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 پیشگفتار

 

برتری رشد تجارت خارجی بر رشد تولید ناخالص داخلی و نقش تجارت در اقتصاد             

و ارتقاء سطح زندگی مردم یک کشور حاکی از اهمیت آن و نیز اهمیت نقش گمرک به عنوان 

مجری وکنترل کننده مقررات تجارت خارجی است . موقعیت جغرافیای سیاسی ممتاز و تنها 

طبیعی دسترسی به کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه توأم با واقع شدن در مسیر راه 

تاریخی و تمدنی جاده ابریشم و نیز تنوع آب و هوائی و وفور منابع طبیعی جایگاه ویژه ای به 

کشور ما در اقتصاد و تجارت منطقه و جهان بخشیده است. برای بهره برداری از این فرصت 

ه برنامه ریزی و سرمایه گذاری راهبردی داریم و به همین منظور سازمانهای استثنایی نیاز ب

موثر در این زمینه باید برای انجام عملیات وسیع به صورت یکپارچه و به خصوص در راستای 

 اهداف و اقدامات زیر  آماده و مهیا گردند :

  حمایت از مصرف تدوین رویه ها و انجام تشریفات گمرکی ساده و هماهنگ به منظور

 کننده و تولید ؛

  ؛ از قلمرو کشور عبور خارجی ) ترانزیت ( کاالاصالح قوانین و مقررات 

 فراهم آوردن محیطی امن برای تجار کشورهای همسایه و سرمایه گذاری خارجی ؛ 

 تسهیالتی زنجیره تجارت خارجی ؛-اجرای استاندارد های امنیتی 

  گمرک کشور، به منظور حداکثر استفاده از فرصت ارتقاء جایگاه، وظایف، قابلیت های

 های طالیی موجود و تعامل با اقتصاد جهانی ؛

  طراحی اقدامات بازرسی و نظارتی برای ایمن سازی اقتصاد ملی با رویکرد افزایش سرعت

 انجام امور برای فعاالن اقتصادی ؛

 ؛ تجهیز بنادر و پایانه ها به تجهیزات نوین تخلیه و بارگیری 
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 و کارگزاران ایرانی در  انهای متولی و دست اندرکارایجاد ارتباط مکانیزه بین سازمان

 ؛کشور و قابلیت دسترسی شرکتهای کارگزاری خارجی به این سیستم

  پیگیری پیاده سازی مدیریت یکپارچه مرزی با محوریت گمرک جمهوری اسالمی ایران

 ؛

ه عمده اقتصادی، درآمدی و حمایت از از میان وظایف متعدد گمرک می توان به سه وظیف

میلیارد  89888میلیارد تن کاال به ارزش بیش از  3جامعه اشاره نمود. جابجایی ساالنه حدود 

دالر و تردد حدود یک میلیارد مسافر از مرزها در سطح جهان که باید در خروج و ورود مورد 

ه شرایط جدید است، روش های کنترلهای گمرکی قرار گیرند و سرعت در انجام امور که الزم

سنتی کنترلی را ناکارآمد نموده بدیهی است که یک گمرک کارآ باید دو الزام متباین دقت و 

 سرعت را آشتی داده و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.

 8337بین الدولی است و کشورما، از سال  –سازمان جهانی گمرک که یک نهاد بین المللی 

در آمده و مأموریت آن کمک به اعضاء در راستای کارآئی و کارآمدی می باشد،  به عضویت آن

آن ها  ابزارها و وسائل با ارزشی برای انجام بهینه امور تهیه و تدوین نموده است که از جمله

می توان به کنوانسیونهای سیستم هماهنگ شده، کیوتوی تجدید نظر شده، استانداردهای 

زنجیره عرضه تجارت بین الملل، مدیریت خطر، حسابرسی پس از تسهیالتی در  –امنیتی 

شاره ا« کلمبوس »  ترخیص و یک برنامه آموزشی بسیار مهم برای ظرفیت سازی تحت عنوان

نمود ، که گمرک جمهوری اسالمی ایران اکثر آنها را پذیرفته ودر حال اجرای آنها است . 

ر کردن تشریفات گمرکی با نام همچنین گمرک ایران از سال  نرم افزار خود کا

(ASYCUDA) که توسط(UNCTAD)  یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد

گمرک مهم کشور  79به کار گرفته و در حال حاضر در  8375طراحی شده است را از سال 
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کشور برتر در این زمینه می  5در حال اجرا می باشد و به اعالم سازمان مربوطه ایران یکی از 

 شد. با

از آنجایی که به کارگیری فناوری اطالعات به عنوان بهترین ابزار می تواند در خدمت تسهیل 

تجارت قرار گرفته تا موجب کاهش زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی گردد و پی آمد آن 

رتبه کشورمان را در فضای کسب و کار بهبود ببخشد و با عنایت به اینکه نیازها و توان داخلی 

اید مورد توجه قرارگیرد، لذا از دو سال قبل گمرک ایران با بهره گیری ازتوان علمی دانشگاه ب

جامع امور تهران به عنوان بزرگترین نهاد علمی کشور در صدد طراحی و پیاده سازی سامانه 

بر آمده و بدین منظور یک تیم تحقیقاتی متشکل از کارشناسان دو نهاد ایجاد گردید.  گمرکی

 تیم تحقیقاتی در بررسی خود موارد زیر را مورد توجه قرار داد : 

  روشهای فعلی نه تنها حجم کاری گمرک، سیستم ها و منابع را اشباع کرده بلکه زمینه

گردد و در نتیجه هزینه های تجار می و افزایش زمان ترخیص برای ساز تحمیل هزینه

 اقتصاد ملی را افزایش و رقابت پذیری صادرات را کاهش می دهد

  اگرچه گمرک ایران بسیاری ازکنوانسیونها و ابزارهای بین المللی را اجرا می کند ولی

ضعف اساسی این است که کلیه فرآیندهای گمرکی از مرحله ورود اطالعات تا کنترل 

صورت دستی انجام می شود که نیاز به منابع انسانی زیاد دارد و به همین درب خروج به 

نسبت خطای انسانی سهوی و یا عمدی افزایش خواهد یافت و در این خصوص می توان 

 بازدهی کم و ریسک زیاد را در عملیات مربوطه شاهد بود.

 هره وری حضور زیاد صاحبان کاال و کارگزاران گمرکی در سالن سرویس ارزیابی ، ب

کارکنان را کاهش داده و مالقات چهره به چهره کارکنان با ارباب رجوع ریسک عدم 

 درست کاری را افزایش می دهد.

 های ترانزیت و زمان طوالنی ترخیص کاال در رویه واردات و تاخیر در تسویه پروانه

بتا نسهای مرزی باز به دلیل باال بودن حجم ترانزیت نسبت به امکانات گمرکی ردیف
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زیاد است و اظهار نامه ها در اکثر گمرکات به ویژه گمرک شهید رجایی به سرعت در 

حال افزایش است و امکان کنترل عبور محموله از کشور با دقتی مناسب امکان پذیر 

 نیست. 

  رویه های فعلی بر اساس کنترل های فیزیکی و اسنادی در زمان رسیدن کاال در بندر

و رویه ها به گونه ای است که برای اطمینان از درستی انجام بنا شده و سیستم ها 

کارچندین نوبت کاال و اسناد بار در مبداء و مقصد به طور دستی کنترل می شود، ولی 

این کنترل ها بدون ارتباط منطقی با یکدیگر و به دلیل حجم زیاد عملیات و دستی 

 بودن فرآیندها بیشتر به یک نمایش شبیه است. 

  مختلف کار در گمرک به صورت سنتی طراحی شده و انباشته از اسناد کاغذی مراحل

و ازدحام غیر ضروری و غیر منطقی ارباب رجوع، اعم از نمایندگان صاحب کاال و 

رانندگان که اصرار به پیشبرد امور خود دارند می باشد. این امر خود علت مضاعفی برای 

ات گمرکی و به تبع آن تضییع حقوق دولت کاهش دقت در انجام عملیات اداری و تشریف

 است.

  ،مکان ها و ترتیب جریان اطالعات و کنترل های فیزیکی در میان سازمان های مرتبط

متصدیان حمل، باسکول ها، انبارها، و صاحبان کاال به خوبی هماهنگ نیست. همین 

 خالء هماهنگی منجر به سوء استفاده برخی از عوامل خواهد شد.

 فعلی، امکان ارائه اطالعات یا اظهار نامه قبل از ورود، چه به صورت دستی و  در فرآیند

چه الکترونیکی میسر نمی باشد این موضوع گمرک را از شناسایی ریسک قبل از ورود 

کاال و تدبیر موثر باز می دارد. . الزم است سازمان بنادر نیز ساز و کارهای الزم را برای 

ه کاال و در زمان نگهداری کاال در انبار )حسابداری کاال( ایجاد هماهنگی پیش از تخلی

 فراهم نماید.
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بنابراین تیم تحقیقاتی در طراحی خود زنجیره تجارت خارجی را مورد توجه قرار داد و 

ای هوشمند و پهن پیکر طراحی گردید، که این سامانه با پوشش دادن بدین منظور سامانه

ها، اطالعات عملیات اداری را رخیص و با متمرکز کردن دادههای گمرکی تا بعد از تکلیه رویه

آوری نموده و اطالعات پردازش شده عملیاتی و راهبردی را در اختیار مسئولین ذیربط جمع

قرار می دهد و آنها را در اتخاذ تصمیمات درست و سریع یاری می دهد. عالوه بر طراحی و 

بارها، سامانه هوشمند همیار پلیس، سامانه هوشمند پیاده سازی این سامانه، سامانه هوشمند ان

حواله بارگیری و بارنامه الکترونیک را نیز در راستای یکپارچگی داده های این حوزه پیاده 

سازی و اجرا نمود. در کنار سامانه های فوق، سامانه هوشمند بازبینی نیز عمال مقدمات 

یه مراحل طراحی و  استقرار سامانه مذکور نماید. در کلحسابرسی بعد از ترخیص را فراهم می

 با رویکرد راهبردی به موضوع، موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است: 

نقش محوری گمرک به منظور استقرار مدیریت یکپارچه مرزی در امر تجارت بین  .8

 الملل ؛
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 استقرار حسابرسی پس از ترخیص ؛  .7

