
شماره سریال:           ١٠٧٨٨٢٦٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٥٩٢٦٠١شماره:
١٤٠٠/١١/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۵۲/۱۴۳                                                                                                                                                                                           
ناظر/مدیرکل/مدیر محترم گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
 .       

      پیرو بخشنامه های شماره ٩٦/٥٦٣٨٩٠ مورخ ٩٦/٦/٨ ١٣، ٩٦/٧٧٢٠٥١ مورخ ٩٦/٧/٢٥ ١٣، ٩٦/١٢٧٩٤٧٥ 
مورخ١٣٩٦/١١/١٧ ، ٩٧/٣٤٣٢٣٩ مورخ ١٣٩٧/٣/٢٨، ٩٧/٧٧٣١٨٦ مورخ ١٣٩٧/٢/٣١، ٩٧/١٠٠٢٥٧١ مورخ ١٣٩٧/٨/٢٠ ، 
٩٧/١٢٩٥٠١٢ مورخ ١٣٩٧/١٠/٢٢ ، ٩٧/١٦١٦٨١٨ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٥ ، ٩٨/٦١٧٢٣٣ مورخ ١٣٩٨/٥/٩ ، ٩٨/١٥٩٣٨٩٣ مورخ 
١٣٩٨/١٢/١١، ٩٩/٥٠٠٠٨٠ مورخ ١٣٩٩/٥/٥ ، ٩٩/٥١٨٤٧٨ مورخ ١٣٩٩/٥/٨ ، ٩٩/٧٧٨٤٦٤ مورخ ١٣٩٩/٧/٥، ٩٩/٨٤٩٧٩٦ 
مورخ ١٣٩٩/٧/١٩ ، ٩٩/٩٥٤٥٢٠ مورخ ١٣٩٩/٨/١٢، ٩٩/١٥٧١٢١٨ مورخ ١٣٩٩/١٢/١٧ ، ١٤٠٠/٢٥٤٧٤٧ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٨ ، 
١٤٠٠/٤٨٠٦٥٧ مورخ ١٤٠٠/٤/١٢  ضمن تاکید بر رعایت مفاد بخشنامه های فوق االشاره ،در خصوص فرآیند بررسی و 
پیگیری پرونده های بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص ودر راستای ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی ها وهمچنین  

جلوگیری از انجام مکاتبات زائد، خواهشمند است دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام گردد:
با توجه به نقش نظارت و کنترلی رسیدگی های پس از ترخیص و  بخشنامه های ١٢٩٠١٢ مورخ ١٣٩٧/١٠/٢٢-  ٩٦٥٣٠٠٥  -١
مورخ ١٤٠٠/٤/١٤، ٩٥٤٥٢٠ مورخ ١٣٩٩/٨/١٢ ، ١٠٠٢٥٧١ مورخ ١٣٩٧/٨/٢٠ ، مدیران گمرکات مکلفند ضمن بررسی 
آسیب شناسی و اخذ نتایج رسیدگی های بازبینی و حسابرسی ، اقدامات پیشگیرانه الزم جهت جلوگیری از بروز تخلفات 

احتمالی را به عمل آورده و ضمن تصحیح فرآیند نادرست ، نتایج آن را به صورت ماهیانه به این معاونت  ارسال دارند.
در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض صاحبان کاال در مهلت های تعیین شده در ماده ١٤٤ قانون امور گمرکی و سایر  -٢
مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود،به قید فوریت عملیات اجرایی وصول مطالبات موضوع مواد ٧و٨ 

قانون امور گمرکی  شروع گردد.
وفق بخشنامه های صدراالشاره، پرونده اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول با در نظر داشتن ضوابط مندرج درماده ١٤٣ قانون  -٣
امور گمرکی به ویژه از حیث کشف اسناد خالف واقع و عدم شمولیت قاچاق کاال همراه با گزارش های مستند در قالب 

فرمت منضم به بخشنامه های مارالذکر جهت سایر اقدامات قانونی به دفتر بازبینی و حسابرسی ارسال گردد.
بدیهی است موارد مرتبط با قاچاق ، جعل و استفاده از سند مجعول مطابق قوانین و مقررات مربوطه، از طریق دفاتر ستادی 

ذیمدخل و عنداللزوم مراجع  ذیصالح رسیدگی کننده اقدام الزم معمول و پیگیری شوند. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ١٠٧٨٨٢٦٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٥٩٢٦٠١شماره:
١٤٠٠/١١/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

باتوجه به تکالیف مندرج در  بخش یازدهم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن، مدیران گمرکات اجرایی موظفند  -٤
ضمن برنامه ریزی، نظارت و کنترل عملکرد واحد بازبینی ، وظایف قانونی در ارتباط با رسیدگی به اظهارنامه ها ، ابالغ 
مطالبه نامه ها، پیگیری پرونده ها تاحصول نتیجه نهایی و سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات به عهده کارکنان 
واحد بازبینی و حسابرسی گمرک است را انجام داده و درصورت عدم انجام وظایف قانونی مرتبط و یا کوتاهی در انجام 

وظایف ،اقدام قانونی الزم در ارتباط با اشخاص متخلف صورت پذیرد .
نظربه اینکه براساس ماده ١٣٣ قانون امور گمرکی، بازبینی اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کاال، «قبل  -٥
از شمول مرور زمان» جزء وظایف قانونی گمرک بوده و «نقض قوانین و مقررات مربوطه» و «کم کاری یا سهل انگاری 
در انجام وظایف محول شده» حسب بندهای ٢ و ١٤ ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، از مصادیق تخلف محسوب 
ودر صورتی که موضوعِ عدم اقدام ظرف مهلت مقرر قانونی نیز منجر به تضییع حقوق دولت شود؛ اقدام وفق مواد ١ و ١٣ 

قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ، مورد تأکید میباشد. 
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده باالترین مقام گمرکات اجرایی خواهد بود.

