٛیٗ دس ساػشبی وبٞؾ صٔبٖ  ٚسـشیفبر ٌٕشوی
 سؼٟیض ٌٕشن ث ٝآخشیٗ أىب٘بر  ٚسؼٟیضار وٙششِی اِىشش٘ٚیىی دس ٔجبدی ٚسٚدی  ٚخشٚػی

گمرک جلفا
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سفىیه ؿفبف وّی ٝخذٔبر لبثُ اسائ ٝاص لجیُ ٚاسدار ،كبدسارٛٔ( ،لز  ٚدایٓ) سشا٘ضیز ،خذٔبر ٔؼبفشی دس دٚایش ٔشثًٝٛ
 سفىیه ثخـٙبٔٞٝب  ٚدػشٛساِؼُٕٞبی كبدس٘ ٚ ٜلت آٟ٘ب دس سبثّ ٛاػال٘بر ثب ٞذف اًالعسػب٘ی ثٔ ٝشاػؼبٖ  ٚاػشای وّیٝ
ٔمشسار ٔشثً ًٝٛجك ایٗ ثخـٙبٔٞٝب
 ا٘ؼبْ سـشیفبر ٌٕشوی دس حذالُ صٔبٖ ٕٔىٗ
 اػشفبد ٜاص ػیؼشٓ دثیشخبٌ٘ ٝبْ  ٚػذْ ٘یبص ث ٝحوٛس فیضیىی دس دٚایش ػٟز دیٍیشی ٔىبسجبر
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟیٕٛ٘ ٝداس ػشیبٖ وبس ٘ ٚلت آٖ
٘ لت سبثّ ٛاًالعسػب٘ی دیؼیشبِی دس ػبِٗ
 ایؼبد ویٛػه اًالعسػب٘ی
 سٟی ٝوشبثچ ٝػّٕىشد ٌٕشن ػّفب دس ػبَ 89
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 اسسجبى ثب ٔذیشوُ ٔ ٚؼب٘ٚیٗ دس ایبْ ٞفش.ٝ
٘ لت كٙذٚق ا٘شمبدار  ٚدیـٟٙبدار
 اػشای ٘ظشػٙؼی  ٚاػٕبَ ٘ظشار دس وّی ٝفؼبِیزٞب
ٕٞ ىبسی الصْ ثب ٔؼشیبٖ ًشح ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ سهبیز ٔـششی
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 اػشفبد ٜاص ػیؼشٓ اسصؽ ٚةثٙیبد ،دثیشخبٌ٘ ٝبْ ،آػیىٛدای ػٟب٘ی ٛٔ ٚاسد ٔشسجي ثٙٔ ٝظٛس وبٞؾ ٔذر صٔبٖ ا٘ؼبْ سـشیفبر
ٌٕشوی ثب سػبیز دلیك لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسار ٔشثًٝٛ
 سؼٟیض ٌٕشن ػّفب ث ٝسؼٟیضار دیـشفش ٝوبٔذیٛسشی  ٚػشٚسٞبی ٔشوضی ػٟز یىؼبٖػبصی  ٚثٟجٛد ػّٕىشد
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی  ٚالذاْ دس ػٟز ٟ٘بدیٝٙػبصی آٖ
برًاهِّای آتی:
 اػشای ًشح ػّىشیٛیشی ػٟز سٚاٖػبصی  ٚؿفبفػبصی
 ساٜا٘ذاصی دٙؼشٚ ٜاحذ سؼبسی ػٟز وبٞؾ صٔبٖ سـشیفبر
 سؼٟیض ٌٕشوبر ث ٝػیؼشٓ  X-Rayوبٔی٘ٛی ػٟز وٙششَ ٔجبدی  ٚخشٚػی
 سالؽ ػٟز ساٜا٘ذاصی ػیؼشٓ اظٟبس اص سا ٜدٚس
ٔؼئً َٛشح سىشیٓ :آلبی داٚد لیبٔیبٖ

بخ
گمرک استان چهارمحال و تیاري
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 احلبء ٘ ٚلت سٚیٞٝبی اكّی  ٚفؼبَ ٌٕشن اػشبٖ
٘ لت ٔشاحُ ٔ ٚذر صٔبٖ ا٘ؼبْ وبس ثٕٞ ٝشأ ٜذاسن ٔٛسد ٘یبص
٘ لت ػٛٙاٖ ٚاحذ ٘ ٚبْ ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس دس ٔحُ اػشمشاس
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟی ٚ ٝسٛصیغ ثشٚؿٛس خذٔبر ٌٕشن اػشبٖ
 سّفٗ ٌٛیب ث ٝؿٕبس3347671 ٜ
 ػبیز ایٙشش٘شی ث ٝآدسع www.shkcustoms.ir
ٔ لبحج ٝثب سػب٘ٞٝبی اسسجبى ػٕؼی (ٔحّی ّٔ ٚی) ثٙٔ ٝبػجزٞبی ٔخشّف ٔ ٚؼشفی  ٚسجییٗ خذٔبر ٌٕشن
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
٘ ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار
 ثشسػی ؿىبیبر ٔشاػؼیٗ (ًجك فّٛچبسسی ٔؼیٗ  ٚث ٝكٛسر ػیؼشٕی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد)
ٔ ؼشفی ٔؼئ ٚ َٛثبصسػبٖ ًشح سىشیٓ
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 اخز ٌٛاٞی  ٚ 5sایض9001-2008 ٚ
 اػشفبد ٜاص ػیؼشٓ اظٟبس اص سا ٜدٚس  ٚاسصیبثی ػیبس وبالٞبی كبدساسی ػٟز ؿشوزٞبی فؼبَ دس أش كبدسار ،و ٝایٗ أش ػجت
ثٟجٛد لبثُ سٛػ ٝدس خذٔزسػب٘ی ث ٝاسثبثبٖ سػٛع  ٚسؼٟیُ  ٚسؼشیغ دس اسائ ٝخذٔبر ؿذ ٜاػز.
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی
 اسائ ٝآٔٛصؽٞبی الصْ ثٙٔ ٝظٛس ٟ٘بدیٝٙػبصی ٔٙـٛس
 سمذیش اص ٕٞىبسا٘ی و ٝثیـششیٗ سٛػ ٝسا ثٙٔ ٝـٛس ػبصٔب٘ی داؿشٝا٘ذ.
برًاهِّای آتی:
 افضایؾ سؼذاد ثبصسػیٞب اص ٚاحذٞبی ٔخشّف ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ سهبیز ٔشاػؼیٗ
ٌ ؼششؽ ػیؼشٓ اظٟبس اص سا ٜدٚس  ٚاسصیبثی ػیبس
٘ لت ویٛػه اًالعسػب٘ی (ث ٝكٛسر سبؽ اػىشیٗ)
 ث ٝسٚص سػب٘ی ،اكالح  ٚثٟجٛد ٔؼشٕش سٚؽٞبی اسائ ٝخذٔبر
ٔؼئً َٛشح سىشیٓ :آلبی كجبح ػجبػی ٔؼب٘ٚز أٛسٌٕشوی
ثبصسػبٖ ًشح سىشیٓ :آلبی حٕیذسهب ػبثذی ،آلبی ٔظبٞش سثیؼی فشاد٘جٝ