 ضرورت استفاده از کارکنان با سوابق تحصیلی و مهارتی متنوع تر ؛ .1

ایجاد تسلسل منطقی و کارآمد و بهینه سازی طراحی ها به منظور مهندسی مجدد  .3

 امور ؛

ری اایجاد یک سیستم شفاف در مورد اختیارات و شرائط تخلیه و بارگیری، انبارد .88

 و جابجایی کاالها منوط به کنترل گمرکی ؛

در همین راستا سعی گردیده است که نتایج مطالعات صورت گرفته مشتمل بر روش 

های اصالحی و بهبود یافته، فرآیندها و عملیات  سیستمی در سازمان گمرک کشور بصورت 

نشگاه و بخش آکادمیک های اداری با دامجلدهایی پیوسته تدوین و ارائه گردد. همکاری سازمان

و پیوند نظر و عمل مورد توجه جهانی قرار گرفته از جمله سازمان جهانی گمرک با درک نقش 

جلساتی را با دانشگاه ها و مؤسسات  2885علم و آموزش در زمینه مسائل گمرکی از سال 

نی اآکادمیک در زمینه های ظرفیت سازی برگزار نمود. حاصل این جلسات ایجاد یک شبکه جه

مشارکت در توسعه و  (PICARD)و پیاده سازی طرح   (INCU)دانشگاه های گمرکی 

 بود که تاکنون پیشرفت های زیادی داشته است.  2889در سال ، تحقیقات آکادمیکی گمرکی 

از اینرو نتایج کاربردی مطالعات صورت گرفته بصورت مجلدهای پیوسته ای به شما عزیزان 

ین کتب سعی گردیده است روش های بهبود یافته، فرآیندها و عملیات ارائه خواهد گردید در ا

سیستمی در سازمان گمرک کشور برای ارتقاء سطح گمرک تدوین گردد. امید است این اقدام 

مورد استفاده ذینفعان، سازمان های اداری مرتبط، کارگزاران گمرکی، فعاالن اقتصادی و 

 برای همکاری بیشتر در آینده باشد.دانشجویان گمرکی قرارگیرد و مقدمه ای 

  

 فرهاد رهبر                                               سیانامسعود کرب
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 مقدمه

 

وجود صدها وارد کننده و یا ترخیص کار در سالن سرویس ارزیابی بهره وری کارکنان را کاهش 

  .داده و مالقات چهره به چهره کارکنان با ارباب رجوع ریسک درستکاری را افزایش میدهد 

زمان ترخیص بدلیل باال بودن حجم واردات نسبت به امکانات گمرکی نسبتا زیاد است و اظهار 

در حال افزایش      سرعته ویژه گمرک شهید رجایی به وارداتی در اکثر گمرکات ب نامه های

رویه های فعلی بر اساس کنترل های فیزیکی و اسنادی در زمان رسیدن کاال در بندر  است.

گونه ای است که برای اطمینان از درستی انجام کارچندین ه بنا شده و سیستم ها و رویه ها ب

ار کنترل میشود، ولی این کنترل ها بدون ارتباط منطقی با یکدیگر و بدلیل بار کاال و اسناد ب

حجم عملیات و دستی بودن فرآیندها بیشتر به یک نمایش شبیه است.  مراحل مختلف کار 

در گمرک به صورت سنتی طراحی شده و انباشته از اسناد کاغذی و ازدحام غیر ضروری و غیر 

کاران و رانندگان که اصرار به پیشبرد امور خود  ترخیص         منطقی ارباب رجوع اعم از 

دارند. این امر خود علت مضاعفی برای کاهش دقت در انجام عملیات اداری و تشریفات گمرکی 

 و به تبع آن تضییع حقوق دولت است.

در فرآیند فعلی ترخیص، امکان ارائه اطالعات یا اظهار نامه قبل از ورود، چه بصورت دستی و 

ه الکترونیکی میسر نمی باشد این موضوع گمرک را از شناسایی ریسک قبل از ورود کاال و چ

تدبیر موثر ریسک باز می دارد. الزم است سازمان بنادر ساز و کارهای الزم را برای ایجاد 

 هماهنگی از قبل از تخلیه کاال و در زمان نگهداری کاال در انبار )حسابداری کاال( فراهم نماید.

ه تحقیق در مطالعه وضع موجود به این نتیجه رسیده روشهای فعلی نه تنها حجم کاری گرو

می  ار تحمیللی هایی برای تج گمرک، سیستم ها و منابع را اشباع کرده بلکه هزینه ها و معط  

 .کند و هزینه های اقتصاد ملی را افزایش میدهد
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ژی های عرصه فناوری اطالعات و با بهره گیری از آخرین تکنولو جامع امور گمرکیسامانه 

مشاوره های فنی کارشناسان خبره گمرکی طراحی و تولید گردیده است. در این سامانه سعی 

شده است در عین سادگی با ایجاد گردش اطالعات و استفاده از هوش مصنوعی به عنوان 

 ابزاری قدرتمند در فرایند تجارت خارجی نقش ایفاد نماید. 

 کنترل دسترسی، انبارتوزین، ترانزیت، در کنار سامانه های هوشمند گمرکی جامع امورسامانه 

کاال را پوشش دهد. در این نوشتار  ورود و خروجو حواله بارگیری می تواند به طور کامل فرایند 

جامع امور سامانه سعی شده است راهنمایی جامع برای کاربران در جهت بهره برداری از 

 را فراهم نماید. و درب خروج در سالن  گمرکی

ر ، درب خروج و ... از جمله قسمت های موجود د، انباردور اظهاری، سرویس ارزیابی، توزین

 می باشد. سامانه جامع امور گمرکی ) حوزه واردات(
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 جامع امور گمرکی ) واردات(نحوه دسترسی به سامانه 

 

یا  Mozilla Firefoxبرای استفاده از سامانه هوشمند بهتر است آخرین نسخه 

Chrome  Google در را روی کامپیوتر خود نصب کنید. آدرس دسترسی به سامانه

 بصورت ذیل می باشد:گمرکات اجرایی 

xxx.xxx.xxx.81:1818/Customs 

 می گردد.  مشخصسه قسمت اول آدرس فوق با توجه به آدرس محلی گمرک مربوطه 

 

 
 ”Login“ صفحه -8شکل 
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 دیدبان سامانه برای کنترل عملکرد کاربران در آدرس ذیل قابل دسترسی است:همچنین 

xxx.xxx.xxx.81:1818/Swich/Monitor

 

 ”نگیتوریمان“ صفحه -2شکل 
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 سطوح دسترسیاختیارات کارمندان و تعیین 

 

 تعریف کارمند

کاربری می تواند اقدام به تعریف کارمند نماید که خود حداقل دارای سطح دسترسی 

SuperAdmin  باشد. در ابتدا با مراجعه به آدرسURL  زیر وارد محیط مربوطه خواهید

 شد: 

xxx.xxx.xxx.81:1818/Customs/Superuser 

 
 ”Superuser“ صفحه -3شکل                    

در این سربرگ مشخصات کارمند مورد نظر را وارد نمائید. باید توجه نمود که یکی از 

کد ملی کارمند را  ود.وسط سامانه صحت آن کنترل می شاطالعات فردی کد ملی است که ت

فرد  ربر اگر مشخصاتبه عنوان نام کاربری فرد وارد کنید در پایان با کلیک بر روی تعریف کا

 را مشاهده می نمائید. "اضافه شد…کاربر "به درستی وارد شده باشد پیغام 

پس از مراحل فوق با ورود مجدد به سامانه توسط کدملی و رمز عبور تعیین شده، 

نمایش داده خواهد شد و یا می توانید از قسمت سمت   "مدیریت مشخصات کاربری"صفحه 

 نام کاربر کلیک نموده و قسمت پروفایل من را انتخاب نمایید. چپ باالی صفحه بر روی 
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 ”پروفایل من“صفحه  -9شکل  

 

در این صفحه، نام گمرک محل خدمت کارمند را انتخاب کنید )دقت شود که نام ها بر اساس 

اسامی صحیح گمرکات قرار دارند و باید نام درست انتخاب شود( و سپس کلید تائید را فشار 

دهید از شما در مورد اطمینان از انتخاب صحیح محل خدمت سوال خواهد شد، در صورتی 

ه درستی انجام داده اید آن را تائید کنید. سپس بخش مربوط به عملکرد که انتخاب خود را ب

مجموعه تمام "کاربر را نیز تعیین کنید. در گمرکاتی که دارای بخش نیستند بایستی گزینه 

ارج ر روی خروج از سامانه خانتخاب گردد و کلید تائید را کلیک کنید. در پایان با کلیک ب "ها

 شوید.

برای تعیین اختیارات کاربر با سطح دسترسی مشخص به سامانه وارد شوید و در قسمت 

جستجو با جستجوی نام کارمند آن را انتخاب نمائید. در صفحه مدیریت کاربران در قسمت 

نام کارمندان، نام کارمند را انتخاب نمائید. در این لیست نام کلیه کارمندانی که تعریف نموده 

گردد. در قسمت سمت چپ اختیاری که به کاربر می خواهیم تخصیص دهیم  اید مشاهده می

یار این اخت "اضافه کردن اختیارات جدید"را انتخاب می نمائیم. حال با کلیک بر روی کلید

ن ذکر می شود. شایابه فرد تخصیص می یابد و نام کاربر به افراد دارای اختیار در لیست اضافه 

  بر روی نام کارمند می توان اختیارات آن کارمند را مشاهده کرد. است که با تامل
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 ”مدیریت کاربران“صفحه  -5شکل 
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 اظهار از راه دور -1

 .قابل انجام می باشد صرفاً از طریق سایت گمرک ایران اظهار از راه دور

 دور اظهاری الکترونیک -8-8

دم ع ،می گرددیا کندی فعالیت در گمرک  از مشکالت اظهارکنندگان که باعث توقف و

عدم اطالع همچنین تسلیم به موقع اظهارنامه و  ،دسترسی به موقع به گمرکات اجرایی 

سیستمی اظهارکننده یا صاحب کاال از رویه های طی شده ، وضعیت اظهارنامه و پروانه گمرکی 

 و ... می باشد.

به منظور تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سرعت و سهولت در امر ورود و خروج کاال ، 

با ایجاد امکان دور اظهاری توسط اظهارکنندگان از طریق خطوط  مور گمرکیاجامع سامانه 

 ، اهداف فوق را برآورده ساخته است.و در اختیار قرار دادن کارتابل مربوط به شخصاینترنت 

 می شود.توضیح داده اه اندازی این سیستم در ادامه استفاده و ر از این رو ، نحوه

جهت اطالع بیشتر می توانید از کتاب آموزشی دور اظهاری واردات استفاده همچنین 

 نمایید.
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 امضای دیجیتال: -8-8-8

 

به جهت کنترل و احراز هویت اولیه ، افراد می بایست تأیید گردیده و دسترسی و آموزش  

 استفاده از سامانه را دریافت نمایند.الزم جهت 

خود را  رمز عبور ودر این قسمت ابتدا اظهار کننده به گمرک مراجعه ، نام کاربری 

دریافت می نماید. بر این اساس به اظهارکنندگان امضای دیجیتال تخصیص یافته تا فرد بتواند 

 با استفاده از آن از سامانه دور اظهاری استفاده نماید.

