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 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.

 

  



  58  |سبز و زرد ریمس یاظهارنامه ها

 

 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 
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 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 

  



  57  |ینیبازب رهیدفتر کوتاژ و دا

 

 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 
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 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

  



  98  |واردات کیالکترون یریدور مجوز بارگص

 

 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
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 ایجاد مجوز ورود خودرو در سامانه گارد -39شکل 
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  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 
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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
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 "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.
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 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. 
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 "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 

 

 

 