  



شماره سریال:           ١٠٦٢١۹٤٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤١٠٠٦٧شماره:
١٤٠٠/١٠/١٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه های گمرکات اجرائی
ناظرین، مدیران کل، مدیران و روسای گمرکات اجرائی

با سالم و احترام،

     پیرو بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه شماره ١٤٠٠/٤٨٠٦٥٧ مورخ ١٤٠٠/٠٤/١٢ با توجه به اینکه نقش نظارت 
وکنترلی مدیران برای انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی 
آن، اهمیت زیادی دارد و نظارت بر انجام صحیح تشریفات گمرکی از وظایف مستقیم مدیر گمرک ( ناظر گمرکات ، 
مدیرکل ، مدیر و رئیس گمرک ) است و بازبینی و حسابرسی به عنوان یکی از بخشهای نظارتی مستقیماً زیر نظر مدیرگمرک 
می باشد. بنابراین الزم است ناظرین ، مدیران کل و مدیران هر استان و یا گمرک اجرائی عالوه بر رعایت بخشنامه های 
مربوطه، موارد زیر را نیز مورد توجه قرار داده و مستقیماً درنظارت وکنترل تشریفات گمرکی بخصوص بعد از ترخیص کاال در 

جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت، برنامه ریزی واقدامات الزم را انجام دهند.
١) الزمست بمنظور نظارت برعملکرد کارشناسان ، بصورت ماهیانه عملکرد کیفی وکمی کارشناسان وسایر پرسنل شاغل 
درواحد بازبینی کنترل و نقاط ضعف و قوت عملکردی این بخش احصاء وآسیب های احتمالی موجود رفع تا ازطریق توسعه 
نظارت وکنترل درتشریفات گمرکی عملکرد زیر مجموعه بهینه شود . همچنین سوابق برگزاری جلسات ونتایج مربوطه برای 

استفاده در مطالعات آسیب شناسی و بررسی عملکرد گمرکات در پایان هر ماه به این دفتر ارسال گردد.
٢)الزمست مطالبه نامه ها با رعایت مواد قانونی از جمله مفاد ماده ١۳٧ ق.ا.گ  وبخصوص تبصره(٢) آن  صادر شده  ودالیل 

ومستندات صدور مطالبه نامه ومبلغ آن بطور صحیح درج گردد. 
۳)درمواردیکه رسیدگی به اظهارنامه ها منجر به صدور اخطار قطع مرور زمان می شود، الزمست بالفاصله پس از صدور 
اقدامات تکمیلی الزم برای حصول نتیجه نهایی و عندالزوم صدور مطالبه نامه کسر دریافتی انجام تا از اطاله رسیدگی ها و نیز 

عدم پیگیری پرونده ها جلوگیری شود. 
ضمنا عالوه بر موارد پیشگفت و ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه ، در خصوص رصد فعالیتهای مرتبط با بخش بازبینی و 
حسابرسی بمنظور انجام بهینه تکالیف و جلوگیری از تاخیر در انجام وظایف محوله ، بدینوسیله در راستای انجام وظایف قانونی 

موارد زیر مجددا تاکید می گردد:

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ١٠٦٢١۹٤٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤١٠٠٦٧شماره:
١٤٠٠/١٠/١٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

- نظارت بر عملکرد کمی کارشناسان بازبینی. 
- نظارت بر عملکرد مامورین ابالغ از نظر ابالغ بموقع ابالغیه ها.

- نظارت بر عملکرد کیفی کرشناسان بازبینی از طریق کنترل کارتابل آنها.
نظارت بر بازبینی اظهارنامه های ابطالی.

جلوگیری از رسوب اظهارنامهددر کارتابل کارشناسان.
نظارت بر پیگیری پرونده های متشکله تا حصول نتیجه.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده باالترین مقام و نیز مسئول بازبینی ان گمرک خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی ونظارت جهت استحضار.

 ٢- کارشناسان دفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطالع و اقدام الزم



شماره سریال:           ۹٤١١٥٤٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٢٥٤٧٤٧شماره:
١٤٠٠/٠٢/٢٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۵۲/۱۰۲/ ۱۱
ناظرمحترم /مدیرکل محترم/مدیر  محترم  گمرکات اجرائی 

با سالم و احترام،
     پیرو بخشنامه شماره ۹۹/١٥٧١٢١٨ مورخ ۹۹/١٢/١٧  با توجه به اینکه از تاریخ ۹۹/١٢/١٧ بازبینی اسناد و اظهار نامه های 
گمرکات از طریق سامانه و در همان گمرک محل تنظیم اظهار نامه (گمرک ارزیابی)انجام می گیرد، لیکن مشاهده می شود 

تعداد پرسنل بکار گرفته شده در واحد های بازبینی با تعداد اسناد  واظهارنامه تناسبی ندارد.
بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید :

به نسبت تعداد پستهای سازمانی نسبت به بکارگیری کارکنان در واحد بازبینی اقدام نمایید.  -۱
در صورت لزوم عالوه بر بند ١ نسبت به افزایش پرسنل واحد بازبینی به صورت دستور خدمت تا به روز رسانی امور معوقه   -۲

