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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 

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

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

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

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

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

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 :

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

 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 

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

 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 ؛
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 ؛ لیه و بارگیریتجهیز بنادر و پایانه ها به تجهیزات نوین تخ 

 و کارگزاران ایرانی در  انهای متولی و دست اندرکارایجاد ارتباط مکانیزه بین سازمان

 ؛کشور و قابلیت دسترسی شرکتهای کارگزاری خارجی به این سیستم

  ؛محوریت گمرک جمهوری اسالمی ایرانپیگیری پیاده سازی مدیریت یکپارچه مرزی با 

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

میلیارد  89111میلیارد تن کاال به ارزش بیش از  2جامعه اشاره نمود. جابجایی ساالنه حدود 

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

جام امور که الزمه شرایط جدید است، روش های کنترلهای گمرکی قرار گیرند و سرعت در ان

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.

به  8662بین الدولی است و کشورما، از سال  –سازمان جهانی گمرک که یک نهاد بین المللی 

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

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 

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

اره اش« 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 . 

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

(ASYCUDA) که توسط(UNCTAD)  یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد
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گمرک مهم کشور در  29به کار گرفته و در حال حاضر در  8628طراحی شده است را از سال 

 این زمینه می باشد.  کشور برتر در 8حال اجرا می باشد و به اعالم سازمان مربوطه ایران یکی از 

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 

داخلی  ا و توانرتبه کشورمان را در فضای کسب و کار بهبود ببخشد و با عنایت به اینکه نیازه

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

تهران به عنوان بزرگترین نهاد علمی کشور در صدد طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند ورود 

جاد و نهاد ایو خروج  کاال بر آمده و بدین منظور یک تیم تحقیقاتی متشکل از کارشناسان د

 گردید. 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 ساز تحمیل هزینهو افزایش زمان ترخیص برای تجار می

 قابت پذیری صادرات را کاهش می دهداقتصاد ملی را افزایش و ر

  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 

ن به همیدرب خروج به صورت دستی انجام می شود که نیاز به منابع انسانی زیاد دارد و 

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.

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

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

 درست کاری را افزایش می دهد.
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 های ترانزیت و ردیفزمان طوالنی ترخیص کاال در رویه واردات و تاخیر در تسویه پروانه-

های مرزی باز به دلیل باال بودن حجم ترانزیت نسبت به امکانات گمرکی نسبتا زیاد است 

شهید رجایی به سرعت در حال افزایش و اظهار نامه ها در اکثر گمرکات به ویژه گمرک 

 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 بنا

دین چنشده و سیستم ها و رویه ها به گونه ای است که برای اطمینان از درستی انجام کار

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. 

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

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 کاهش 

 دقت در انجام عملیات اداری و تشریفات گمرکی و به تبع آن تضییع حقوق دولت است.

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

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

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

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

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

 م نماید.فراه

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 کلیه بدین منظور سامانه

-ها، اطالعات عملیات اداری را جمعهای گمرکی تا بعد از ترخیص و با متمرکز کردن دادهرویه

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

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

این سامانه، سامانه هوشمند انبارها، سامانه هوشمند همیار پلیس، سامانه هوشمند حواله 

ی و بارنامه الکترونیک را نیز در راستای یکپارچگی داده های این حوزه پیاده سازی و بارگیر

اجرا نمود. در کنار سامانه های فوق، سامانه هوشمند بازبینی نیز عمال مقدمات حسابرسی بعد 

نماید. در کلیه مراحل طراحی و  استقرار سامانه مذکور با رویکرد از ترخیص را فراهم می

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

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

 الملل ؛

گسترش دامنه زمانی امکان مداخله گمرک قبل از ورود کاالتا مدتی زیاد پس از  .9

 ترخیص کاال ؛

 مدرنیزاسیون گمرک کشور ؛ .6

 ورت خودکار و بدون کاغذ؛ارسال اطالعات و اظهار به ص .9

 ارزیابی ریسک و سیستم هدف گذاری جامع ؛ .8

 تفاوت رفتاری با عامالن اقتصادی بر طبق نتایج ریسک؛ .1
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 تجار خوشنام 

 تجار فعال و حرفه ای 

  سطح باالی سوابق از نظر پیروی از مقررات 

 گسترش دامنه ریسک عملیاتی 

 استقرار حسابرسی پس از ترخیص ؛  .2

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

ایجاد تسلسل منطقی و کارآمد و بهینه سازی طراحی ها به منظور مهندسی مجدد  .2

 امور ؛

ایجاد یک سیستم شفاف در مورد اختیارات و شرائط تخلیه و بارگیری، انبارداری و  .81

 جابجایی کاالها منوط به کنترل گمرکی ؛

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

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

های اداری با دانشگاه و بخش آکادمیک مجلدهایی پیوسته تدوین و ارائه گردد. همکاری سازمان

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

جلساتی را با دانشگاه ها و مؤسسات  9118علم و آموزش در زمینه مسائل گمرکی از سال 

آکادمیک در زمینه های ظرفیت سازی برگزار نمود. حاصل این جلسات ایجاد یک شبکه جهانی 

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

 بود که تاکنون پیشرفت های زیادی داشته است.  9111در سال ، تحقیقات آکادمیکی گمرکی 

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

ارائه خواهد گردید در این کتب سعی گردیده است روش های بهبود یافته، فرآیندها و عملیات 
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ی در سازمان گمرک کشور برای ارتقاء سطح گمرک تدوین گردد. امید است این اقدام سیستم

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

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

  

 فرهاد رهبر                                               سیانامسعود کرب
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 مقدمه

 

ترین رویه های مورد استفاده در جابجائی کاال  همان طور که می دانید ترانزیت یکی از مهم

بین کشورها است. در این رویه کاال بعد از ارزیابی از گمرک مبداء به گمرک مقصد ارسال می 

در طول مسیر به وسیله پلمپ تضمین می گردد. گردد. عدم دسترسی به کاال در وسیله حامل 

سالمت پلمپ و اصالت کاال در مقصد به وسیله ارزیابان گمرک کنترل و تائید می شود. ترانزیت 

داخلی و خارجی به عنوان دو رویه اصلی ترانزیت مطرح گردیده است. در ترانزیت خارجی، کاال 

 دد. از کشور عبور و به کشور مقصد همسایه ارسال می گر

در ترانزیت داخلی کاال در گمرکات دیگر وصول و اصوال در روند واردات ترخیص می شود. 

سامانه هوشمند ترانزیت با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های عرصه فناوری اطالعات و 

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

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

 ابزاری قدرتمند در فرایند تجارت خارجی نقش ایفاد نماید. 

سامانه هوشمند ترانزیت در کنار سامانه های هوشمند توزین، کنترل دسترسی، انبار و حواله 

 هد. در این نوشتار سعی شده استبارگیری می تواند به طور کامل فرایند عبور کاال را پوشش د

راهنمایی جامع برای کاربران در جهت بهره برداری از زیرسامانه های ترانزیت مبدا و مقصد در 

الف نمایش داده شده است ترانزیت مبدا در -8سالن را فراهم نماید. همان طور که در شکل 

ز روند ترانزیت مقصد ب نی-8می باشد. در شکل ( 8(و)9(و)6(و)8) سالن شامل چهار مرحله

 در سالن را نشان می دهد که به ترتیب عملکرد هر مرحله در ادامه شرح داده خواهد شد.
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 مبدا کارنه تیر یکار روند الف-8شکل 

 

 

 

  

ثبت ورود حامل  2ماده 

 تیر و باسکول 

ورود اطالعات 

 کارنه 

کارشناس سالن 

 کارنه مبدا

(8)  (9)  

 

(6)  (9)  

کارشناس نهائی 

 رنه کا

(8)  

 درب خروج

(1)  

ثبت نامه 
 اعالم وصول

(2)  

صدور مجوز ورود کارنه 

 به مقصد
کارشناسی کارنه  ارزیابی کارنه مقصد

 مقصد

اعالم وصول کارنه 

 مقصد

         

(8) 

      

(9) 

    

(6) 

     (9) 

 کارنه تیر مقصد یکار روندب -8شکل 
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 و کارنه نحوه دسترسی به سامانه هوشمند ترانزیت .1

 

 

را روی Google Chrome آخرین نسخه برای استفاده از سامانه هوشمند بهتر است 

کامپیوتر خود نصب کنید. آدرس دسترسی به سامانه معموال بصورت ذیل می باشد)به کوچکی 

 و بزرگی حروف دقت نمایید( :

xxx.xxx.xxx.81:1111/Customs 

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

 رل عملکرد کاربران در آدرس ذیل قابل دسترسی است:دیدبان سامانه برای کنت

xxx.xxx.xxx.81:1111/Swich/Monitor 
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 اختیارات کارمندان و تعیین سطوح دسترسی .2

 

 تعریف کارمند

شویم  می  ابتدا با نام کاربری خود که حداقل دارای سطح دسترسی مدیریت ترانزیت باشد وارد

به کوچکی و ( زیر استفاده می کنیم URLآدرس باید توجه داشت برای ورود به سیستم از 

 بزرگی حروف دقت نمایید ( .

xxx.xxx.xxx.81:1111/Customs/superuser 

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

مند را هم فردی کد ملی فرد است که توسط سامانه صحت آن کنترل می شود. کد ملی کار

گر ا "تعریف کاربر"چنین به عنوان نام کاربری فرد وارد کنید در پایان با کلیک بر روی 

می  را مشاهده "کاربر با موفقیت اضافه شد "مشخصات فرد به درستی وارد شده باشد پیغام 

 نمائید.