به افراد مربوطه در می توان از طریق سامانه مرکزی نسبت به اطالع رسانی  همچنین

 اقدام نمود. خصوص دریافت نام کاربری و رمز عبور

 
 ارسال دعوت نامه توسط سیستم - 9شکل 
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 ورود به سامانه : -8-8-2

 د.آدرس زیر وارد سامانه می شوکاربر )اظهارکننده( با استفاده از وب سایت اینترنتی گمرک به 

https://epl.irica.gov.ir 

 
 صفحه اصلی دور اظهاری -5شکل 

. نمایدمی   به سامانه ، اظهارکننده از منوهای مختلف که در اختیار دارد استفاده پس از ورود 

 استفاده به شرح ذیل می باشد:اهم قسمت های مورد 

 + خوداظهاری

 + گزارش محموله های خروجی

 + گزارش وضعیت هر پروانه وارداتی

 + گزارش وضعیت 

 + راهنما

 + بررسی خروجی خودروها

... + 

 

 

 

 

 

 

https://epl.irica.gov.ir/
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 ثبت پیش اظهار -8-8-3

نسبت به تکمیل فرم  "خوداظهاری جدید"در این قسمت ، اظهار کننده با مراجعه به منوی 

SAD .اظهارنامه اقدام می نماید 

 

 فراخوانی اطالعات ثبت سفارش: -

جهت واردات ، ورود شماره پیگیری ثبت سفارش الزامی بوده و با ورود آن ، اطالعات مربوط 

 به ثبت سفارش فراخوانی و در اظهارنامه وارد می شود.

 شود. در صورت مغایرت اطالعات ، می بایست ابتدا اطالعات ثبت سفارش را اصالح

 
 اتصال به ثبت سفارش در دور اظهاری واردات -9شکل 
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 مانیفست و قبض انبار الکترونیک -

با وارد نمودن شماره ، در گمرکاتی که مجهز به مانیفست و قبض انبار الکترونیک هستند

ضافه اطالعات پیش اظهار ا، اطالعات مربوطه بطور اتوماتیک به قبض انبار الکترونیک پیگیری

 و متصل می گردد.

 
 فراخوانی اطالعات قبض انبار الکترونیک -7شکل 

 

 

 

 

 ثبت اطالعات در فرم اظهارنامه -
به سامانه و تکمیل فرم  بر اساس دستورالعمل های مربوطه ، اظهار کننده اقدام به ورود

می نماید. همچنین می بایست اسناد خود را در اسکن و فایل های مربوطه را در  اظهارنامه

 سامانه وارد نماید.

 می باشد. (SAD)این اظهارنامه بر اساس فرم سند واحد اداری 
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 SADفرم دور اظهاری  -1شکل 
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 ثبت نهایی و دریافت شماره عطف و پیگیری -8-8-9

 

از اتمام ورود اطالعات ، سامانه شماره پیگیری ویژه ای را صادر می نماید که کاربر می پس 

 نماید. یجهت پیگیری های بعدی آن را نگهدار بایست

همچنین پس از ارسال اطالعات به گمرک اجرایی مربوطه ، شماره عطف نیز نمایش داده شده 

 نماید.و کاربر می تواند فرم اظهارنامه مربوطه را چاپ 

همچنین سامانه این قابلیت را داراست در گمرکاتی که سیستم آسیکودا را در اختیار دارند 

 جهت یکپارچگی اطالعات، اقدام به درج مستقیم داده ها در این سیستم نماید.

 نکته : چاپ فرم اظهارنامه از طریق گمرکات اجرایی نیز قابل دریافت می باشد.

 
 ذخیره اطالعات و دریافت شماره پیگیری -3شکل 
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 از طریق شبکه بانکیالکترونیک پرداخت  -8-8-5

 

یکی از موارد مهم احراز هویت می باشد که می توان آن ها را به شیوه سنتی و فعلی انجام داد 

با توجه به تحقیقات و یا اینکه از شیوه های جدید و هوشمند استفاده نمود. بر این اساس 

پرداخت ، همچنین دیگر نهادهای حوزه اقتصادصورت گرفته توسط این پژوهشکده و 

الکترونیک از طریق کارت های مربوط به خود فرد اظهارکننده از موارد مهم و به نوعی احراز 

 الکترونیک می باشد که در بسیاری از کشورها مورد استناد قرار می گیرد.

ز ابتدای مسیر و همزمان با تکمیل اظهارنامه، از جمله مواردی است که همچنین پرداخت ا

 باعث شفافیت بیشتر و اطمینان بیشتر به اطالعات ثبت شده می گردد.

اس تواند بر استکمیل و تأیید اطالعات مربوطه میبنابر توضیحات فوق، اظهارکننده پس از 

 الکترونیک نماید. محاسبات صورت گرفته توسط سامانه، اقدام به پرداخت

 
 پرداخت الکترونیک در دور اظهاری -88شکل 
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 تکمیل پرداخت بر اساس اصالحات صورت گرفته -

در صورت اصالح اطالعات توسط کارشناسان گمرکی و اصالح میزان مبلغ عوارض گمرکی و 

های الکترونیکی مانند پیامک و دیگر مبالغ مانند جریمه و ... ، این موضوع از طریق سیستم

ایمیل، به اطالع اظهارکننده و صاحب کاال خواهد رسید. بنابر این اظهارکننده می تواند مجدد 

 به سامانه مراجعه و نسبت به تکمیل پرداخت اقدام نماید.

 در صورت عدم پرداخت، سامانه از صدور پروانه و خروج کاال جلوگیری بعمل خواهد آورد.
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 7ماده بدهی کنترل  -2

 

می گیرد.  انجام 7بصورت سیستمی و اتصال مستقیم به سامانه ماده  7ماده بدهی کنترل 

سالن ارزیابی با استعالم از دور اظهاری و بدین صورت که سامانه در مراحل مشخص شده 

بدهی از  را بررسی و در صورت وجود، میزان بدهی و محدودیت های گمرکی  7سیستم ماده 

 ادامه فعالیت جلوگیری بعمل می آید.

گمرک تشخیص داده شده  7بطور مثال در شکل زیر در قسمت صدور مجوز بارگیری ، ماده 

 و از ادامه مسیر  خروج کاال جلوگیری بعمل می آید.

 

 7علت بدهی ماده ه جلوگیری از فعالیت ب -88شکل 
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 جدید سرویس ارزیابی واردات ساختار -3

 

و بیشتر  شدهحذف و کارشناس ارزش جدید سرویس ارزیابی ، کارشناس احراز  ساختاردر 

نه بصورت اتوماتیک انجام می شود. همچنین کارشناس مسیر نیز فعالیت احراز توسط ساما

  وجود نخواهد داشت.

 
 توجه :

مرحله اظهارنامه پس از تأیید توسط این چرخه یک زنجیره بهم پیوسته بوده و در هر 

کاربر به مرحله بعد ارسال می گردد. بطور مثال تا زمانیکه ارزیاب تأییدیه و نظر خود را وارد 

 سامانه ننماید ، امکان تأیید توسط کارشناس وجود نخواهد داشت.
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 کارشناسی و ارزیابی واحدهای کاریتعریف و ایجاد  -4

 
، انتخاب کارشناس و ارزیاب یک اظهارنامه توسط سامانه ی در ساختار جدید سرویس ارزیاب

 صورت می پذیرد.

ص مشخ  (واحدهای کاری)بر این اساس، ابتدا به تعداد کارشناسان سرویس واردات، گیت هایی 

نیز تعداد ارزیابان  ئو .. ( و همچنین به ازا 7، کارشناس  8می نماییم. ) بطور مثال کارشناس 

 خص می نماییم.گیت های ارزیابی مش

 بر اساس دستورالعمل های مربوطه ، کارشناسان را به گیت ها تخصیص داد.سپس می بایست 

در ساختار جدید سرویس ارزیابی اظهارنامه ها در هر مرحله به جای تخصیص به افراد ، به 

گیت ها تخصیص داده شده و فرد تخصیص داده شده به گیت می تواند اظهارنامه های مربوطه 

 بررسی و تأیید نماید. را

جهت بررسی بیشتر این موضوع به کتاب آموزش سطح مدیریت سامانه جامع امور گمرکی 

 مراجعه نمایید.
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 نقش های سرویس ارزیابی واردات -5

 

بررسی های احراز هویت بصورت سیستمی و در دوراظهاری صورت گرفته و سامانه بطور 

احراز را انجام می دهد و در صورت مشاهده اختالف از اتوماتیک وکالت نامه ها و بررسی های 

 انجام دور اظهاری جلوگیری بعمل می آورد.

بنابر این در سامانه جدید ، احراز هویت وظایف جدیدی دارد. از این رو بر اساس چینش جدید 

 مسئول احراز باقی خواهد ماند. سالن واردات ، کارشناس دایره احراز حذف و صرفاً 

کارشناس ارزش نیز از چرخه مربوطه حذف شده و این وظایف بر عهده کارشناس همچنین 

خواهند بود. از این رو کارشناسان احراز و ارزش با نظر مدیریت گمرک اجرایی می توانند به 

 عنوان کارشناس سالن واردات مشغول به فعالیت شوند.

 

 احراز مسئول -5-8

 

مسئول احراز پس  ده می نماید.هدریافتی را مشا ریاست احراز در کارتابل خود ، اظهارنامه های

اقدام به فراخوانی شماره سریال صادر شده  "مسئول احراز سالن" یاز ورود به سامانه از منو

تابل خود بر روی آن کلیک می نماید تا سامانه به صورت شکل رتوسط سامانه نموده یا در کا

 زیر اطالعات را نمایش دهد.
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 سالنصفحه فراخوانی اطالعات توسط مسئول احراز  -82شکل 

 

احراز عالوه بر بررسی اطالعات و اسکن های پیوست اظهارنامه ، جهت مرحله بعد  مسئول 

ناس احراز مربوطه را می نماید. در این حالت سیستم بطور اتوماتیک ، کارشاقدام به تأیید 

  .می دهد نمایشواحد کاری را انتخاب و 

 

 

 تعیین کارشناس بصورت اتوماتیک -83شکل 
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بر اساس قانون امور گمرکی ، پس از تخصیص گیت کارشناسی ، اظهارنامه کوتاژ شده :  8 نکته

محسوب می گردد و صاحب کاال یا اظهارکننده امکان ویرایش اظهارنامه مربوطه را نخواهند 

 داشت.

