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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 

. 

 

 



 جامع امور گمرکی ) بخش واردات(راهنمای جامع کاربری سامانه هوشمند   | 19

 

 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.

  



  15  |صفحه کیدر  عیاطالعات و وقا هیکل شیمشاهده پرونده، نما

 

 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 



  17  |اطالعات به صاحبان کاال و اظهارکننده شینما

 

 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 

 

  



 جامع امور گمرکی ) بخش واردات(راهنمای جامع کاربری سامانه هوشمند   | 11

 

 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.
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 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 

 