از سامانه خارج  "خروج از سامانه"سپس با کلیک بر روی 

م کاربری و رمز عبور که برای کاربر شده و با استفاده از نا

 مورد نظر تعریف نموده اید در آدرس ذیل وارد شوید:

با وارد شدن به سامانه، مطابق شکل روی نام کاربر کلیک 

نمایش داده خواهد شد. در این   "پروفایل من"کرده و وارد پروفایل کاربر شوید صفحه 

ید تائید را فشار دهید از شما در مورد صفحه محل خدمت کارمند را انتخاب کنید و سپس کل

انتخاب صحیح محل خدمت سوال خواهد شد درصورتی که انتخاب خود را به درستی انجام 

داده اید آن را تائید کنید. سپس بخش مربوط به عملکرد کاربر را نیز تعیین کنید. در گمرکاتی 

ل 
شک

9- 
فح

ص
ن

ل م
فای

رو
ه پ
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ید. د و تائید را انتخاب نمایانتخاب گرد "تمام زون ها"که دارای بخش نیستند بایستی گزینه 

 در پایان با کلیک بر روی خروج از سامانه خارج شوید.

برای تعیین اختیارات کاربر با سطح دسترسی خود )که حداقل دارای سطح اختیار ریاست 

  کارنه است( به سامانه وارد شوید و سربرگ مدیریت کاربران را انتخاب نمائید.

 

 

 

 

 

 آنان یها یدسترس و کاربران تیریمد صفحه از یکل یینما -6شکل 
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ران در قسمت نام کارمندان، نام کارمند را انتخاب نمائید. در این لیست در صفحه مدیریت کارب

نام کلیه کارمندانی که تعریف نموده اید مشاهده می گردد.  سپس در قسمت سمت چپ 

اختیاری که به کاربر می خواهیم تخصیص دهیم را انتخاب می نمائیم. حال با کلیک بر روی 

ین اختیار به فرد تخصیص می یابد و نام کاربر به افراد ا "اضافه کردن اختیارات جدید "کلید 

دارای اختیار در باالی پنجره اضافه شده و در جلوی نام کاربر اختیارات تخصیص داده شده 

 درج می گردد.

همچنین می توان با کلیک بر روی نام کاربران ، صفحه مربوط به اختیارات هر کارمند را 

حه می توانید اختیاری برای یک کاربر ایجاد و یا دسترسی مشاهده کرد که از طریق همین صف

 های وی را حذف نمایید .

  

 کاربر کی یبرا یدسترس جادیا مراحل  -9شکل 
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نکته قابل توجه این است که در صورتی که تمام اختیارات کاربری را حذف نمایید دیگر قادر 

 به مشاهده نام وی در لیست کاربران نخواهید بود .

ر یین گمرک محل خدمت کاربر مذبوبرای حل این مشکل کافی است یک بار دیگر نسبت به تع

 اقدام کنید

 
 نمایش اختیارات کاربر -8شکل 
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 کارنه تیر مبدا .3

 

 
ذیل به تشریح مفصل همان طور که می دانید کارنه مبدا دارای هفت مرحله می باشد، که در 

 آن می پردازیم.

 

 2ماده  -6-8

 

رود و خروج کاال در روندهای مختلف مهمترین وظیفه ساختاری گمرک کنترل و

موجود در تجارت خارجی است. برای ارائه خدمات مطلوب به ذی النفعان اولین گام 

شناسائی کامل آنها است. در صورت شناسائی ذی النفعان به صورت سیستمی و بررسی 

دقیق عملکرد آنان به صورت هوشمند، امکان 

 تعیین مشتریان خوش حساب فراهم گردیده و 

 تسریع و تسهیل تجارت برای این مراجعین امکان پذیر می گردد. 

از سوئی دیگر مدیریت زمان و ریسک امکان پذیر گردیده که موجب  افزایش دقت با 

 توجه به تفکیک مشتریان بد حساب خواهد شد.

 2نشان داده شده است اولین مرحله از روند ترانزیت مبداء ماده  مقدمهطور که در  همان

گمرک، مهمترین ماده نظارتی گمرک است که به عبارتی اجازه فعالیت  2ی است. ماده گمرک

 مشتریان را تعیین می نماید. 

ل 
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در این مرحله بایستی در گمرک مبداء اطالعات اولیه و اجمالی از افراد حقیقی و حقوقی برای 

کارشناس احراز ، سطح دسترسی برای 2اخذ مجوز فعالیت وارد گردد. با توجه به اهمیت ماده 

 هویت گمرک تخصیص یافته است. 

کارشناس دارای این اختیار با ورود در سامانه در فهرست کاربری )سمت چپ صفحه( منوهای 

نمایی از منو ، شکل زیررا مشاهده خواهد نمود.  "مدیریت مشخصات کاربری "  و "2ماده "

 را نشان می دهد. 2کارشناس کدینگ و ماده 

 
 2اده صفحه م -1شکل 

 

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

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

 را به کارمند تخصیص می دهد. "سرویس ترانزیت 89

معرفی  2هر شخص حقیقی و حقوقی در نخستین مراجعه برای فعالیت بایستی به ماژول ماده 

گردد. این معرفی با ورود مشخصات اجمالی توسط کارشناس احراز صورت می پذیرد. با کلیک 

 صفحه مربوطه جهت معرفی افراد نمایش داده می شود. "2ماده"بر روی 
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 یرست کاربر چه دسترسی هایبه فه "سرویس ترانزیت  89ماده  "با تخصیص اختیار ؟سوال؟: 

 اضافه می شود؟

جستجوی "،  "2ماده "ن اختیار به فهرست کاربر )سمت چپ صفحه( منوهای با تخصیص ای

 اضافه می گردد. "مدیریت مشخصات کاربران "  و "اشخاص

می           این معرفی یک بار و فقط زمان اولین مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی صورت

ذی النفعان        داشت می توانید ببینید. باید توجه 1پذیرد. نمایی از این صفحه را در شکل 

در روند ترانزیت از اشخاص حقوقی که عموماً شرکت های حمل و نقل هستند شکل گرفته 

است. این شرکت ها افرادی را به عنوان نماینده طی وکالت نامه هائی به گمرک معرفی می 

ر ونمایند. برای معرفی اشخاص حقیقی در فیلد مربوط به نام بایستی نام شخص حقوقی به ط

تی به بایس "شرکت حمل و نقل بین المللی بیتا ترابر"کامل وارد گردد. به طور مثال برای  

طور کامل تمام اطالعات مربوط به نام وارد گردد. در ذیل به مواردی از ثبت نادرست نام این 

 شرکت و ثبت درست آن اشاره گردیده است:

 

 المللی بیتا ترابر      حمل و نقل بین ل و نقل بین المللی بی تا ترابرشرکت حم 

رکت بیتا ترابرش              ش ح ب بیتا ترابر 

 شرکت حمل و نقل بین المللی بیتا ترابر 

ال ببایستی شناسه مربوط به شخص حقوقی وارد گردد. این کد ق "کدینگ"در فیلد مربوط به 

 آدرس صحیح پستی ،"آدرس"تعلق گرفته است. در فیلد توسط گمرک ایران به این شخص 
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شخص حقوقی وارد می گردد. بایستی توجه داشت این آدرس بر روی پروانه ترانزیت درج 

خواهد شد و در آینده نام کاربری و رمز عبور شخص حقوقی به این آدرس ارسال خواهد شد. 