مربوط به اظهارنامه نموده و امکان  این مرحله سامانه اقدام به قفل نمودن اطالعات: در  2نکته 

اظهار مجدد را نمی دهد. همچنین در صورت لزوم اصالح اطالعات بر عهده کارشناس مربوطه 

 می باشد.
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 تعیین مسیرکارشناس  -5-2

امانه توسط س یافتهکارشناس پس از ورود به سامانه ، در کارتابل خود اسناد مربوطه اختصاص 

اقدام به جستجوی شماره  "تعیین مسیرکارشناس "و یا با ورود به منوی  را مشاهده می نماید

 (زیر)شکل  سریال می نماید.

 

 

 "کارشناس احراز سالن" صفحه  -89شکل 

همچنین اسناد پس از باز نمودن هر کدام از اسناد ، کارشناس نسبت به بررسی اطالعات و 

و این کار می تواند با استفاده از لینک مشاهده پرونده دیجیتال  اسکن شده اقدام می نماید

 .انجام شود

همچنین در صورت نیاز مجوز های الزم را نیز مشاهده می نماید. در این مرحله ، سامانه 

به کارشناس مربوطه نمایش می دهد.  هشدارهای الزم را مبنی بر دریافت مجوزهای مختلف

در این قسمت نیز لینک ارتباطی با سامانه مجوز ها نیز قرار داده شده است که کاربر می تواند 

 از آن استفاده نماید.

اقدام می نماید ، در این مرحله ، سامانه آن کارشناس پس از مشاهده اطالعات ، نسبت به تأیید 

 می نماید.اقدام  شماره کوتاژ و مسیر اظهارنامه ش بطور اتوماتیک نسبت به نمای
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 تعیین مسیر ، ارزیاب و شماره کوتاژ توسط سامانه هوشمند -85شکل 

 

: در صورت وجود سیستم آسیکودا و به جهت نگهداری از اطالعات یکپارچه، سامانه نکته 

مسیر مربوطه را نمایش داده و در خود  کوتاژ و  ،تأیید توسط کارشناسهوشمند ، پس از 

 ذخیره می نماید.

 

 

 

 

 

 

 انتخاب ارزیاب در مسیر قرمز -5-3

در مسیر قرمز ، بعد از تأیید توسط کارشناس ، سامانه بطور اتوماتیک واحد کاری مربوط به 

 .ارزیابی را مشخص و نمایش می دهد
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 نکته :

ای ه ناحیهن قابلیت در سامانه وجود دارد تا در ایهستند ،  ناحیه بندی در گمرکاتی که دارای 

 مختلف و ارزیابان متفاوت را پشتیبانی نماید.

 

 

 تغییر مسیر -5-9
 

یر و با پر نمودن فرم تغی ننمودهکارشناس اظهارنامه را تأیید در صورت نیاز به تغییر مسیر ، 

تواند اظهارنامه را می  مسیر ، اظهارنامه را به رئیس سرویس ارجاع می دهد. ریاست سرویس 

 از مسیر سبز به زرد یا از مسیر زرد به قرمز تغییر دهد.

الزم به ذکر است پس از تغییر مسیر اظهارنامه به کارتابل کارشناس بازگشته و کارشناس 

 موظف به تأیید آن می باشد.

  



  37  |یابیارز

 

 ارزیابی  -6

 

جهت ارزیابی ارسال  پس از تعیین مسیر ، اظهارنامه هایی که در مسیر قرمز قرار گرفته اند ،

یا پس از ورود  می گردند. بدین صورت ارزیاب در کارتابل خود اطالعات مربوطه را مشاهده و

 .نسبت به بررسی آنها اقدام می نمایدو ورود شماره سریال ،  " ارزیابی سالن "به منوی 

عات و هده اطالنکته : فقط ارزیابانی که اظهارنامه به آنها تخصیص داده شده باشد توانایی مشا

 تأیید های مربوطه را خواهند داشت.
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 ارزیابی به روش سنتی -9-8

 

، اطالعات توسط سامانه بطور اتوماتیک ورت عدم امکان ارزیابی غیر حضوریدر این روش در ص

به کارتابل ارزیاب مربوطه ارسال می گردد. اظهارکننده پس از مرحله کارشناس احراز ، به 

 نموده و سپس اقدام به ارزیابی فیزیکی می شود.ارزیاب مراجعه 

پس از این مرحله ، ارزیاب به سامانه مراجعه نموده ، ضمن مشاهده اطالعات و همچنین اسناد 

 مربوطه اقدام به تأیید آن و ارسال به مرحله بعد می نماید.

 همچنین ارزیاب می بایست در سامانه نظریه و مشاهدات خود را نیز وارد نماید.

برای این منظور در زمان فراخوانی اطالعات ، نظریه خود را مانند شکل وارد نموده و دکمه 

 اضافه کردن نظر را وارد می نماید تا نظریه به نام وی ثبت گردد.

 

 ارزیابی غیر حضوری -9-2

سامانه هوشمند این توانایی را دارد در گمرکاتی که انبارهای آنها بصورت الکترونیک به سامانه 

بوده و همچنین امکان ارزیابی غیابی را دارا باشند ، این موضوع را بصورت سیستمی مجهز 

 اجرا نماید.

را به کارتابل اسناد مربوطه  و سامانه هوشمند اطالعات، در این روش ، پس از احراز هویت 

 ارزیاب ارسال می نماید.

به کاالیی که نیاز به ارزیابی ارزیاب پس از مراجعه به سامانه ، در کارتابل خود اطالعات مربوط 

رند ، تعداد و ... بِ ، طالعات شامل : اطالعات کامل کاالفیزیکی را دارد مشاهده می نماید. این ا

می نماید. در این مرحله     بوده و همچنین نام انبار و محل دقیق قرارگیری آنها را مشاهده 
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جهت کنترل های بیشتر به ارزیاب  می توان اطالعات مربوط به صاحب کاال و اظهارکننده را

 داد. نمایش

ارزیاب پس از مشاهده فیزیکی کاال ، اظهارنامه را به مرحله بعدی ارسال نموده و همچنین 

 هرنویسی مربوطه را در سامانه وارد می نماید.ظ  

 

 ثبت ارزیابی توسط ارزیاب اظهارنامه  -89شکل 

فراخوانی اطالعات ، نظر خود را مانند شکل وارد نموده و دکمه اضافه  برای ثبت نظر در زمان

 کردن نظر را وارد می نماید تا نظر به نام وی ثبت گردد.

  



 جامع امور گمرکی ) بخش واردات(راهنمای جامع کاربری سامانه هوشمند   | 98

 

 ارسال نمونه کاال به استاندارد جهت تعیین ماهیت -9-2-8

 

در صورت وجود سامانه هوشمند استاندارد و همچنین ارتباط آن با گمرک و در صورت عدم 

ا استفاده می تواند بتشخیص نمونه کاال با اظهار یا نیاز به تعیین ماهیت تخصصی کاال، ارزیاب 

 اطالعات نمونه مربوطه را به استاندارد ارسال "ارسال نمونه جهت تعیین ماهیت"از گزینه 

 نماید.

سامانه بطور اتوماتیک اطالعات مربوطه را به استاندارد ارسال و پس از انجام رویه داخلی اداره 

 استاندارد ، نتیجه مربوطه دریافت و به اطالع ارزیاب و دیگر قسمت های گمرکی خواهد رسید.
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 سالن واردات نهاییکارشناس  -7

 

پس از تعیین کارشناس مسیر توسط سامانه هوشمند ، کارشناس می تواند با استفاده از کارتابل 

 اقدام به بررسی اظهارنامه و اسناد مربوطه نماید. "سالننهایی کارشناس "خود و یا منوی 

در این قسمت ، پس از فراخوانی اظهارنامه ، سامانه بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین 

نوان مثال کد تعرفه( مشخص می نماید که آیا اظهارنامه نیاز به مجوز استاندارد دارد شده )بع

 یا خیر .

در این قسمت در صورت دریافت سیستمی مجوز های مربوطه ، کارشناس می تواند مجوزها 

 را رویت و نسبت به تأیید اظهارنامه اقدام نماید.

تخصیص جریمه های مربوطه را دارا  همچنین کارشناس امکان اصالح اظهارنامه و همچنین

 می باشد.

 

 در سامانه هوشمند سالنصفحه کارشناس  -87شکل 
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 دریافت اتوماتیک مجوزها -7-8

استاندارد و اتصال آن به سامانه هوشمند گمرک ، تبادل اطالعات در صورت وجود سامانه 

طالعات ، ا جامع امور گمرکیسیستمی و اتوماتیک بین این دو سامانه صورت می گیرد و سامانه 

مورد نیاز استاندارد و سایر دستگاههای مجوز دهنده را ارسال و مجوز های آنها را بصورت 

 سیستمی دریافت می نماید.

می تواند با مشاهده این اطالعات و تأیید های آنها نسبت به بررسی و ارسال به  کارشناس

 مرحله بعد اقدام نماید.

نکته: در صورت وجود ارتباط سیستمی ، اجازه ارسال به مرحله بعد تا زمان دریافت مجوز 

 الکترونیک داده نخواهد شد.
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 اصالح اظهارنامه توسط کارشناس -8

 

هارنامه ، کارشناس می تواند از منوی کارشناس تعیین مسیر یا کارشناس جهت اصالح اظ

 ن واردات اقدام به اصالح اظهارنامه نماید.لنهایی سا

 شکل زیر ظاهر می گردد.ا انتخاب اظهارنامه و باز شدن آن ب

 

 صفحه فراخوانی اظهارنامه در قسمت کارشناسی -81شکل 

  



 جامع امور گمرکی ) بخش واردات(راهنمای جامع کاربری سامانه هوشمند   | 99

 

 اظهارنامه اصالح کلیات -1-8

باشد  می    اطالعاتی که کارشناس دسترسی اصالح دارد ، در این قسمت قابل مشاهده و تغییر

نند نام صاحب کاال ، محل ماو کارشناس می تواند بر روی هر کدام از فیلد های مورد نیاز 

گمرک ورودی، کشور طرف معامله ، نوع پرداخت ) بدون انتقال ارز، اطالعات بانک و  ، ارزیابی

 اصالح انجام دهد. ... ( ، نوع ارز و ...