اقدام نمایند.
  ضمناًعالوه بر موارد پیشگفت و ضمن تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه های منتهی به بخشنامه فوق الذکر ، در خصوص رصد 
فعالیت های مرتبط با بخش بازبینی و حسابرسی  بمنظور انجام بهینه تکالیف و جلوگیری از تاخیر در انجام وظایف محوله ، 
بدینوسیله در راستای انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی آن موارد زیر مجدداً 

تاکید می گردد:
نظارت بر عملکرد کمی کارشناسان بازبینی از نظر تعداد اظهارنامه های بازبینی شده . -

نظارت برعملکرد مامورین ابالغ از نظر ابالغ بموقع ابالغیه ها . -
نظارت بر عملکرد کیفی کارشناسان بازبینی از  طریق کنترل  کارتابل آنها.  -

- نظارت بر مرخصی کارشناسان بازبینی و مأمورین ابالغ .
نظارت بر بازبینی اظهارنامه های ابطالی . -

جلوگیری از رسوب اظهارنامه در کارتابل کارشناسان.  -
نظارت بر پیگیری پرونده های متشکله تاحصول نتیجه . -

بررسی مداوم کارتابل مسئولین بازبینی و مدیران مربوطه و انجام اقدامات تکمیلی اظهار نامه های اختالفی  -
پیگیری مداوم بازبینی اسناد صادره آن گمرک که در سایر گمرکات بازبینی شده و یا مراحل اجرائی بازبینی در حال انجام  -

است .

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ۹٤١١٥٤٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٢٥٤٧٤٧شماره:
١٤٠٠/٠٢/٢٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

پرونده های موضوع ماده ١٤۳ قانون امور گمرکی وفق بخشنامه های  صادره (شماره ١۶١۶٨١٨ مورخ ۹٧/١٢/٢٥ و شماره  -
٥٠٠٠٨٠ مورخ ۹۹/٥/٥ ) و بر اساس شیوه رسیدگی اعالمی بررسی و گزارشهای اولیه و تکمیلی  تهیه وبرای طی مراحل 
قانونی به این دفتر ارسال تا توسط گروه حسابرسی پس از ترخیص  بررسی ها و اقدامات قانونی تکمیلی صورت پذیرد. 

     ضمناً عالوه بر موارد پیشگفت الزمست اقدامات نظارتی و کنترلی درخصوص سامانه بازبینی را نیز به شرح زیر انجام دهند:
مدیران و مسئولین بازبینی ضمن نظارت بر کارتابل کارشناسان بازبینی از لحاظ تعداد اظهارنامه ها ،  کیفیت رسیدگی ،  -
رعایت موارد قانونی ، جلوگیری از انباشت اظهارنامه ها و پیگیری پرونده های متشکله اقدام ونسبت به انجام تشریفات 

بازبینی به نحو مطلوب دقت الزم را معمول دارند . 
با توجه به اعالم مکرر در بخشنامه ها ی قبلی الزم است جلسات ماهانه (حداقل) جهت بررسی وضعیت نظارت و کنترل  -

بازبینی و حسابرسی و رعایت موارد پیشگفت وآسیب شناسی عملکردی در گمرکات برگزار گردد.
      نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 - جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.



شماره سریال:           ۹٦٥۳٠٠٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٤٨٠٦٥٧شماره:
١٤٠٠/٠٤/١٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه های گمرکات اجرائی
ناظرین، مدیران کل، مدیران و روسای گمرکات اجرائی

با سالم و احترام،

     پیرو بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه شماره ١٤٠٠/٢٥٤٧٤٧ مورخ ١٤٠٠/٠٢/٢٨ با توجه به اینکه نقش نظارت 
وکنترلی مدیران برای انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی 
آن، اهمیت زیادی دارد و نظارت بر انجام صحیح تشریفات گمرکی از وظایف مستقیم مدیر گمرک ( ناظر گمرکات ، 
مدیرکل ، و یا  مدیر و رئیس گمرک ) است و بازبینی و حسابرسی به عنوان یکی از بخشهای نظارتی مستقیماً زیر نظر 
مدیرگمرک می باشد. بنابراین الزم است ناظرین ، مدیران کل و مدیران هر استان و یا گمرک اجرائی  عالوه بر رعایت 
بخشنامه های مربوطه، موارد زیر را نیز مورد توجه قرار داده و مستقیماً درنظارت وکنترل تشریفات گمرکی بخصوص بعد از 

ترخیص کاال در جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت، برنامه ریزی واقدامات الزم را انجام دهند.
١)با توجه به اینکه طبق درخواست گمرکات انجام فرآیند بازبینی ، توسط کارشناسان همان گمرک انجام می شود لذا الزم 
است بمنظور جلو گیری از انباشت اظهارنامه ها واسناد درکارتابل کارشناسان ومسئولین بازبینی در سامانه ،و 
جلوگیری از تطویل رسیدگی در انجام فرآیند بازبینی ونیز جلو گیری از شمول مرور زمان موضوع ماده ١۳٥ ق ا گ، ضمن 
بکار گیری کارشناسان بازبینی و حسابرسی حداقل به تعداد پست های سازمانی مصوب هر گمرک درواحد 
بازبینی و حسابرسی، در صورت نیاز تعداد بیشتری از کارشناسان از محل سایر پستها برای نظارت و کنترل بهتر به کارگیری 

