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 :   سیستم  تعریف

باشد ،. البته در فارسیی معمیوا ا     دستگاه، سیستم، نظام، قاعده، دستگاه حکومت و ... می معنای  در لغت به "System"واژه 

 شود. عنوان سیستم نیز استفاده می واژه نظام به

شوند و این اجیزا بیا    هم وابسته یا مرتبط میهای معین، به  هاست که توسط ویژگی آن ای ا  اجزا و روابط میان  سیستم مجموعه

کننید و   قق یک هدف حرکت میتح راه در اجزاء این. انسان بدن یا کارخانه یک:  مانند  دهند شان یک کل را تشکیل می محیط

 .نمایند یکدیگر را در جهت تحقق این هدف کامل می

 ویژگیهای سیستم :

 است شده جزءتشکیل دو ا  حداقل. 

 ارتباطند در یکدیگر با اجزاء. 

 گذارند می اثر سیستم روی اجزاء این. 

 است ان اجزاء ا  متفاوت سیستم خصوصیت همیشه. 

  : (boundaryحد ومر  سیستم)

هر سیستمی دارای حد ومر ی است که آن را ا  محیط یا پیرامونش متمایز و با آن مرتبط می سا د . می توان گفت که حد ومر  

هایی مثل یک  که فراتر ا  آن ویژگیهای خاص سیستم ، دیگر قابل تشخیص نیستند .ولی حدود سیستمسیستم ، نقاطی است 

 گروه اجتماعی یا یک سا مان ، نا محسوس است.

 "ها با  وبسته  سیستم " 

 در یک طبقه بندی کلی و معروف سیستم ها به دو گروه سیستم های با  و بسته تقسیم می شوند.

 ( :closed systemسیستم بسته ) 

 سا مان محیط، با برخورد در بسته های سیستم. کند نمی برقرار ارتباطی خود محیط با که است ای ساده سیستم بسته، سیستم 

 عناصیر  فقیط  ییا  دارد خیود  محییط  با ناپذیری نفوذ نسبتاً ومر  حد .کند می تغییر فعالیتشان جهت یا دهند می دست ا  را خود

 ا  محیط جذب کند . میتواند را محدودی بسیار

 نظیم  و شده خارج اش اولیه صورت ا  دهیم ارتباط محیطش با و بشکنیم است بسته سیستمی که را اتم یک چنانچه مثال برای 

 و سیاخت  متصیور  ذهین  در را بسیته  کامالً سیستم توان می سختی به که است ذکر به ا م. شود می اختالل دچار آن سیستمی

 ی و مجرد است،  یرا سیستم ها در هر حال به نحوی با محیط خود مرتبط هستند.نظر اصطالحی بسته سیستم

 ( :open systemسیستم با  ) 

 بیا  ، یعنیی  ، کنید  میی  مبادلیه  اطالعات یا انرژی ، ماده خود محیط با سیستم با ، سیستمی است که با محیط خود مرتبط است.

تم با  است. با این تعریف می توان گفت به غیر ا  اتم، کلییه سیسیتم   سیس یک مدرسه.  دارد متقابل واکنش و کنش خود محیط

هایی که ما می شناسیم به نوعی سیستم با  هستند. اما با بودن و بسته بودن سیستم را می توان دو سر یک طیف دانست. یعنی 

 بعضی ا  سیستم ها را می توان نسبتاً بسته و برخی را نسبتا با  به حساب آورد.
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 کر سیستمیاصول تف

دهد. این تغییر نگرش و  اویه دید باعث  تفکر سیستمی، بسیار کاربردی بوده و نگرش انسان را نسبت به موضوعات تغییر می

 .تری را به دست آوریم شود که نتایج متفاوت می

فته تفکر سیستمی یعنی دیدن موضوعات در قالب یک سیستم. به طور خالصه سیستم به مجموعه ای از جزءهایی گ

آورند و کل بدون هر جزء ناقص است. هر سیسـتم شـامل ورودی     شود که با تعامل یکدیگر یک کل را بوجود می می

 )باشد خروجی  پردازش و بازخورد می

 سازمان و نگرش سیستمی :

اند،  وجود آورده به گرا، سا مان را ترکیبى ا  عناصر فنی، انسانى و بیولوژیکى که یک کل را نگرش سیستمى به مثابه دیدگاهى کل

کند. در قالب این نگرش هر یک ا  اجزاء و عناصر متشکله سا مان در ارتباط با وظیفه و نقیش خیود در کلییت سیا مان      تلقى مى

 .گیرند مورد ار یابى قرار مى

صرفاً موجودیتى صورتى که مکانیکى و  پنداشتند لذا با آن به پردا ان کالسیک مدیریت، سا مان را یک سیستم بسته مى نظریه

تدریج نظرات ذهنی، تخیلى و  نمودند. با ترقى علمى و گسترش دامنه شناخت و معرفت انسان، و به اقتصادى برخورد مى-مادی

 .شوند ها مردود شناخته مى نهایتاً غیراصولى درخصوص سا مان

به اجزاء آن و بررسى همه جانبه ساختار شود و مدیریت باید با نگرشى جامع  امرو ، سا مان یک سیستم با  هدفمند محسوب مى

 .و جایگاه هر یک ا  عناصر، عملکرد نهائى سا مان را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داده و اتخاذ تصمیم نماید

 :باشد ا  دیدگاه سیستمی، هر سا مان اجتماعى با ترکیب و ا  عناصر مادى و انسانى است که داراى دو  یر سیستم ذیل مى

 :  انسانى-سیستم اجتماعی یر 

ترین  ترین و عمده عنوان اصلى دهد. این  یرسیستم به انسانى سا مان را نیروى انسانى تشکیل مى- یرسیستم اجتماعی

اى ا   ترین خصوصیات این  یرسیستم به مثابه عنصرى متعقل و خردور ، مجموعه مهم .گردد هاى سا مان محسوب مى  یرسیستم

 .شود ها محسوب مى ها، احساسات و عواطف و اهداف است که وجه تمایز عمده و اساسى سا مان ها، آرمان ار شباورها، اعتقادات، 

رو طراحی، سا ماندهى و  ا  این .آید ترین عناصر به حساب مى ترین و بغرنج ها، پیچیده انسانى سا مان- یرسیستم اجتماعی

 .اشدب ریزى آن ا  اهمیتى استراتژیک برخوردار مى برنامه
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 :مادى- یرسیستم فنی

گیرد که به سطح  آات، عناصر فیزیکی، مواد و انرژی( را دربر مى ها )کلیه تجهیزات فنی، ماشین مادى سا مان- یرسیستم فنی

 .ارتباط دارد (ها )در سطح ملی تکامل علمى و تکنولوژیکى سا مان

 :  (MIS)تعریف سیستم اطالعات مدیریت 

امرو ه یکی ا  رایج ترین مفاهیم در ادبیات مدیریت است. به تمام فعالیت هیایی کیه توسیط کیامریوتر     سیستم اطالعات مدیریت 

انجام می شود، سیستم اطالعات می گویند. سیستم های اطالعاتی حجم انبوهی ا  فعالیت هیای بشیری را شیامل میی شیوند. ا       

 .ه حسابداری در این گروه قرار می گیرندسیستم های بسیار پیچیده در فضا پیماها تا سیستم های بسیار ساد

یک سیستم رسمی سا مانی است کیه گزارشیهای ا م    (Management Information System) سیستم اطالعات مدیریت

را جهت تصمیم گیری در اختیار مدیران سطوح مختلف سا مان قرار می دهد. این سیستم با جمیع آوری اطالعیات، پردا شیها و    

 .به اطالعات سعی در ارائه اطالعات مفید صحیح و بهینه برای مدیران داردساختار بخشیدن 

دلیل  2تهیه اطالعات برای مدیران جهت کمک به آنها در فرآیند تصمیم گیری است و مدیران به  MIS در هر حال هدف نهایی

 :عمده راغب شده اند ا  این سیستم استفاده کنند

 کاهش هزینه های سا مانی -۱

 بخشیدن به ارائه اطالعات و تشخیص بموقع بحرانهاسرعت  -2

 

 ویژگی های یک سیستم اطالعات مدیریتِ خوب

 یک MIS  درست سیستمی است که اطالعات دقیق را بموقع در اختیار مدیر قرار دهد، اگر اطالعات دقیق در  مان

 .مناسب ارائه نشود ممکن است سودمند نباشد

  ا  اطالعات معمولی و رو انه باشداگر مدیر نیا مند اطالعاتی خارج IS باید توانایی ارائه چنین اطالعاتی را داشته باشد. 

 عواملی را که خارج ا  کنترل مدیریت هستند و یا به  ودی ا  کنترل خارج می شوند را در اختیار مدیریت قرار دهد. 

 ر کندبا توجه به تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری آینده بتواند خود را سا گا. 

 مورد پذیرش کارکنان باشد. 

Data  یا داده چیست ؟ 

Data  یا داده در واقع قالبی ا  اطالعات خام و دست نخورده است که برای استفاده های مختلف در نظر گرفته می شود. این نوع

ا  اطالعات ممکن است آنقدر درهم و طبقه بندی نشده باشند که تا  مانیکه طبقه بندی و مرتیب نشیده انید قابیل درک و فهیم      

ژه تحقیقاتی خودش شروع به جمع آوری اطالعات خام می کند اینکار را با اسیتفاده ا   نباشند.  مانیکه یک محقق برای انجام پرو
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 A  ،B ابزاری به نام پرسشنامه انجام می دهد. معموا پرسشنامه ها یا فرم های نظر سنجی برای خودشان دارای گزینه هایی مثل

 ،C  ،D ی که تهیه کرده است را بدست بیاورد ، در وهله اول بیا  و ... هستند. فرض کنید این محقق می خواهد نتایج پرسشنامه ا

و ... نتیجه خاصی به دست نمی آید و فقط مقداری اطالعات مبهم و خام به دسیت خواهید    A  ،B  ،C  ،D نگاه کردن به تعدادی

کنار هم قرار بگیرد و تجزیه و آمد ، اما  مانیکه هر کدام ا  این گزینه ها بیانگر یک شرط ، وضعیت ، پاسخ و ... باشند و نتیجه ها 

تحلیل شود به نتیجه ای که بدست آمده است و می توان آن را به دیگران ارائه کرد اطالعات گفته می شود ، اطالعات خامی کیه  

یا داده در واقع سمبل ها  Data یا داده می شناسیم. در دیدگاه کامریوتری Data جمع آوری شد و تجزیه تحلیل شد را به عنوان

و سیگنال هایی هستند که بصورت دستور وارد می شوند ،  مانیکه این دستورات و سمبل ها در کنیار هیم قیرار گرفیت و طبقیه      

 ا  آن یاد می شود Information بندی شد به عنوان اطالعات یا

Information یا اطالعات چیست ؟ 

داده خام برای شخص دیگری مورد استفاده قرار می گیرد به داده هایی اطالق می شود که به عنوان  Information اطالعات یا

تا شخص مورد نظر ا  اطالعات برای انجام و رسیدن به اهداف خود استفاده کند. اطالعات دارای معنیا و مفهیوم هسیتند و ماننید     

داده های اصلی را به درسیتی  داده ها مبهم و غیر قابل فهم نیستند ، اطالعات به کاربران این اجا ه را می دهد که بتوانند ماهیت 