ه ویرایش فرم را انتخاب می پس از انجام تغییر مورد نیاز ، در پایین صفحه کارشناسی ، دکم

 . نماید

 

 دکمه ویرایش فرم - 83شکل 

 

 .نمایش داده خواهد شد "تغییرات با موفقیت اعمال شد"در صورت ثبت موفقیت آمیز ، پیام 

 در غیر اینصورت پیغام خطای مربوطه مشاهده و می بایست جهت اصالح آن اقدام نمود.
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 اصالح قلم های کاال -1-2

جهت اصالح اطالعات مربوط به کاال و عوارض مربوطه ، در زمان فراخوانی اظهارنامه، اطالعات 

 به بعد قابل اصالح می باشد. 38قلم کاال در صفحه قرار می گیرد و از باکس های 

مانند توضیحات کاال ، کشور سازنده ،  بر این اساس کارشناس می تواند اطالعات مورد نظر

 را تغییر دهد. زش و ...تعداد ، وزن ، ار

کارشناس می تواند عدد مأخذ جهت محاسبات  ، اطالعات پرداختیهمچنین در خصوص اصالح 

 حقوق ورودی و دیگر اطالعات خواسته شده را تغییر دهد.

 

 قسمت اطالعات حقوق ورودی و عوارض در اظهارنامه -28شکل 
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 پیغام ثبت ویرایشپس از ویرایش اطالعات مورد نظر ، دکمه ثبت ویرایش کاال را انتخاب تا 

 کاال با موفقیت انجام شد را مشاهده نماییم.

پیغام مربوطه نمایش داده در صورت اشتباه در اصالح و یا خالی بودن باکس های مورد نیاز ، 

 خواهد شد.

 

 دکمه ثبت ویرایش کاال - 28شکل 

 

 نکته بسیار مهم : 

و ثبت تغییرات انتخاب دکمه ویرایش فرم الزامی بوده و در صورت عدم اصالح نهایی جهت 

 ثبت آن تغییرات صورت گرفته اعمال نشده است.
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 892درج عوارض خاص در باکس  -1-2-8

در جهت درج اطالعات عوارض خاص مانند عوارض خودرو ، برنج و ... در اظهارنامه ، اظهار 

 قرار دهد. 892را در باکس کننده می بایست این اطالعات 

در باکس  "ویرایش مقدار سایر"جهت اصالح و مشاهده این موارد مانند شکل زیر بر روی 

 کلیک نمایید. 892

داده خواهد شد ، که عنوان هر کدام از دریافتی ها و  پس از کلیک ، پنجره زیر نمایش

 مقدار ریالی وارد شده را می توان مشاهده و در صورت نیاز اصالح نمود.

 

 ثبت یا ویرایش عوارض خاص در اظهارنامه - 22شکل 

ه اضافه کردن را پس از انتخاب عنوان مورد نظر از لیست مربوطه ، مقدار ریالی را وارد و دکم

 انتخاب می نماییم تا جمع کل نمایش داده شود و سپس پنجره باز شده مربوطه را می بندیم.
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 892ویرایش و اضافع نمودن عوارض در باکس   -23شکل 

 

 ا به ترتیب انتخاب می نماییم.ر "ویرایش فرم"و  "ثبت ویرایش کاال"در نهایت دکمه 
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 اظهارنامه های دارای چند قلم کاال -1-2-2

جهت ویرایش اطالعات کاالیی در اظهارنامه های دارای قلم کاالهای بیش از یک ، پس از 

ویرایش قلم کاالی اول و یا در صورت نیاز به ویرایش قلم کاالی دیگر ، پس از فراخوانی 

 نماییم.نند شکل زیر ، بر روی ردیف کاالی مربوطه کلیک می اظهارنامه ما

 

 کاالهای یک اظهارنامه چند قلمیصفحه انتخاب   - 29شکل 

 

به بعد  38پس از کلیک بر روی ردیف کاال ، اطالعات کاالی مربوطه در قسمت باکس های 

 فراخوانی شده و می توانیم آنها را تغییر دهیم.

 می نماییم.      اطالعات مربوطه را ذخیره با دکمه ثبت ویرایش کاالپس از تغییر هر قلم کاال ، 
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 اظهارنامه های مسیر سبز و زرد -9

در قسمت کارشناس تعیین مسیر ، اظهارنامه ها توسط سیستم بر اساس قوانین سلکتیویته 

تعیین مسیر می شود و اظهارنامه از مرحله ای به مرحله دیگر بر اساس این مسیر ارجاع داده 

 می شود.

 مسیر سبز اظهارنامه های -3-8

یر مساظهارنامه هایی که پس از فراخوانی اطالعات در کارشناس مسیر ) کارشناسی اولیه ( در 

قرار می گیرند ، با تأیید کارشناس در همان منو به صندوق ارسال شده و نیازی به طی  سبز

 مراحل ارزیابی و کارشناس نهایی را ندارند.

 نکته :

، کارشناس می بایست دقت الزم را در مشاهده و اصالح شدن اظهارنامهبه جهت تأیید نهایی 

به  دسترسی یاطالعات مورد نیاز در این قسمت داشته زیرا در صورت تأیید ، کارشناس دیگر

 اظهارنامه نخواهد داشت و اظهارنامه در کارتابل صندوق قرار خواهد گرفت.
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 اظهارنامه های مسیر زرد -3-2

 

یر مساظهارنامه هایی که پس از فراخوانی اطالعات در کارشناس مسیر ) کارشناسی اولیه ( در 

قرار می گیرند ، با تأیید کارشناس در منوی کارشناس مسیر ، به کارتابل کارشناس در  زرد

 قسمت کارشناس نهایی ارسال خواهد شد.

و دیگر بررسی های اسنادی می  عموم اظهارنامه های این مسیر مربوط به مجوز های مورد نیاز

باشد . کارشناس می تواند پس از بررسی های اسناد مورد نیاز و دیگر موارد مربوطه از کارتابل 

 کارشناس نهایی نسبت به تأیید نهایی اظهارنامه و ارسال به صندوق اقدام نماید.
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 ) ردیف پرداخت ( شناسه پرداخت -11

کنترل های الزم و اتصال مستقیم به بانک ، سامانه اقدام به صدور شناسه  به جهت اعمال

 پرداخت و پرینت مربوطه می نماید.

، پس از بررسی نهایی توسط کارشناس ، کارشناس می بایست در منوی  برای این منظور

 " ردیف های پرداختیمدیریت "  نهایی مانند شکل زیر بر روی لینک مربوط به کارشناس 

 کلیک نماید.

 

 مدیریت ردیف های پرداختی ) صدور شناسه پرداخت( - 25شکل 

 پس از آن پنجره زیر نمایش داده خواهد شد.
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 پنجره صدور شناسه پرداخت و پرینت آن -29شکل 

می نماید    صدور را انتخابابتدا مبالغ درج شده را بررسی و در صورت تأیید دکمه کارشناس 

 دکمه پرینت فعال شده و برگ تشخیص درآمدهای قانونی قابل چاپ می باشد .، پس از آن 

 

 پرینت برگ تشخیص درآمد های قانونی ) شناسه پرداخت ( -27شکل 

 

 

 

 



 جامع امور گمرکی ) بخش واردات(راهنمای جامع کاربری سامانه هوشمند   | 59

 

 صدور پروانه وارداتو  صندوق -11

وجود جریمه و اصالحیه های مربوطه ، بررسی در قسمت صندوق ، کاربر مربوطه در صورت 

می نماید که آیا پرداخت الکترونیک مربوطه صورت گرفته است یا خیر و در صورت پرداخت 

 الکترونیک سامانه اجازه صدور پروانه واردات را صادر می نماید.

 ( متصل بهPOSهمچنین اظهار کننده می تواند با استفاده از دستگاههای پرداخت کارت )

 سامانه ، اقدام به پرداخت مبالغ اصالحی و یا جریمه های متعلقه بنماید.

 صندوق واردات -88-8

پس از تأیید کارشناس نهایی واردات ، کاربر صندوق می تواند نسبت به دریافت فیش و یا 

مبالغ مربوطه اقدام نماید. جهت این منظور در صورت عدم اتصال به بانک ، کاربر وارد سامانه 

 نسبت به فراخوانی اظهارنامه مانند شکل زیر اقدام می نماید. "صندوق واردات"منوی  شده و از

 

 صفحه صندوق واردات - 21شکل 

پیگیری) شماره فیش در این منو کاربر مقدار ریالی پرداخت شده را در محل مربوطه و شماره 

 می کند.  انتخاب    را  تأیید    دکمه   د و سپسپرداختی ( را وارد می نمای
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 صندوق با ردیف های پرداختی -88-2

 "صندوق با ردیف های پرداختی"در صورت اتصال مستقیم به بانک ، کاربر صندوق از منوی 

 اقدام به دریافت فیش و تأیید این مرحله می نماید.

اتوماتیک به سیستم بانک  برای این منظور با فراخوانی اظهارنامه در این منو ، سامانه بطور

 متصل شده و در صورت انجام پرداخت ، اجازه تأیید را صادر می نماید.

در صورتی که تأیید پرداخت از بانک حاصل نشود ، اظهارنامه قابل تأیید و صدور پروانه نخواهد 

 بود.

 

 صندوق واردات با ردیف های پرداختی -23شکل 
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 پروانه وارداتصدور  -88-3

کاربر صدور پروانه ، پس از تأیید قسمت صندوق ، نسبت به پرینت پروانه واردات اقدام می 

 نماید.

شماره سریال را فراخوان و  "صدور پروانه سالن "برای این منظور ، کاربر با استفاده از منوی 

 ه می نماید. سپس اقدام به ثبت شماره سریال برگ سبز )پروانه واردات( در قسمت مربوط

 پس از آن پروانه واردات تأیید و به مرحله بعد ارسال می گردد.

 

 "صدور پروانه سالن "صفحه -38شکل 
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 دفتر کوتاژ و دایره بازبینی -12

 

پس از صدور پروانه واردات ، اسناد مربوط به اظهارنامه پس از تأیید توسط رئیس سرویس 

 تحویل دایره بازبینی داده شوند.واردات می بایست 

دایره بازبینی مجدد در خصوص بررسی اسناد و مدارک و در صورت نیاز صدور مطالبه نامه 

 اقدام می نماید.

به جهت ایجاد کنترل های سیستمی و همچنین بررسی مسیر طی شده توسط اسناد فیزیکی 

، دریافت اسناد در دفتر کوتاژ مستقر در سالن ارزیابی، در سامانه  جامع امور گمرکیدر سامانه 

 وارد شده و تأیید می گردد.