نمایند. 
٢)الزمست بمنظور نظارت برعملکرد کارشناسان ، بصورت ماهیانه عملکرد کیفی وکمی کارشناسان وسایر پرسنل 
شاغل درواحد بازبینی کنترل و نقاط ضعف و قوت عملکردی این بخش احصاء وآسیب های احتمالی موجود رفع تا ازطریق 
توسعه نظارت وکنترل درتشریفات گمرکی عملکرد زیر مجموعه بهینه شود . ضمناً الزم است سوابق برگزاری جلسات ونتایج 

مربوطه برای استفاده در مطالعات آسیب شناسی و بررسی عملکرد گمرکات به این دفتر ارسال گردد.
۳)الزمست مطالبه نامه ها با رعایت مواد قانونی از جمله مفاد ماده ١۳٧ ق.ا.گ  وبخصوص تبصره(٢) آن  صادر شده  ودالیل 

ومستندات صدور مطالبه نامه ومبلغ آن بطور صحیح درج گردد. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ۹٦٥۳٠٠٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٤٨٠٦٥٧شماره:
١٤٠٠/٠٤/١٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

٤)درمواردیکه رسیدگی به اظهارنامه ها منجر به صدور اخطار قطع مرور زمان می شود، الزمست بالفاصله پس از صدور 
اقدامات تکمیلی الزم برای حصول نتیجه نهایی و عندالزوم صدور مطالبه نامه کسر دریافتی انجام تا از اطاله رسیدگی ها و نیز 

عدم پیگیری پرونده ها جلوگیری شود. 
٥) با توجه به انجام امور بازبینی در گمرکات اجرائی مرتبط  چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی  جهت بهبود عملکرد جریان بازبینی و 
حسابرسی و بخصوص پس از انجام بازبینی توسط کارشناسان گمرک اجرائی دارندبه طور مشخص و ترجیحا همراه با راهکار 

پیشنهادی ، اعالم نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده باالترین مقام و نیز مسئول بازبینی ان گمرک خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی ونظارت جهت استحضار.

 ٢- کارشناسان دفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطالع و اقدام الزم



شماره سریال:           ۲٨۷۲٨١٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٦/٥٦٣٨٩٠
١٣٩٦/٠٦/٠٨

دارد

۵۲/۱۰۲/۱۱
گمركات اجرايی

با سالم و احترام،
    باعنایت به راه اندازی سامانه بازبینی درکلیه گمرکات کشور و ضرورت استفاده بهینه از قابلیت های این سامانه ضمن تاکید بر 

رعایت موارد ذیل ، به پیوست فایل آموزشی سامانه مزبور ارسال می گردد . خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا کلیه 
همکاران محترم نسبت به مطالعه و بهره برداری از آن اقدام الزم معمول و در صورت هرگونه پیشنهاد اصالحی مراتب را به این 

دفتر جهت بررسی اعالم نمایند .
١ -  چون در نظراست بازبینی به صورت متمرکز تا پایان شهریور ماه عملیاتی گردد ، لذا تأکید می گردد در اسرع وقت تشریفات 

اظهارنامه های موجود در کارتابل کارشناسان انجام و نسبت به بروزرسانی اظهارنامه ها اقدام الزم معمول گردد . 
۲ - مسئولین بازبینی گمرکات کشور موظفند بصورت روزانه گزارش عملکرد گمرکات زیر مجموعه خود را از سامانه های در 
دسترس از جمله CUSTOMS و MIS اخذ و نسبت به انطباق آن با اظهارنامه های ورودی به سامانه بازبینی اقدام و در صورت 

مغایرت ضمن بررسی و اقدام ( در صورت امکان )  ، نتیجه را به این دفتر اعالم نمایند  .
٣ - باتوجه به اینکه مسئولین بازبینی دسترسی به اظهارنامه های گمرکات تابعه را دارند ، لذا  موظفند نسبت به کنترل ورود 

اظهارنامه های گمرکات زیر مجموعه خود به سامانه بازبینی اقدام و درصورت عدم ورود اظهارنامه ای ضمن اقدام الزم  جهت 
ورود آن ، مراتب به همراه سریال اظهارنامه  جهت بررسی به این دفتر نیز اعالم شود.

۴ - مسئولین بازبینی گمرکات  مراکز استان  موظفند نسبت به انتخاب و بررسی درصدی از اظهارنامه های گمرکات زیر مجموعه 
بر اساس شاخص های مدیریت ریسک  ، نوع کاالو  ...اقدام نمایند.

٥ -  با توجه به اینکه تاریخ پروانه در سامانه در مقابل هر سریال درج گردیده ، لذا بر اساس تاریخ پروانه و قبل از شمول مرور 
زمان نسبت به بازبینی اظهارنامه اقدام الزم معمول گردد .بدیهی است در صورت شمول مرور زمان عالوه بر کارشناس ، مسئولیت 

متوجه مسئول بازبینی و مدیرگمرک مربوطه نیز  خواهد بود.
٦- بازبینی اظهارنامه های ابطالی با رعایت  قوانین ومقررات مربوطه از جمله ماده ۴٦ ق . ا.  گ  واعالم نظر در خصوص شمول 

یا عدم شمول قاچاق و یا مابه التفاوت حقوق ورودی در سامانه انجام گیرد .

اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال



شماره سریال:           ۲٨۷۲٨١٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٦/٥٦٣٨٩٠
١٣٩٦/٠٦/٠٨

دارد

۷-  با توجه به قابلیت گزارشگیری متنوع در سامانه ، مسئولین بازبینی ضمن اخذ گزارشات الزم عملکرد کارشناسان و زمان 
انجام تشریفات بازبینی را به طور مستمر کنترل و پیگیری نمایند.