حىزه نظارت گمركات خراسان رضىي
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 اسائ ٝاًالػبر دسخلٛف سٚیٞٝبی لبثُ اسائٔ ،ٝمشسار ٔٛسد ػُٕٔ ،شاحُ ا٘ؼبْ وبسٔ ،ذاسن  ٚفشْٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ٌٕشن
ٔـٟذ اص ًشیك ػبیز ٌٕشن خشاػبٖ سهٛی
 ساٜا٘ذاصی ػیؼشٓ سّفٗ ٌٛیب
 اػشمشاس ویٛػهٞبی ایٙشش٘شی
 اسائ ٝاًالػبر اص ًشیك وبسؿٙبع سإٙٞب
٘ لت سبثّٞٛبی سإٙٞبی ًجمبر
٘ لت سبثّ ٛسإٙٞبی ٔـخلبر وبسوٙبٖ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 اػشمشاس ثٙشٞبی اًالعسػب٘ی (دسخلٛف ٚاسدار ،كبدسارٔ ،ؼبفشی ،لوبیی)
 ویٛػهٞبی ایٙشش٘شی (ؿبُٔ وّی ٝاًالػبر ٔٛسد ٘یبص ٔشاػؼیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ دػششػی ثٚ ٝةػبیزٞبی ػبصٔبٖٞبی ٕٞىبس)
٘ ظشػٙؼی ایٙشش٘شی
 اسائ ٝثشٚؿٛس(وّی ٝسٚیٞٝبی ٌٕشوی)
 اسائ ٝاًالػبر اص ًشیك سّفٗ ٌٛیب (اًالعسػب٘ی اص سـشیفبر ٌٕشوی ،كٙذٚق كٛسی ،أىبٖ دشػؾ  ٚدبػخ  ٚاػالْ آخشیٗ
آٔبس ٌٕشن اػشبٖ)
 اًالعسػب٘ی اص ًشیك ػبیز ایٙشش٘شی ث ٝآدسع www.khorasancustoms.ir
٘ لت ٔـخلبر ٔشلذیبٖ وبس دس ٔحُ اػشمشاس آٟ٘ب
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 اػشای ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع اص ًشیك كٙذٚق دیـٟٙبدار  ٚا٘شمبدار وٕیشً ٝشح سىشیٓ  ٚاػٕبَ ثبصخٛسد ث ٝوبسوٙبٖ
٘ ظشػٙؼی ػٕٔٛی اص ًشیك اسػبَ فشْٞبی ٘ظشػٙؼی ثٔ ٝحُ وبس اسثبثبٖ سػٛع یه ٔشسج ٝدس ٞش ػبَ
 ثشسػی ٘شبیغ ٘ظشػٙؼی  ٚسػیذٌی  ٚحُ ٔـىالر
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 سبیخ ٘بٔ ٝسٛػي الذاْوٙٙذ ٜثب اػشفبد ٜاص ٘شْافضاس دثیشخب٘ ٝثب ٞذف سؼشیغ دس ا٘ؼبْ اسػبَ ٘بٔ ،ٝكشفٝػٛیی دس ٔلشف وبغز ٚ
كشفٝػٛیی دس ٚلز اسثبة سػٛع
 ثشسػی دایش ٜخشٚع ٔٛلز  ٚاهبفٕٛ٘ ٝدٖ ٘یش ٚدس ایٗ ٚاحذ ثب ٞذف سؼشیغ دس اسائ ٝخذٔز
 اكالح كذٚس حىٓ ٔأٔٛسیز  ٚوبٞؾ ٔىبسجبر اداسی
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٔٙـٛس اخاللی اداسی دس ػبیز ایٗ ٌٕشن  ٚویٛػهٞبی ایٙشش٘شی.

گمرک استان خراسان شمالي
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهت بِ هردم
٘ لت سبثّٛی اػال٘بر دس ٚسٚدی اداس ٚ ٜاسائ ٝاًالػبر ػٕٔٛی ثٔ ٝشاػؼٝوٙٙذٌبٖ
٘ لت سبثّٛی اػال٘بر دس ٚاحذ ػشٚیغ اسصیبثی  ٚاسائٌٔ ٝبِت سخللی ث ٝخذٔزٌیش٘ذٌبٖ
٘ لت دػشٛساِؼُٕٞب  ٚثخـٙبٔٞٝبی ٔشٙبػت ثب فؼبِیز خذٔزٌیش٘ذٌبٖ دس سبثّٛی اػال٘بر
 دسع اًالػیٞٝبی ٔ ٟٓاداسٌٕ ٜشن ػٟز اػشفبد ٜاسثبثبٖ سػٛع
 سٟی ٝثشٚؿٛس ثب ٔحشٛای ٘ح ٜٛاسائ ٝخذٔبر  ٚفشایٙذ ٔٛسد ػُٕ دس ٌٕشن اػشبٖ
 اسائ ٝوشبثچ ٝسإٙٞبی ٌٕشن ایشاٖ ث ٝخذٔزٌیش٘ذٌبٖ
 ساٜا٘ذاصی سّفٗ ٌٛیبی ٌٕشن اػشبٖ ثٙٔ ٝظٛس سؼٟیُ دس اسسجبى خذٔزٌیش٘ذٌبٖ ثب وبسوٙبٖ ٌٕشن اػشبٖ
* اًالعسػب٘ی اص ًشیك ػبیز ایٙشش٘شی
 اسائ ٝاخجبس ٌٕشن ایشاٖ  ٚاخجبس ٌٕشن اػشبٖ دس ٚة ػبیز ٌٕشن خشاػبٖ ؿٕبِی
 اسائ ٝثخـٙبٔٞٝبی ٔٛسد اػشفبدٛٔ ٚ ٜسد٘یبص خذٔزٌیش٘ذٌبٖ اص ًشیك ػبیز
 اسائ ٝسٕبٔی ٔشاحُ ا٘ؼبْ خذٔز ث ٝخذٔزٌیش٘ذٌبٖ دس ٚة ػبیز
* ٌیـ ٝخذٔبسی
 اػشمشاس ٚاحذ اًالػبر دس لؼٕز ٚسٚدی ػبصٔبٖ ػٟز سإٙٞبیی اسثبثبٖ سػٛع
* اًالعسػب٘ی اص ًشیك اسسجبى ػٕؼی
 اسائ ٝاخجبس ٌٕٔ ٟٓشن اػشبٖ اص ًشیك سٚص٘بٔٞٝبی اػشب٘ی
 اسػبَ اخجبس ث٘ ٝـشی ٝسخللی ٌٕشن
 ثشٌضاسی ثش٘بٔٞٝبی سّٛیضی٘ٛی  ٚسادیٛیی سٛػي ٔذیشیز ٌٕشن اػشبٖ
* ٘لت ٔـخلبر ػٛأُ ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
* ا٘ؼبْ ثبصسػی  ٚسػیذٌی ث ٝؿىبیبر
* ا٘شخبة ثبصسع ًشح سىشیٓ
* ا٘ؼبْ ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع  ٚثشسػی ٔحشٛای ٘ظشػٙؼی ػٟز اسائ ٝثٚ ٝاحذٞبی ٔشسجي
 اػشای ٘ظشػٙؼی ث ٝكٛسر ػٔ ٝب ٝٞاص ًشیك ٔؼئً َٛشح سىشیٓ اسثبة سػٛع (ثب ٕٞىبسی سٚاثي ػٕٔٛی ٌٕشن اػشبٖ ٚ
ٕ٘بیٙذٔ ٜذیشیز دس أش اػشمشاس  ٚثٟجٛد ػیؼشٓ ٔذیشیز ویفیز كٛسر ٌشفش٘ ٚ ٝشبیغ ٔشث ًٝٛثٔ ٝؼب٘ٚز سحٛیُ  ٚدػشٛس الصْ ثٝ
ٔٙظٛس سػیذٌی  ٚثٟجٛد أٛس اص ایٗ ًشیك اثالؽ  ٚاػشایی ٔیٌشدد).
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار  ٚاسسجبى ثب ٔذیشیز
 دسیبفز دیـٟٙبدار٘ ،ظشار ،ا٘شمبدار ث ٝكٛسر اِىشش٘ٚیىی
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم

٘ لت ٔٙـٛس اخاللی وبسوٙبٖ ٌٕشن ایشاٖ
 لشاسدادٖ ٔٙـٛس اخاللی دس ٚة ػبیز ٌٕشن خشاػبٖ ؿٕبِی