 مانیکه محققیین داده هیا را بدسیت میی      .درک کنند و بتوانند نتیجه داده ها را بصورت قابل فهم بدست بیاورند و استفاده کنند

آورند و بین داده ها و متغیرها رابطه ایجاد می کنند ، این رابطه ها در نهایت باعث رسیدن به یک نتیجه میی شیود کیه بیه ایین      

 ITPRO .یا اطالعات گفته می شود. در واقع اطالعات رابطه ای است که بین این متغیرها ایجاد می شود Information یجهنت

 باشید

 اهمیت اطالعات :

اطالعات خواه به شکل پرونده موجود در یک پایگاه و یا کتاب و اسناد در یک کتابخانه و یا به صورت اعداد در حافظه رایانیه میی   

 .مفهیییوم را منتقیییل کنییید و آن آگیییاهی دادن بیییه کیییاربران در  مینیییه هیییای میییورد نظرشیییان اسیییت      توانییید ییییک  

در عصر نوین سا مان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشمگیر بر اطالعات تاکید دارند. اطالعات، قدرت است و هر کسی 

ت را بیش ا  پیش نشان می دهد و این امر ضرورت ا  آن برخوردار شود، صاحب قدرت است. شرایط متغیر محیطی نیا  به اطالعا

 جمع آوری، ثبت، پردا ش و نیز تو یع اطالعات را در سطوح مختلف سا مان دوچندان می سا د

 مدیریت اطالعات

در گذشته مدیریت اطالعات به توانایی یک سا مان در ایجاد، نگهداری، با یابی و تو یع اطالعات صحیح و بهنگیام در بیین افیراد    

موردنظر با حداقل هزینه و مناسب ترین جهت تصمیم گیری اشاره شده است: سا مان اطالعات را به منظور هماهنگی اقتصادی و 

 .اثربخش در تولید، کنترل، نگهداری و با یابی و تو یع اطالعات ا  منابع داخلی در جهت ارتقیاء عملکیرد خیود انجیام میی دهید      

ود مدیریت اطالعات را در نظر گرفته است  یرا به ویژگی های اطالعیات، محتیوی، مالکییت،    تعاریف ارائه شده باا به صورت محد
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نحوه ارائه، ابزارهای نگهداری، پرورش و سایر عناصر موثر توجه نشده است. بنابراین می تیوان گفیت کیه مفهیوم اصیلی میدیریت       

ردیده است و به کلیه امیور مربیوط بیه نحیوه جیذب،      اطالعات با به کارگیری فناوری های اطالعات نوین دچار گسترش معنایی گ

 .ایجییاد، نگهییداری، پییرورش و با یافییت و تو یییع اطالعییات و نقییش آن در ایجییاد برتییری رقییابتی در سییا مان مییرتبط مییی شییود

ع بایستی بیه  اطالعات مانند سایر منابع سا مان؛ مواد، سرمایه، انسان و فناوری، یک منبع با اهمیت است. بنابراین مانند سایر مناب

فناوری اطالعات نیز دائما در حال تغییر و دگرگونی است لذا به منظور اسیتفاده میوثر و کیارا بایید اداره و      .درستی مدیریت شود

مدیریت شود آنچه بر آن تاکید می شود مدیریت اطالعات و فناوری اطالعات در جهت تحقق سا مانی اسیت مناسیب بیا شیرایط     

 .نوین هزاره سوم

 های مکانیزه :سیستم 

سیستمی که برای کاربران سا مان داده یا اطالعات فراهم میکند که اگر در این سیستم ا  کامریوتر استفاده شود به ان سیستم 

  .اطالعات مکانیزه می گویند

 

  E-mail  پست الکترونیکی )ایمیل( چیست

شما تصور روشنی نسبت به آن داشته باشید ما سعی کرده ایم تا به  بان ساده و بدون اصطالحات فنی و پیچیده  رای این کهب

 .تصویر روشنی ا  ایمیل به شما ارائه بدهیم
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 :معنی

 : به معنای پست ) یا چاپار ( است mail و  الکترونیک Electronic که اول کلمه E مرکب ا  دو واژه Email ا  لحاظ لغت

 یعنی پست الکترونیک

 : به  بان ساده

در حقیقت فضایی در اینترنت مشابه صندوق پستی شما در اداره پست یا در ورودی خانه می باشد که کلیید آن فقیط در دسیت    

یلی را خود به شما نامه و یا فاEmailشما است .در صورتی که آدرس آن را به دیگران اعالم کنید ، آن ها می توانند با استفاده ا 

 .بر اساس استانداردهای مشخصی بفرستند. البته واضح است که ایمیل تفاوت هایی نیز با صندوق پستی شما دارد

ا  همه جا می توانید به آن دسترسی پیدا کنید ، برای این که نامه یا فایلی بفرستید باید خودتان هم ایمیل داشته باشید : مثال

 .رسد می گیرنده شخص به درنگ بال تقریبا ایمیل ، معمولی پست با قیاس در  و

ییا   "عالمتیدر...  "به معنیای   "atsign" یا at بخوانید )@ آدرس ایمیل شما در واقع شامل دو بخش می باشد که با یک عالمت

آن ( ا  هم جدا می شوند . بخش اول آدرس نام کاربری شما و بخش دوم سروری است که ایمیل شیما بیر روی   "واقع شده در..."

 .قرار گرفته است

E-mail آفالین , بهترین ابزار ارتباطی در سراسر دنیاست. چرا که علی رغم سرعت باا، قیمت ار ان(Offline) است، یعنی

 .برخالف تلفن وفکس، نیا ی نیست که گیرنده در هنگام دریافت پیام در مقصد حضور داشته باشد

) ادساین ( ا  هم جدا می شوند و  @توسط عالمت آدرس ایمیل )همان صندوق پستی شما( ا  دو بخش تشکیل شده است که 

  به شکل  یر است

 . وبخش دوم نام سایت ویا دامنه ایی است که ایمیل را ا  آن دریافت می کنید (Username)بخش اول نام کاربری

 .که تنها بخش اول که شامل نام کاربری است را شما باید معیین کنید و بقیه آن ثابت است

 Username@domain.com رونیک به این صورت نوشته می شودنشانی پست الکت

 .حروف کوچک و بزرگ در آدرس ایمیل بی تاثیر بوده اما معموا ً همه حروف را بصورت کوچک می نویسند

در ضمن بین هیچ کدام ا  حروف وبخش های آدرس ایمیل فاصله ایی وجود ندارد ولی می توان ا  خط تیره و آندراین استفاده 

 .دکر
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 :ایمیل را می توان به دو طریق ایجاد و استفاده نمود

که مدیریت این ایمیل نیز ا  طریق خود سایت یاهو  googleو yahoo ا  طریق سایتهایی که ایمیل رایگان می دهند مانند-۱

 وگوگل امکان پذیر است

به این قسمت وارد نمی شویم و روی راه اول ایجاد ایمیل های اختصاصی ا  سایت های اختصاصی مثال سایت خودتان, که ما  -2

 .تمرکز میکنیم

 ( جیمیل) آموزش ساخت ایمیل گوگل 

 :ساخت جیمیل بسیار ساده است کافیست مراحل  یر را دنبال کنید

 .بروید gmail.comبه آدرس اینترنتی ۱- 

 .مشابه تصویر  یر مواجه خواهید شدای  با صفحه

 Sign in with a different کنید( سرس Sign Out) اگر درحال حاضر وارد اکانت دیگری شده اید، ا  آن خارج شوید

account را  ده، روی Add account کلیک کنید تا صفحه  یر نشان داده شود. 

 

 .کلیک کنید Create an account بر روی  -2
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 :به صفحه عضویت هدایت خواهید شد. فرم موجود در صفحه را به صورت  یر کامل کنیدحال   -3

Name در فیلد First نام خود و در فیلد Last نام خانوادگیتان را وارد کنید. 

Choose your username و @ آدرس ایمیل خود را بدون نوشتن gmail.com  توانید شیامل    وارد کنید. این آدرس میی

 میورد  ایمییل  آدرس است ممکن. باشد کاراکتر 30 تا 6 بین باید ایمیل آدرس طول و انگلیسی، اعداد و کاراکتر نقطه بودهحروف 

توانیید اعیدادی را بیه آن اضیافه کنییدی بیرای مثیال         الً ثبت شده باشد که در این صورت باید آن را تغییر دهیید؛ میی  قب شما نظر

Amirreza.N96 ایمیل آدرس که پس ا  اتمام ثبت نام Amirreza.N96@gmail.com را خواهد داشت. 

Create a password:   حرف بوده و به اندا ه  8یک رمز عبور قوی برای ایمیل خود انتخاب کنید. این رمز عبور باید بیش ا

و ...( استفاده  #$ی@شود ا  ترکیبات اعداد، حروف و کاراکترهای ویژه ) کافی مستحکم و غیرقابل حدس  دن باشد. پیشنهاد می

 .تواند شامل نام، نام خانوادگی و آدرس ایمیل وارد شده باشد کنید. همچنین رمز عبور نمی

Confirm your password: رمز عبور را دوباره وارد کنید. این فیلد برای اطمینان ا  صحیح بودن رمز گذاشته شده است. 

Birthday: توانید بیرای تبیدیل تیاریخ تولید ا  شمسیی بیه مییالدی ا  سیرویس          . میتاریخ تولد خود را به میالدی وارد کنید

time.ir ها پایین، مشکالتی پیش بیاید که منجربه بسیته شیدن حسیاب کیاربری      استفاده کنید. همچنین ممکن است برای سن

 .شود

Gender جنسیت خود را انتخاب کنید. Male  یعنی مذکر وFemale یعنی مونث. همچنین گزینه دیگری با عنوان Other 

 .شود وجود دارد که استفاده ا  آن پیشنهاد نمی

 :خب تا این مرحله ما مشخصات فردی خود را وارد کرده ایم و فرم مانند شکل  یر پر شده است
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 : یر تکمیل کنیدحال نوبت پر کردن بقیه فرم است. فیلدها را به صورت   -4

Mobile phone     شماره موبایلتان را در این فیلد وارد کنید این شماره برای تایید حساب کاربری و مواقیع اضیطراری اسیتفاده

بیه اول فیلید اضیافه     98ایران( را انتخاب کنید تا پیش شیماره   ) Iran پیش ا  این کار بر روی پرچم کلیک کرده و .خواهد شد

وارد  9359999999بیه صیورت    98به پیس ا     09359999999اول آن وارد کنید یعنی شماره  0را بدون  شود. شماره موبایل

 .بدیهیست که اگر شماره موبایل شما برای سایر کشورهاست، باید مشخصات و پیش شماره آن کشور را وارد کنید .کنید

Your current email addressشود( یک آدرس ایمیل پشتیبان را  صیه میاین فیلد اختیاری است اما پر کردن آن تو

برای با یابی رمز و سایر موارد اضطراری وارد کنید. بهتر است این ایمیل به دلیل داشتن اهمیت باا، ایمیلی باشد که برای 

 .دارید اطمینان کامالً سا ید( یا ایمیلی که به صاحب آن خودتان است )نه ایمیلی که درحال حاضر آن را می

Prove you're not a robot درصورتی که تیک گزینه Skip this verification  را بزنید، کادر پایین آن محو شده و در

مرحله بعد باید ا  طریق شماره موبایلی که وارد کرده اید، ایمیلتان را تایید کنید. اگر هم تیک این گزینه را نزنید، باید حروف یا 

نشان داده  ۱3806بینید، عدد  بنویسید. همانطور که در تصویر  یر می Type the textلد های موجود در تصویر را در فی عبارت

 .شده است که در فیلد پایین آن نوشته ایم

Location توانید کنید را انتخاب کنید. برای کشور ایران می کشوری که در آن  ندگی می Iran (را انتخاب کنید )ایران. 