، با توجه به عدم صدور کد اقتصادی، در حال حاضر از این فیلد برای "کد اقتصادی "در فیلد 

ورود تاریخ صدور کارت بازرگانی استفاده می گردد. بایستی تاریخ صدور به صورت 

ارت ک"وارد گردد. حداکثر تاریخ صدور از سه سال کمتر است. در فیلد مربوط به  18/89/8628

 شماره کارت بازرگانی شخص حقوقی را وارد نمائید. "بازرگانی

قوقی شخص حرت بازرگانی را وارد نمائید. برای اتاریخ اعتبار کا "تاریخ انقضاء مجوز"در فیلد  

برای اشخاص حقیقی نیز  نمی باشد.  "وکالت نامه"در فیلد مربوط به نیاز به ورود اطالعات 

شماره ،"شماره کدینگ"بایستی نام کامل افراد وارد گردد. در فیلد  "نام"در فیلد مربوط به 

 رخصوص دیگرملیت ها بایستی وارد گردد.ملی افراد درصورت ایرانی بودن وشماره گذرنامه د

کد "در فیلد آدرس، آدرس کامل پستی فرد بایستی وارد گردد. در فیلدهای مربوط به 

برای افراد حقیقی نماینده اشخاص  "تاریخ انقضاء مجوز"و  "کارت بازرگانی"، "اقتصادی

، شماره درج "نامه وکالت"حقوقی نیاز به ورود اطالعات نمی باشد. برای این افراد در فیلد 

با کلیک بر روی درج نمائید.شده بر روی وکالت نامه به همراه کد محضر اسناد رسمی را 

در صورتی که اطالعات درخواستی به درستی وارد شده باشد و قبال نیز  "اضافه کردن"لینک

 ثبت اطالعات با موفقیت"شخص حقیقی یا حقوقی به سامانه معرفی نگردیده باشد پیغام 

را دریافت خواهید نمود. از این لحظه تا زمان اعتبار کارت بازرگانی امکان  "جام پذیرفتان

فعالیت به اشخاص حقیقی و حقوقی در روند ترانزیت اعطا می گردد. برای بروز رسانی و تصحیح 

ک در انتهای صفحه و کلی "شماره کدینگ"اطالعات می توانید با ورود شماره کدینگ در فیلد 
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اضافه "، اطالعات را فراخوانی نموده و با کلیک بر روی"مشاهده اطالعات"لید بر روی ک

 تصحیح نمائیداطالعات را  "کردن

 باسکول ورود -6-9

 

ته ک. نیت می باشد باسکول ورود حامل استمهم ترین مرحله کارنه تیر که متفاوت از ترانز

از ورود اطالعات و گرفتن روند ترانزیت حامل باید حتما قبل  قابل توجه این است که بر خالف

شماره سریال نسبت به باسکول ورود اقدام کند و چون هنوز شماره سریالی دریافت نکرده و 

باسکول بدون شماره مجوز تخلیه و یا بارگیری امکان پذیر نمی باشد برای همه حامل های 

 می گردد. کارنه تیر ها یک شماره مجوز عمومی ثبت

مل توسط اپراتور ثبت می شود که پس از آن در سیستم به در مراحل بعدی وزن خالی حا

 8صورت خودکار قبض باسکول کاملی برای حامل تولید می گردد .

  

                                              
 جهت اطالعات بیشتر به راهنمای جامع سامانه توزین مراجعه شود. - 8
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 کارنه اپراتور  -6-6

 

وظیفه اصلی اپراتور ترانزیت، ورود اطالعات پیش اظهار ارائه شده توسط 

اظهارکننده است. این برگه توسط اظهارکننده تکمیل و به اپراتور جهت 

رائه می گردد. اپراتور با ورود به سامانه در فهرست کاربری )سمت چپ ا

را مشاهده می  "مشاهده پروانه"و  "ورود اطالعات"صفحه( منوهای 

 نمایش داده شده اند. (2)نماید. این منوها در شکل 

 

 

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

فه ورود پیش نویس اظهارنامه ترانزیتی در رویه این اختیار به کارمندی در گمرک مبدا که وظی

 های داخلی ، خارجی و یا کارنه تیر را برعهده دارد داده می شود.

 

نمایی از  81صفحه مربوطه نمایش داده می شود. شکل  "ورود اطالعات"با کلیک بر روی 

 .صفحه ورود اطالعات پیش اظهاری را نشان می دهد

 

ه می ی اضافبه فهرست کاربر چه دسترسی های "یتراتور ترانزاپ "با تخصیص اختیار سوال؟: 

و  "ورود اطالعات"با تخصیص این اختیار به فهرست کاربر )سمت چپ صفحه( منوهای  شود؟

 اضافه می گردد. "ورود اطالعات پروانه مجازی "
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 نمایی از فرم ورود اطالعات کارنه تیر -81شکل 

 تیر نحوه تکمیل فرم ورود اطالعات کارنه -6-6-8

 "وع ترانزیتن" بر روی فیلدکلیه فیلدها بر اساس پیش اظهار بایستی تکمیل گردد. با کلیک 

امکان پذیر  "کارنه تیر"و  "ترانزیت خارجی"، "ترانزیت داخلی"امکان انتخاب روندهای 

 است. 
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 شماره کارنه تیر بهمراه حروف آن می بایست در فیلد کارنه تیر وارد شود.

در صورت معرفی  "شماره کدینگ حمل کننده"شماره کدینگ حمل کننده در فیلد با ورود 

اضافه "اطالعات مربوطه در صفحه نمایش داده خواهد شد. با کلیک بر روی کلید  2در ماده 

فیلد مربوط به ورود شماره ملی اظهار کننده نمایش داده خواهد شد. با  "کردن اظهار کننده

 2ده اطالعات مربوط به اظهار کننده در صورت معرفی آن در ماده ورود شماره ملی اظهار کنن

 نمایش داده خواهد شد.

ارزش کل کاالها را  "ارزش ارزی کاال"وارد کنید. در فیلد  "تعداد"تعداد کل کاال را در فیلد 

 وارد کنید. 

شکل . داطالعات مربوط به کانتینر را وارد کنی "اضافه کردن کانتینر"با کلیک بر روی کلید 

در این قسمت از منوی مربوطه نمائی از فیلدهای ورود اطالعات کانتینر را نشان می دهد. زیر 

 گزینه حامل تیر را انتخاب نمایید.

 
 ثبت کانتینر در اظهارنامه -88شکل 

در این قسمت شماره ترانزیتی خودروی حامل تیر را می بایست وارد گردد. توجه شود شماره 

 با توزین اولیه صورت گرفته تطابق داشته باشد.  مربوطه می بایست

 همچنین وزن خالی خودرو نیز بر اساس اسناد مربوطه در این قسمت درج می گردد.
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 گمرک مقصد در اظهارنامه  :

به علت ارتباط اعالم وصول مرتبط با گمرک مقصد در ورود اطالعات مرتبط با گمرک 

رخی از گمرکات شبیه هم هستند از این رو دقت مقصد بایستی دقت الزم صورت پذیرد. نام ب

منطقه ویژه "گمرکات  (89)شکل  در انتخاب آن ها بایستی صورت پذیرد به طور مثال در

دیده می شود که  "شهید رجایی"و  "شهید رجایی انبار کاله"، "اقتصادی شهید رجایی

ند که در انتخاب آنها باید همگی دارای نام مشابه هستند ولیکن گمرکات متمایزی می باش

 دقت الزم صورت پذیرد.

 

 
 مختلف گمرکات نام تشابه -اطالعات ورود صفحه از نمائی -89شکل 

 

                                            

 ثبت کاالها در اظهارنامه:

هار ظفیلدهای مربوط به ورود اطالعات کاالهای ا "اضافه کردن کاال"با کلیک بر روی کلید 

را ببینید. در صورت چند کاالیی بودن اظهار با کلیک مجدد  (86)نمایش داده می شود. شکل 

امکان ورود اطالعات کاالی دوم فراهم می گردد. باید توجه  "اضافه کردن کاال"بر روی کلید 
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داشت در اظهار های دارای چند کاال مجموع تعداد و ارزش ارزی با ارزش و تعداد کل وارد 

 ید.کلیک کن "حذف"بایستی تطابق داشته باشد. برای حذف یک کاال بر روی لینک شده 

 
 کاال کردن اضافه -اطالعات ورود صفحه از نمائی -86شکل 

 ذخیره اطالعات : 

کلیک کنید. با کلیک بر روی این کلید،  "ذخیره"بعد از اتمام ورود اطالعات بر روی کلید 

نمائی از شماره سریال تولید شده  (89)می گردد. شکل  یک شماره سریال توسط سامانه تولید

 را نشان می دهد.