 فشًٙٞػبصی ثٙذٞبی ٔٙـٛس اخاللی دس ٔحیي اداسی

 ثشٌضاسی والعٞب  ٚدٚسٜٞبی آٔٛصؿی ٔشٙبػت ثب ثٙذٞبی روش ؿذ ٜدس ٔٙـٛس
ٔؼئ ٚ َٛثبصسع ًشح سىشیٓٔ :ؼب٘ٚز ٌٕشن خشاػبٖ ؿٕبِی

گمرک استان قزویه
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟی ٚ ٝچبح  ٚسٛصیغ ثشٚؿٛس ثیٗ ٔشاػؼیٗ
 اًالعسػب٘ی اص ًشیك ػبیز ایٙشش٘شی ث ٝآدسع www.qazvincustoms.ir
 اسائ ٝاًالػبر الصْ دسخلٛف ٔشاحُ ا٘ؼبْ وبسٔ ،ذر صٔبٖ ٔ ٚذاسن ٔٛسد٘یبص اص ًشیك ػبیز
 سٟیِ ٝیٙه ٔشث ًٝٛدس ػبیش ٔٛاسد ثب ػبیز ٌٕشن ػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
 اسائ ٝاًالػبر ٔشث ًٝٛاص لجیُ فشایٙذ ا٘ؼبْ وبسٚ ،احذٞبی دػشٍب ،ٜچبسر ػبصٔب٘ی  ٚػبیش اًالػبر ٔشث ًٝٛاص ًشیك ٚة
ویٛػه
٘ لت سبثّٔ ٛشاحُ ا٘ؼبْ وبس دس چبسچٛة اػشمشاس ٘ظبْ ویفیز ISO 9002
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 اػشمشاس سّفٗ ٌٛیب ث ٝؿٕبس2223022 ٜ
 ث ٝسٚصسػب٘ی ػبیز ایٙشش٘شی دس دٚسٜٞبی ٔبٞب٘ٝ
 اػشمشاس ٚة ویٛػه دس دسة ٚسٚدی ٌٕشن  ٚث ٝسٚصسػب٘ی ٔشست  ٚدٚسٜای اًالػبر ٔشثًٝٛ
٘ لت ٔـخلبر ٔشلذیبٖ ا٘ؼبْ وبس  ٚخالكٝای اص ؿشح ٚظبیف ٞشیه دس ٔحُٞبی اػشمشاس آٟ٘ب.
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 ػٕغثٙذی فشْٞبی ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع  ٚاسػبَ ث ٝدػشٍبٜٞبی ریشثي
 سـٛیك وبسوٙبٖ دس صٔی ٝٙاػشای ًشح سىشیٓ ثشاػبع ٘ظشػٙؼی ٔشث ًٝٛو ٝثیـششیٗ أشیبص سا وؼت وشد٘ذ.
 سٟی ٝدشػـٙبٔ ،ٝسٛصیغ  ٚػٕغثٙذی ػٛاالر ٔشث ًٝٛػٟز ػٙؼؾ ٔیضاٖ سهبیز اسثبة سػٛع دس لبِت ٘ظبْ ٔذیشیز ویفیز
ISO9002
 سٟی٘ ٚ ٝلت كٙذٚق دیـٟٙبدار ثب ػٕغثٙذی ٞش یه اص دیـٟٙبدار دس لبِت فشْٞبی اػشب٘ذاسد دس اػشای ٘ظبْ ٔذیشیز ویفیز
ISO 9002
بْبَد اصالح رٍشّا ارائِ خدهات بِ هردم
 اػشمشاس ٘ظبْ ٔذیشیز ویفیز  ،ISO9002دبیؾ دٚسٜای فشایٙذٞبٕٔ ،یضی داخّی فشایٙذٞب ٕٔ ٚیضی ٔشالجشی فشایٙذٞب
 اػشمشاس ػیؼشٓٞبی ٘شْافضاسی اػٓ اص اسصؽ ،ػّىشیٛیشی ،هٕب٘شٙبٔٞٝبی ثب٘ىی دس ایٗ ٌٕشن
 اظٟبس اص سا ٜدٚس
 اسصیبثی دس ٔحُ
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی  ٚالذاْ دس ػٟز ٟ٘بدیٝٙػبصی ٔفبد آٖ

قش
گمرک م
شفافسازی ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 اػالْ سٚیٞٝبی ػبسی ٌٕشن لـٓ دس ػبیز سػٕی ٌٕشن ػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
 سٟیٕٛ٘ ٝداس ٔشاحُ ٌشدؽ وبس ٞش یه اص سٚیٞٝب ٘ ٚلت دس ٚاحذ ٔشثًٝٛ
ٔ ـخق ٕ٘ٛدٖ ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص ٞش یه اص سٚیٞٝب
٘ لت سبثّٛی سإٙٞبی ٔحُ اػشمشاس ٚاحذٞبی ٔخشّف ٌٕشن لـٓ دس ٔحُ دسة ٚسٚدی
 سٟی٘ ٚ ٝلت سبثّٛی اػٓ ،سلٛیش  ٚؿشح وبس ٞش یه اص ٔشلذیبٖ ا٘ؼبْ وبس دس ٔؼشم دیذ ٔشاػؼیٗ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت ثٙشٞبی ٔفبد لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسار ٔشثٛى ث ٝوبالی ٕٞشأ ٜؼبفش دس ٔجبدی ٚسٚدی اػىّٞٝبی ٔؼبفشی
 اسائ ٝثشٚؿٛس ٔشثٛى ث ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسار ٔؼبفشی ثٔ ٝؼبفشیٗ ٚسٚدی ػٟز آٌبٞی اص ٔمشسار ٔشثًٝٛ
 اسسجبى ثب سػب٘ٞٝب ٔ ٚلبحجٔ ٝذیشوُ ٌٕشن ثب اكحبة سػب٘ٝ
 ساٜا٘ذاصی ٚثالي سٚاثي ػٕٔٛی اداس ٜوُ ٌٕشن لـٓ
 اًالعسػب٘ی سٚص ػٟب٘ی ٌٕشن اص ًشیك ٘لت ثٙش دس ٘مبى ٔخشّف ؿٟش
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُّای اجرایی با هردم
٘ لت كٙذٚق ا٘شمبدار  ٚدیـٟٙبدٞب دس ٚاحذٞبی ٔخشّف اداسٜ
 ساٜا٘ذاصی ػبٔب٘ ٝدسیبفز دیبْ وٛسبٜ
 ثش٘بٔٔ ٝاللبر حوٛسی ٔذیشوُ ٌٕشن ثب ٔشاػؼیٗ دس سٚصٞبی دٚؿٙجٝ
 ا٘ؼبْ ٘ظشػٙؼی سهبیز ٔـششی دس ثبصٜٞبی ػٔ ٝب ٚ ٝٞسحّیُ ٘شبیغ آٖ دس وٕیؼی ٖٛسح َٛاداسی
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
ٔ ىب٘یضاػیٚ ٖٛاحذ وبثٛسبط وٙٔ ٝؼش ث ٝوبٞؾ صٔبٖ ا٘ؼبْ سـشیفبر آٖ ؿذ ٜاػز.
 وبٞؾ سـشیفبر صایذ دس اسائ ٝخذٔبر ثٔ ٝؼبفشیٗ خلٛكب ایبْ ٘ٛسٚص  ٚسؼٌیالر
 اػشمشاس دػشٍبٜٞبی  X-rayثٙٔ ٝظٛس سؼشیغ دس ا٘ؼبْ سـشیفبر ٌٕشوی ٔؼبفشی
 اػشمشاس دػشٍبٜٞبی  posدس اػىّٞٝب ثٙٔ ٝظٛس سؼشیغ دس دسیبفز حمٛق  ٚػٛاسم
 وبٞؾ سـشیفبر ٌٕشوی دس اسائ ٝخذٔبر ث ٝؿشوزٞبی سِٛیذی فؼبَ دس ٌٔٙم ٚ ٝاسائ ٝخذٔبر اسصیبثی دس ٔحُ ؿشوزٞب ٚ
وبسخب٘ؼبر
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی ث ٝكٛسر ثٙش  ٚسبثّ ٛدس وّیٚ ٝاحذٞبی اداسٜ
 ثشٌضاسی دٚس ٜآٔٛصؿی سىشیٓ اسثبة سػٛع ثٔ ٝذر  12ػبػز