را بزنید. با این کار شما شرایط  I agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy تیک گزینه :مهم

 .های گوگل را تایید خواهید کرد و ضوابط سرویس

کلیک کنید. اگر قسمتی ا  فرم به درستی پر نشده باشد، به  Next Step روی بر اگر ا  اطالعات وارد شده مطمئن هستید،

کنار فیلدی که اشکال دارد، توضیحات مربوطه نوشته خواهد شد. آن را اصالح کرده سرس بر مرحله بعدی نخواهید رفت و در 

 .کلیک کنید Next Step روی
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حال ممکن است گوگل بخواهد ا  طریق شماره موبایل وارد شده، حساب کاربری شما را تایید کند. مطمئن شوید که شماره   -5

هم در ابتدای شماره قرار دارد و پیش شماره کشور نوشته نشده است(.  0)در این فیلد موبایل شما به درستی نوشته شده است 

برای تماس  Voice Call برای ارسال شماره تایید به صورت پیامک یا Text message - SMS های سرس یکی ا  گزینه

 .کلیک کنید Continue صوتی و گفتن شماره تایید را انتخاب کرده و بر روی

که ممکن است این مرحله برای شما پدیدار نشود و بجای آن، در صفحه بعد پیغام خطایی نشان داده شود. در این  توجه کنید

 .در انتهای پست مراجعه کنید "سواات و مشکالت احتمالی"صورت به قسمت 
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 تجارت الکترونیک چیست ؟

 انجام داد، تجارت الکترونیکی می گویند. webتمام ابعاد و فرآیند با ار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی  -۱

بطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معامالت الکترونیکی می نماید که ا  طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد.  -2

یا پست  webابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغا ه مجا ی ا  طریق اینترنت می پردا د و کاای را ا  طریق 

 الکترونیکی سفارش می دهد. نهایتاً کاا را تحویل می گیرد.

 تجارت الکترونیکی یعنی انجام مبادات تجاری در قالب الکترونیکی -3

 کاربرد تکنولوژی اطالعات در تجارت -4

نیکی داده عبارت ا  تولید، تجارت الکترونیکی، مبادله ی الکترونیکی داده هاست. بطور خالصه می توان گفت که مبادله الکترو -5

پردا ش، کاربرد و تبادل اطالعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکیار بیین سیسیتم هیای کیامریوتری و براسیاس  بیان        

مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه ای بیه مرابیت گسیترده تیر ا      

ونیکی داده داردو آن یک تحول و انقالب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده ترین تعریف عبارت ا  مبادله الکتر

یافتن منابع، انجام ار یابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که بصورت الکترونیکیی انجیام   

ات کیامریوتری  براساس آن اطالعات، محصوات و خدمات ا  طریق شبکه های ارتباطمی شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است 

 .دخرید و فروش می شون

تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده ا  شبکه های ارتباطی کامریوتری، بویژه اینترنت است. تجارت  -6

رت الکترونیک، تبادل اطالعات خرید و فروش و اطالعات ا م برای حمل الکترونیک به نوعی تجارت بودن کاغذ است. بوسیله تجا

و نقل کااها با  حمت کمتر و تبادات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های 

رتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ا

 صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان  یاد.
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 انواع مدل های تجارت الکترونیک

مورد ا  انواع مدل های تجارت  4تجارت الکترونیک بسته به نوع ارایه دهنده خدمت و بستر آن انواع متفاوتی دارد که در  یر به 

 :ایم کرده اشاره الکترونیک

 B2B (Business to Business) تجارت الکترونیکی .۱

 B2C (Business to Consumer) تجارت الکترونیکی .2

 C2C (Consumer to Consumer) تجارت الکترونیکی .3

 G2G (Government to Government) تجارت الکترونیکی .4

 B2B تجارت الکترونیک

رغم این  نماییم که اوضاع و احوال کسب و کار به شدت در حال تغییر است. علی میکنیم و مالحظه  در عصر اطالعات  ندگی می

یا بنگاه  B2B ای ا  تجارت الکترونیکی به صورت انگیز است که چرا بخش عمده هنو  برای بسیاری ا  مردم شگفت  همه پیشرفت

فاکتور,  دریافت پیش ,رش به تولیدکنندگانیک شرکت یا بنگاه تجاری برای ثبت سفا B2B در مدل .گیرد به بنگاه انجام می

نماید. هر چند که تجارت الکترونیکی سالهاست با  های مربوطه ا  طریق شبکه اقدام می فاکتور خرید, پرداخت مبلغ خرید و هزینه

ترنتی( درآمده شود ولی در واقع ا  پنج سال پیش به شکل امرو ی )این انجام می (EDI) ها استفاده ا  مبادله الکترونیکی داده

اندا ی نمود. پس ا  آن  سایت الکترونیکی خود را راه ۱996است. شرکت سیسکو یکی ا  اولین شرکتهایی بود که در سال 

 شرکتهای دیگر به سرعت ا  این روش تقلید کردند و مسائل مالی و انتقال الکترونیکی وجوه را حل کردند
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 B2C تجارت الکترونیک

شیود.   شود. این نوع تجارت بین فروشنده و مشتریان ایجاد میی  فروشی می بنگاه ی مشتری شامل تجارت خرده تجارت الکترونیکی 

توانند به فروشگاه دسترسی پیدا کرده کاای مورد نیا  خود را انتخاب نموده، سفارش خرید  یعنی مشتریان با استفاده ا  شبکه می

امیرو ه در کشیورهای پیشیرفته     .یابد با گسترش اینترنت به سرعت افزایش می دهند و وجه آن را پرداخت نماید. این نوع تجارت

باشید.تجارت   انواع کااها ا  اقالم مصرفی مثل مواد غذایی تا اقالم بادوام مثل اتومبیل ا  طریق اینترنت قابل خریید و فیروش میی   

باشد.فروشگاههای الکترونیکی ا  دییدگاه   فروشندگان میدارای مزایای فراوانی هم ا  نظر خریداران و هم ا  نظر  B2C الکترونیکی

ی کاا و خیدمات,  2باشد. ی کاتالوگ و مشخصات کاا به سهولت قابل دسترسی می۱باشد: خریداران دارای ویژگیها و مزایای  یر می

 24ی خرید ا  فروشگاه به طیور  3تواند ا  نظرات بقیه افراد استفاده نماید. باشد و مشتری می توسط بقیه خریداران قابل ار یابی می

افزارها یا کتابها و نشریات الکترونیکی و فیلم را همزمان با خریید دریافیت    ی بعضی ا  محصوات مثل نرم4پذیر است. ساعته امکان

انیواع  یی مقایسیه انیواع کااهیا در     7ی فشارهای روانی هنگام خریید وجیود نیدارد.   6تر است. ی خرید ا  این فروشگاهها ار ان5نماید.

ی خریدار پس ا  انتخیاب  9ترین قیمت را انتخاب نماید. تواند مناسب ی خریدار به راحتی می8پذیر است. فروشگاهها به راحتی امکان

تواند  ی بعد ا  دریافت, اگر کاا دارای مشکل باشد می۱0های آن سریعاً کاا را در منزل دریافت نماید. کاا و پرداخت مبلغ و هزینه

 .ع نمایدآن را مرجو

 C2Cتجارت الکترونیک مشتری ی مشتری

هم اخیراً به وجود آمده است. حجم مبادات این نوع تجارت الکترونیکی در  (C2C) تجارت الکترونیکی مشتری ی مشتری

ها  ا و حراجه تر است. این نوع تجارت الکترونیکی بیشتر برای برگزاری مناقصات و مزایده الذکر بسیار پایین مقایسه با دو نوع فوق

گیرد. در این نوع تجارت مشتریان کاای خود را همراه با مشخصات و قیمت آن آگهی می کنند و سایر  مورد استفاده قرار می

 .اپلیکیشن دیوار ا  چنین مدل تجاری برخوردار است .مشتریان می توانند محصوات را مشاهده نموده و خریداری نمایند

شتریان کاای خود را همراه با مشخصات و قیمت آن آگهی می کنند و سایر مشتریان می توانند م C2C الکترونیکی تجارت در 

 .محصوات را مشاهده و خریداری نمایند
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 (G2G)تجارت الکترونیک دولت ی دولت 

های  در  مینهباشد. برای انعقاد قراردادهایی  ها می شامل مبادات تجاری بین دولت (G2G) تجارت الکترونیکی دولت ی دولت

گردد. به عنوان مثال اگر دو کشور بخواهند در  مینه صادرات و واردات با یکدیگر  مختلف بین کشورها ا  این مدل استفاده می

هایی که در  مینه فناوری اطالعات و ارتباطات به وجود  استفاده نمایند. با توجه به پیشرفت G2G قرارداد منعقد نمایند ا  مدل

های  ز در حال دگرگون شدن است و انقالب اطالعاتی همه جا را فرا گرفته است, امرو ه تجارت الکترونیکی, آمو شآمده, همه چی

. باشد می گسترش و گیری شکل حال در سرعت به …ا  راه دور و مبتنی بر اینترنت, بانکداری الکترونیکی, فروشگاههای مجا ی و

 هزینه با عمومی خدمات ارائه الکترونیکی دولت بنیادین ویژگی. است شده مطرح الکترونیکی دولت جدید اصطالح میان این در

د ارتباطات بین دولت و مردم و مردم با هم را تسهیل نماید.دولت کن می سعی الکترونیکی دولت. باشد می بااتر اثربخشی و کمتر

باشد این شیوه برای  ای جدید اطالعات و ارتباطات میه ها با استفاده ا  فناوری ای جدید ا  انجام وظایف دولت الکترونیکی شیوه

تر برای  افراد تسهیالت ا م جهت دسترسی مناسب به اطالعات و خدمات دولتی, اصالح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده

شوند: الف(  م میسا د.مشتریان دولت الکترونیکی به سه دسته تقسی مشارکت در فرآیندها و نهادهای مردم ساار را فراهم می

بنگاههای تجاری و ج( مؤسسات و سا مانهای دولتی؛ اینها با استفاده ا  فناوری اطالعات و ارتباطات مبادات ا م را به  (مردم, ب

امرو ه کشورهای پیشرفته حرکت خود به سمت دولت الکترونیکی را شروع کرده و  .صورت الکترونیکی انجام خواهد داد

 .ی ا  امور خود و تبادل خدمات را به صورت الکترونیکی انجام دهنداند بسیار توانسته

 :ویژگی های تجارت الکترونیک را می توان در موارد  یر خالصه کرد

 .ایجاد یک سیستم مدیریت سفارش جهانی    -

 .پایگاه داده جهانی، منفرد یا تو یع یافته    -

 تعامالت بدون کاغذ    -

 .ورود سفارش می پردا دبه انتخاب و  مشتری    -

 .موجودی انبار به تدارک کننده انتقال می یابد    -

 .وضعیت مشخص و پویای سفارشات، دریافت، سفارش و تحویل کاا    -

 .افزار همکاری گروهی ا  طریق فناوری گروه    -

 .رو  در سال ارائه می کند 365ساعته و  24سا مان، خدماتش را     -

 .با شرکا، فروشندگان و گروه های تجاری و اعتماد متقابلروابط کاری     -

 .آگاه شدن افراد و تبدیل آنها به کارکنان دانشی    -

 .هزینه های عملیات و اداری کاهش می یابد    -

 مزایای تجارت الکترونیک

د. جهانی شدن تجیارت و کسیب و   کمتر نوآوری در تاریخ به اندا ه تجارت الکترونیک توانسته است در خدمت منافع بشر قرار گیر