 

 سریال شماره تولید اظهار، پیش ذخیره -اطالعات ورود صفحه از نمائی -89شکل 
 

نمایش داده شده است با کلیک بر روی کلید پرینت پیش اظهار  (88)همان طور که در شکل 

 چاپ می گردد.
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 اظهار پیش چاپ -اطالعات ورود صفحه از نمائی -88شکل 

 کارشناسی کارنه -6-9
 

وظیفه اصلی کارشناس احراز کارنه کنترل اطالعات و اسناد 

ارای باشد. کارشناس احراز در سامانه هوشمند داظهار می

مدیریت مشخصات  "و "کارشناسی ترانزیت"اختیارات 

 (می باشد که در فهرست کاربر )سمت چپ صفحه "کاربری

نمائی از این منو را نشان می  (81)قابل دسترسی است. شکل 

 دهد.

 

 به چه کسی این اختیار داده می شود؟؟سوال؟: 
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این اختیار به کارمندی در گمرک مبدا که وظیفه تائید پیش نویس اظهارنامه ترانزیتی در رویه 

 ود.های داخلی و خارجی، صدور کوتاژ و ردیف مرزی مربوطه را دارد داده می ش

 

نمایش داده شده است کارشناس مربوطه با ورود شماره مجوز  (81)همان طوری که در شکل 

صفحه اظهار را  "بارگذاری فرم خوداظهاری"اطالعات پیش اظهار و کلیک بر روی کلید 

مشاهده می نماید. کارشناس با کنترل اسناد اظهار شده و اطالعات وارد شده اقدام به تائید آن 

کلیک  "ارسال به صندوق"هت تائید و ارسال به مرحله بعد بایستی بر روی کلید می نماید. ج

شود. تا قبل از تائید اظهار نامه امکان تصحیح آن توسط اپراتور ورود وجود دارد. همان طور که 

فته اظهار پذیر "ارسال به صندوق"نمایش داده شده است با کلیک بر روی کلید  (82)در شکل 

وتاژ و ردیف مرزی صادر می شود و  امکان اصالح اطالعات گمرک مقصد شده و برای آن ک

امکان پذیر نخواهد بود، از این رو اطالعات پیش اظهار قبل از تائید باید با دقت توسط کارشناس 

 کنترل گردد.

 
 "مبدا کارنه سالن کارشناس"صفحه -82شکل 
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 چگونه این اختیار به کارمند داده می شود؟؟سوال؟: 

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

 را به کارمند تخصیص می دهد. "کارشناس کارنه تیر "

 

هر چند در گمرکاتی که سامانه هوشمند ترانزیت راه اندازی و از ماژول ترانزیت مقصد بهره 

الکترونیکی وجود خواهد داشت ولیکن باید توجه داشت برای برداری شده باشد امکان تسویه 

گمرکات فاقد سامانه هوشمند، ردیف مرزی صادر شده دارای اهمیت الزم می باشد بنابراین اگر 

گمرک مقصد به درستی انتخاب نگردد ردیف مرزی صادر شده اشتباه خواهد بود. با توجه به 

اهت نام مقاصد بایستی نام مقصد به درستی عدم امکان تصحیح ردیف مرزی صادر شده و شب

 کنترل گردد.

به فهرست کاربر چه دسترسی هائی اضافه  "کارشناس کارنه تیر "با تخصیص اختیار ؟سوال؟: 

 می شود؟

کارشناس سالن کارنه "با تخصیص این اختیار به فهرست کاربر )سمت چپ صفحه( منوهای 

 اضافه می گردد.  "مبدا
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 نهکارشناس نهایی کار -6-8

 

ه ب سند کارنهاطالعات مرحله کارشناسی بایستی بعد از 

درب خروج ارسال گردد. به عبارتی صدور مجوز بارگیری 

به عنوان مجوزی الکترونیکی مهمترین وظیفه را در خروج 

کاال به عهده دارد. اختیار مجوز بارگیری به کارشناس نهایی 

 داده شده است.

 

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

   این اختیار به کارمندی در گمرک مبدا که وظیفه تائید نهائی و چاپ پروانه ترانزیت داخلی

 و خارجی را دارد داده می شود.

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

یاست ر "مدیر سیستم با انتخاب نام کارمند در لیست کارمندان در منو مدیریت کاربران اختیار 

 را به کارمند تخصیص می دهد. "کارنه تیر

 
 بارگیری مجوز صدور-نهایی کارشناس صفحه از نمایی -82شکل 
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نمایش داده  (82)صفحه مربوطه مطابق شکل  "کارشناس نهایی کارنه تیر"با کلیک بر روی 

جوز م پرینت"و کلیک بر روی  "شماره سریال"می شود. با ورود شماره مجوز مربوطه در فیلد 

مجوز بارگیری صادر و چاپ می گردد. سپس برای ارسال الکترونیکی مجوز برای  "بارگیری

 کلیک کنید. "ارسال برای درب خروج"بارگیری و شروع ترخیص کاال باید بر روی کلید 

 بازگردانی و اصالح :

ی بازگردان"دیده می شود از دیگر اختیارات کارشناس نهایی  (91)همان طور که در شکل 

لی مراحل قب "بازکردن فرم جهت تغییر"است. با ورود شماره سریال و کلیک بر روی  "پروانه

نشان داده می شود که با کلیک بر روی آن پروانه به آن مرحله ارسال می شود. یکی دیگر از 

 است. "مشاهده پرونده"اختیارات کارشناس نهایی 

 
 انیبازگرد -نهایی کارشناس صفحه از نمایی -91شکل 

 

 کارنه تیر درب خروج - 6-1
 

 درب خروج گمرک مهمترین نقطه کنترلی گمرک است که وظایف زیر را برعهده دارد:

 تایید اصالت پروانه گمرکی و اسناد مربوطه .8
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 تطبیق و تایید نوع کاالی بارگیری شده درب خروج با کاالی اظهار شده پروانه .9

 تایید تعداد کاالی بارگیری شده در وسیله نقلیه .6

 ایید درستی بیجک صادر شده برای وسیله نقلیهت .9

 مستهلک نمودن یک پروانه .8

 تایید ارزش و تعرفه پروانه .1

 تعیین و اخذ مابه التفاوت عوارض گمرکی .2

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

ایند. اهمیت انجام صحیح وظایف فوق الذکر را لغو نموده و به بررسی علت مغایرت اقدام می نم

 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 اقتصادی 

ان واقعی واردات، کشور است. با کنترل میزان ورود و خروج کاال در این نقطه می توان میز

 صادرات و ترانزیت را محاسبه نمود.

 مرحله زیر می باشد:دو شامل  کارنه تیرروند درب خروج 

 ارزیابی درب خروج کارنه تیر .8

 بیجک بین یا گارد خروجی .9

 کارنه تیرارزیابی درب خروج  -6-1-8

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

 (98)همانند شکل  "کارنه تیرارزیابی درب خروج "ابتدا اپراتور ارزیاب با وارد شدن به صفحه 

 با وارد کردن شماره سریال پروانه می بایست شماره پلمپ پروانه را وارد نماید.
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 "کارنهارزیابی درب خروج "صفحه  -98شکل 

 

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

مربوط نمایش داده می شود. ارزیاب درب خروج همانند  کارنه تیر یخودرواطالعات مربوط 

شماره پلمپ آن  "بشماره پلم" ، پس از رویت اطالعات و تطبیق آنها، در قسمت(99)شکل 

 نماید.را انتخاب می  "ارسال برای کارشناس"خودرو را وارد نموده و دکمه 

ردن اضافه ک"   در صورت داشتن بیش از یک پلمپ ارزیاب می تواند با استفاده از دکمه

 تعداد بیشتری پلمپ را وارد نماید. "پلمپ

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

 وارد نماید. "نظر
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 "رسال برای کارشناسا"و  "اضافه کردن پلمپ"صفحه  -99شکل 

 بیجک بین کارنه تیر -6-1-9

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

دیه دارای تایی های وسایل حامل می نماید. کارمند بیجک بین کنترل می نماید بیجکبیجک

 ارزیاب درب خروج، باشند.

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

 می نماید.

