
 

 

 

 واردات قطعیفرایند  کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
 قرمزمسیر 

) مجازيکارشناسی  -موجودوضعیت (  

-٥۰/۳-۰۰-IC-SH:  کد شناسایی  
۰۱ 

شروع

 کنندهاظهار 
به (ارسال اطالعات مربوط به مانیفست کاال توسط شرکت حمل کننده به گمرك قبل از شروع عملیات  حمل   -

 .)درحال حاضر صرفا درگمرکات دریایی فعال می باشد)(صورت الکترونیکی
 صدور قبض انبار به صورت الکترونیکی -

کاال جهت انجام اظهار الکترونیکی   صدور ترخیصیه سیستمی توسط شرکت حمل و نقل و اعالم به صاحب -
 .)درحال حاضر صرفا درگمرکات دریایی فعال می باشد(
مراجعه صاحب کاال به سامانه اظهار از راه دور ، انجام اظهار الکترونیکی ،اسکن اسناد و اخذ شماره ثبت یا  -

سریال 
 گمرکیارسال پیامک به صاحب کاال و تأیید ثبت اظهارنامه در سامانه جامع امور  -
انتخاب نحوه پرداخت حقوق ورودي متعلقه  -

گروه  روساي سرویس ارزیابی و کارشناسان    
رئیس سرویس از بین تمامی روساي سرویس گمرکات تعریف شده در سیستم تعیین می گردد :تعیین رئیس سرویس مجازي -
کارشناس از بین تمامی کارشناسان گمرکات تعریف شده در سیستم تعیین می گردد :تعیین کارشناس مجازي  -
 انتخاب ارزیاب توسط سیستم  -
  جامع امورگمرکیدرج گزارش ارزیابی در سامانه  -

 کارشناس
بررسی اسنادي -
نظارت بر تخصیص سیستمی مجوزهاي مورد نیاز  -

 توسط سازمان ذیربط و اعالم نظر به گمرك به صورت سیستمی ) در صورت نیاز ( نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال  -
نهایی کارشناسی  -
پرداخت حقوق ورودي  -
نهایی توسط مسئول سرویس تایید   کنترل و -
صدور پروانه الکترونیکی  -
ارسال پیامک به صاحب کاال  جهت اعالم  تأیید نهایی اظهارنامه در سامانه جامع امور گمرکی   -
 

پایان

تأیید بیجک بین   -
مراجعه به گارد خروج  -
 تأیید و خروج کاال از گمرك و صدور پروانه عبور -

الکترونیکی
 

 انبار
بارگیري و صدور بیجک الکترونیکی و مراجعه به  -

 باسکول خروج 

صدور مجوز کنترل سیستمی مجوزهاي مورد نیازو -
بارگیري توسط درب خروج 

کارشناسی  درب خروج -
دریافت اصل اسناد الك ومهر شده  -

مراجعه به گارد ورود   -
صدور مجوز ورود  -
ورود کامیون جهت بارگیري  -
باسکول ورود و توزین  -

 

 1*ارسال به بازبینی 

تمام اظهارنامه هاي مسیر سبز و :  1*

 اظهارنامه هاي حقیقی مسیرهاي زرد و قرمز

 .در این مرحله به بازبینی ارسال می گردد