  "ورود اظهارنامه"برای این منظور ، کاربر مربوطه پس از ورود به سامانه بازبینی ، از منوی 

 را انتخاب می نماید. "ثبت کوتاژ"قسمت 

شماره سریال اظهارنامه دریافت آن را تأیید می  پس از آن کاربر با وارد نمودن شماره کوتاژ یا

 نماید.

پس از اینکه سامانه تأیید دریافت اظهارنامه را انجام داد ، اظهارکننده می تواند جهت دریافت 

 کاالی خود به درب خروج مراجعه نماید.
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 دفتر کوتاژ در سامانه بازبینی -38شکل 

 

 
 مشاهده مسیر طی شده یک پروانه وارداتی در بازبینی -32شکل 

 

  



  53  |درب خروج واردات

 

 واردات درب خروج -13

 

درب خروج گمرک مهمترین نقطه کنترلی گمرک استتتت که وظایف زیر را برعهده 

 دارد:

 تایید اصالت پروانه گمرکی و اسناد مربوطه .8

 اظهار شده پروانهتطبیق و تایید نوع کاالی بارگیری شده درب خروج با کاالی  .2

 تایید تعداد کاالی بارگیری شده در وسیله نقلیه .3

 تایید درستی بیجک صادر شده برای وسیله نقلیه .9

 مستهلک نمودن یک پروانه .5

 تایید ارزش و تعرفه پروانه .9

 تعیین و اخذ مابه التفاوت عوارض گمرکی .7

روج کاال از کارمندان درب خروج در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی با پروانه اجازه خ

گمرک را لغو نموده و به بررسی علت مغایرت اقدام می نمایند. اهمیت انجام صحیح وظایف 

فوق الذکر تضمینی قوی بر اعمال قانون، اخذ حقوق حقه بیت المال و رشد اقتصادی کشور 

 است.

از طرف دیگر اهمیت درب خروج از آن جهت است که این درب در واقع درب ورودی 

ور است. با کنترل میزان ورود و خروج کاال در این نقطه می توان میزان واقعی اقتصادی کش

 واردات، صادرات و ترانزیت را محاسبه نمود.
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 حل زیر می باشد:اشامل مر وارداتروند درب خروج 

 

 صدور مجوز بارگیری .1

 گارد ورودی ، توزین .2

 صدور بیجک خروجی انبار .3

 خروجدرب در تخصیص کارشناس و ارزیاب  .4

 ارزیابی درب خروج واردات .5

 کارشناسی درب خروج واردات .6

 صدور پروانه عبوری ) پته عبور( .7

 بیجک بین یا گارد خروجی .8
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 صدور مجوز بارگیری الکترونیک واردات -14

 

پس از صدور پروانه بایستی مجوز بارگیری صادر گردد با صدور مجوز بارگیری امکان 

ورود به محوطه گمرکی به گارد، مجوز توزین و صدور  صدور حواله بارگیری توسط پایانه، مجوز

به عبارتی صدور مجوز بارگیری به عنوان مجوزی الکترونیکی مهمترین  .گرددبیجک صادر می

داده  درب خروجوظیفه را در بارگیری و خروج کاال به عهده دارد. اختیار مجوز بارگیری به 

 شده است.

 

 می شود؟؟سوال؟: به چه کسی این اختیار داده 

یفه کنترل سند و پروانه را در این اختیار به کارمندی در درب خروج گمرک که وظ

 داده می شود.درب خروج دارد ، 

 

با ورود در سامانه در فهرست  کارمند درب خروجهمان طور که در شکل  نشان داده شده است 

را مشاهده خواهد  "درب وارداتصدور مجوز بارگیری "صفحه( منوی  راستکاربری )سمت 

 نمود. 

کارمند درب خروج اطالعات مربوط به پروانه ، سریال آن ، کاالها و ... را بررسی نموده و در 

 صورت مشاهده مغایرت از خروج آن جلوگیری می نماید.
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 "وارداتالکترونیک صدور مجوز بارگیری "صفحه  -33شکل 

 

 ؟سوال؟: چگونه این اختیار به کارمند داده می شود؟ 

مدیر سیستم با انتخاب نام کارمند در لیست کارمندان در منو مدیریت کاربران 

 را به کارمند تخصیص می دهد.  "صدور مجوز بارگیری واردات "اختیار 

 

صفحه مربوطه مطابق شکل  نمایش داده  "وارداتصدور مجوز بارگیری "با کلیک بر روی 

 "تأیید"و کلیک بر روی  "شماره سریال"مربوطه در فیلد  سریالمی شود. با ورود شماره 

 مجوز بارگیری صادر و چاپ می گردد. 

 نکته :

اقدام به  متولی حمل کاال و اظهارکننده، پس از صدور مجوز بارگیری ، شرکت حمل و نقل

د که در ادامه نمرکی و انجام توزین ، انبار و صدور بیجک می نمایورود خودرو به محوطه گ

 بررسی می گردد.

 

 

 



  93  |یگارد ورود

 

 گارد ورودی -15

 

جهت کنترل عبور و مرور خودروها در محوطه گمرکی و کنترل ترافیک ، گارد ورودی کلیه 

 ورودی و خروجی های خودروها را ثبت می نماید.

کاربری خویش ، اقدام به ثبت مجوز ورود و یا  کاربر گارد ورودی پس از ورود به سامانه با نام

 تأیید ورود خودرو می نماید.

 بر این اساس ، کاربر از منوی ورودی قسمت ثبت مجوز ورود را انتخاب می نماید.

پس از آن با ورود شماره خوردو چنانچه این خودرو قبال مراجعه نموده باشد، اطالعات مربوط 

ردد. درصورتیکه این اطالعات قبالً ثبت نباشد کاربر با ورود به خودرو و راننده مشاهده می گ

 کد ملی راننده اقدام به ثبت اطالعات می نماید.

سپس کاربر شماره مجوز بارگیری که همان شماره سریال می باشد را وارد می نماید و سامانه 

 اطالعات مربوط به پروانه وارداتی را نمایش می دهد.

 ت اطالعات را فشار می دهد.کاربر در انتها دکمه ثب



 جامع امور گمرکی ) بخش واردات(راهنمای جامع کاربری سامانه هوشمند   | 99

 

 

 ایجاد مجوز ورود خودرو در سامانه گارد -39شکل 

 

 
  



  95  |نیتوز

 

  توزین -16

با توجه به اینکه عوارض گمرکی بیشتر کاالهای وارداتی بر اساس وزن تعیین می گردد، 

االیی برخوردار می باشد. از این رو باسکول هایی جهت ب توزین کاالها در گمرک از اهمیت

توزین خودروهای حامل بار به دو صورت توزین ورود )خالی( و توزین خروج ) پر( انجام می 

 گیرد. 

باسکول های تعبیه شده در گمرک مجهز به سیستم دیجیتال می باشند که وزن مربوطه را به 

 کاربر نمایش می دهد.

در قسمت توزین با اتصال مستقیم به این دستگاهها وزن را بصورت  مرکیجامع امور گسامانه 

اتوماتیک خوانده و از ثبت وزن توسط کاربر جلوگیری می نماید. در ادامه به تشریح چگونگی 

 این توزین ها در سامانه می پردازیم.
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 توزین ورود: -89-8

به منظور انجام عملیات توزین ورود، کاربر با ورود به سامانه توزین و سپس ورود به 

و اطالعات درخواستی ، اقدام به درج شماره ماشین خودرو 23مانند شکل  "توزین ورود"گزینه 

 .اعم از شماره مجوز بارگیری، کد ملی راننده می نماید

 

 "ورود نیتوز" اطالعات ورود صفحه-35شکل 

، سامانه اطالعات وزن را مستقیم از دستگاه توزین خوانده پس از تکمیل تمامی مراحل 

 (38. )شکل دگزینه ثبت توزین را انتخاب می نمایو کاربر 

 

 "ورود نیتوز" صفحه -39شکل 

 

 



  97  |نیتوز

 

توزین و توزین بعدی وجود دارد گزینه ثبت توزین، چاپ برگ  3،  38در قسمت پایین شکل

که پس از انجام توزین وسیله نقلیه می توان هریک را به ترتیب انتخاب کرد تا رویه توزین 

 گزینه باال به شرح زیر است: 3ورود به درستی انجام شود. تعاریف هریک از 

o  :در این قسمت توزین انجام شده ثبت می گردد.ثبت توزین 

o  :سمت توزین انجام شده چاپ می گردد.در این قچاپ برگ توزین 

o  :ابل قبا انتخاب این گزینه به توزین بعدی رفته و توزین بعدی توزین بعدی

 انجام است.

نکته : در صورت وجود سامانه گارد ، کاربر باسکول صرفا شماره خودرو را وارد نموده و دیگر 

نیازی به ورود اطالعات در اطالعات بصورت اتوماتیک از گارد ورودی فراخوانی می گردد و 

  باسکول ورود نمی باشد.
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 توزین خروج: -89-2

پس از بارگیری کاال ، خودروی مورد نظر جهت توزین خروج به باسکول مراجعه می 

به منظور انجام عملیات توزین خروج، کاربر با ورود به سامانه توزین و سپس ورود به نماید. 

 .می نماید، اقدام به درج شماره ماشین خودرو 38مانند شکل  "توزین خروج"گزینه 

 

 "خروج نیتوز" اطالعات ورود صفحه -37شکل 

 

نکته : در گمرکاتی که به لحاظ ساختار امکان صدور بیجک قبل از توزین خروج را داشته 

دون از توزین بباشند )مانند امیر آباد( توزین خروج منوط به ثبت بیجک الکترونیک بوده و 

 بیجک جلوگیری بعمل می آید.

 

 

 

ورود شماره خوردو ، سامانه اطالعات مربوط به توزین اول خودرو را نمایش می پس از 

 (32. )شکل دگزینه ثبت توزین را انتخاب می نمای دهد و کاربر



  93  |نیتوز

 

 

 "خروج نیتوز" صفحه -31شکل 

 

گزینه ثبت توزین، چاپ برگ توزین و توزین بعدی  سه ،32شکل در قسمت پایین 

وجود دارد که پس از انجام توزین وسیله نقلیه می توان هریک را به ترتیب انتخاب کرد تا رویه 

 گزینه باال به شرح زیر است: 3به درستی انجام شود. تعاریف هریک از  خروجتوزین 

o  :د.در این قسمت توزین انجام شده ثبت می گردثبت توزین 

o  :در این قسمت توزین انجام شده چاپ می گردد.چاپ برگ توزین 

o  :ابل قبا انتخاب این گزینه به توزین بعدی رفته و توزین بعدی توزین بعدی

 انجام است.