کار و گسترش فناوری اطالعات توانسته است مزایای بسیاری را برای سا مان ها به همراه داشته باشد. کاهش هزینه ها، دسترسی 

به میلیون ها نفر ا  طریق شبکه، تعامالت حقیقی برنامه های کاربردهای مختلف، گسترش اینترنت و کاربرد آن ا  مزایایی اسیت  
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ه افراد سا مان ها و جوامع ا  آن سود می برند. مزایای تجارت الکترونیک را می توان در سه گیروه سیا مان، افیراد )مشیتری( و     ک

 .جامعه تقسیم بندی کرد

 مزایا برای سازمان ها -الف

 :مزایای اصلی تجارت الکترونیکی برای سا مان عبارتند ا 

تا به تعداد انبوهی ا  مشتریان در سرتاسر جهان با هزینه ارتباطی و عملیات  تجارت الکترونیک به فروشندگان امکان می دهد

 .اندک دسترسی یابند

موسسات می توانند کاا و خدمات مورد نیا  خود را ا  دیگر موسسات در حداقل  مان و با هزینه های بسیار پایین تهیه     -

 .کنند

 مان کااهایی ار ان و با سرعت  حداقل رسانیده و یا حذف کرد و هم کانال های تو یع و فروش سنتی را می توان به    -

 .بیشتر تو یع کرد. در این شیوه واسطه ها حذف گردیده و امکان فروش مستقی به وجود می آید

 .درصد کاهش می دهد 90تجارت الکترونیکی هزینه ایجاد، پردا ش، تو یع، نگهداری و با یابی اطالعات مکتوب را تا     -

تجارت الکترونیک مسایل مربوط به انبارداری را تحت الشعاع قرار داده و ا  این طریق  نجیره تامین را اقتصادی تر می     -

 .کند. این امر به کاهش هزینه های انبارداری و کاا می انجامد

 .روابط با مشتریان و خدمات رسانی ا  طریق ارتباطات مستقیم و تعاملی بهبود می یابد    -

تجارت الکترونیک  مان سفارش و دریافت کاا یا خدمات را کاهش می دهد و ا  این طریق به بهره برداری بهینه ا      -

 .سرمایه می انجامد

تجارت الکترونیک هزینه های ارتباطات ا  راه دور را کاهش می دهد  یرا هزینه ارتباطات اینترنتی ا  شبکه های ار ش     -

 .ر پایین تر استبسیا (VAN) افزوده

 .تجارت الکترونیک مدل های تجارت خالق را میسر کرده و ا  این طریق برتری رقابتی و سودآوری را افزایش می دهد    -

 .تبلیغات گسترده و هدفمند می گردد    -

 .همچنین تجارت الکترونیک می تواند موسسات کوچک را در رقابت با موسسات بزرگ کمک کند    -

 مصرف کنندگان برای مشتریانمزایا  -ب

تجارت الکترونیک ا  طریق امکان مقایسه بین کاا و خدمات و موسسات، مشتریان را در دسترسی به کاای با قیمت مناسب     -

 .یاری می کند

 .تجارت الکترونیک به مشتریان امکان انتخاب بیشتری را ارائه می دهد    -

 .را برای مشتریان فراهم می کندساعته در رو   24انجام تعامالت     -

 .مشتریان به سرعت می توانند به اطالعات تفصیلی و یا خدمات مورد نیا  دسترسی یابند    -

 .در تجارت الکترونیک مشتریان می توانند به کاا یا خدمات خاص خود دست یابند    -

بنابراین فرد ا  طریق شبکه می تواند در حراج  .می آوردتجارت الکترونیک امکان شرکت افراد را در طرح های مجا ی فراهم     -

 .شرکت و به طور فعال به خرید برردا د

تجارت الکترونیکی به مشتریان این امکان را می دهد تا با دیگر مشتریان و یا دیگر فروشندگان ارتباط برقرار کرده و به تبادل     -

 .فکر و تجربیات برردا ند
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 مزایا برای جامعه -ج

تجارت الکترونیک تسهیل کننده اصلی اقتصاد دیجیتالی است که منجر به توسعه اقتصادی ا  طریق بهره وری باا با حداقل     -

 .تورم می باشد

تجارت الکترونیک امکان کار فرد را در منزل توسعه داده و ا  طریق کاهش ایاب و ذهاب به کاهش ترافیک و هزینه های     -

 .ودگی هوا می انجامداجاماعی آن مانند آل

تجارت الکترونیک امکان فروش برخی ا  کاا یا خدمات را با قیمت پایین تر امکان پذیر می کند. بنابراین گروه های پایین     -

 .اجتماع نیز می توانند به آنها دسترسی یابند. ا  این طریق استانداردهای  ندگی افراد ارتقاء می یابد

ه افراد روستایی و گروه هایی که در خارج ا  شهرها  ندگی می کنند، این امکان را می دهد که ا  کاا و تجارت الکترونیکی ب    -

 .خدمات شهری استفاده کنند که در غیر این صورت امکان بهره برداری برای آنها وجود ندارد، مثال امکان تحقیق و آمو ش ا  دور

هیل می کند و ا  طریق کاهش هزینه های تو یع به افزایش کیفیت خدمات تجارت الکترونیک ارائه خدمات عمومی را تس    -

 عموم

 الکترونیکی تعریف پرداخت

،  های اقتصادیطریق شبکه های ثابت و بی سیم اینترنت و سایر شبکه های کامریوتری به بنگاه ارائه خدمات مالی ا  .۱

  و خانوارها . افراد

 عبارت است ا  پرداخت پول در مقابل کاا و خدمات در تجارت الکترونیک ا  طریق وسایل الکترونیکی بخصوص اینترنت  .2

 اهمیت پرداخت اینترنتی

در سیستمهای پرداخت قدیمی مصرف کنندگان ا  پول نقد ، چک و کارتهای اعتباری برای پرداختهای خود استفاده می کردند . 

% آن بیا چیک و   60تریلیون دار صرف خرید کاا و خدمات شده که حدود  4سال بطور متوسط بیش ا  در یک تحقیقی طی دو 

 .% دیگر با کارتهای پرداخت بوده است20% آن با پول نقد و20

% پرداختها با استفاده ا  روشهای الکترونیکی انجام گرفته 85طی چند سال اخیر و با رشد رو  افزون تجارت الکترونیک قریب 

 ست.ا

 ویژگی های یک روش پرداخت الکترونیکی مناسب

  امنیت .1

 قابلیت بررسی .2

 کارایی .3
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 قابلیت اطمینان  .4

 مقیاس پذیری  .5

 قابلیت مجتمع شدن  .6

 قابلیت پذیرش  .7

 هزینه پایین  .8

 گمنامی  .9

  عدم تکذیب .10

 تقسیم پذیری .11

 افراد غیر مجا  ایمن ساختن اطالعات به معنای جلوگیری ا   تحریف و دستیابی به اطالعات توسط:  امنیت

  سیستم باید تمام عملیات مالی را ثبت کند تا در صورت لزوم بتوان اشکاات و خطاهای احتمالی را ردیابی کرد:  قابلیت بررسی

 سیستم باید بقدر کافی مستحکم باشد تا کاربران در صورت قطع برق پولها را ا  دست ندهند.:  قابلیت اطمینان

حریم خصوصی ارتباط دارد یعنی برخی خریداران تمایل دارند هویت و مشخصات خرید هایشان گمنام این مطلب با :  گمنامی

 . باقی بماند

یک سیستم پرداخت اینترنتی باید گروههای درگیر را مطمئن و متعهد سا د که گروهی نتواند معامالت را انکار :  تکذیب عدم

 کند. کرده و یا بطور غیر قانونی ا   یر آن شانه خالی 

بیشتر فروشندگان تنها کارتهای اعتباری را برای دامنه ای حداقل و حداکثر قبول می کنند بنابراین هرچه دامنه :  تقسیم پذیری

 .قبول پرداختها را  یادتر کند امکان پذیرش بیشتری دارد

 اشکاالت روشهای سنتی پرداخت

 وجود تاخیر در فرآیند پرداخت .۱

 وجود ریسک در مفقود شدن پول .2

 هزینه پردا ش بسیار باا برای پرداختهای کم  .3

 عدم امکان دسترسی به کارت یا چک اعتباری برای همه .4
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 عدم پذیرش کارت یا چک اعتباری برای همگان  .5

 ریسک امنیتی برای ارائه شماره کارت یا چک روی تلفن  .6

 مزایای استفاده از پرداخت الکترونیک

 : رای دارنده کارتب

 ساب در هر  مان و مکاناستفاده ا  موجودی ح .۱

 صرفه جویی در  مان .2

 ایجاد امنیت و عدم نیا  به حمل وجه نقد .3

 دسترسی به بانکداری اینترنتی .4

 : برای دولت و اجتماع

 کاهش سفرهای غیر ضروری .۱

 انرژی کاهش آلودگی هوا و مصرف .2

 اجتماعی کمک به افزایش امنیت .3

 کاهش هزینه های چاپ اسکناس .4

 صرفه جوی در  مان .5

 عمومی بهداشتکمک به  .6

 عمومی کاهش هزینه های .7

 : برای بانک

 وجوه افزایش قدرت بانک در مدیریت .۱

 کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی .2

  گسترش خدمات بانکی غیر حضوری .3

 ابزارهای پرداخت الکترونیکی
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 کارتهای الکترونیکی .۱

 پول الکترونیکی .2

 چک الکترونیکی     .3

 سیستمهای ریز پرداخت .4

 پول الکترونیکی .5

 چک الکترونیکی     .6

 سیستمهای ریز پرداخت .7

 کارتهای اعتباری

یک کارت اعتباری به دارنده آن این اجا ه را می دهد که تا سقف معینیی خریید نمایید و در پاییان دوره معیین تسیویه نمایید .        