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

وارد می نماید. در صورتی که روند مربوطه به طور صحیح  (96)یا شماره خودرو را مانند شکل 

مبنی بر اجازه  (96)گی مانند شکل طی شده و خودرو اجازه خروج داشته باشد، پیغام سبز رن

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

 اجازه خروج را صادر می نماید.
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 و اجازه خروج خودرو "بیجک بین"صفحه  -96شکل 

 

 RFIDال بدیهی است در صورت وجود امکانات سخت افزاری در گمرک مربوطه و اتص

 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  (99)مناسب مانند شکل 

 ید.خروج خودروهای بدون مجوز جلوگیری نما

 
 و عدم اجازه خروج خودرو "بیجک بین"صفحه  -99شکل 
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 نکته مهم:

، اعالم وصول و کلیه مراحل در مقصد، منوط به انجام بیجک و کارنه ترانزیترویه در 

بین و ثبت اطالعات خروج خودرو می باشد. بدیهی است در صورت عدم ثبت اطالعات خروج 

ال نشده و رویه مقصد نیز با اشکال روبرو خواهد خودرو، اطالعات مربوط به آن به مقصد ارس

 شد.

 

 ثبت اعالم وصول دریافتی -6-9

 

بعد از وصول کاال به گمرک مقصد، عالوه بر اعالم وصول الکترونیکی نامه اعالم وصول به گمرک 

نمایی  (98)مبداء ارسال می گردد. این نامه در گمرک مبداء در سامانه ثبت می گردد. شکل 

 الم وصول کاغذی رسیده از گمرک مبداء نمایش داده شده است.از صفحه ثبت اع

 
 "گمرک کاغذی وصول اعالم ثبت" صفحه -98شکل 
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 کارنه مقصد .4

 

همان طور که می دانید کارنه مقصد دارای چهار مرحله می باشد، که در ذیل به تشریح آن 

 .می پردازیم

 

 مقصدتیر  کارنهصدور مجوز ورود  -9-8
 

توسط گمرک مبداء به صورت  شده کارنه های ارسال

الکترونیکی در اختیار گمرک مقصد قرار گرفته است. زمانی که 

به گمرک مقصد می رسد  کارنه تیر وسیله حامل مربوط به 

برای ورود و طی مراحل گمرکی نیاز به اجازه گمرک مقصد 

 دارد. 

ازه ورود وسائل این اختیار، اج  در واقع با تائید و صدور مجوز ورود توسط کارمند صاحب

حامل این پروانه و استفاده از منابع گمرکی صادر می گردد. در صورتی که زیر سامانه های 

کنترل هوشمند ورود و خروج، توزین و انبار از سامانه هوشمند ترانزیت در گمرک مقصد اجرا 

 شده باشد با صدور این مجوز اجازه خدمت رسانی به این پروانه داده خواهد شد. 

توجه به اهمیت مجوز ورود به گمرک، این مجوز در سطح دسترسی کارشناس گمرک با 

 تعریف گردیده است.  
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 به چه کسی این اختیار داده می شود؟؟سوال؟: 

ین اختیار به کارمندی در گمرک مقصد که در همان ابتدا پروانه ترانزیت صادره از گمرک مبداء را دریافت ا

 ل مربوط به این پروانه را صادر می نماید، داده می شود.نموده و اجازه ورود وسایل حام
 

کارشناس دارای این اختیار با ورود در سامانه در فهرست کاربری )سمت چپ صفحه( 

 را مشاهده خواهد نمود.  "اجازه ورود به پروانه مقصد"منوی 

 

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

رود اجازه و "م کارمند در لیست کارمندان در منو مدیریت کاربران اختیار مدیر سیستم با انتخاب نا

 را به کارمند تخصیص می دهد. "پروانه های ترانزیت مقصد

 

 به فهرست کاربر چه دسترسی "کارشناسی ترانزیت مقصد  "با تخصیص اختیار ؟سوال؟: 

 هایی اضافه می شود؟

، "اجازه ورود به پروانه مقصد")سمت چپ صفحه( منوهای  با تخصیص این اختیار به فهرست کاربر

 اضافه می گردد. "کارشناسی ترانزیت مقصد"و  "مدیریت مشخصات کاربری"

 

اجازه ورود به "نمایی از منو کاربر صدور مجوز می باشد. با کلیک بر روی  (91)شکل 

 (92)از این صفحه را در شکل صفحه مربوطه نمایش داده می شود. نمایی  "پروانه های مقصد

می توانید ببینید. در این صفحه با ورود شماره سریال رایانه ای پروانه مبداء به همراه کد گمرک 

 می شود.  مبداء اطالعات مربوط به اظهارنامه مربوطه نمایش داده 

 

 61811) بازرگانکه از مبداء کارنه تیر اطالعات مربوط به   61811-9211929به طور مثال 

است( صادر گردیده است، نمایش داده می شود. با کلیک بر روی لینک  بازرگانکد گمرک 
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 آمادهمجوز ورود صادر شده و امکان دسترسی ارزیاب به پروانه مربوطه  "ارسال جهت ارزیابی"

 می گردد. 

 

 

 
 مقصد پروانه به ورود اجازه صفحه از یینما -92شکل 

 

 

مجوز بارگیری جهت لغو این مجوز و جلوگیری از ورود وسائل باید توجه داشت بعد از صدور 

حامل پروانه می توان با ورود مجدد شماره سریال در قسمت اجازه ورود به پروانه های مقصد و 

 کلیک بر روی لینک بازگردانی مجوز ورود را لغو نمود.
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 گارد ورود-9-9
 

ایست فرایند گارد ورود به منظور انجام عملیات ورود حامل به محوطه گمرکی می ب

منظور کاربر گارد می بایست با ورود به سامانه گارد نسبت به ایجاد مجوز انجام شود. به این 

 ورود و ثبت ورود خودروی حامل کاالی ترانزیتی اقدام کند.

 (91)در ابتدا می بایست کاربر یک مجوز ورود ایجاد نماید. در این صفحه که در شکل 

نیم، کاربر با وارد کردن اطالعاتی همچون اطالعات وسیله نقلیه شامل آن را مشاهده می ک

 شماره پالک و نوع وسیله، اطالعات راننده و اطالعات پروانه ها را وارد نماید.

 

 "ورود مجوز جادیا" صفحه -91شکل 

 

ت می بایس در ادامه کاربر با انتخاب گزینه عملیات ورود و سپس انتخاب گارد ورود

(، پس از 92شماره پالک خودرو حامل را وارد کرده و با انتخاب گزینه نمایش اطالعات )شکل 

 بررسی شرایط حامل نسبت به اعطای مجوز ورود اقدام می کند. 
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 "ورود گارد" صفحه -92شکل 
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 "ورود گارد اطالعات شینما" صفحه -61شکل 
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 باسکول مقصد-9-6
 

 :توزین ورود 

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

و اطالعات  ام به درج شماره ماشین خودرو، اقد(68)مانند شکل  "توزین ورود"گزینه 

 درخواستی می نماییم.

 

 "ورود نیتوز" اطالعات ورود صفحه -68شکل 

 

طالعات مربوطه از سامانه گارد در صورت وجود سامانه گارد ورودی، با ورود شماره خودرو ، ا

 فراخوانی شده و در سیستم توزین ثبت می گردد.

، شماره ودرودر صورت عدم وجود سامانه گارد ، کاربر توزین می بایست بعد از ورود شماره خ

 مجوز بارگیری و همچنین کد ملی راننده را وارد نماید.

 (69می نماییم. )شکل پس از تکمیل تمامی مراحل گزینه ثبت توزین را انتخاب 
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 "ورود نیتوز" صفحه -69شکل 

 

در قسمت سبز رنگ پایین شکل فوق وزن دریافتی از دستگاه توزین بطور اتوماتیک 

 دریافت می گردد.

گزینه ثبت توزین، چاپ برگ توزین و توزین بعدی  6در قسمت پایین این صفحه ، 

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

 گزینه باال به شرح زیر است: 6توزین ورود به درستی انجام شود. تعاریف هریک از 

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

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

o  :بل اتوزین بعدی رفته و توزین بعدی ق هبا انتخاب این گزینه بتوزین بعدی

 انجام است.
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 :توزین خروج 

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

و اطالعات ، اقدام به درج شماره ماشین خودرو کرده (66)مانند شکل  "توزین خروج"گزینه 

 .مربوطه از سیستم فراخوانی می شود

 

 "خروج نیتوز" اطالعات ورود صفحه -66شکل 

 (69پس از تکمیل تمامی مراحل گزینه ثبت توزین را انتخاب می نماییم. )شکل 

 

 "خروج نیتوز" صفحه -69شکل 
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گزینه ثبت توزین، چاپ برگ توزین و توزین بعدی وجود  6در قسمت پایین این صفحه، 

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

 گزینه باال به شرح زیر است: 6ورود به درستی انجام شود. تعاریف هریک از 

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

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

o  :ن بعدی رفته و توزین بعدی فابل با انتخاب این گزینه به توزیتوزین بعدی

 انجام است.