٨- صدور کسردریافتی براساس قابلیتهای سامانه بازبینی و از طریق فرم صدور کسردریافتی و صدور شناسه پرداخت انجام گیرد .
۹– مطالبه نامه کسردریافتی   عالوه برصاحب کاال به وکیل یا نماینده صاحب کاال نیز  بطور همزمان ابالغ گردد .

۱۰– امکان بازبینی اظهارنامه های گمرکات تابعه توسط واحد بازبینی مراکز استان قبل و یا همزمان با گمرک مربوطه فراهم 

گردیده است .
١١ – با توجه به اینکه امکان رؤیت اظهارنامه ها بر اساس رویه در سامانه فراهم گردیده است ، لذا همکاران می توانند بر اساس 

اولویت نسبت به مورد اقدام الزم معمول دارند.
١۲ – امکان بررسی مجدد اظهارنامه های اختالفی گمرکات تابعه (که برای آن ها کسر دریافتی صادر شده است ) برای 

بازبینی های مراکز استان فراهم گردیده تا در صورت افزایش مابه التفاوت نسبت به مورد اقدام نمایند.
١٣ -  در صورت لزوم و ضرورت جابجایی کارشناسان بازبینی الزم است قبل از صدور دستور خدمت اداری ، کارشناس مربوطه  

نسبت به انجام تشریفات اظهارنامه های موجود درکارتابل خود اقدام نماید . برای این منظور بایستی وضعیت کارشناس مربوطه 
در سامانه در حالت مرخصی قرار گرفته تا ضمن جلوگیری از تخصیص اظهارنامه های جدید امکان بررسی اظهارنامه های قبلی 

برای وی فراهم گردد .
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بعهده باالترین مقام و مسئولین بازبینی آن گمرک  خواهد بود .
 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای مقدسی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.

 ۲- جناب آقای پورسیف مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار.
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 مقدمه 

 

ت آن بر و پیچیده تر شدن محیط کاری و تاثیرا 21تاب تجارت بین المللی در آغاز قرن شسریع و پر رشد

ین امر ااقتصاد جهانی موجب گردیده تا بحث ساماندهی شبکه تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

اجرا درتجارت  ردسازمان های منطقه ای و بین المللی را برآن داشته که برای تسهیل و روان سازی رویه های مو

ی بیش از هر موثر گمرکات در چرخه تجارت بین الملل زیادی قائل شوند . در این میان نقشبین المل اهمیت 

کشورها از  زمان دیگری مشخص شده است . ارائه تسهیالت الزم , همزمان با انجام کنترل های مبادی ورودی

 اندهی تجارت جمله نکات حائز اهمیتی است که در کلیه برنامه های سام

 بین الملل به نقش گمرک پرداخته است .

جود راهبردی وضرورت  یایی فرآیندهای مرتبط با این امرزیاد محیط تجاری و پو رپیچیدگی و تغییرات بسیا   

یده ومتغیر هوشمند درهدایت این مجموعه را به دنبال خواهد داشت . شناخت کافی و به موقع این محیط پیچ

تا  سبب شد بررسی,کنترل ونظارت بر فرایند تشریفات گمرکی دی الزم در گمرکات کشور برایایجاد توانمن و

 ماید .نگمرک جمهوری اسالمی ایران در نگرشی همه جانبه نسبت به بازنگری در وضعیت موجود خوداقدام 

اجرا و به , گمرک ایران با بهره گیری مؤثر از فناوری های نوین بومی و شرکت های دانش بنیان بنابراین

ازمانی کارگیری گمرک الکترونیک راهمراه با مهندسی مجدد فرایندهای سنتی , متناسب نمودن ساختار س

ب و کار , ود و تسهیل فضای کسوه های نوین مدیریتی به منظور بهبگمرک بر مبنای این تحوالت واعمال شی

 .اده استددر دستور کار خود قرار  ورکاهش موانع تجاری و گمرکی وافزایش شفافیت نظام تجارت خارجی کش

ستای اهداف فوق در را ررسی و رسیدگی صرف به اظهارنامه ها فراتر رفته و از آنجا که نقش واحد بازبینی از ب

آسیب ها و  رایند انجام تشریفات گمرکی و عملکرد گمرکات , شناساییبه منظور اعمال نظارت مطلوب بر ف و

هت رفع مشکالت جبازخورد و انعکاس ایرادات و مشکالت  به همراه راهکار و پیشنهاد ارائه  ,چالش های موجود 

تا عالوه  کی طراحیو .....سامانه بازبینی بعنوان بخشی از سامانه جامع امور گمراز تخلفات احتمالی  وپیشگیری

, ارسال به کارتابل  به نامهبر انجام  کلیه عملیات و تشریفات بازبینی از جمله رسیدگی به اظهارنامه, صدور مطال

قانون   8و  7اده صاحب کاال , وصول  اعتراضیه , مکاتبه با دفاتر ستادی و کمیسیون  , ختم پرونده و اعمال م

 : با اخذ گزارشهای متنوع از قبیل بصورت متمرکز در این سامانه  امور گمرکی و .... 

 تعداد اظهارنامه های ورودی هرگمرک-



  

IASA_bzb_RPT_1002 

 

6  

 امه های تخصیص داده شده به هر کارشناس تعداد اظهارن  -

 عداد اظهارنامه های اختالفی و بدون مشکل بر اساس کارشناس, صاحب کاال , گمرک, تعرفه , ارزشت -

کارشناس سرویس ارزیابی,  کارشناس بازبینی , صاحب کاال   گزارش مطالبه نامه های کسردریافتی بر اساس -

 و ......