قش
ربانهماهي آتي گمرک م

 ثبصػبصی ػبخشٕبٖ فؼّی اداس ٜوُ ٌٕشن لـٓ  ٚسؼٟیض آٖ ث ٝأىب٘بر ٔٛسد٘یبص اسثبة سػٛع اص ػّٕٔ ٝیض ،فبیُ٘ ،ز سٚ ْٚ
أىب٘بر ٔشسجي
 اػشای ًشح 5s
 ساٜا٘ذاصی ػبیز ایٙشش٘شی
 ساٜا٘ذاصی سّفٗ ٌٛیب
 اػشمشاس ٔیض خذٔز ٌ ٚیـ ٝاًالػبر
 ساٜا٘ذاصی ػیؼشٓ ٘ٛثزدٞی
ٔؼئً َٛشح سىشیٓ :خب٘ٓ ًبٞش ٜخٕشی
ثبصسػبٖ ًشح سىشیٓ :آلبیبٖ ٔیالد احٕذی
اثٛاِمبػٓ دیشٌضی  ٚػّیحؼیٗ رٚاِمذسی

گمركات استان کرمان
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت اًالػبر ٔٛسد٘یبص اسثبة سػٛع دس سبثّ ٛسإٙٞب
٘ لت ٔـخلبر ٚ ٚظبیف وبسوٙبٖ دس ٔحُ اػشمشاسؿبٖ
 سؼشیف ٌشدؽ وبس ٔشثٛى ث ٝخذٔبر لبثُ اسائ ٝثٔ ٝشدْٔ ،مشسار ٔٛسد ػُٕٔ ،شاحُ ٔ ٚذر صٔبٖ ا٘ؼبْ وبس
 اًالعسػب٘ی دسخلٛف ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص  ٚفشْٞبی ٔٛسد ػُٕ ػٟز ا٘ؼبْ أٛس ٔشثٛى
 اػشمشاس ٌیـ ٝاًالعسػب٘ی دس دسة خشٚع
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟی ٝثشٚؿٛس ؿبُٔ اًالػبر خذٔبر لبثُ اسائ ٝثٔ ٝشدْٔ ،مشسار ٔٛسد ػُٕٔ ،شاحُ ٔ ٚذر صٔبٖ ا ٘ؼبْ وبس
 دسع اًالػبر دس ػبیز ایٙشش٘شی ث ٝآدسع  customs.kr.irؿبُٔ اًالػبر خذٔز لبثُ اسائ ٝثٔ ٝشدْٔ ،مشسار ٔٛسد ػُٕ،
ٔشاحُ ٔ ٚذر صٔبٖ ا٘ؼبْ وبسٔ ،ذاسن ٔٛسد ٘یبص  ٚفشْٞبی ٔٛسد ػُٕ ،ػٛٙاٖ ٚاحذ
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار
٘ ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع  ٚػٕغآٚسی ٘ظشار ث ٝكٛسر ٔبٞب٘ ٚ ٝثشسػی  ٚسحّیُ آٟ٘ب
 ا٘ؼبْ ثبصسػی ٞش دٔ ٚب ٜیه ثبس اص ٚاحذٞب  ٚػشوـی ٔبٞیب٘ ٝاص ٌٕشوبر سبثؼٝ
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 اػشفبد ٜاص ٔذیشیز سیؼه (ػّىشیٛیشی)
 دسیبفز ٌٛاٞی ایض ٚدس أش كبدسار ٚ ٚاسدار
 اػشفبد ٜاص آػیىٛدا (كبدسار ٚ ٚاسدار)
 دسیبفز ٌٛاٞی ٕٔیضی ایض ٚدس ػٟز ثٟجٛد ٔؼشمش
 اػشفبد ٜاص ٘شْافضاس ٚةثٙیبد ؿبُٔ وذیٔ ،ًٙبد ،14 ٜاسصؽ دس ػٟز سؼٟیُ دس أش كبدسار ٚ ٚاسدار
 اسصیبثی دس ٔحُ
 ا٘ؼبْ خذٔبر خبسع اص ػبػبر اداسی
 ا٘ؼبْ الذأبر الصْ ػٟز اػشمشاس 5s
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی  ٚالذاْ دس ػٟز ٟ٘بدی ٝٙوشدٖ ٔفبد آٖ
ثبصسع ٔ ٚؼئً َٛشح سىشیٓ :آلبی حىٕز ٘ؼیٕی داٚسا٘ی

کهگ
گمرک استان یلىهی و بىریاحمد
اقداهات گورک یاسَج
 ا٘شخبة ثبصسع ٔ ٚؼئً َٛشح سىشیٓ اسثبة سػٛع
ٔ ؼشفی ٕٞىبساٖ ػٟز آٔٛصؽ ًشح سىشیٓ اسثبة سػٛع ث ٝدفشش آٔٛصؽ  ٚدظٞٚؾ اػشب٘ذاسی
 ثشٌضاسی ػّؼ ٝسٛػیٟی ٔذیشیز ثب وبسوٙبٖ دسخلٛف سىشیٓ اسثبة سػٛع
٘ لت سبثّٛی دیبْ ٔؼظٓ سٞجشی دسخلٛف ػبَ ػٟبد الشلبدی
٘ لت دػشٍب ٜآثؼشدوٗ دس ا٘جبس لوبیی ٌٕشن اػشبٖ ثٙٔ ٝظٛس اػشفبد ٜاسثبة سػٛع
 سٟی ٝثشٚؿٛس خذٔبر لبثُ اسائ ٚ ٝؿٙبػبیی ٌٕشن اػشبٖ  ٚسٛصیغ دس ػٌح اػشبٖ
 اًالع سػب٘ی اص ًشیك دٛسسبَ ایٙشش٘شی ٌٕشن اػشبٖ
ٔ مذٔبر اخز ٌٛاٞیٙبٔ٘ ٝظبْ آساػشٍی ٔحیي وبس 5s
 ا٘شخبة یه ٘فش وبسؿٙبع سإٙٞب دس ػشٚیغ اسصیبثی ػٟز سإٙٞبیی اسثبة سػٛع
 ثشٌضاسی دٚسٜٞبی ًشح سىشیٓ اثبة سػٛع ٚ ٚػذاٖ وبسی دس ساػشبی ًشح سىشیٓ اسثبة سػٛع ٙٔ ٚـٛس اخاللی
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 احلبء ٛٔ 7سد فشایٙذ دس ػٌح اداس ٜدس ثخؾ فؼبِیزٞبی ٔخشّف ٌٕشوی اص ػّٕٚ ٝاسدار ،كبدسار  ٚدش٘ٚذٜٞبیی لوبیی
ٔ ؼشٙذػبصی وّی ٝفشایٙذٞب دس