 (68)پس از پایان عملیات توزین خروج می توان آن را به صورت کاغذی همچون شکل 

 چاپ کرد. 

، میزان توزین اول و ترانزیتدر این نسخه اطالعاتی همچون شماره پروانه، شماره مجوز 

باسکول که با کادر قرمز رنگ نشان  دوم، نام راننده، شماره وسیله نقلیه و همچنین شماره قبض

 داده شده است، قابل مشاهده است.
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 "خروج نیتوز" برگه چاپ صفحه -68شکل 
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 ارزیابی ترانزیت مقصد-9-9

 

وظیفه اصلی ارزیاب ترانزیت مقصد کنترل محموله وسیله حامل رسیده و تائید صحت 

ه ی محموله اقدام به کنترل پلمپ ها نمودو سالمت کاالی ترانزیتی است. ارزیاب با بازدید فیزیک

و تائید سالمت آنها و تطبیق کاال با کاالی پروانه را به 

می نماید. ارزیاب با ورود به         کارشناس اعالم 

سامانه در فهرست کاربری )سمت چپ صفحه( 

در  را مشاهده می نماید. این منوها "مشاهده پروانه"و  "ارزیابی ترانزیت مقصد"منوهای 

 نمایش داده شده اند. (61)شکل 

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

این اختیاار باه کارمنادی در گمارک مقصاد کاه وظیفاه کنتارل محمولاه رسایده و تائیاد آن را دارد 

   داده می شود.
 

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

رانزیت بارشمار ت"مدیریت کاربران اختیار  منویلیست کارمندان در  مدیر سیستم با انتخاب نام کارمند در

 را به کارمند تخصیص می دهد. "مقصد

 

صفحه مربوطه نمایش داده می شود. شکل  "ارزیابی ترانزیت مقصد"با کلیک بر روی 

 نمایی از صفحه ارزیابی ترانزیت مقصد را نشان می دهد.  (62)

 مقصد تیترانز یابیارز منو -61شکل 
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بااه فهرساات کاااربر چااه  "بارشاامار ترانزیاات مقصااد "بااا تخصاایص اختیااار ؟سااوال؟: 

 دسترسی هایی اضافه می شود؟

ارزیااابی ترانزیاات "باا تخصاایص ایان اختیااار باه فهرساات کااربر )ساامت چاپ صاافحه( منوهاای 

 اضافه می گردد. "مشاهده پروانه "و  "مقصد

 

طه وبا ورود شماره سریال مربوط به پروانه مورد نظر بهمراه کد گمرک مبدأ در فیلد مرب

اطالعات کلیه وسایل حاملی که از گمرک مبداء  "ارزیابی شماره سریال"و کلیک بر روی کلید 

 حرکت نموده اند و در گمرک مقصد توزین نموده باشند نمایش داده می شود. 

ارزیاب برای تائید محموله هر یک از وسائل حامل بایستی ابتدا پلمپ هر حامل را ثبت و سپس 

کلیک نماید. با کلیک بر روی این کلید وسیله حامل  "ل به کارشناسارسا"بر روی کلید 

ل حامل ارسال شده برای کارشناسی که در انتهای صفحه نمایش داده یمربوطه به لیست وسا

 می شود اضافه می گردد.

 مقصد کارنه و تیترانز یابیارز صفحه از یینما -62شکل 
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جهت ثبت شماره پلمپ رویت شده، پس از فراخوانی اطالعات بر روی گزینه نمایش 

 (61)شکل  قسمت پلمپ شماره آن را وارد نمایید.جزئیات کلیک نموده و در 

 

 "پلمپ ثبت" صفحه -61شکل 

 

همچنین ارزیاب امکان ثبت نظر خود را نیز با تایپ در فیلد مربوطه و کلیک بر روی 

خواهد داشت. نظر اضافه شده قابل رویت برای کارشناس خواهد بود.  "اضافه کردن نظر"کلید

حامل خاصی نیز در صورت وجود تعداد زیاد وسایل حامل  امکان جستجوی بیجک و یا وسیله

 یک پروانه وجود خواهد داشت.
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ارزیاب ترانزیت مقصد موظف است کلیه خودروهای ترانزیتی را در این قسمت تأیید نماید و در 

 صورت عدم تأیید ارزیاب مقصد ، مراحل بعدی فعال نشده و اعالم وصول نیز صورت نمی گیرد.

ارزیابی ترانزیت مقصد ، اطالعات مربوط به ورود خودرو به مبدأ و مرکز ارسال  همچنین بعد از

 قابل دریافت می باشد. "اعالم ورود"می گردد و در گزارش های مرکز به عنوان 

 یا تأیید تخلیه در انبار ثبت تالی-9-8

 

و  زیابدر ترانزیت داخلی یا ترانزیت به مقصد مناطق آزاد و ویژه، کاال پس از تأیید ار

فک پلمپ جهت تخلیه به انبار مراجعه می نماید. کاربر انبار موظف است پس از تخلیه نسبت 

 به صدور تأیید تخلیه در سامانه انبارها اقدام نماید.

و سپس گزینه  "ورود کاال"در این قسمت با ورود به سامانه انبارها، با ورود به گزینه 

خودرو و یا شماره قبض باسکول اقدام به ثبت تالی ، با وارد کردن شماره پالک "ثبت تالی"

 (62مورد نظر می شود. )شکل 

 

 "یتال ثبت" صفحه -62شکل 
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در این مرحله اطالعات تخلیه بر مبنای اطالعات ارسالی از مبدأ جهت هر خودرو و توزین 

تخلیه  عدادانجام شده در مقصد تکمیل می گردد. کاربر سامانه پس از ورود شماره تالی و تأیید ت

گزینه ثبت اطالعات و چاپ را انتخاب می  تأیید تخلیهبرای شده از کاالهای پروانه ترانزیتی، 

 (91شکل )کاالی مورد نظر ثبت می شود.  ورودو  نماید

 
 "یتال اطالعات ثبت" صفحه -91شکل 

 

 همچنین در صورت مغایرت و دیگر موارد مغایرت در قسمت توضیحات درج  می گردد.

 شکلت مورد نظر قابل چاپ خواهند بود. )انتخاب گزینه ثبت اطالعات و چاپ اطالعابا 

98) 
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 "یتال اطالعات ثبت" چاپ صفحه -98شکل 

 

 :ویرایش یا حذف تالی 

یرایش و"در این قسمت به منظور ویرایش یا حذف تالی می بایست با ورود به زیر گزینه 

فیلتر های جستجوی مورد نظر می توان به  ، به منظور جستجو با وارد کردن"یا حذف تالی

 (99ویرایش یا حذف تالی مورد نظر قدام کرد. )شکل 
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 "یتال حذف ای شیرایو" صفحه -99شکل 

 

 

 کارشناسی ترانزیت مقصد-9-1

 

کارشناس ترانزیت مقصد اقدام به جمع بندی عملکرد 

ارزیاب بر روی یک پرونده می نماید. کارشناس ترانزیت مقصد 

کارشناسی ترانزیت "سامانه هوشمند دارای اختیارات  در

می باشد که در  "مدیریت مشخصات کاربری "و  "مقصد

فهرست کاربر )سمت چپ صفحه( قابل دسترسی است. شکل 

 نمایی از این منو را نشان می دهد. (96)

 

 
 

  یکارشناس منو -96شکل 

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

د کااه وظیفااه جمااع بناادی عملکاارد ارزیاااب پروانااه را ایاان اختیااار بااه کارمناادی در گماارک مقصاا

 داشته و تائید اسنادی و نهایی کردن آن را دارد، داده می شود.

 

کارشناس مربوطه با ورود شماره مجوز همراه با کد گمرک اطالعات وسائل حاملی که 

 مورد ارزیابی قرار گرفته اند را مشاهده می نماید. 