 سایر گزارشات مدیریتی -

 اهداف فوق محقق گردد

ن ااست همکار امید,  می گردد تهیه و ارسالی ل آموزشفای ,نه ه برداری بهینه از این سامااینک بمنظور بهر

نقطه نظرات و  بازبینی و امکانات سامانه  یتهالاستفاده کامل از قاب و مذکورل مطالعه دقیق فای ضمن محترم

 بهبود سامانه به این دفتر اعالم نمایند.پیشنهادات  اصالحی خود را جهت ارتقاء و 

 

 

 ایرانوری اسالمی جمهگمرک  وحسابرسی بازبینیدفتر                                                        

 96تابستان                                                                                      
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 بازبینی  -جامع گمرکی  سامانه به دسترسی 

 

 :باشد می ذیل صورتبه بازبینی سامانه به دسترسی آدرس

Bzb.irica.ir:8080 
172.17.0.171:8080 

تفاده اس خود کامپیوتر روی بر  Chrome  Googleنسخه آخریناز  است به منظور ورود به سامانه بهتر

  نمایید.

 

 

 سامانه به ورود صفحه - 1 شکل

 

  و حسابرسی شخص و رمز عبور, رمز دریافتی از دفتر بازبینینام کاربری در این صفحه, کدملی 

 باشد.می
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مایش داده ن 2همانند شکل  گرددکه با عنوان صفحه داشبورد معرفی می اصلی صفحه ,سامانه به ورود از پس

 باشد.شود. این صفحه حاوی اخبار و رویدادهای جدید در این سامانه میمی

 

 دصفحه داشبورد و اخبارهای جدی - 2شکل 

  



  

IASA_bzb_RPT_1002 

 

9  

 

 شرح منوهای موجود در سامانه 

 

به شرح  موجود. کاربرد منوهای خواهد داشت دسترسی منو چند یا یک به خود وظیفه و نقش اساس بر فرد هر

 باشد:زیر می

 ورود  -1-3

 

وارد بازبینی  هایی که به هر دلیلدر قسمت ورود اظهارنامه, امکان تخصیص میز و کارشناس به اظهارنامه

 وجود دارد. و میزی به آنها تخصیص داده نشده است نشده اند

 باشد.هم میاین امکان برای مسئول بازبینی فرا "کد گمرک –شماره سریال اظهارنامه "با وارد کردن 

 نمونه : 

45301-114874 

 

 ورود اظهارنامه - 3 شکل

 

 کارشناسی -2-3

 

 باشد.می زیر منو 3و دارای این من 
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 های موجود در کارتابل خود میکارشناس شاهد تمامی اظهارنامه: در این قسمت میزها-

  باشد.

 هایی : در این قسمت کارشناس گمرکات اجرایی به اظهارنامههای ورودیکارتابل اظهارنامه

بایست مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد دسترسی دارد که در بخش بعد به تفصیل درباره که می

 کنیم.آن صحبت می

  به اظهارنامه دفتر بازبینی و حسابرسی: در این قسمت کارشناس بازبینی ستاد کلکارتابل-

بایست مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد دسترسی دارد که در بخش بعد به تفصیل هایی که می

 کنیم.درباره آن صحبت می

 

 مدیریت -3-3

 

در اختیار مسئول بازبینی و مدیر  این منو 

به شرح  زیر منو 9دارای  گمرک بوده و

 باشد.می زیر

 

 

 

 

 

 

 باشد.های زیر میبا عنوانخود دارای دو زیر مجموعه منو زیر کاربران: این  .3.1

 

 زیر منوهای کارشناسی - 4شکل           

 

 

 زیر منوهای مدیریت - 5شکل              
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مرک گامکان مشاهده کاربران دارای دسترسی برای مسئول بازبینی و مدیر لیست کاربران:  -

 وجود دارد.در این منو 

 

 نمایی از صفحه لیست کاربران - 6 شکل

  باشد.کاربر مینام کاربری در این صفحه, کدملی 

 باشد. دایره سیز رنگ به معنای وضعیت در این صفحه به معنای فعال یا غیر فعال بودن کاربر می

 باشد. به منزله غیر فعال بودن کاربر میفعال بودن, زرد رنگ به معنای مرخصی و طوسی بودن دایره 

باشد و با هر بار کلیک بر روی دایره رنگی وضعیت کاربر در هنگام ایجاد کاربری, کاربر فعال می

 کند.تغییر می

  جهت انجام امور کنترلی از منوهای در اختیار از ستون کنترل استفاده می کنیم. برای ویرایش

و برای حذف کاربر از  غییر رمز کاربران از دسترسی ت,  اطالعات کاربر از دسترسی 

 گردد.استفاده می دسترسی 

 

توان کاربری , می7در این قسمت با وارد کردن اطالعات کاربران همانند شکل : ایجاد کاربر -

 جدید اضافه نمود.
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 نمایی از صفحه ایجاد کاربر - 7 شکل

 کند.انتخابی میزان دسترسی کاربران را تعیین میدر این صفحه نقش 

 باشد.می "کارشناس"اگر کاربر مربوطه کارشناس بازبینی باشد نقش انتخابی 

 باشد.می "کارشناس"و  "مدیر دفتر"های انتخابی اگر کاربر مربوطه مسئول بازبینی باشد نقش