ٛٔ 7سد  ٚاثالؽ آٖ ث ٝػشٚیغ اسصیبثی ثشای اػشا  ٚاػشمشاس ػیؼشٓ ٔذیشیز ویفیز

 ٚ ISO9001:2008دس ٔؼٕٛع ػٟز اسائ ٝخذٔز ث ٝاسثبة سػٛع.
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّ ٛسإٙٞب دس ٚسٚدی ٌٕشن ً ٚجمبر ػبخشٕبٖ اداسی ػٟز سإٙٞبیی اسثبة سػٛع
 سٟی ٝثشٚؿٛسٞبی ٔخشّف ٘ظیش ثشٚؿٛس فشْ ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع  ٚسٛصیغ آٖ ثیٗ ٔشاػؼیٗ
٘ لت ٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی ،ػٛأُ ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس ،دؼز ػبصٔب٘ی  ٚسئٛع ٚ ٚظبیف اكّی وبسوٙبٖ دس ٔحُ اػشمشاس آٟ٘ب دس
اداسٜ
 دس اخشیبس لشاس دادٖ سّفٗ ػٕٔٛی ثشای اسثبة سػٛع دس ػٟز سىشیٓ آ٘بٖ
٘ لت ٔشاحُ ٌشدؽ وبس ٚاحذٞب ٔ ٚذاسن ٔٛسد ٘یبص
 ایؼبد سایب٘بٔ ٚ ٝآدسع ،وذدؼشی ،ؿٕبس ٜسّفٗ  ٚدٚسٍ٘بس دس ریُ ٘بٔٞٝبی الذأی ػٟز سإٙٞبیی اسثبة سػٛع
 سؼییٗ ػ ٝسٚص دس ٞفش ٝث ٝػٛٙاٖ سٚص ٔاللبر حوٛسی ٔشاػؼیٗ ٔحششْ ثب ٔؼئٛالٖ ٌٕشن
 تْیِ ٍ ػولیاتی ًوَدى هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی  ٚاثالؽ ٘ ٚلت آٖ ثیٗ ٚاحذٞبی ٔخشّف  ٚاسثبة سػٛع
 ثشٌضاسی ػّؼبر سٛػیٟی ٘ظیش سح َٛاداسی٘ ،ـؼز ٔـششن ٔذیش ثب وبسوٙبًٖ ،شح سىشیٓ اسثبة سػٛع  ٚدٚس ٜآٔٛصؿی
ٔٙـٛس اخاللی
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 اكالح فشایٙذٞبی ٔٛسد ػُٕ ثب وؼت ٘ظش اص ٔشلذیبٖ اسائ ٝخذٔبر  ٚخذٔزٌیش٘ذٌبٖ ٟٙٔ ٚذػی ٔؼذد آٟ٘ب

 اػشای سٚؽٞب  ٚاثالؽ ثٚ ٝاحذٞبی ٔشثًٝٛ
 اكالح  ٚػبدٜػبصی سٚیٞٝبی ٔٛػٛد دس ٌٕشن
 سٌجیك ٌشدؽ ػّٕیبر دػشی ثب سٚؽ دیـٟٙبدی دس ػیؼشٓ آػیىٛدا
 ثٟشٌٜیشی اص یه فشْ اظٟبس٘بٔ ٝدس وّی ٝسٚیٞٝبی ٌٕشوی SAD
 حزف ٘ؼخٞٝبی اهبفی اظٟبس٘بٔٝ
ٔ حبػج ٝاسٔٛبسیه ػٛاسم ٚ ٚكِٛیٞبی ٌٕشوی
 حزف دفبسش ػٙشی آٔبس دس سٚیٞٝبی كبدسار ٚ ٚاسدار
 اسائ ٝآٔبس ثٛٔ ٝلغ  ٚث ٝسٚص
 چبح دشٚا٘ٞٝبی ٌٕشوی ثٚ ٝػیّ ٝسایب٘ٝ
 اػشفبد ٜثٟی ٝٙاص ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی
 أىبٖ ایؼبد سؼٟیالر ثٚ ٝاسدوٙٙذٌبٖ  ٚكبدسوٙٙذٌبٖ ٔشؼٟذ دس ػیؼشٓ
 ثٟشٌٜیشی اص ػیؼشٓ اظٟبس اص سا ٜدٚس دس ایٗ ٌٕشن وٙٔ ٝؼش ث ٝوبٞؾ سشدد اسثبة سػٛع ثٌٕ ٝشن ؿذ ٜاػز.
 فشا ٓٞوشدٖ ؿشایي الصْ ػٟز افضایؾ ػشػز  ٚدلز دس سـشیفبر ٌٕشوی ثشای سشخیق وبال

ستاد نظارت گمركات استان گیالن
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 ساٜا٘ذاصی ٔیض اسائ ٝخذٔبر ث ٝاسثبة سػٛع دس اداس ٜوُ ٌٕشن ا٘ضِی
 اًالعسػب٘ی دسخلٛف خذٔبر لبثُ اسائ ٝث ٝاسثبة سػٛع  ٚفشایٙذ ا٘ؼبْ وبس اًالعسػب٘ی دس لبِت ثٙش
 سؼشیف ٔذر صٔبٖ ا٘ؼبْ وبس ثشای ٞش فشایٙذ ٘ ٚلت آٖ دس ٚاحذٞبی ٔشثًٝٛ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت سبثّ ٛسإٙٞب دس ٚسٚدی ػبخشٕبٖ
 سؼییٗ صٔبٖ ا٘ؼبْ وبس ٘ ٚلت آٖ دس ٔؼشم دیذ اسثبة سػٛع
 اسائ ٝثشٚؿٛس ٔؼبفشی دس ٌٕشن فشٚدٌبٜ
 ساٜا٘ذاصی سّفٗ ٌٛیب ث ٝؿٕبس01813229011 ٜ
٘ لت ٔـخلبر  ٚسئٛع ٚظبیف وبسوٙبٖ دس ٔحُ اػشمشاسؿبٖ
 ایؼبد ػبیز ایٙشش٘شی ث ٝآدسع www.Anzalicustoms.ir
 ایؼبد ٌیـ ٝخذٔبسی  ٚكٙذٚق دیـٟٙبدٞب
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى ٍ ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 الذاْ دس ػٟز اسسمبء ػبیز ایٙشش٘شی
٘ لت ٘شْافضاسٞبی دثیشخب٘ ،ٝأٛس اداسیٔ ،بِی  ٚػبٔب٘ ٝاػٌبی ٔؼبفیز وبالی ٕٞشأ ٜؼبفش دس ٌٕشوبر ٌیالٖ
٘ لت ػیؼشٓ یىذبسچ ٝاداسیٔ ،بِی  ٚسشخیق أٛسٌٕشوی دس دػز الذاْ ٔیثبؿذ.
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُّای اجرایی با هردم
 ثبصسػی ًشح سىشیٓ ثلٛسر ادٚاسی (ػٔ ٝب )ٝٞا٘ؼبْ ؿذٌ ٚ ٜضاسؽ آٖ ث ٝثبالسشیٗ ٔمبْ دػشٍب ٜػٟز سلٕیٌٓیشی اسائٝ
ٔیؿٛد.
 سـٛیك افشادی و ٝثبالسشیٗ دسكذ سهبیز اسثبة سػٛع سا فشا ٓٞوشدٜا٘ذ.
٘ ظشػٙؼی اص ٔشدْ
 ػبٔب٘٘ ٝظشػٙؼی اِىشش٘ٚیىی
٘ لت (ٚة ویٛػه) دس اداس ٜوُ ٌٕشن ا٘ضِی
 اسائٔ ٝؼشٕش ثشٌ٘ ٝظشػٙؼی ث ٝاسثبة سػٛع ػٟز اسائ٘ ٝظش  ٚدیـٟٙبد
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار  ٚكٙذٚق اسسجبى ٔؼشمیٓ ٔشدْ ثب ٘بظش ٌٕشوبر ٌیالٖ
 وّی٘ ٝظشػٙؼیٞب دغ اص اػشخشاع ػٟز سلٕیٌٓیشی ث٘ ٝبظش ٌٕشوبر ٌیالٖ اسائٔ ٝیٌشدد.
ثبصسع ًشح سىشیٓ :خب٘ٓ أی ٝٙدشٔٛصٜ