 

 

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

ترانزیت  کارشناسی "مدیر سیستم با انتخاب نام کارمند در لیست کارمندان در منو مدیریت کاربران اختیار

 را به کارمند تخصیص می دهد.  "مقصد

وسیله حامل مربوطه را تائید می نماید. نقطه  "تائید"کارشناس با کلیک بر روی کلید 

در خصوص هر یک از وسایل حامل برای کارشناس قابل رویت نظرات ثبت شده توسط ارزیاب 

است. هم چنین کارشناس می تواند نقطه نظرات خود را در فیلد مربوطه وارد و با کلیک بر 

ثبت نماید. در صورت اتصال سامانه به زیرسامانه های سامانه  "اضافه کردن نظر"روی کلید 

 بل مشاهده خواهد بود. هوشمند هشدارهای سیستمی نیز برای کارشناس قا

 

بااه فهرساات کاااربر چااه  "کارشناساای ترانزیاات مقصااد "بااا تخصاایص اختیااار ؟سااوال؟: 

 دسترسی هائی اضافه می شود؟

کارشناساای "بااا تخصاایص ایاان اختیااار بااه فهرساات کاااربر )ساامت چااپ صاافحه( منوهااای 

 اضافه می گردد. "مشاهده پروانه "و  "ترانزیت مقصد
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ه توسط زیر سامانه توزین در مقصد با وزن خوانده شده به طور مثال وزن خوانده شد

توسط زیرسامانه هوشمند در مبداء به طور سیستمی تقاطع گیری شده و در صورت مشاهده 

اختالف گزارش آن تحت عنوان هشدار در کنار وسیله حمل مربوطه در صفحه کارشناسی به 

 کارشناس ارائه می گردد. 

رهایی تحت عنوان وزن مبداء و مقصد را برای وسیله حمل هشدا (99)به طور مثال در شکل 

 می توان مشاهده نمود.  82ایران  896ع 61

 

 مقصد تیترانز یکارشناس صفحه از یینما -99شکل 
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 تأیید نهایی و اعالم وصول -9-2

 

بعد از تائید کارشناس مربوطه اعالم وصول محموله هر 

می باشد و این کارمند  وسیله حمل قابل اعالم وصول به مبداء

 صاحب این اختیار توانائی اعالم وصول را خواهد داشت. 

  
 

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

این اختیار باه کارمنادی در گمارک مقصاد کاه وظیفاه اعاالم وصاول باه گمارک مباداء را دارد 

 داده می شود.

 

ند مربوطه در سامانه هوشمند نمایش داده شده است کارم (98)همان طور که در شکل 

مشاهده  "و  "اعالم وصول ترانزیت مقصد "در فهرست کاربر )سمت چپ صفحه( به منوهای

فحه ص "تائید نهائی اعالم وصول به مبداء "دسترسی خواهد داشت. با کلیک بر روی  "پروانه

 مربوطه رویت خواهد شد.  

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

وصول  اعالم "و مدیریت کاربران اختیار در منمدیر سیستم با انتخاب نام کارمند در لیست کارمندان 

 را به کارمند تخصیص می دهد.  "ترانزیت مقصد

  

ل 
شک

98- 
نو

م
 

الم
اع

 
ول

وص
 

رون
کت

ال
کی

ی
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نمایش داده شده است در این صفحه با ورود شماره مجوز  (91)همانطور که در شکل 

 نمایش داده خواهد شد. مبداء به همراه کد گمرک، اطالعات پروانه را 

باه فهرسات کااربر چاه  "اعاالم وصاول ترانزیات مقصاد "با تخصایص اختیاار ؟سوال؟: 

 دسترسی هائی اضافه می شود؟

اعااالم وصااول  "چااپ صاافحه( منوهااای  بااا تخصاایص ایاان اختیااار بااه فهرساات کاااربر )ساامت

 اضافه می گردد. "مشاهده پروانه "و  "ترانزیت مقصد

 

اعالم وصول به مبداء ارسال خواهد شد. قابل توجه است  "تائید"با کلیک بر روی کلید 

نقطه نظرات اعالم شده توسط کلیه کارمندان برای کارشناس نهائی صادر کننده اعالم وصول 

 قابل رویت خواهد بود.

 

 مقصد تیترانز وصول اعالم صفحه از یینما -91شکل 
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 گارد خروج-9-1
 

 خروجمحوطه گمرکی می بایست فرایند گارد  ازحامل  خروجبه منظور انجام عملیات 

منظور کاربر گارد می بایست با ورود به سامانه گارد نسبت به انجام آن اقدام . به این انجام شود

 کند.

می            "گارد خروج"و سپس انتخاب  "عملیات ورودی"کاربر با انتخاب گزینه 

(، 92بایست شماره پالک خودرو حامل را وارد کرده و با انتخاب گزینه نمایش اطالعات )شکل 

اقدام             می کند. )شکل  "اعطای مجوز خروج"شرایط حامل نسبت به پس از بررسی 

91) 

 

 "خروج گارد" صفحه -92شکل 
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 "خروج گارد اطالعات شینما" صفحه -91شکل 
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 ات کارنه تیرگزارش .5

 

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

 دیگر می باشد. گمرک به گمرکات

 نحوه گزارش گیری از تعداد پروانه های صادر شده ترانزیتی -8-8

 

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

گمرک به گمرکات دیگر می باشد. در این قسمت می خواهیم نحوه گزارش گیری این آمار را 

 آموزش دهیم.

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

در ابتدا با وارد شدن کاربر به صفحه اصلی سامانه هوشمند ورود و خروج کاال، همانند شکل 

انتخاب شده و سپس زیر گزینه  "کارنه تیر گزارشات"در قسمت عناوین گزینه  (92)

 انتخاب می شود. "گزارش"

 

 "گزارش" نهیگز ریز و "گزارشات" نهیگز -92شکل 

 را انتخاب می کنیم. "کلی کارنهگزارش "، "گزارش"با ورود به گزینه 
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 "انتخاب گزارش یمنو"صفحه  -81شکل 

آمده است، قرار دارد که در این  (88)صفحه نوار ابزاری که در شکل  در قسمت پایین

 بخش به معرفی کاربردهای آن می پردازیم.

 
 زار گزارشنوار اب -88شکل 

 :نمودار 

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

 است.
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 :جدول نمودار 

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

 ت.عبوری در این بخش قابل دسترس اساطالعاتی شامل وزن، ارزش و تعداد پروانه های 

 :آمار کلی 

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

 :مشاهده نتایج 

 "مشاهده نتایج"صادر شده را در قسمت  عات جزء به جزء پروانه هایمی توان اطال

 مشاهده کرد.

 

 :خروجی ها  

یل با قابلیت چاپ در قسمت سل و فامی توان نتیجه به دست آمده را در قالب فایل اک

 مشاهده کرد. "خروجی ها"

به منظور تهیه گزارش تعداد پروانه های اعالم وصول شده از گمرک مقصد معلوم و به 

مت در قس  می بایست تفکیک نوع آن یعنی ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و کارنه تیر،

ترانزیت "و همچنین یکی از گزینه های  را وارد  "گمرک مقصد"نام  "فیلتر های جستجو"

الم اع"را انتخاب کنیم. همچنین با انتخاب گزینه  "کارنه تیر"و  "ترانزیت خارجی"، "داخلی
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ه دسترسی خواهیم یافت. سپس گزینه های توضیح داده به پروانه های اعالم وصول شد "وصول

 (89می کنیم. )شکل  انتخاب  شده در باال را به نسبت خواسته خود

 

 گزارش جامع ترانزیت "فیلتر های جستجو"بخش  -89شکل 
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گزینه های دیگری نیز  "قسمت فیلتر های جستجو"در  "اعالم وصول"در کنار گزینه 

 وجود دارد که به توضیح مختصر آن می پردازیم:

 :با انتخاب این گزینه تعداد پروانه هایی که در صف صدور مجوز  کارشناسی نهایی

 یری قرار دارند مشخص می شود.بارگ

 :با انتخاب این گزینه تعداد پروانه هایی که در مرحله درب خروج قرار دارند  درب خروج

 و مجوز بارگیری نیز دریافت کرده اند، مشخص می شود.

 :با انتخاب این گزینه تعداد پروانه هایی که اعالم وصول آن ها ثبت شده  اعالم وصول

 است مشخص می شود.

چه در قسمت گمرک مقصد نامی وارد نکنیم، تمامی پروانه های صادر شده از چنان

که تمامی پروانه های صادر شده  (86)گمرک مبدا به نمایش در خواهد آمد همچون شکل 

 گمرک مبدا را نشان می دهد.