صورت گیرد بهره  یادی به آن کارتهای اعتباری هزینه ساانه ای ندارند ولی نرخ بهره باایی دارند یعنی اگر تاخیری در پرداخت 

  تعلق می گیرد . مثل کارت ثمین

 کارتهای بدهی

تقاضا  -با کارت بدهی هزینه یک قلم خرید مستقیما ا  حساب جاری دارنده برداشت می شود . که می توان آنرا حساب پس اندا 

 .  نامید

 تقسیم بندی کارتها بر اساس  ساختار : 

 : شوندها به دو گروه تقسیم میکارت

 هستند  RAMای شبیه به پردا نده همراه با حافظه هایی که دارای ریزکارت .۱

 Memory Cardsهای حافظه یا در اصطالح کارت .2

 

 

 

 پول الکترونیکی
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پول الکترونیکی یکی ا  دستاوردهای فن آوری اطالعات است که جایگزین خوبی برای پول کاغذی و سکه می باشد.در ایین روش  

پرداخت شده و در مقابل آن پول الکترونیکی دریافت می شود این پول هنگام خرید برای فروشنده ارسال می شود .  ا  قبل مبلغی

 .و در هر  مان قابل تعویض با پول کاغذی خواهد بود

 اقسام پولهای الکترونیکی

1. E-Gold 

2. Money Bookers 

3. Pypal 

 ویژگی های پول الکترونیکی

 معین بودن مقدار پول .۱

 رد پا ا  نحوه و طر  خرج شدنعدم وجود  .2

 عدم امکان کری برداری .3

 داشتن حریم خصوصی .4

 امنیت  .5

 قابلیت انتقال .6

 قابلیت خرد شدن .7

 چکهای الکترونیکی

هیای کاغیذی در   چک الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت است متشکل ا  امنییت و سیرعت بیوده و قابلییت جیایگزینی بیا چیک       

 استفاده ا  شماره حساب و سیستم رمزگذاری کار می کند .فرآیندهای تجاری را دارد که با 

 ویژگی های چک الکترونیکی

 سیستم پرداخت چک را تقویت نموده و مرکز جهت رقابت با صنعت بانکداری خواهد بود .۱

 مطابق عملیات اخیر با رگانی بوده و نیا  به فرایند مهندسی مجدد را ا  بین می برد .2

 طراحی و ا  تکنیکهای امنیتی ویژه ای استفاده می نماید2۱کنندگان قرن برای رفع نیا  شرکتها و مصرف .3
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 تمام مشتریان بانکی می توانند ا  آن استفاده نمایند .4

 حسابهای بانکی موجود را با ابعاد جدید تجارت الکترونیکی گسترش  می دهد .5

  هاقابلیت پیوند به اطالعات نامحدود و معاوضه سریع بین سایر بخش .6

ترین ابزار پرداخت فعال های پرداخت الکترونیکی با میزان ریسک باا و یا نامناسب باشند . امنحله سایر راهدر جایی ک .7

  روندتا به امرو  به شمار می

 جهانی شدن چیست؟

را  های مکانی دور ا  هم توان تشدید روابط اجتماعی در سطح جهانی تعریف کرد. همان روابطی که موقعیت را می« جهانی شدن»

گیرنید و   دهد که هر رویداد محلی تحت تاثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارد شکل میی  چنان به هم پیوند می

بالعکس دگرگونی محلی به عنوان بسط جنبی روابط اجتماعی درپهنه  مان و مکان در واقع بخشیی ا  فرآینید جهیانی شیدن بیه      

یعنی شدت بخشیدن به آن دسته ا  روابط اجتماعی که نقاط جغرافیایی دوردست را با هیم   «جهانی شدن»آید. در واقع  شمار می

دهد تحت تاثیر وقایع نقاط  سا د و این ارتباط به شکلی است که ا  طریق آن وقایعی که در یک نقطه ا  جهان روی می مرتبط می

 ها دورتر ا  آن هستند و برعکس. مایل

 عوامل جهانی شدن

در جهان امرو ، شاهد عوامل متعددی هستیم که برخی پیدایش و تکوین جهانی شدن را با آنها مرتبط می دانند که مهم ترین 

 آنها عبارتند ا : 

 . صنعت ارتباطات1

صنعت ارتباطات، یکی ا  صنایع مسحور کننده است که در دهه اخیر، با سرعت باور نکردنی، رشد یافته است. در حال حاضر، 

 Down(ذخیره می کنند و انبوهی ا  اطالعات را ا  آن سوی دنیا CDم یک کتابخانه بزرگ را در یک دیسک فشرده )حج

load می کنند. اینها همه دست به دست هم داده اند تا تحول عجیبی را در انتقال اطالعات، صوت و تصویر، به وجود آورند. شما

همه جای دنیا برسانید. این مسائل باعث شده اند تا در حو ه های مختلف فکری،  می توانید در عرض چند دقیقه، نامه خود را به

 فرهنگی و سیاسی، تحوات  یادی صورت گیرد و ملت ها همواره ا  وضع یکدیگر آگاه باشند.

 . رشد شرکت های چند ملیتی 2

ته به یک دولت خاص نمی باشند و ا  در حو ه اقتصاد، شرکت هایی به نام شرکت های چند ملیتی وجود دارند که دیگر وابس

چند ملیت تشکیل شده اند و حتی امرو ه دیگر شرکت های چند ملیتی هم کم کم ا  رونق می افتند و شرکت های فراملیتی، در 

که شاید  Microsoftحال شکل گیری هستند که بخش عظیمی ا  اقتصاد جهانی، در دست این شرکت هاست. رئیس شرکت 

میلیارد دار سرمایه شخصی است. چنین سرمایه ای،  ۱00در عرصه فن آوری های نوین باشد، دارای بیش ا   عظیم ترین شرکت
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می تواند بسیاری ا  شرکت های دیگر را ا  عرصه رقابت خارج کند. حتی سا مان های جاسوسی هم می توانند ا  این شرکت ها 

را به با ار عرضه کرد، اگر کسی به اینترنت وصل می شد، Windowsاستفاده کنند؛ مثالً  مانی که شرکت مایکروسافت، نسخه 

 نمایند. Down loadتمام اطالعات روی کامریوتر را می توانست در مایکروسافت 

 . گسترش و نفوذ بازارهای مالی جهانی 3

 سرمایه داری، تاکنون سه دوره را پشت سر نهاده است که عبارتند ا :

 (.Commericalالف( سرمایه داری تجاری )

 ( .Industrialب( سرمایه داری صنعتی)

 (.Financialج( سرمایه داری مالی )

، شاهد سرمایه ۱7و ۱6ا  یک دوره مشخص به بعد، سرمایه داری تجاری جای خود را به سرمایه داری صنعتی داد. در دو قرن 

ر قرن بیستم نیز سرمایه گذاری صنعتی جای خود ، سرمایه داری صنعتی را داریم و د۱9و ۱8داری تجاری بودیم؛ ولی در قرون 

را به سرمایه گذاری مالی داد. سرمایه داری مالی، با دو نوع دیگر، تفاوت هایی دارد. در این نوع سرمایه داری، اعتبار و اعتماد 

م و اساسی را بر عهده است که پیش برنده امور است و به همین دلیل، امرو ه بانک ها هستند که در سرمایه داری دنیا، نقش مه

دارند؛ به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. اگر دقت کنیم، می بینیم که در امور بانکی نیز تکنولوژی ارتباطات نقشی 

 اساسی بر عهده دارد؛ تا آن جا که امور بانکی نیز ا  طریق ارتباطات اینترنتی قابل انجام است.

ری نیز این جا مطرح می شوند و تنها مشکلی که در سر راه تجارت های اینترنتی وجود دارد، موضوعاتی مانند کارت های اعتبا

 مسئله هک کردن و ا  بین بردن اعتبار کارت هاست. این امور، د دی های اینترنتی نامیده می شوند.

 . افزایش اقدامات بین المللی در خصوص حفظ حقوق بشر4

در موضوع مسئله جهانی شدن داشته است، مسئله افزایش اقدامات بین المللی در خصوص یکی ا  مسائل دیگری که اثر بسیاری 

(مواجه هستیم. این شرکت ها، در مقابل دولت NGOحفظ حقوق بشر است. در این دوره، با رشد سریع سا مان های غیردولتی )

ت ها بسیار تسریع شده و همین موضوع، با این شرک -به واسطه اینترنت  -ها، صاحب قدرت شده اند و ارتباطات مردم هم 

 مشکالتی را برای دولت ها به وجود آورده است.

 

 

 

 . مسائل زیست محیطی5
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بحث مهم دیگری که فرایند جهانی شدن را تشدید کرد، مسائل مربوط به  یست محیطی است. مسئله گرم شدن کره  مین، 

باران های اسیدی و نا ک شدن ایه ا ون بحث هایی هستند که افکار همه کشورهای دنیا را به خود مشغول کرده اند. بنابراین، 

 کالت، هماهنگ و همکار باشند. ا م است که همه دولت ها برای رفع این مش

مجموعه این علل، به بحث جهانی شدن دامن  دند و آن را به پیش بردند. این بحث، در کشورهای غربی پیدا شده و کم کم به 

 سایر نقاط جهان هم سرایت کرده است. 

 

 سیستم های گمرک 

 آشنایی با سیستم های گمرک 

 کوداتاریخچه اسیـ

سیستم اسیکودا در سرتاسر کشورهای جهان یک سیستم و یک پروگرام خاصی برای اتومات نمودن گمرکات قبل ا  بوجود آمدن  

بنابر تقاضا و پیشنهاد بعضی ا  کشورهای رو به انکشاف سیستم اسیکودا توسیط اداره ملیل     ۱98۱در سال  براینوجود نداشته. بنا

 بوجود  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and  Development)متحد برای انکشاف و تجارت 

 .دارد بدوش جهان کشورهای در را اسیکودا سیستم تطبیق مسئولیت سا مان این که. آمد

 ما همجوار کشور جمله ا  که گرفته قرار استفاده مورد و تطبیق جهان کشورهای87 در کنون تا ۱98۱ سال ا  اسیکودا سیستم  

تصفیه اموال گمرکی و ترانزیت بین الملی استفاده مینماید.که در این جمله کشورها افغانستان و  ( نیز ا  این سیستم جهتایران)

 سوریه نیز قرارداد پیاده سا ی سیستم اسیکودا را بسته کرده اند.

 ؟اسیکودا چیست 

مریوتری تصیفیه امیوال گمرکیی و    اسیسیتم کی     ASYCUDA(Automated System for Customs Data  )اسییکودا 

 به رو کشورهای بخصوص جهان کشورهای برای  UNCTADاحصائیه گیری پیشنهاد شده سا مان تجارت و انکشاف ملل متحد

 .میباشد انکشاف

به معنای سیستم پردا ش خودکار اطالعات )داده های( گمرکی است که در اییران بیا نیام طیرح نگیار )نظیام گمرکیی         آسیکودا 

اطالعات رایانه ای( شناخته می شود. این سیستم ا  جمله سیستم های مدرن نظارتی و کنترلی گمرک های جهان به حساب می 

 یستم موفقی است. آید که در بهینه سا ی عملیات ترخیص کاا در گمرک ، س

ا  طریق برقراری ارتباط با آنکتاد و سا مان جهانی گمرک، با ویژگی ها و توانایی  ۱990گمرک جمهوری اسالمی ایران ا  ژوئن 

اقدامات محسوس و منسجم به منظور امکان سنجی و همچنین تدوین رهیافت  ۱995های سیستم آسیکودا آشنا شد. ا  سال 

  روژه آسیکودا در ایران آغا  گردید. های اجرایی جهت اعمال پ
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در گمرک غرب تهران و در بخش واردات راه اندا ی گردیده وسرس بخشهای صادرات ، ورود موقت ،  ۱377این سیستم در سال 

 خروج موقت ، مرجوعی و کارنه تیر بعنوان  یر برنامه های دیگر سیستم آسیکودا در این گمرک عملیاتی گردید.

 اهداف آسیکودا 

راه اندا ی این سیستم یک قدم بزرگ به سوی هدف اصلی گمرک بود . کاهش بوروکراسی اداری ، بهینه کردن و سامان دهی 

 رویه های ترخیص کاا و حرکت در جهت تجارت بدون کاغذ ، ا  جمله اهداف سیستم آسیکودا می باشند. 