گمرک استان گلستان
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
ً شاحی  ٚثبصػبصی ٔؼذد ػبیز ایٙشش٘شی ث ٝآدسعٌٕwww.Golestancustoms.org :شوبر اػشبٖ ٌّؼشبٖ ػٟز آؿٙبیی
ٔشاػؼٝوٙٙذٌبٖ ثب خذٔبر لبثُ اسائٌٕ ٝشن ٔ ٚذاسن ٔٛسد ٘یبص
٘ لت سبثّٔ ٛشاحُ ا٘ؼبْ وبس دس ٚسٚدی ٌٕشن
ً شاحی ٘ ٚلت ٔؼذد سبثّٔ ٛـخلبر ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس ٘ ٚلت ؿشح ٚظبیف
 اػشای ٔلٛث ٝؿٕبسٛٔ 47/97/94121 ٜسخٔ 90/5/10 ٝؼب٘ٚز ٔحششْ سیبػز ػٕٟٛسی ٔجٙی ثش اػشای ًشح ٔیض خذٔز.
 ساٜا٘ذاصی ٚاحذ دبػخٍٛیی ثٔ ٝشاػؼیٗ  ٚسؼییٗ دؼز ػبصٔب٘ی وبسؿٙبع سإٙٞبیی ٔشاػؼیٗ.
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟی ٚ ٝسٛصیغ ثشٚؿٛس خذٔبر ػٕٔٛی دس ٌٕشن ایٙچ ٝثش ٚ ٖٚخذٔبر سخللی حؼبع ثیزاهلل اِحشاْ دس فشٚدٌبٌ ٜشٌبٖ
 ساٜا٘ذاصی سّفٗ ٌٛیب ث ٝؿٕبس01743273344 ٜ
 ػبیز ایٙشش٘شی اًالعسػب٘ی www.colestancustoms.org
 اخشلبف ػیؼشٓ سایب٘ٝای ػٟز ثٟشٜٙٔذی ٔشاػؼیٗ اص ایٙشش٘ز
ٔ لبحجٞٝبی سخللی ٔذیشوُ ٔ ٚؼب٘ٚیٗ ثب اكحبة سػب٘ ٝػٟز ؿفبفػبصی خذٔبر لبثُ اسائ ٚ ٝا٘شـبس آٔبس ٌ ٚضاسؽ
ػّٕىشد
٘ لت سبثّٔ ٛـخلبر ػٛأُ ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس دس ٔحُ اػشمشاس
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 اػشای ًشح ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع ثب ٘لت كٙذٚق ػٕغآٚسی ٘ظشار
 ا٘شخبة ثبصسع ًشح سىشیٓ  ٚاػشای ثبصسػیٞبی الصْ.
 ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ سهبیز ٔـششی دس ساػشبی اػشمشاس ٔذیشیز ویفیز ISOO 9001:2008
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 ا٘ؼبْ وّیٔ ٝشاحُ سؼشیغ  ٚسؼٟیُ اسائ ٝخذٔبر ،ثٟشٌٜیشی اص ف ٖٛٙػّٕىشد  ٚسؼٟیضار ٘ٛیٗ  ٚاسائ ٝخذٔبر ،ثٟجٛد ٔؼشٕش ٚ
ٟٔٙذػی ٔؼذد فؼبِیزٞب دس ساػشبی اػشمشاس ٕٔ ٚیضیٞبی ٔشالجشی ػیؼشٓ ٔذیشیز ویفیز ISO:9001:2008
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
 اثالؽ  ٚآٔٛصؽ ٔٙـٛس اخاللی اسػبِی اص ػٛی ػشبد ٔشوضی ٌٕشن ایشاٖ ٘ ٚلت آٖ دس ٔحُ ٔٙبػت

دیگر اقداهات طرح تکرین ارباب رجَع
ٛ٘ ػبصی سٕبٔی كٙذِیٞبی ٔٛسد اػشفبدٔ ٜشاػؼیٗ
 احذاص ػشٚیغ ثٟذاؿشی اخشلبكی ٔشاػؼیٗ  ٚسا٘ٙذٌبٖ دس ٔحٌٕ ًٝٛشن
 ثٟؼبصی ػیؼشٓ ػشٔبیـی ٌ ٚشٔبیـی ػبِٗ سؼبسی ٔ ٚؼبفشی ایٗ ٌٕشن
 دسةٞبی ٚسٚدی  ٚخشٚػی ػبِٗٞبی سؼبسی ٔ ٚؼبفشی ػٟز ػٌّٛیشی اص اسالف ا٘شطی  ٚكشفٝػٛیی ثبصػبصی ٛ٘ ٚػبصی
ؿذ.
 اسائ ٝسؼٟیالر ٚیظ ٜاص ػّٕ( ٝا٘جبس اخشلبكی ،اسصیبثی دس ٔحُ)
دس اسصیبثی ػّٕىشد اػشای ًشح سىشیٓ اسثبة سػٛع دػشٍبٜٞبی اػشایی اػشبٖ ٌّؼشبٖ دس ػبَٞبی  1387 ٚ 1386ایٗ ٌٕشن ثٝ
سشسیت حبئض سسجٞٝبی د ٚ ْٚاٌ َٚشدیذ ٜاػز.
برًاهِّای آتی استاى گلستاى
 دیٍیشی اػشای وبُٔ ًشح دٙؼشٚ ٜاحذ سؼبسی  ٚاػشمشاس وّی ٝدػشٍبٜٞبی ٔشسجي ثب سؼٟیُ خذٔبر لبثُ اسائ ٝثٔ ٝشاػؼیٗ.
 دیٍیشی اػشای ٘ظبْ  5sػٟز ایؼبد فوبی فیضیىی ٔٙبػت دس ٔؼٕٛػٌٕ ٝشن و ٝلٌؼبً ػٛایذ ٘بؿی اص آٖ دس ایؼبد ًشاٚر ٚ
سٚاثي ثیٗ ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس ٔ ٚشاػؼیٗ سأطیشٌزاس اػز.
 فؼبَػبصی وٕیش٘ ٝظبْ دیـٟٙبدار ػٟز اخز دیـٟٙبدار ٕٞىبساٖ دس ساػشبی سؼٟیُ خذٔبر لبثُ اسائ.ٝ
ٔؼئ ٚ َٛثبصسع ًشح سىشیٓ :آلبی آ٘ٔ ٝحٕذٌُ