 
 "جدول نمودار"صفحه  -86شکل 
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تجو وجود دارد قسمت های دیگری نیز به منظور جس "فیلتر های جستجو "در قسمت 

و  "صاحب کاال"، "شماره پروانه"، "تاریخ کوتاژ"( می توان از فیلتر هایی همچون 89)شکل 

 غیره جهت محدود کردن نتایج استفاده کرد. 
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 "فیلتر های جستجو"قسمت های مختلف  -89شکل 
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به عنوان مثال برای گمرک سرخس می خواهیم تعداد پروانه های ترانزیت خارجی که 

م وصول شده اند را مشاهده کنیم. با انجام فرایندهای گفته شده، نتیجه در شکل شماره اعال

 آمده است: (88)

 
 نمونه گزارش برای مقصد فرضی سرخس -88شکل 
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تعداد قلم "، "مجموع وزن به کیلوگرم"در نتایج به دست آمده همچنین می توان 

ادر شده به گمرک مقصد را مشاهده پروانه های ص "مجموع ارزش به دالر"و همچنین  "کاال

 کرد. 

این مقصد فرضی، اطالعات جزء به جزء پروانه های عبوری  "مشاهده نتیجه"در قسمت 

 قابل مشاهده است. (81)مانند شکل 

 
 برای مقصد فرضی سرخس "مشاهده نتیجه"گزینه  -81شکل 

 

اپی قابل جدول خروجی گزارش در قالب های فایل اکسل و چ "خروجی ها"در قسمت 

 قابل مشاهده است. (82)مشاهده است که در شکل 

 



 ) بخش کارنه تیر( راهنمای جامع کاربری سامانه هوشمند ترانزیت  | 29

 

 
 

 ی گزارش"خروجی ها"قسمت  -82شکل 
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گزارش پروانه های  عبوری ترانزیت و کارنه تیر مبدا )روش  -8-9

 سامانه هوشمند(

 

یکی از مهمترین آمار های قابل بررسی تعداد پروانه های عبوری اعالم وصول شده و یا 

ر می باشد. این آمار اگر چه در گذشته وجود نداشته است اعالم وصول نشده ترانزیت و کارنه تی

روزی از پروانه های عبوری ب اما در حال حاضر با سامانه هوشمند ورود و خروج کاال می توان آمار

 اعالم وصول شده و یا نشده به دست آورد که در جهت هرچه بهتر شدن ورود و خروج کاال راه

 گشاست.

های عبوری ترانزیت و کارنه تیر توسط کاربری که  گزارش مربوط به قسمت پروانه

دسترسی به گزارشات گمرک را داشته باشد می تواند مشاهده کرده و به گزارشات دسترسی 

 داشته باشد.

 

گزارش گیری از تعداد پروانه های عبوری اعالم وصول شده ترانزیت و 

 کارنه تیر
 

هوشمند ورود و خروج کاال، همانند  در ابتدا با وارد شدن کاربر به صفحه اصلی سامانه

انتخاب شده و سپس زیر گزینه  "ترانزیت مبدا گزارشات"در قسمت عناوین گزینه  21شکل 

 انتخاب می شود.  "گزارش"
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 "گزارش"و زیر گزینه  "ترانزیت مبدا گزارشات"گزینه  -21شکل 

 "زیت و کارنهگزارش ماشین های اعالم وصول شده تران"، "گزارش"با ورود به گزینه 

 (22را انتخاب می کنیم )شکل 

 
 "انتخاب گزارش"صفحه  -22شکل 
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آمده است، قرار دارد که در این  21صفحه نوار ابزاری که در شکل  در قسمت پایین

 بخش به معرفی کاربردهای آن می پردازیم.

 
 نوار ابزار گزارش -21شکل 
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 :نمودار 

ج در قالب نمودار ستونی جهت مقایسه تهیه شده به منظور نمایش نتای "نمودار"گزینه 

 است.

 :جدول نمودار 

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

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

 :آمار کلی 

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

 کرد.

 :مشاهده نتایج 

مشاهده "می توان اطالعات جزء به جزء پروانه های عبوری صادر شده را در قسمت 

 مشاهده کرد. "نتایج

 :خروجی ها 

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

 مشاهده کرد. "خروجی ها"

ر فیلت"،در قسمت "تعداد پروانه های عبوری اعالم وصول شده"به منظور تهیه گزارش 

یکی از گزینه  ،"گمرک مقصد"، با مشخص کردن نام گمرک مقصد در بخش "های جستجو

 (22را انتخاب می کنیم. )شکل  های توضیح داده شده را به نسبت خواسته خود
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 "فیلتر های جستجو"فحه تنظیمات در ص "گمرک مقصد"مشخص کردن نام  -22شکل 

 

ده ش         با این روش کلیه پروانه های عبوری که از گمرک مقصد مورد نظر اعالم وصول 

 اند قابل مشاهده خواهند بود.

  نامی وارد نشود، تمامی پروانه های عبوری که  "گمرک مقصد"چنانچه در قسمت

 د.تاکنون اعالم وصول شده اند به نمایش در خواهد آم

کاربرد تمامی قسمت های نمایش داده شده در صفحه همانند گزارش گیری پروانه های  توجه:

 ترانزیتی می باشد.

نشان می دهد که چه تعداد پروانه عبوری اعالم وصول شده  11به عنوان نمونه شکل 

د برابر با تعدا "مجموع تعداد کامیون های خارج شده"وجود دارد.  "بازرگان"در گمرک فرضی 

 پروانه های عبوری اعالم وصول شده می باشد.
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 نمایش تعداد پروانه های عبوری اعالم وصول شده در گمرک فرضی بازرگان -11شکل 

می توان به اطالعات جزیی پروانه های عبوری دسترسی  "مشاهده نتیجه"در قسمت 

 (18داشت. )شکل 
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 صول شدهگزارش ماشین های اعالم و "مشاهده نتیجه"بخش  -18شکل 

 

در قسمت مشاهده نتیجه، لیستی از پروانه های عبوری )کامیون( که از گمرک مقصد 

رنگی مشاهده  بروی هریک از این موارد دایره قرمزاعالم وصول شده اند به نمایش در می آید. رو

می شود )شکل باال( که با انتخاب آن توضیحات مربوط به این پروانه عبوری اعالم وصول شده، 

 (19)شکل  یش داده می شود.نما
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 گزارش پروانه های عبوری اعالم وصول شده "مشاهده نتایج"توضیحات مربوط به قسمت  -19شکل 

 

  انه پرو"می توان به تمامی  "گمرک مقصد"با انتخاب نام  "مشاهده نتایج"در بخش

 از آن گمرک دسترسی پیدا کرد.  "های عبوری اعالم وصول شده

نیز می توان به اطالعات تکمیلی قابل چاپ و یا در قالب فایل در قسمت خروجی ها 

 (16اکسل دسترسی داشت که خود از جهت پیگیری و مقایسه کارا می باشد. )شکل 
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 ی مربوط به پروانه های اعالم وصول شده ترانزیت و کارنه"خروجی ها"-16شکل 

 

ین های اعالم وصول تنها با انتخاب گزینه جستجو، تمامی ماش "خروجی ها"در قسمت 

ی فیلتر ها"شده قابل مشاهده است. این در حالی است که می توان با اعمال فیلتر در قسمت 

 به نتایج و خروجی های مورد نظر کاربر دست یافت. "جستجو

  پروانه "می توان به تمامی  "گمرک مقصد"با انتخاب نام  " خروجی ها "در بخش

گمرک دسترسی پیدا کرد. و از آن ها در از آن  "های عبوری اعالم وصول شده

 خروجی گرفت. "فایل آماده چاپ"و  "فایل اکسل"قالب 
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گزارش گیری از تعداد پروانه های عبوری اعالم وصول نشده ترانزیت و 

 کارنه تیر
 

 

در ابتدا با وارد شدن کاربر به صفحه اصلی سامانه هوشمند ورود و خروج کاال، همانند 

انتخاب شده و سپس زیر گزینه  "ترانزیت مبدا گزارشات"ناوین گزینه در قسمت ع 19شکل 

 انتخاب می شود. "گزارش"

 
 "گزارش"و زیر گزینه  "ترانزیت مبدا گزارشات"گزینه  -19شکل 

 

 "گزارش ماشین های اعالم وصول نشده ترانزیت و کارنه"، "گزارش"با ورود به گزینه 

 (18را انتخاب می کنیم )شکل 
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 "انتخاب گزارش"صفحه  -18شکل 

 

شده ترانزیت و شبیه گزارش ماشین های اعالم وصول  نحوه گزارش گیری این بخش کامال

 می باشد. کارنه
 