افزایش کارایی کارکنان ، ایجاد فرهنگ استفاده ا  سیستم هیای   سرعت بیشتر در ترخیص کاا ، استفاده بهینه ا  نیروی انسانی و

مکانیزه ، کسب درآمد بیشتر ا  طریق کاهش سوءاستفاده ها و افزایش وقت محاسبه عوارض گمرکیی ، ا  دیگیر اهیداف سیسیتم     

رایانیه کنتیرل میی    آسیکوداست . همچنین با راه اندا ی این سیستم محل محموله ها و مکیان هیای آمیاده تخلییه ، بیه وسییله       

ز به وسیله این سیستم قابل انجام است ؛ به طوری کیه بیا بهیره    نی انبار در موجود و صادره ، وارده کااهای میزان نگهداری شود. 

گیری ا  این سیستم ضمن استفاده ا  حداکثر انبارها، ا  رسوب کااها در انبار جلوگیری می شود . به موا ات ، ارایه سریع و دقیق 

  ار تجارت خارجی در حاشیه اجرای این سیستم امکان پذیر می گردد.آم

مریوتر میباشد که پروسیجرهای گمرکی )واردات، صادرات ، ترانزیت...( را تحت پوشش قرار ااسیکودا مجموعه ا  پروگرامهای ک

 میدهد.

رد. و در ضمن اطالعات تجارتی را جهت یمیگاسیکودا اظهارنامه، محاسبه محصول، ترانزیت و تعلیق اموال گمرکی را نیز در بر 

 تحلیل مسایل اقتصادی تولید مینماید. 

 سیستم اسیکودا قابلیت عیارشدن با قانون، تعرفه، کد و مشخصات فرعی گمرک هر کشور را دارد.

 مخابره نماید.سیستم اسیکودا اطالعات جمع آوری شده را میتوان فی مابین دوایر دولتی، تجار و کشورهای مختلف تبادل و 

 خالصه اسیکودا با تمام کدها و معیارهای سا مان جهانی گمرکات، سا مان جهانی و نورم استندرد و ملل متحد تطابق دارد.

 ویژگی های آسیکودا

با توجه به گستردگی سیستم آسیکودا، تشریفات ترخیص کاا و کلیه روش هیا و رژییم هیای گمرکیی اعیم ا  واردات، صیادرات،       

یتی در گمیرک مبیدج جمیع آوری و ا  طرییق     ترانز کاای اطالعات سیستم، این ا  استفاده با و غیره پشتیبانی می شود.  ترانزیت

خطوط مخابراتی جهت با رسی و کنترل به گمرک مقصد ارسال می گردد. بدین ترتیب، در کوتاه ترین  مان ممکن امور ترانزیت 

کاا انجام می شود که این امر موجب صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه بسیاری می شود. در این سیستم بیا اسیتفاده ا  فیرم    

SAD  که یک فرم اظهارنامه گمرکی است، به جای استفاده ا  اظهارنامه های متعدد گمرکی می توان تنها ا  یک فرم واحد که با

 کُدهای مخصوص جدا می شود ، استفاده کرد. 

تصمیم گیری در این سیستم کلیه امور به استثنای اقداماتی که به لحاظ تصمیم گیری باید توسط اشخاص انجام پذیرد و نیا  به 

دارد ، مانند ار یابی ، تعیین تعرفه و غیره به وسیله رایانه انجام می شود . در سیستم آسیکودا ، کلیه کدهای بین المللی مانند کد 
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HS کد کشورها و کد ار ها نیز به راحتی قابل دسترسی است. به غیر ا  کدهای بین المللی، کدهای دیگری هم که در سطح یک ،

شده و کاربرد محلی دارند مانند کد بانک ها، کد گمرکات، کد کارت با رگانی و غیره در این سیستم وجود دارنید.   کشور شناخته

در گذشته وجود مجو های گوناگون با توجه به تعداد ، اهمیت و مدت  مان اعتبار آنها موجب برو  مشیکالتی بیرای گمیرک میی     

  کدینگ مجو ها ا  طریق شماره تعرفه ، کد مجو های مربیوط بیه آن تعرفیه در    گردید . اما با استفاده ا  سیستم آسیکودا پس ا

اظهارنامه چاپ و صاحب کاا یا حق العمل کار ملزم به ارایه مجو ها می شود . به عالوه ، تغییرات احتمالی مجو ها را می توان به 

 راحتی به رو  کرد و همواره آخرین اطالعات را در اختیار داشت. 

ک رایانه و یک خط ارتباطی این امکان را به وجود می آورد که حق العمل کاران بتوانند ا  دفتر کار خود در کوتاه ترین ی وجود 

  مان ممکن کاای خود را به گمرک اظهار و سرس جهت ترخیص آن اقدام نمایند. 

ل شماره ثبت و شیماره ار ییابی را تعییین و    با توجه به اینکه سیستم آسیکودا به صورت خودکار کلیه شماره های عملیاتی ا  قبی

آنها را به صورت فهرست های جداگانه نگهداری می کند، عمالً نیا  به دفاتر سنتی مالی و آماری وجود ندارد و این دفاتر ا  جریان 

الی انجام شده چرخه عملیات گمرکی حذف می شود. در این سیستم در پایان وقت اداری و یا هر نوبت کاری، گزارش های امور م

 در آن رو  و یا آن نوبت کاری دریافت می شود. 

 موارد ذیل را میتوان بعنوان ویژگیهای سیستم مکانیزه آسیکودا برشمرد : 

 پشتیبانی کلیه روشهای ترخیص و رژیمهای گمرکی -1 

واردات ، صادرات ، ترانزیت و با توجه به گستردگی سیستم ، تشریفات ترخیص کاا و کلیه روشها و رژیم های گمرکی اعم ا  

 غیره پشتیبانی می شود . این سیستم ا  دقت فوق العاده ای برخوردار است واحتمال اشتباهات را بسیار کاهش میدهد.

 کنترل ترانزیت کاال در مبدا و مقصد-2

براتی به گمرک مقصد جهت با استفاده ا  این سیستم اطالعات کاای ترانزیتی در گمرک مبدا جمع آوری و ا  طریق خطوط مخا

با رسی و کنترل ارسال میگردد به این ترتیب در کوتاه ترین  مان ممکن امور ترانزیت کاا انجام شده پروانه ها تسویه می شوند 

 که در نهایت صرفه جویی در  مان و هزینه ها را به دنبال خواهد داشت .

 SADاستفاده از اظهار نامه -3

SAD که مخفف عبارتSINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT  و به معنی سند واحد اداری میباشد یک

فرم اظهارنامه گمرکی است که میتواند تمامی رویه های اظهار کاا را باذکر کد مخصوص به آن رویه برذیرد . این موضوع باعث 

دهای مخصوص جدا می شود استفاده میشود که به جای استفاده ا  اظهارنامه های متفاوت گمرکی تنها ا  یک فرم واحد که با ک

 نمود .

 چاپ اظهارنامه وکلیه گزارش ها-4
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دراین سیستم کلیه امور باستثنای اقداماتی که باید توسط اشخاص انجام پذیرد و نیا  به تصمیم گیری دارد مانند ار یابی ، تعیین 

زارش ها ، قبض رسید و دفتر مالی ، به وسیله چاپگر و تعرفه و غیره به وسیله رایانه انجام می شود. اطالعات اظهارنامه ، کلیه گ

 نیز اختصاص شماره ثبت )کوتاژ( و شماره ار یابی توسط رایانه انجام میشود.

 استفاده از کدهای بین المللی-5

 در روابط بین المللی و تجارت جهانی عالئم اختصاری و کدهایی موجود است که برای تمامی کشورهای جهان شناخته شده و

، کد کشورها ، کد ار ها و غیره که دراین سیستم تمامی این کدها تعریف شده و می تواند به  HSیکسان میباشد . مانند کد 

 راحتی قابل دسترسی باشد .

 استفاده از کدهای محلی -6

حلی دارند مانند کد به غیر ا  کدهای بین المللی ، کدهای دیگری نیز وجود دارند که درسطح یک کشور شناخته شده و کاربرد م

بانک ها ، کد گمرکات ، کد کارت با رگانی و غیره که تمامی اینها نیز برای سیستم قابل تعریف است و باعث شناسایی اشخاص و 

 سا مان ها میشود .

 امکان کد گذاری مجوزها و به روز نگاه داشتن آنها-7 

 مان اعتبار آنها موجب برو  مشکالتی برای گمرک میشود اما با وجود مجو های گوناگون با توجه به تعداد ، اهمیت و مدت 

استفاده ا  این سیستم پس ا  کدینگ مجو ها ا  طریق شماره تعرفه کد مجو های مربوط به آن تعرفه دراظهارنامه چاپ و صاحب 

مجو ها را می توان به راحتی به رو   کاا یا حق العملکار ملزم به ارائه آن مجو  یا مجو ها است . عالوه بر این تغییرات احتمالی

 کرده و همواره آخرین اطالعات را دراختیار داشت.

 امکان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از طریق سیستم الکترونیکی بانکی -8

کی با با استفاده ا  قابلیتهای سیستم آسیکودا پس ا  محاسبه حقوق و عوارض گمرکی اظهارنامه ، درصورت وجود ارتباط الکترونی

بانک وجوه محاسبه شده به طور خودکار ا  حساب بانکی صاحب کاا کسر و به حساب گمرک واریز میشود . به این ترتیب 

 مراجعه صاحب کاا به بانک و نقل و انتقال وجوه مربوط ا  جریان تشریفات ترخیص کاا حذف میگردند.

 

 

 امکان اظهار کاال از راه دور -9

ط ارتباطی این امکان را بوجود می آورد که حق العملکاری بتواند ا  دفتر کار خود در کوتاه ترین  مان وجود یک رایانه ویک خ

ممکن کاای خود را به گمرک اظهاروسرس جهت ترخیص آن اقدام نماید این کار ا  مراجعه بی مورد حق العملکاران به اداره 

 گمرک جلوگیری میکند.
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 حذف دفاتر سنتی مالی و آماری-10

با توجه به اینکه سیستم به صورت خودکار کلیه شماره های عملیاتی ا  قبیل شماره ثبت ، شماره ار یابی و شماره رسید را تعیین 

و آنها را به صورت فهرستهای جداگانه نگهداری مینماید عمالً نیا  به دفاتر سنتی مالی و آماری وجود ندارد و به این ترتیب این 

عملیات گمرکی حذف میشود و می توان ا  کارکنان واحدهای حذف شده درقسمت های دیگر استفاده دفاتر ا  جریان چرخه 

 نمود.