 باشد.یم "مدیر گمرک"و  "کارشناس", "ترمدیر دف"های انتخابی اگر کاربر مربوطه مدیر گمرک باشد نقش

 باشد.می "عادی"کاربر مربوط به انجام امور دفتری و آمارگیری دارای نقش 

 

ند شکل های مربوط به گمرک اجرایی از این قسمت همانمیزها: دسترسی به تمامی اظهارنامه .3.2

 گیرد.در اختیار مسئول بازبینی و یا مدیر گمرک قرار می 8

 

 نمایی از صفحه مدیریت میزها - 8 شکل
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یف از قسمت های موجود در کارتابل هر ردمیزهای سراسری: در این قسمت امکان رؤیت تمامی اظهارنامه

 باشد.قابل مشاهده می "همه اسناد"

 : انواع کارتابل 

وقت, خروج ورود م های واردات, صادرات, ترانزیت,های ورودی : تمامی اظهارنامهاظهارنامه .1

قابل  موقت, مرجوعی و متروکه موجود در کارتابل کارشناسان گمرک اجرایی از این قسمت

 باشد.مشاهده می

جرایی از این های موجود در کارتابل مسئول بازبینی گمرک اتأیید بازبینی: تمامی اظهارنامه .2

 باشد.قسمت قابل دسترسی می

سمت قابل قود در کارتابل مدیر گمرک اجرایی از این های موجمدیر گمرک: تمامی اظهارنامه .3

 باشد.دسترسی می

ابل مشاهده قهای در انتظار صدور مطالبه نامه در بخش صدور مطالبه نامه: تمامی اظهارنامه .4

 است.

 باشد.در شده میانتظار بعد از ابالغ مطالبه نامه: کارتابلی جهت بایگانی مطالبه نامه های صا .5

 باشد.های بدون مشکل میکارتابلی جهت بایگانی اظهارنامهبایگانی راکد:  .6

ارت بوده و تنها های نظهای موجود در اختیار حوزههای نظارت: کارتابل اظهارنامهبازبینی حوزه .7

 باشد.ها را دارا میامکان مشاهده اظهارنامه

تغییر گیت ) د اظهارنامه, حذف اظهارنامه از لیست و هدایت مجد: در این قسمت امکان رؤیتمحلیمیزهای 

 د دارد.برای مدیر گمرک وجو (ویا کارشناس اظهارنامه

ها ه اظهارنامهبامکان دسترسی  "همه اسناد"های ورودی از لینک به عنوان مثال در قسمت محلی اظهارنامه

 جهت حذف و یا هدایت مجدد وجود دارد.

ده باشد و یا به که کارشناس مربوطه غیر فعال شتوان اظهارنامه را هدایت مجدد نمود در صورتی مینکته: 

حوه هدایت , ن3توضیحات بیشتر در فصلباشد ) دالیلی میز یا کارشناس به اظهارنامه تخصیص داده نشده

 داده خواهد شد(.ها, مجدد اظهارنامه
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 دینمایی از صفحه همه اسناد, اظهارنامه های ورو - 9 شکل

 

ناسان : در سامانه بازبینی هر گمرک به عنوان یک گیت تعریف شده است و کارشهاگیت. 3/3

 شوند.بازبینی هر گمرک به عنوان کارشناسان آن گیت به سیستم معرفی می

تم معرفی بایست با هماهنگی دفتر بازبینی گمرک خود را به سیسجهت معرفی گمرک خود به سامانه می

 نمایید.

رشناسان ( امکان حذف و اضافه کا 10ام گمرک) قسمت نشان داده شده در شکل سپس با کلیک بر روی ن

 به گیت خود را خواهید داشت.

اس مربوطه تا زمانی که اسم کارشناس مربوطه در این قسمت اضافه نگردد, اظهارنامه به کارشننکته: 

 تخصیص داده نخواهد شد.
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 نمایی از صفحه گیت ها - 10 شکل

 

ن صفحه لیست گمرکات: امکان دسترسی به لیست گمرکات, کد گمرک و گمرکات تابعه از ای. 4/3

 باشد.امکان پذیر می

 

 نمایی از صفحه لیست گمرکات - 11 شکل
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هایی که رنامهبه اظهادر این قسمت مسئول بازبینی گمرکات اجرایی کارتابل مسئول بازبینی: . 5/3

 صحبت بایست مورد بررسی قرار گیرد دسترسی دارد که در بخش بعد به تفصیل درباره آنمی

 .خواهیم کرد

 

-الفی که میهای اخت. کارتابل مدیر گمرک: در این قسمت مدیر گمرکات اجرایی به اظهارنامه6/3

بت تفصیل درباره آن صحبایست مورد بررسی قرار گیرد دسترسی دارد که در بخش بعد به 

 خواهیم کرد.

 

هایی که امهدر این قسمت مسئول بازبینی ستاد به اظهارنکارتابل مسئول بازبینی استان: . 7/3

صحبت  بایست مورد بررسی قرار گیرد دسترسی دارد که در بخش بعد به تفصیل درباره آنمی

 خواهیم کرد.