گمرک استان مازندران
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت فشآیٙذٞبی  15سٚیٌٕ ٝشوی (ٚاسدار لٌؼی ٛٔ ٚلز ،كبدسار لٌؼی ٛٔ ٚلز ،سشا٘ضیز خبسػی ٔجذأ ٔ ٚملذ ،سشا٘ضیز
داخّی ٔجذأ ٔ ٚملذٔ ،شػٛػی ،وبس٘ ٝسیش ٛٔ ٚاسد ٔشسجي ثِ ٝحبٍ ٘ٛع خذٔبر لبثُ اسائ ٝثٔ ٝشدْٔ ،مشسار ٔٛسد ػُٕٔ ،شاحُ ٚ
ٔذر صٔبٖ ا٘ؼبْ وبسٔ ،ذاسن ٔٛسد ٘یبص  ٚفشْٞبی ٔٛسد ػُٕ  ٚدیٍش اًالػبر الصْ احلبء ؿذ.ٜ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 چبح ثشٚؿٛس
 سّفٗ ٌٛیب ث ٝؿٕبس01913250060 ٜ
 ساٜا٘ذاصی ػبیز ایٙشش٘شی ث ٝآدسع www.Nowshahrcustoms.ir
 ایؼبد ٌیـً ٝشح سىشیٓ
 ا٘شـبس اخجبس اص ًشیك ٘ـشیٌٕ ٝشن
 اًالعسػب٘ی اص ًشیك ػشایذ ٌٔ ٚجٛػبر ٔحّی ،كذاٚػیٕبی اػشبٖ
٘ لت ٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی  ٚؿشح ٚظبیف ػٛأُ ٔ ٚشلذیبٖ
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 دیٍیشی ٘بٔٞٝب  ٚؿىبیبر ٔشدٔی
ٌ ضاسؽ دٚسٜای ثٕٞ ٝشاً ٜجمٝثٙذی ؿىبیبر ،سؼضی ٚ ٝسحّیُ ػٛأُ ؿىبیزثشاٍ٘یض  ٚاسائ ٝساٞىبس ػٟز وبٞؾ ؿىبیبر ٚ
الذاْٞبی ا٘ؼبْ ؿذ ٜثٔ ٝمبٔبر ٔبفٛق ٔ ٚشاػغ ریشثي
٘ ظبسر ثش اػشای ًشح سىشیٓ اص ًشیك ثبصسػیٗ
٘ ظشػٙؼی اص ٔشاػؼیٗ ثلٛسر ٔبٞب٘ ٚ ٝا٘ؼىبع ٘شبیغ آٖ ثٔ ٝشاػغ ٔشثٛى
٘ ظشػٙؼی ػبٔغ اص ٔشاػؼیٗ ثٌٛس ؿؾ ٔب ٝٞكٛسر ٔیٌیشد و٘ ٝشبیغ آٖ دس وٕیشٔ ٝحّی ایضٛٔ ٚسد سؼضی ٚ ٝسحّیُ لشاس
ٔیٌیشد.
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار  ٚا٘شمبدار
 ایؼبد ثخؾ دیـٟٙبدار دس ػبیز ایٙشش٘شی
 ثشاػبع ًشح (ثش ٖٚػبصٔب٘ی) ػٙؼؾ ٔیضاٖ سهبیشٕٙذی ٔشاػؼبٖ اص ٘ح ٜٛاسائ ٝخذٔبر دػشٍبٜٞبی ػٕٔٛی  ٚدِٚشی وٝ
سٛػي ٔؼب٘ٚز سٛػؼٔ ٝذیشیز  ٚػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی سیبػز ػٕٟٛسی دس ػبَ  88ا٘ؼبْ ؿذ ٜاػزٌٕ .شوبر اػشبٖ ٔبص٘ذساٖ دس
ٔمبیؼ ٝثب ٌٕشوبر  23اػشبٖ دیٍش وـٛس سسج ٝد ْٚسا وؼت ٕ٘ٛد ٜاػز .ػال ٜٚثش آٖ ثشاػبع ٘ظشػٙؼی ٌٕشن ایشاٖ دس ػبَ 89
٘یض ٌٕشوبر اػشبٖ ٔبص٘ذساٖ سسج ٝا َٚسا دس ثیٗ ٌٕشوبر اػشایی وـٛس دس صٔی ٝٙاػشای ًشح سىشیٓ  ٚسهبیز اسثبة سػٛع
وؼت ٕ٘ٛد ٜاػز  ٚدس ػبَ ٘ 90یض ثشاػبع ٘ظشػٙؼی ٌٕشن ایشاٖ حبئض سسج ٝد ْٚدس ثیٗ ٌٕشوبر وـٛس ؿذ ٜا ػز.
بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 ایؼبد دٙؼشٚ ٜاحذ )(single windows

ٕٞ بٍٙٞی الصْ ثب ػبصٔبٖٞبی ریشثي دس ٔشاحُ ٔخشّف ثؼُٕ آٔذ ٚ ٜث ٝد ٜدػشٍب ٜاػشایی اػالْ ٌشدیذ ٜوٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ خٛد سا
دس ٔؼٕٛػ ٝدٙؼشٚ ٜاحذ دس ٌٕشن أیشآثبد ٔؼشمش ٕ٘بیٙذ و ٝػبصٔبٖٞبٕ٘ ،بیٙذٌبٖ خٛد سا ثشای اػشمشاس دس ٔؼٕٛػ ٝفٛق ٔؼشفی
ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
 سـىیُ وٕیشٞٝب  ٚوبسٌشٜٞٚبی فٙی  ٚسخللی ٔب٘ٙذ :وٕیش ٝاسصؽ ،وٕیش ٝػّىشیٛیشی ) (Selectivityا٘شخبة ٔؼیش اظٟبس٘بٔٝ
 ٚوٕیشٔ ٝحّی ایض ٚ ٚثبصٍ٘شی  ٚاسصیبثی ٔؼشٕش فشایٙذ اػشای أٛس
 ادغبْ ٚسٚد اًالػبر ،احشاص ٛٞیز  ٚدسیبفز اػٙبد  ٚأٛس اسصیبثی وبالٞبی سشا٘ضیشی سحز ػٛٙاٖ ػشٚیغ سشا٘ضیز (سه
دٙؼشٜای ؿذٖ ٚاحذ سشا٘ضیز)
ٚ اٌزاسی سؼییٗ اسصؽ وبالٞبی ٚاسداسی سب ٔأخز  10دسكذ حمٛق ٚسٚدی اص ػشٚیغ اسصیبثی ثٚ ٝاحذ ثبصثیٙی
 ایؼبد ػیؼشٓ سایب٘ٝای ا٘شخبة خٛدوبس اسصیبة
 ایؼبد ػیؼشٓ ا٘شخبة ٔؼیش (ػجض  ٚصسد  ٚلشٔض)
 اسسجبى سایب٘ٝای ثیٗ دسة خشٚع ٌٕشن ثب ٚاحذٞبی ا٘جبس  ٚأٛس ثٙذسی دس ٌٕشوبر ٘ٛؿٟش  ٚأیشآثبد
 ایؼبد ٚاحذ ػذاٌب٘ ٝكبدسار وبال  ٚؿجب٘ٝسٚصی وشدٖ سـشیفبر ٌٕشوی كبدسار وبال  ٚا٘ؼبْ سـشیفبر ٌٕشوی كبدسار وبال
دس ٞش ٘مٌ ٝاص اػشبٖ
اقداهات الزم در راستای سادُسازی ٍ تسریغ در کار هراجؼیي
 اػشمشاس وبُٔ ػیؼشٓ اسٔٛبػی ٖٛاداسی دس ٌٕشوبر ٘ٛؿٟش  ٚأیشآثبد
 اػشمشاس ثبػ ٝثب٘ه دس ٌٕشن أیشآثبد
٘ لت دػشٍب ٜوبسسخٛاٖ
٘ لت دػشٍب ٜخٛددشداص دس ٌٕشن ٘ٛؿٟش
 اػشمشاس ػیؼشٓ خذٔبر ٌٕشوی سایب٘ٝای ٔٛػ ْٛثً ٝشح آػیىٛدا (ٍ٘بس) دس ثخؾٞبی ٚاسدار  ٚكبدسار ٌٕشن ٘ٛؿٟش ٚ
أیشآثبد.
 سایب٘ٝای وشدٖ ثخؾ سشا٘ضیز خبسػی  ٚداخّی ٌٕشن ٘ٛؿٟش  ٚأیشآثبد.
٘ لت ػیؼشٓ  F.T.Pثش سٚی ػیؼشٓ سایبٌٕ٘ ٝشوبر اػشبٖ ػٟز اسػبَ اِىشش٘ٚیىی آٔبس ٚاسدار  ٚكبدسار  ٚآٔبس ػّٕىشد
ٔشثٛى ث ٝدیٍش سٚیٞٝبی ٔٛسد ػُٕ.
 اػشمشاس ػیؼشٓ ٔب٘یفؼز اِىشش٘ٚیىی دس ٌٕشن ٘ٛؿٟش
 ایؼبد ػبیز اًالعسػب٘ی
 اػشمشاس ػیؼشٓ ویفیز ایض 9001-2008 ٚدس سٚیٚ ٝاسدار  ٚكبدسار دس ٌٕشن ٘ٛؿٟش (ظشف ػ ٝػبَ اخیش ٕٔ 9یضی داخّی
ٕٔ 6 ٚیضی خبسػی (ٔشالجشی) سٛػي ٕٔیضیٗ داخّی ؿخق طبِض ا٘ؼبْ ٌشفش ٚ ٝثشخی اص الذأبر اكالحی دس ٌضاسؽ ػذْ
اٌ٘جبقٞب اكالح ٌشدیذ).
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
٘ لت ٔٙـٛس اخاللی وبسوٙبٖ  ٚسٛكی ٝث ٝوبسوٙبٖ دسخلٛف اػشای ٔفبد آٖ