 ارائه گزارش دفتر مالی -11

در این سیستم در پایان وقت اداری و یا هر نوبت کاری ، گزارش های امور مالی انجام شده در آن رو  و یا آن نوبت کاری دریافت 

 وان گزارشهای مالی را به وسیله رایانه چاپ و در اختیار امور مالی قرار داد.میشود . عالوه برآن می ت

 حسابداری درآمدهای گمرکی و صدور قبض رسید به طور خودکار -12

دراین سیستم کلیه دریافت ها به صورت دقیق محاسبه شده و قبض رسید به طور خودکار به وسیله رایانه چاپ میشود و دیگر 

 ا حساب کردن و کارهای مربوط به حسابها به وسیله شخص نخواهد بود .نیا ی به نوشتن ی

 کمکهای آنکتاد به گمرک جمهوری اسالمی ایران در این  مینه :

 عمل روش و( اجرایی قوانین و گمرکی کد) ملی قانون براساس کاربر الزامات تشریح •

 اتوماسیون عملیات حسابداری مورد نیا  باشد. جهت است ممکن که رویکردی یا و عملیاتی ساختاری، تغییرات تعریف •

 اساس این بر حسابداری سند پردا ش مسیر تعریف •

 غیره و کدگذاری قبیل ا  شد خواهد اجرا که سیستمی پارامترهای تعریف •

 فارسی  بان به ها طرح و ها پیام ها، برچسب کلیه ترجمه •

 تعرفه گمرکی و غیره  کدها، شماره مثال عنوان به کاربر های داده سا ی یکرارچه گرفتن •

 حسابداری سند بندی پیکره •

 امنیت و کاربر های پروفایل تعریف •

 سرور مدیریت گزارشات ریزی برنامه و نظر مورد های پرینت طراحی •

 رسانی اطالع و آمو شی جلسات •
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 سیستم نمونه تست •

 سراسری اجرای •

 امکان نگهداری حساب اعتباری و کسر خودکار حقوق و عوارض از آن  -13 

حق العمل کاران می توانند با سرردن مبلغی به عنوان تضمین درحساب بانکی گمرک و ایجاد اعتبار برای کارهای گمرکی خود 

مبالغ مربوطه را برداشت و ا  موجودی آنان اقدام نمایند در این صورت سیستم به طور خودکار به هنگام اظهار کاا ا  حساب آنان 

 کسر می نماید.

 ( SELECTIVITYانتخاب مسیر اظهارنامه بوسیله رایانه)  -14

ضمن تسریع درعملیات ترخیص کاا ا  جدیدترین مفاهیم بکارگرفته شده در گمرکات پیشرفته دنیا و فن آوریهای اطالعات ،     

( اسیتفاده میی نمایید کیه بیا اسیتفاده ا  آن و ایجیاد        SELECTIVITYصیورت اتوماتییک )  مانند انتخاب مسیر اظهارنامه به 

مسیرهای قرمز ،  رد و سبز جهت اظهارنامه ها ، پردا ش آنها به سرعت انجام میشود . انتخاب مسیر اظهارنامیه کیامالً اتوماتییک    

تعریف و تایید میگردند ، صورت می گیرد . بیه  بوده و بوسیله شاخص های محرمانه ای که بوسیله کمیته های خاصی در گمرک 

این ترتیب اظهارنامه های کانال سبز بدون هیچ گونه کنترلی ، اظهارنامه های کانال  رد فقط با مشاهده اسناد قابل ترخیص میی  

ه کارشناسان گمیرک  باشند ولی اظهارنامه های قرمز که به وسیله سیستم انتخاب شده اند و دارای ریسک باا بوده کامالً به وسیل

کنترل و ار یابی میگردند . دراین سیستم می توان کااها یا سا مانهایی که معافیت و یا تسهیالتی درمورد آنان اعمیال میشیود را   

 تعریف نمود که سیستم به طور خودکار این قبیل اظهارنامه ها را کنترل و به کانالهای مربوطه ارسال می نماید.

 داشتن کلیه اطالعات واقداماتی که درمورد اظهارنامه انجام شده امکان دراختیار  -15

 نماید حاصل اطالع کارها انجام چگونگی ا  بخواهد مربوطه گمرک رئیس یا و کارشناس که ای مرحله هر در سیستم این در     

 چه تا باشد می ار یابی درحال که ای اظهارنامه مثالً نماید مشاهده را شده انجام اقدامات رایانه نمایش صفحه طریق ا  تواند می

 مراحلی پیشرفت کرده و در چه موقعیتی قرار دارد.

 

 

 

 ارائه آمار صحیح و به موقع جهت واحدهای مختلف آماری-16

 عالوه اطالعات این با و داشت اختیار در دقیق طور به آماری صورت به  تمامی فعالیتهای انجام شده در یک گمرک را می توان

تهیه می شود، می توان آمار تعداد اظهارنامه یا اظهارنامه های مالی شده و  مختلف جداول شکل به که واردات و برآمارصادرات

 غیره را نیز تهیه نمود.
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 تنظیم اظهارنامه متمم وحفظ ارتباط دو اظهارنامه -17

دراین سیستم چنانچه ا م باشد نسبت به تنظیم اظهارنامه متمم اقدام میشود. دراین صورت رایانه با دادن شماره عطف جدید و 

 با را متمم اظهارنامه ارتباط باشد می.. …ذکر این جمله که اظهارنامه فوق اظهارنامه متمم و مربوط به اظهارنامه شماره 

 آن ا  لزوم صورت در تا شده نگهداری رایانه حافظه در اظهارنامه دو هر اطالعات حالت یندرا. میکند حفظ اولیه اظهارنامه

 .شود استفاده

  EDIتبدیل اطالعات اظهارنامه به کدهای  -18

EDI   یکی ا  مهمترین شبکه های ارتباطی تبادل اطالعات است که نیا  به آن رو  به رو  بیشتر احساس میشود . با استفاده ا

  ن المللی مورد استفاده قرار داد.تبدیل و در روابط تجارت بی EDIاین سیستم میتوان اطالعات اظهارنامه را به کدهای 

 سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه

یکی ا   یر برنامه های اصلی سیستم آسیکودا ماجول انتخاب مسیر اظهارنامه بوده که مبتنی بر رویه مدیریت خطر می باشد. بیر  

این اساس گمرکات بدلیل کمبود امکانات و عدم امکان با رسی فیزیکی کلیه کااهیا، منیابع محیدود خیود را مصیروف شناسیایی       

ارد می نمایند و بجای آنکه همه کااهای وارده یا صادره را به منظور انطباق با مقیررات و  مواردی که امکان تخلف و تقلب وجود د

اخذ حقوق و عوارض با  نموده و به دلیل کمی وقت و نیرو با عجله و به طور سطحی و ناقص مورد بررسی قرار دهند ، بیر اسیاس   

بان آنها بنا را بر صحت گذارده و ا  با  نمودن وار ییابی تیک   اصل اعتماد و نبودن انگیزه تقلب در خصوص برخی ا  کااها یا صاح

تک بسته ها خودداری و برای آنها سند ترخیص فوری و بدون با دید صادر و در عوض منابع صرفه جویی شده ا  این طریق را به 

ترتیب عالوه بر افزایش عایدات  امر با رسی دقیق و موشکافانه موارد تخلف  ا و دارای احتمال تلقب باا اختصاص می دهند. بدین

دولت ، گمرک می تواند ا  ورود کااهای غیر مجا  یا ممنوع الورود به کشور جلوگیری و بررسی دقیق اشخاص و کااهای پرخطر 

 را انجام داده ضمن آنکه سرعت عمل بیشتری برای امر ترخیص که ا مه تجارت امرو ی است بعمل آورد. 

گمرکات این امکان را میدهد که بتواند روی کلیه اظهارنامه ها انواع کنترلهای انتخابی رااعمال نماید. این به  selectivityماجول 

کنترل ها، شامل کنترل و ار یابی کامل یک اظهارنامه تا بررسی بدون با دید می باشد در این  یر برنامه مسیر قرمز ،  رد و سبز 

 یسک باا شروع شده و به پایین ترین درصد ریسک ختم می شود. در نظر گرفته شده که به ترتیب ا  درصد ر

 

 

 مسیر قرمز: 

اظهارنامه هایی که در این مسیر قرار می گیرند عالوه بربررسی اسنادی، با رسی فیزیکی نیز می شود یعنی تمامی تدابیر کنترل 

ی قرار میگیرند، کااها بصورت فیزیکی نیز رویت شده و در این مسیر انجام شده و عالوه بر اینکه اسناد مورد نظر کامالً مورد بررس

 صحت اطالعات مندرج در اظهارنامه با دقت کامل مورد بررسی قرار می گیرد.

http://uast-tabarsi.ir/
mailto:mehdirajabi2010@gmail.com


                                                        دانشگاه جامع علمی کاربردی                                         تجارت الکترونیک در گمرک         

 

 

 34صفحه :    tabarsi.ir-http://uast       @gmail.com2010mehdirajabi    تهیه و تنظیم : مهندس مهدی رجبی ؛  مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 
 

 مسیر زرد: 

مسیر  رد این مفهوم را میرساند که اظهارنامه های موجود در این مسیر می بایست مورد بررسی اسنادی قرار گیرند ولی احتیاج 

زیکی و رویت مستقیم کاا نمی باشد و همانطور که مشخص شده است این مسیر ا  نظر اولویت بعد ا  مسیر قرمز به با رسی فی

قرار می گیرد. کااهایی که برای ترخیص نیا  به مجو هایی قانونی داشته و برای اخذ این مجو  ، بایستی ا  کااهای موردنظر 

 .ریف می گرددد نیز در این مسیر تعنمونه برداری به عمل آی

 مسیر سبز: 

اظهارنامه هایی که در این مسیر قرار می گیرد، به نظر می رسد که هیچگونه خطری برای گمرک نداشته و دارای سطح ریسک 

بسیار پایین می باشند. لذا برای این اظهارنامه ها صرفاً به بررسی اجمالی اسناد و خانه هایی ا  اظهارنامه که ضروری به نظر می 

 رخیص سریع و روان این کااها اقدام می گردد. رسد اکتفا گردیده و نسبت به ت

ش اصلی و توجمان استفاده در حال حاضر برای انتخاب یک اظهارنامه به یکی ا  سه مسیرهای اصلی سیستم انتخاب مسیر ا  دو رو

 میگردد.

اتی ا  حد : شاخص یا پارامتر به معیاری خاص گفته می شود که پس ا  بررسی های کارشناسی حاوی خطر تعیین شاخص

  گردد می شامل را باا  پایین تا

 این ضوابط همچنین می تواند در سه سطح محلی، منطقه ای و ملی تعریف گردد.

 : شاخص هایی خاص برای تعریف در گمرکی معین با توجه به شرایط و نوع فعالیت آن گمرک می باشدضوابط محلی 

ت که دارای فعالیت و یا شرایطی مشترک بوده و ا  نظر ریسک پذیری در : این ضوابط برای تعدادی ا  گمرکا ضوابط منطقه ای

 یک طبقه قرار میگیرد تعریف می گردد.

: این شاخصها برای کلیه گمرکاتی که واجد طرح انتخاب مسیر بوده ، تعریف و در برگیرنده خطرات و ریسکهای  ضوابط ملی 

 ردار میباشد خواهد بود. ملی که در سراسر کشور ا  اهمیت باا و یکسانی برخو

 ا  پس که گردید اندا ی راه کشور گمرک اولین عنوان به ۱382 سال در واردات بخش در تهران غرب گمرک در سیستم این     

 کات دیگر کشور نیز عملیاتی گردید .گمر در ، غرب گمرک در آن اجرای ار شمند تجارب ا  استفاده با و آن آمیز موفقیت انجام

به سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه در بخش ۱387گمرک غرب تهران به عنوان اولین گمرک غیر مر ی کشور در سال همچنین 

 صادرات مجهز گردید.