 33پس از پایان عملیات توزین خروج می توان آن را به صورت کاغذی همچون شکل 

 چاپ کرد. 
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 "خروج نیتوز" برگه چاپ صفحه -33شکل 

 

و زمان همچون شماره پروانه، شماره مجوز بارگیری، میزان  در این برگ ، اطالعاتی

 شماره قبض باسکولنام راننده، شماره وسیله نقلیه و همچنین  وزن خالص، توزین اول و دوم،

 که با کادر قرمز رنگ نشان داده شده است، قابل مشاهده است.

  



  78  |کیالکترون جکیانبار و صدور ب

 

 و صدور بیجک الکترونیک انبار -17

 

انبار در زمان تحویل کاال می بایست پروانه گمرکی را مالک عمل قرار داده و همچنین 

پس از صدور مجوز بارگیری اقدام به تحویل کاال نماید و همچنین تعداد بارگیری شده هر نوع 

 به گمرک با استفاده از بیجک ارائه دهد.کاال بر روی وسیله حمل را نیز 

ارتباط موثر با درب خروج و مجوز بارگیری انه هوشمند بیجک الکترونیک با ایجاد سام

و همچنین ایجاد رویه واحد و کنترل های گمرکی مؤثر ، توانسته است دقت را افزایش داده و 

 سرعت را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد.

 را در سامانه بیجک بر این اساس کارکنان انبارها موظف می باشند ، اطالعات خروج کاال

 الکترونیک ثبت نمایند.

 در ادامه به توضیح کلی این قسمت خواهیم پرداخت.

عالقه مندان می توانن جهت اطالعات بیشتر به راهنمای جامع سامانه مدیریت انبارها مراجعه 

 نمایند.
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 ثبت خروج کاال: -87-8

ت و سپس گزینه ثبورود به گزینه خروج کاال  و انبارهامدیریت در این قسمت به سامانه 

با وارد کردن شماره پالک خودرو و یا شماره قبض باسکول اقدام به  خروج کاال وارد شده و

 (39ثبت خروج کاال می شود. )شکل 

 

 "کاال خروج ثبت" صفحه -98شکل 

 

صادر شده       وارداتیسامانه بطور اتوماتیک اطالعات مربوط به پروانه در این مرحله 

نمایش می  35مانند شکل و اطالعات توزین را از قسمت های دیگر دریافت و به کاربر انبار 

 دهد. 

و همچنین شماره و نوع  ی بارگیری شدهمقدار کاال، پس از درج شماره بیجک کاربر انبار 

و خروج کاالی مورد نظر  بت اطالعات و چاپ را انتخاب می نمایدگزینه ثبرای خروج کانتینر 

 ثبت می شود. 



  73  |کیالکترون جکیانبار و صدور ب

 

 
 "کاال خروج اطالعات ثبت" صفحه -98شکل 

 

 

اطالعات مورد نظر قابل چاپ خواهند بود.  "ثبت اطالعات و چاپ"با انتخاب گزینه 

 .39شکل 

 

 "کیالکترون جکیب" چاپ صفحه -92شکل 
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 ویرایش یا حذف بیجک: -87-2

 

ف ش یا حذدر این قسمت به منظور ویرایش یا حذف بیجک با ورود به زیر گزینه ویرای

وارد کردن فیلتر های جستجوی مورد نظر برای ویرایش یا حذف بیجک  بیجک، می توان با

مورد نظر اقدام کرد. در عین حال با انتخاب ضربدر قرمز در کنار هریک از گزینه ها بیجک 

 (37می گردد. )شکل  فمورد نظر حذ

  : تذکر 

 د .نرسیده باشحذف یا اصالح بیجک تا زمانی قابل انجام است که به امضا و تأیید درب خروج 

 

 "جکیب حذف ای شیرایو" صفحه -93شکل   

  



  75  |درب خروج ابیکارشناس و ارز صیتخص

 

 تخصیص کارشناس و ارزیاب درب خروج -18

به جهت کنترل های گمرکی در درب خروج ، رئیس درب خروج بر اساس اطالعات پروانه 

 کارشناس میواردات نسبت به تخصیص کارشناس و ارزیاب مربوطه اقدام می نماید. ارزیاب و 

بایست اسناد ، بیجک انبار و  خودرو ها را مورد بازرسی و ارزیابی قرار داده و جهت خروج کاال 

 تأییدیه های مناسب را صادر نمایند.

سامانه هوشمند با اتوماتیک نمودن این انتخاب بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده ، 

اطالعات پروانه وارداتی به کارتابل آنها اقدام می نسبت به انتخاب کارشناس و ارزیاب و ارسال 

 نماید.

همچنین در سامانه امکان تعیین کارشناس و ارزیاب بر اساس دستور رئیس درب خروج فراهم 

 می باشد.

 

 تخصیص کارشناس و ارزیاب -99شکل 

 یدو ارزیابان دسترسی تأینکته : تخصیص ارزیاب و کارشناس باعث می گردد دیگر کارمندان 

 را نداشته باشند. این پروانه
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 وارداتارزیابی درب خروج  -19

ارزیاب با رویت بار در حال خروج نسبت به صحت بیجک و تطبیق آن با پروانه صادره 

اطمینان حاصل می نماید و در صورت برخورد با هرگونه عدم تطابق آن را در پشت بیجک 

 شناس گزارش می نماید.ثبت نموده و نهایتا به کار

به منظور آغاز فرایند درب خروج می بایست فرایند از ارزیابی درب خروج آغاز شود. 

 همانند شکل "وارداتارزیابی درب خروج "با وارد شدن به صفحه درب خروج ابتدا ارزیاب 

 اطالعات را فراخوانی می نماید.با وارد کردن شماره سریال پروانه  زیر

 
 "واردات خروج درب یابیارز" صفحه - 95شکل 

 

، "ارزیابی شماره سریال"بعد از وارد کردن شماره سریال و پس از کلیک بر روی دکمه 

اطالعات مربوط به بیجک های انبار و باسکول تمامی خودروهای مربوط به آن پروانه نمایش 

، پس از رویت اطالعات و تطبیق آنها، دکمه 33داده می شود. ارزیاب درب خروج همانند شکل 

 را انتخاب می نماید. "ارسال برای کارشناس"

 اضافه کردن"همچنین ارزیاب می تواند نظریه خود یا اطالعات مربوطه را نیز در قسمت 

 وارد نماید. "نظر



  77  |درب خروج واردات یابیارز

 

: در صورتیکه تخصیص ارزیاب پروانه وارداتی شخص دیگری باشد ، سامانه از 8نکته 

 نی اطالعات توسط دیگران جلوگیری نموده و پیغام مناسب را نمایش می دهد.فراخوا

 
 عدم ارزیابی در صورت عدم تخصیص -99شکل 

 

: در صورتیکه خودروها بیجک الکترونیک دریافت ننمایند و یا  رویه توزین خود 2نکته

انجام نشده باشد( سامانه امکان ارزیابی و را تکمیل ننموده باشند )بطور مثال توزین خروج 

 تأیید اطالعات را به کاربر نمی دهد.
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 وارداتکارشناسی درب خروج  -21

ه و یا هرگون عوارض گمرکیجمع بندی نهایی خروج یک پروانه و تعیین مابه التفاوت 

تصمیم دیگر مربوط به آن بر عهده کارشناس می باشد. کارشناس بر اساس اطالعات مورد نظر 

در سامانه نسبت به تایید نهایی ارزش کاال، تعداد، وزن و ... اقدام نموده و گزارش ارزیابان را 

 جمع بندی می نماید.

به صفحه کارشناسی در این قسمت کارشناس درب خروج با وارد کردن شماره مجوز 

 مورد نظر دسترسی پیدا می کند. 

پس از وارد کردن شماره مجوز کارشناس درب خروج می بایست با توجه به اطالعات 

 (98نمایش داده شده و نظریه ارزیاب نسبت به تایید اقدام نماید. )شکل 

 

 "واردات خروج درب یکارشناس" صفحه -97شکل   

 
 

 

 

 

 



  73  |مهیدرج مابه تفاوت و جر

 

 درج مابه تفاوت و جریمه -21

 

اقدام به محاسبه مابه تفاوت ها و  پس از بررسی پروانه واردات کارشناس درب خروج

 جریمه های مربوط به پروانه واردات می پردازد.

 اطالعات مربوطه "کارشناس قبض درآمد"سپس وارد سامانه شده و با استفاده از منوی 

 را ثبت  می نماید.

این اطالعات قسمت صندوق درب خروج اقدام به پرداخت  بر این اساس با ثبت

 الکترونیک نموده و قبض درآمد اتوماتیک صادر می گردد.

 
 کارشناسی قبض درآمد و ثبت جریمه ها -91شکل 
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 صدور پروانه عبوری )پته عبور( -22

به جهت کنترل های بازرسی در جاده های کشور و ارتباط بین مراجع مربوطه و گمرک، 

درب خروج اقدام به صدور پته عبور می نماید. این پته در زمان درخواست ایست های بازرسی 

اما جهت یک خودروی خاص می  وارداتیاز طرف راننده ارائه شده و به نوعی همان پروانه 

 باشد.

ریال شماره س "وارداتصدور پته "کاربر صادر کننده پته می بایست با ورود به قسمت 

مربوطه را وارد نماید. در این قسمت تمامی بیجک هایی که به تأیید ارزیاب و کارشناس رسیده 

 (93باشد قابل مشاهده است. )شکل 

 

 "واردات پته صدور" صفحه -93شکل 

کاربر با وارد نمودن شهر مقصد ، و کلیک بر روی شماره خودرو، اقدام به صدور پته 

 می نماید. 99مانند شکل و چاپ آن عبوری 



  18  |)پته عبور( یصدور پروانه عبور

 

 
 شده صادر واردات پته -58شکل 
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 وارداتبیجک بین  -23

بیجک بین یا بیجک گیر آخرین نقطه کنترلی گمرک است که اقدام به کنترل 

یدیه ها دارای تایهای وسایل حامل می نماید. کارمند بیجک بین کنترل می نماید بیجکبیجک

 باشند.ارزیاب درب خروج و کارشناس 

در این قسمت اپراتور بیجک بین در سامانه وارد شده و از منوی بیجک بین را انتخاب 

 می نماید

.  