برًاهِّای آتی گورک هازًدراى
 دیٍیشی ثشای سىٕیُ ػبخشٕبٖ اداسی اداس ٜوُ ٌٕشوبر اػشبٖ ٔبص٘ذساٖ (و ٝسٛػي ثٙذس دس حبَ احذاص اػز)  ٚثٟشٜثشداسی اص
آٖ دس ػبَ ػبسی  ٚفشآٞػبصی فوبی ٔٙبػت دس ػبخشٕبٖ ػذیذ ثشای ٔشاػؼبٖ.
 ا٘ؼبْ ٔؼشٕش ٘ظشػٙؼی اص ٔشاػؼیٗ
 اػشمشاس ػیؼشٓ ٘( 5sظٓ  ٚآساػشٍی ٔحیي وبس)  ٚػیؼشٓ ٔذیشیز ویفیز دس ٌٕشن أیشآثبد
 ث ٝسٚصسػب٘ی اًالػبر ػبیز  ٚثشٚؿٛسٞبی سإٙٞبی ٔشاػؼبٖ.
 ثشٌضاسی ػّؼبر ٔـششن ثب حكاِؼّٕىبساٖ  ٚسؼبس ٌٔٙم ٝػٟز اػشٕبع  ٚدیٍیشی ٔؼبئُ ٔ ٚـىالر آٟ٘ب.
 سذا ْٚاًالعسػب٘ی اص ًشیك ٌٔجٛػبر  ٚسػب٘ٞٝب  ٚكذاٚػیٕبی اػشبٖ.

مسئول طرح تکریم :آقبی حمسه ادبی فیروزجبیی

گمركات استان مرکزي
شفاف ٍ هستٌدسازی ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٘ٛع خذٔبر لبثُ اسائ ٝثٔ ٝشدْ
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٔمشسار ٔٛسد ػُٕ
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٔشاحُ ٔ ٚذر صٔبٖ ا٘ؼبْ وبس
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص  ٚفشْٞبی ٔٛسد ػُٕ
 سٟی٘ ٚ ٝلت ػٛٙاٖ ٚاحذ
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٔحُ اػشمشاس
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٘بْ ٔشلذی ا٘ؼبْ وبس
 سٟی٘ ٚ ٝلت اٚلبر ٔشاػؼٝ
اطالعرساًی از ًحَُ ارائِ خدهات بِ هردم
٘ لت ٘ح ٜٛاسائ ٝخذٔبر ثٔ ٝشدْ دس سبثّٞٛبی سإٙٞب دس ٔجبدی ٚسٚدی  ٚاِلبق دػشٛساِؼُٕٞب  ٚاًالػیٞٝب دس سبثّٛی سإٙٞب.
 سّفٗ ٌٛیب ث ٝؿٕبس ٚ 08614130180 ٜسّفٗٞبی ؿٕبس4130546 ٚ 4130100 ٜ
 ػبیز ایٙشش٘شی ثب آدسع www.markazi-custems.ir
٘ لت سبثّ ٛاًالعسػب٘ی اِىشش٘ٚیىی
 اًالعسػب٘ی اص ًشیك سػب٘ ٝاسسجبى ػٕؼی
ٔ لبحجٔ ٝؼئٛالٖ ثب سادی ٚ ٛسّٛیضی ٚ ٖٛػشایذ
٘ لت ٔـخلبر ػٛأُ ٔشلذی وبس دس ٔحُ اػشمشاس آٟ٘ب
ًظارت بر حسي رفتار کارکٌاى دستگاُ با هردم
 ا٘شخبة ثبصسع ًشح سىشیٓ
 ا٘ؼبْ ثبصسػی ًشح سىشیٓ (ثلٛسر ٔبٞیب٘)ٝ
 اػشای ٘ظشػٙؼی اص اسثبة سػٛع  ٚاػٕبَ ثبصخٛسد ث ٝوبسوٙبٖ
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار دس ٔحُ ٔٙبػت
 اخز ٘ظشار ٔشاػؼیٗ  ٚطجز آٖ دس فشْ ٔخلٛف  ٚاػالْ ٘شیؼ ٝآٖ ثٚ ٝاحذٞبی ٔشسجي ػٟز سلٕیٌٓیشی
ٕٞ ىبسی دس اػشای ًشح ا٘ذاصٌٜیشی ٔیضاٖ سهبیز ٔـششی )(CSM
٘ لت كٙذٚق دیـٟٙبدار ػٟز اخز ٔـبٚس ٚ ٜسإٙٞبیی اص ٔشدْ

بْبَد اصالح رٍشّای ارائِ خدهات بِ هردم
 سؼشیغ  ٚسؼٟیُ اسائ ٝخذٔبر ثب سػبیز دلز
 ثٟشٌٜیشی اص ف ٖٛٙثٟجٛد ػّٕىشد  ٚسؼٟیضار ٘ٛیٗ اسائ ٝخذٔبر
 اػشفبد ٜاص ٘شْافضاسٞبی اسصؽٚ ،اسدار  ٚكبدسارٔ ،بد ،14 ٜوذی ،ًٙآػیىٛدا ،هٕب٘ز٘بٔٞٝبی ثب٘ىی  ٚسؼٟذار
 ثٟجٛد ٔؼشٕش ٟٙٔ ٚذػی ٔؼذد فؼبِیزٞب
 ثبسٛػ ٝث ٝخئـی ویفیز ػبصٔبٖٟٙٔ ،ذػی ٔؼذد فؼبِیزٞب دس حبَ احلب  ٚاثالؽ ثٚ ٝاحذٞبػز.
تدٍیي هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتباط با هردم
 سٟی٘ ٚ ٝلت ٔٙـٛس اخاللی دس ٔحُٞبی ٔٙبػت
 آٔٛصؽ  ٚػّٕیبسی وشدٖ ٟ٘ ٚبدیٝٙػبصی آٖ (سـىیُ ػّؼبر ثب حوٛس ٕٞىبساٖ  ٚػؼی دس آٔٛصؽ  ٚثٟجٛد ٚهؼیز
ٔیثبؿذ).
* ؿبیبٖ روش اػز ثش٘بٔ ٝاكّی ٔزوٛس دس سفب٘ٓٞبٔ ٝیىؼبِ ٝو ٝاص ػٛی اػشب٘ذاسی سؼییٗ  ٚاثالؽ ؿذ ٜاػز ایؼبد ٔیض خذٔز
اػز  ٚثٌٛسوّی سؼشیغ  ٚسؼٟیُ ٞشچ ٝثیـشش  ٚثٟجٛد دس اسائ ٝخذٔبر ثٔ ٝشاػؼیٗ اص ثش٘بٔٞٝبی ایٗ اداس ٜوُ ٔیثبؿذ.
ثبصسع ًشح سىشیٓ :آلبی سٚا٘جخؾ سفیؼیصادٜ