 سیستم انتخاب اتوماتیک ارزیاب 
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در سیستم انتخاب اتوماتیک ار یاب یکی ا  قابلیتهای سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه میباشد که بدون دخالیت عوامیل انسیانی     

مورد انتخاب کارشناسان و ار یاب به صورت اتوماتیک عمل می کند. با راه اندا ی این سیستم ارتباط پرسینل و اربیاب رجیوع در    

گمرک به حداقل رسید و این امر باعث تسریع در انجام ترخیص کاا و مشخص شدن کارشناس و ار یاب مربوط در موقع گرفتن 

ارجاع اظهارنامه به کارشناس و ار یاب خواهد شد. اختصیاص اظهارنامیه بیه کارشناسیان و      شماره کوتاژ و در نتیجه حذف مراحل

ار یابان با درنظر گرفتن تعداد اقالم اظهارنامه به طور مساوی تو یع خواهد شد. با عملیاتی شدن ایین سیسیتم میی تیوان تعیداد      

 اظهارنامه های اختصاص یافته به هرکارشناس و ار یاب را مشاهده کرد.

سیستم انتخاب اتوماتیک ار یاب با هدف مکانیزه کردن تشریفاتی گمرکی و کاهش دخالت عوامل انسانی در مراحل ترخیص کاا 

 در گمرکات اجرا می شود. 

مودن این سیستم در بخش واردات ن عملیاتی به اقدام ۱383 سال ،در طرح این مجری گمرک اولین عنوان به تهران غرب گمرک 

در بخش صادرات این سیستم با تفکیک کااها ی موجود در گمرک ا  کااهایی که در محل انبار صاحب کاا مورد نمود.همچنین 

ار یابی قرار خواهد گرفت وتخصیص ار یاب کامال تفکیک شده ، اولین گمرک اجرایی در کشور میباشد که موفق به اجرای این 

 گردیده است. ۱387طرح در سال 

 TIRرویه تیر     

میباشد که عملیات تیر وترانزیت را تحت پوشش قیرار میی    TIRا  جمله ماجولهای راه اندا ی شده درگمرک غرب تهران برنامه 

 دهد .ا  قابلیتهای این برنامه می توان به موارد  یر اشاره نمود.

 تم بین گمرکات کشورپیگیری وتبادل سریع ودقیق اطالعات مربوط به معتبر سا ی وتسویه دفترچه تیر ا  طریق سیس -

 پیگیری ورود وخروج محموله تحت عملیات تیر بوسیله سیستم -

 جمع آوری دفاتر ردیف مر ی -

 ارائه گزارشهای آماری دقیق و به موقع به مراجع ذیصالح -

  IRUدر حداقل  مان ممکن به اتاق با رگانی و صنایع و معادن ایران و سا مان  SAFE TIRایجاد و ارسال پیغام  -

 

 

 مزایایی سیستم اسیکودا: 

 مختلف، کنترولهای اجرای ورود، ا  قبل اموال اظهار صادرات، و واردات ا  هم اموال خروج مراحل تمام به دادن پوشش        • 

 ... و محاسبات اظهارنامه، ار یابی و ثبت
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 به روشهای مختلف دستی، کمریوتری )ا  طریق سی دی، دیسکیت، ... ( یا پست الکترونیکی  اموال نمودن اظهار امکان        •

  S.A.D)) استناندارد فورم یک در گمرکی های اظهارنامه پروسس        •

 ...کشورها اسعار، تعرفه، کنترلی جداول با اظهارشده اطالعات مقایسه        •

 های اعتباری حساب نگهداری و گمرک حسابداری        •

 اموالهای ار ش وکنترل(  سرخ و سبز، رد،آبی خطوط)سیستم در موجود اطالعات براساس اموال خروج مسیر انتخاب        •

  شده اظهار

  بانکی الکترونیکی سیستم طریق ا  مالیاتها و عوارض و حقوق پرداخت امکان        •

 حاسبه حقوق و عوارض گمرکی م و اظهارشده اسعار اتومات تبدیل امکان        •

  اموال خروج در بیشتر سرعت        •

 گمرک برای بیشتر عواید تحصیل        •

  کارکنان در مکانیزه های سیستم ا  استفاده فرهنگ ایجاد        •

 موجود انسانی نیروی ا  بهتر استفاده و مجموعه عملکرد روی به بیشتر کنترل        •

 موقع و درست احصائیه تجارت خارجی به مسئوان جهت تصمیم گیریهای اقتصادی  به ارائه        •

 :آسیکودا سیستم در موجود  برنامه های

 یکسره محدوده در که هستند مستقلی بخش هریک  این برنامه ها متشکل ا تعدای  یرسیستم یا برنامه میباشد.این برنامه ها 

 به یکدیگر به دسترسی و ارتباط عین در که اند شده طراحی ای گونه به مذکور  برنامه. دارند ویژای کارهای خاص اطالعات

 های برنامه تمامی ا  استفاده مذکور ا سیستم استفاده ا مه و قرارگیرند استفاده مورد توانند می نیز مستقل طور و تنهایی

 مانی مختلف می توان ا  برنامه های گوناگون پیش  مقاطع در وار طورسلسله به و تدریج به بلکه نمیباشد همزمان طور به مربوطه

 بینی شده استفاده کرد.

 

 : ها برنامه انواع 

 بندی تقسیم  (گمرکات  به طور کلی می توان این برنامه را به دو دسته عمده ) برنامه استفاده کننده و برنامه ریاست عمومی 

 :نمود
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  (User modulesالف: برنامه استفاده کننده )

این برنامه به وسیله کارمندان گمرکات و به منظور انجام فعالیت های رو مره ا  قبیل ورود و پروسس اطالعات در اظهارنامه، 

گذارش عملیات مالی و سایر گذارشهای احصائیوی، محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و سایر کنترلهای اداری بکار می روند. در 

 مختلف با قابلیتها و اهداف گوناگون پیش بنیی شده است.این  مینه پنج برنامه 

 :CBR   (Customs Branch Modules )برنامه  -1 

 اساس  یرا.میگیرد قرار استفاده مورد اسیکودا سیستم مرکزی هسته و اصلی برنامه عنوان به( گمرک اداره برنامه) برنامه این  

سس اظهارنامه میباشد که عمدتاً ا  طریق این برنامه پرو برسیستم مبتنی مالیات، وصول و ار یابی گمرکی، کنترل روشهای

صورت میگیرد. همچنین در برنامه مذکور اظهارنامه های صادراتی و وارداتی گنجانیده شده در  مان پروسس اظهارنامه تصحیح و 

العات وارد شده را با استفاده ا  معتبرساختن آنها, ذخیره سا ی ثبت و ار یابی و امکان انجام بررسیهای خاص تصحیح اط

 فراهم میسا د. SQL windowدیتابیس و 

 BRK  (Brokers Module :)برنامه  -2 

می باشد که به منظور استفاده اظهارکنندگان و کمیشنکاران  CBRاین برنامه )برنامه کمیشنکاران( نسخه تغییر یافته برنامه    

گمرکی تهیه و طراحی شده است و امکان دسترسی و ارتباط مستقیم الکترونیکی به سیستم اسیکود را به آنان میدهد. البته 

لف موجود در برنامه سطح این دسترسی محدود به موارد خاص و مورد نیا  آنها بوده و شامل فایل های کنترلی و گزارشات مخت

CBR .که مخصوص اعمال و اهداف کنترول های خاص گمرکی است نمیباشد ، 

 ACC (Module  Accounting )برنامه  -3  

 برنامه این.میباشد آسیکودا سیستم در موجود گوناگون تادیات و حسابداری عملیات تمام شامل  (حسابداری برنامه) برنامه این   

 به مربوط غیر درآمدهای و مخارج سایر و پرداخت به مربوط امور میتواند همچنین و داده انجام را نقدی های اظهارنامه پرداخت

 را انجام دهد.  اظهارنامه

این سیستم دارای گزارشهای حسابداری جامع میباشد که با فراهم آوردن یک روش رو انه یا نوبتی مدریت کنترل تمامی در 

 را امکان پذیر میسا د. آمدهای دریافتی و پرداختها

 

 Sel  (Selectivity Module  :)برنامه  -4 

ج اموال( امکان کنترول انتخاب اظهارنامه ها، و مسیر حرکت آنها را در سیستم پروسس خرو مسیر انتخاب برنامه) برنامه این   

اظهارنامه های انتخاب شده جهت اجرای کنترل اظهارنامه های گمرکی فراهم میکند. این برنامه قادر به متوقف ساختن ار یابی 
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بیشتر میباشد و کارکردهای مختلف و متنوعی در  مینه تحقیق و جستجو و تهیه گزارشهای مختلف پیرامون اظهارنامه های 

 انتخاب شده را دارد.

 CAR  (Carrier Module:)برنامه  -5 

 آماده منظور به و شده ریزی طرح دریایی و هوایی گمرکات استفاده جهت( مانیفست برنامه یا نقل و حمل برنامه) برنامه این   

تجاری، مانیفست ها و بارنامه ها... میباشد. ا  این گزارشها به همراه تسهیالت  های  محموله به مربوط گزارشهای انتقال و سا ی

رد نیا  است و نهایتاً محاسبه حقوق و موجود در سایر برنامه ها میتوان برای اجرای کنترل های مختلف که در مورد اموال مو

 عوارض پرداختی جهت خروج این محموله ها استفاده نمود. 

 ی ارتباط امکان ارسال الکترونیکی این قبیل اطالعات و گزارشات به گمرکات خروج کننده اموال وجود دارد.برقرار صورت در  

 (: Head Office Modulesبرنامه های ریاست گمرکات ) -ب 

این برنامه ها درجهت نصب و راه اندا ی سیستم اسیکودا به منظور برآوردن نیا های ملی استفاده کننده گان این سیستم  ا  

 استفاده میشود.

 ...و عوارض و حقوق های نرخ ملی، تعرفه اظهارنامه، فورم تهیه در مثال عنوان به  

 کدهای و تبادله نرخهای مانند دارد وجود سیستم در که مرجعی اطالعات نگهداری  همچنین ا  این برنامه ها برای حفظ و

 ا، گدامها و... استفاده میشود.ه بانک گان، اظهارکننده گان، کننده وارد برای موجود

 CHQ  (Customs Headquarters Module :) برنامه   -1 

 .میسا د پذیر امکان را مرجع های فایل و دیتابیس فایلهای حفظ( اسیکودا  این برنامه )برنامه تنظیمات مرکزی سیستم

 CHQCF (Customs Headquarters Configuration Module :)برنامه  -2 

این برنامه )برنامه تنظیمات گمرک ملی کشور استفاده کننده ا  سیستم( امکان استفاده کننده استنانداردهای ملی را به 

 کشورهای استفاده کننده ا  این سیستم میدهد.

 :میباشند ذیل موارد استنانداردهاشامل این  

ی تعرفه و روش های استندرد محاسبه ستونها تعریف, کشور آن استفاده مورد فیلدهای اندا ه و نوع کشور، نام  

 …و ار ش تقسیم استندرد محاسبات مالیاتها، و عوارض               حقوق،

 SYSCF  (Systems Configuration Module :)برنامه  -3
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این برنامه )برنامه تنظیمات سیستم ها( امکان تنظیمات سیستم را جهت استفاده فراهم می آورد که با توجه به این تنظیمات 

 موارد ذیل را ایجاد و انجام میدهد.

 ... و کننده استفاده اداره کننده، استفاده  کد اداره، لیست برنامه های مورد تائید در آن اداره، تعریف گروپ های عملیاتی،
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