 "نیب جکیب" صفحه -58شکل 

در زمان خروج خودرو از گیت خروجی، بیجک بین یا گارد خروج شماره بیجک مربوطه 

وارد می نماید. در صورتی که روند مربوطه به طور صحیح  فوق یا شماره خودرو را مانند شکل 

مبنی بر اجازه  99طی شده و خودرو اجازه خروج داشته باشد، پیغام سبز رنگی مانند شکل 

و کانتینری که اجازه خروج دارد را به بیجک بین نمایش می دهد و  خروج و اطالعات کاال

 کاربر اجازه خروج را صادر می نماید.

 



  13  |واردات نیب جکیب

 

 

 خودرو خروج اجازه و "نیب جکیب" صفحه -52شکل 

 
 

 RFIDبدیهی است در صورت وجود امکانات سخت افزاری در گمرک مربوطه و اتصال 

 به سامانه هوشمند این فعالیت به صورت اتوماتیک انجام می گیرد.

در صورتی که خودروی مورد نظر اجازه خروج نداشته باشد، در این قسمت پیغام های 

نمایش داده خواهد شد که کاربر موظف است بر اساس پیغام ها از  زیرمناسب مانند شکل 

 خروج خودروهای بدون مجوز جلوگیری نماید.

 

 خودرو خروج اجازه عدم و "نیب جکیب" صفحه -53شکل 

. 
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 ارتباط ترانزیت و واردات -24

 

پس از اتمام رویه در ترانزیت و تخلیه کاال در انبار ، سامانه هوشمند ترانزیت اطالعات را جهت 

 ایجاد قبض انبار الکترونیک آماده می سازد.

اطالعات مبدأ ترانزیت و همچنین اطالعات مقصد اعم از توزین و بر این اساس ، بر مبنای 

 بارشماری تخلیه و ... سامانه مدیریت انبارها اقدام به صدور قبض انبار الکترونیک می نماید.

 

 صدور قبض انبار الکترونیک در سامانه مدیریت انبارها -59شکل 

 

ری گفته شد ، اظهارکننده می بایست با ورود شماره قبض همانگونه که در قسمت دور اظها

 انبار الکترونیک نسبت به اظهار خود اقدام نماید.

ه ، بکاالی تخلیه شده از رویه ترانزیتبر این اساس ، اطالعات مربوط به قبض انبار حاوی 

 کاال اطالعات اظهارنامه واردات متصل شده و امکان کنترل از مبدأ تا مراحل مختلف ترخیص

 را ممکن می سازد.
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 مشاهده پرونده، نمایش کلیه اطالعات و وقایع در یک صفحه -25

مشاهده پرونده صفحه ایست که در جهت کنترل لحظه ای یک پروانه وارداتی خاص و یا 

بررسی عملکرد کاربران گمرک و همچنین نمایش کلیه مسیر های طی شده و زمان های انجام 

 ده است.فرآیند در یک صفحه تهیه ش

این مشاهده پرونده به افرادی که دارای صالحیت می باشند مانند کارشناسان درب خروج و 

 ... ارائه می گردد.

، پس از ورود به سامانه از منوی  جامع امور گمرکیبرای استفاده از این قابلیت مهم سامانه 

 .مایدکل زیر تغییر نتا صفحه سامانه به ش سمت راست قسمت مشاهده پرونده را انتخاب نمایید

 پس از آن با ورود شماره سریال اقدام به فراخوانی اطالعات می نماییم.

 

 قسمت اطالعات اظهارنامه -8

 قسمت اطالعات سالن واردات -2

 حاملقسمت اطالعات مربوط به درب خروج و خودروهای  -3
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 جامع امور گمرکیمشاهده یک پرونده در سامانه  -55شکل 

 

3 

2 

8 
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 نمایش اطالعات به صاحبان کاال و اظهارکننده -26

 

پس از ورود اطالعات توسط اظهارکننده، وی می تواند در سایت اظهار از راه دور با استفاده از 

دیگر قسمت های گزارش ها ، وضعیت پروانه خود و خودروهای یا  "بارهای من"منوی 

 خروجی را مشاهده نماید.

 

 

 گزارش تعداد اظهارنامه ها و خودروهای خروجی در کارتابل اظهارکننده -59شکل 
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 گزارش های واردات -27

 دارد :بطور کلی در رویه واردات دو قسمت در سامانه جامع امور گمرکی قرار 

 الف ( سرویس واردات که شامل مراحل دور اظهاری تا صدور مجور بارگیری می باشد

ارزیابی و کارشناسی درب  که شامل ورود خوردوها ، توزین ، بارگیری کاال ،درب خروج ب( 

 خروج و بیجک بین ) گارد خروجی ( می باشد.

 

 

 گزارش سرویس واردات -27-8

در گمرکات کشور یکی از مهمترین آمار های قابل بررسی تعداد پروانه های صادر شده 

می باشد. در این قسمت می خواهیم نحوه گزارش گیری این  و مشخصات آنهااز آن گمرک 

 آمار را آموزش دهیم.

 دسترسی به قسمت گزارشات به کاربرانی که صالحیت دارند داده شده است. توجه:

ن در قسمت عناوی زیرارد شدن کاربر به صفحه اصلی سامانه ، همانند شکل در ابتدا با و

 می شود.         انتخاب  "گزارش"انتخاب شده و سپس زیر گزینه  "گزارش سالن"گزینه 

 

 "گزارش" نهیگز ریز و "سالن گزارش" نهیگز -57شکل 

 

 را انتخاب می کنیم.  "سالنپروانه گزارش "، "گزارش"با ورود به گزینه 
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 "انتخاب گزارشمنوی "صفحه  -99شکل 

 

 

 

 

آمده است، قرار دارد که در این  زیر صفحه نوار ابزاری که در شکل پاییندر قسمت 

 بخش به معرفی کاربردهای آن می پردازیم.

 

 گزارش ابزار نوار -51شکل 

 :نمودار 

به منظور نمایش نتایج در قالب نمودار ستونی جهت مقایسه تهیه  "نمودار"گزینه 

 شده است.
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 :جدول نمودار 

همچنین  .در این قسمت می توان با اعمال فیلتر به جستجوهای هدفمند دست یافت

 اطالعاتی شامل وزن، ارزش و تعداد پروانه ها در این بخش قابل دسترس است.

 :آمار کلی 

اطالعاتی مانند مجموع ارزش ، وزن ، تعداد و ... را مشاهده در این قسمت می توان 

 کرد.

 :مشاهده نتایج 

 "مشاهده نتایج"صادر شده را در قسمت  یمی توان اطالعات جزء به جزء پروانه ها

 مشاهده کرد.

 :خروجی ها 

می توان نتیجه به دست آمده را در قالب فایل اکسل و فایل با قابلیت چاپ در قسمت 

 مشاهده کرد. "خروجی ها"
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 فیلتر های جستجو گزارش واردات -27-8-8

در گزارش های سامانه جامع انواع فیلتر های مورد نیاز جهت جستجو و گزارش گیری وجود 

 دارد که نمونه آن در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

 فیلتر های جستجو گزارش سرویس واردات -53شکل 

 

گزینه های دیگری نیز وجود دارد که به توضیح  "فیلتر های جستجو"قسمت در 

 مختصر آن می پردازیم:

  : تاریخ کوتاژ در سامانه ، تاریخ تأیید مسئول احراز و تعیین تاریخ کوتاژ

 کارشناس می باشد.

  دور اظهاری آنها انجام که  اظهارنامه هاییبا انتخاب این گزینه  :مسئول احرازمرحله

 مشخص می شود. این زمان تحویل مسئول احراز نشده اند، گرفته و تا
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  کارتابل کارشناسکه در  اظهارنامه هاییبا انتخاب این گزینه  :کارشناس احرازمرحله 

 می شود.        ، مشخص قرار دارند و برای آنها واحد کاری تعیین گردیده است

 کارتابل ارزیاب قرار گرفته که در  اظهارنامه هاییبا انتخاب این گزینه  :مرحله ارزیابی

 مشخص می شود. هستند، و منتظر تأیید

 اس کارتابل کارشنکه در  اظهارنامه هاییبا انتخاب این گزینه  :مرحله کارشناس نهایی

 مشخص می شود. هستند نهایی قرار گرفته و منتظر تأیید

 صندوق واردات  کارتابلکه در  اظهارنامه هاییبا انتخاب این گزینه  :مرحله صندوق

 مشخص می شود. دریافت مبلغ هستند، قرار گرفته و منتظر تأیید

 کارتابل صدور پروانه که در  اظهارنامه هاییبا انتخاب این گزینه  :مرحله صدور پروانه

 قرار دارند مشخص می شود. قرار گرفته و منتظر تأیید

 ر پروانه آنها صادکه  اییاظهارنامه هبا انتخاب این گزینه  :مرحله صدور مجوز بارگیری

 مشخص می شود. شده و در انتظار صدور مجوز بارگیری هستند،

 پروانه هایی که مجوز بارگیری آنها صادر شده با انتخاب این گزینه  :مرحله درب خروج

 و در حال حاضر امکان ورود خودرو ، توزین و یا ثبت بیجک را دارند مشخص می گردد.

 مشخص می  ابطال شده اندکه در  اظهارنامه هاییبا انتخاب این گزینه  :ابطال شده

 شود.

  



  33  |واردات یگزارش ها

 

 نمونه های گزارشات  -27-8-2

 

 

 گزارش نموداری سرویس واردات -98شکل 

 

 

 

 نتیجه گزارش جستجو شده در سرویس واردات -98شکل 
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 قسمت خروجی های گزارش واردات -92شکل 

 

 

 گزارش درب خروج -27-2

با استفاده از این گزارش می توان به جستجوی میزان خروجی پروانه های وارداتی و یا باقی 

مانده آنها پرداخت . همچنین اطالعات خودرو ، راننده و انبار نیز در این قسمت قابل دسترسی 

 می باشد.

بیجک بوده و همچنین می توان بر اساس اطالعات  گزارشات درب خروج بر مبنای خودرو و

 پروانه وارداتی نیز نسبت به دریافت گزارشات مورد نیاز اقدام نمود.

 "گزارش بیجک های واردات"جهت دسترسی به این گزارشات از منوی انتخاب گزارش گزینه 

 را انتخاب می نماییم.
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 رداتگزارش بیجک های وا - 93شکل 

در این قسمت نیز همانند گزارشات سرویس واردات می توان نسبت به فیلتر نمودن موارد 

 دلخواه اقدام نمود.

 

 گزارش درب خروج وارداتفیلترهای جستجو در  -99شکل 
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 گزارش بیجک واردات -95شکل 

 