 

بایست مورد یمهای اختالفی که اد به اظهارنامه. کارتابل مدیر گمرک: در این قسمت مدیر ست8/3

 رد.بررسی قرار گیرد دسترسی دارد که در بخش بعد به تفصیل درباره آن صحبت خواهیم ک

 

 بایگانی -4-3

 

 مطالبه نامه  قالب پیامک مطالبه نامه: طراحی قالب پیامک ارسال شده به صاحب کاال, پس از صدور

 باشد.ین صفحه در اختیار ادمین سامانه میگیرد. دسترسی ادر این صفحه انجام می

 د.ارسال پیامک به صاحب کاال صرفا جنبه اطالعی داشته و هیچگونه جنبه قانونی ندارنکته: 

 ین صفحه در اگیرد. دسترسی قالب مطالبه نامه: طراحی صفحه مطالبه نامه در این صفحه انجام می

 باشد.اختیار ادمین سامانه می

  طالبه نامه هایی که به مرحله صدور ممطالبه نامه: امکان دسترسی به اظهارنامهکارتابل صدور

طالبه نامه را دارد مباشد. در قدم اول مسئول بازبینی امکان صدور اند از این زیر منو میسر میرسیده

 امه را بررسینو در مرحله دوم, مدیر گمرک جهت تأیید و ارجاع به منظور ثبت اتوماسیون, مطالبه 

 .شودتوضیح داده مینحوه صدور مطالبه نامه  4در بخش  نمایند.می
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 مراحل بررسی اظهارنامه در سامانه بازبینی 

 

 باشد:مراحل بررسی اظهارنامه در سامانه بازبینی به ترتیب زیر می

         مدیرگمرکأیید ت -3بازبینی                 تأیید مسئول -2    کارشناس بازبینی       -1

               دور مطالبه نامهصبایگانی راکد /  -4

 بازبینی کارشناس -1-4
 

 میزها -1-1-4

 اظهارنامه هک است محلی ی منزله به میز. شد استفاده مورد لغات مجموعه وارد جدید بازبینی در میز مفهموم

 در شده عریفت کارشناسان از یکی کارتابل به و شودمی هدایت آن در گیرد,می قرار آن روی بر بررسی برای

 .شودمی هدایت میز

 

 

 نمایی از صفحه میزها - 12 شکل
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 هاتوضیح فیلترهای مورد جستجوی مشترک در تمامی کارتابل -2-1-4

 و( کارشناس)اول کاربر کارتابل: بدهد جای خود در را کارتابل دو بتواند که است شده طراحی طوری میز هر

 به میز یک از رشپ و متعدد میزهای کردن تعریف از توانیممی کار این با. ( کننده تایید دوم) کاربر کارتابل

 «بازبینی تایید» میز مثل است شده استفاده میزها برخی در کارتابلی دو قابلیت این. کنیم جلوگیری دیگر میز

 کارتابل و است یبازبین مسئول به مربوط اول کارتابل بازبینی, تایید میز در یعنی. «نامه مطالبه صدور»میز و

 .گمرک مدیر به مربوط دوم

 اظهارنامه رودی,و های اظهارنامه میز در. «ورودی های اظهارنامه میز» مثل هستند کارتابلی تک میزها از برخی

. رودمی «بازبینی تایید» یعنی بعدی میز به و شده خارج آن از و شودمی کارشناس کارتابل وارد بار یک

 .است عادی هم ها اظهارنامه وضعیت و نداریم کننده تایید میز, این در بنابراین

 

 

 مایی از فیلترهای مورد جستجو در تمامی کارتابل هان - 13 شکل

 

 وضعیت راهنمای 

 می حفظ توضعی همین هم مجدد هدایت از بعد. است شده میز وارد اول بار برای اظهارنامه که وقتی: عادی

 .شود

 .است رفته کننده تایید کارتابل یعنی دوم کارتابل به اظهارنامه وقتی :تایید انتظار در

 .است شده داده بازگشت کننده تایید کارتابل از اظهارنامه وقتی :تایید عدم
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 .است شده خارج کاربر کارتابل از و شده انجام کار وقتی :شده انجام

 .است شده حذف سامانه مدیر توسط وقتی :شده حذف

 اظهارنامه قتیو ورودی های اظهارنامه میز در مثال. است خورده برگشت دوباره دیگری میز از وقتی :بازگردانی

 .گیرد می خود به را وضعیت این شود می بازگردانی«  بازبینی تایید میز» از

 وضعیت گروه راهنمای: 

قرار  تایید عدم وتایید  انتظار در بازگردانی, عادی,هلی وضعیتهایی که در یکی از اظهارنامه: موجود سندهای

 دارند.

 .شده انجامشده و  حذفهای اظهارنامه: اسناد تاریخچه

 ار دارند.قر تایید عدمو  بازگردانی عادی,هایی که در یکی از وضعیت های اظهارنامه: اول کاربر اسناد

 .تایید انتظار درهای اظهارنامه :دوم کاربر اسناد

 انتظار در ید,تای عدم بازگردانی, عادی,های هایی که در یکی از وضعیتاظهارنامه: ها شده حذف از غیر همه

 قرار دارند. شده انجامتایید و 

 

 کارتابل اظهارنامه های ورودی -3-1-4

 در نماید.یمرا انتخاب  "کارتابل اظهارنامه های ورودی" کارشناسی, قسمت منوی به ورود از پس کارشناس

ارد کردن و با تواندمی کارشناس .باشدمی مشخص کارشناس به تخصیصی هایاظهارنامه پنجره تعداد این

ک بر روی اظهارنامه نماید و یا با کلی انتخاب کارشناسی جهت را نظر مورد اظهارنامه ,شماره سریال مورد نظر

  وارد صفحه کارشناسی گردد.

 مشاهده ار سایرکارشناسان های اظهارنامه و داشته دسترسی خود های اظهارنامه به کارشناس هر : توجه

 .نماید نمی

تمامی اطالعات  باز می شود. این قسمت شامل "بررسی اظهارنامه  "با کلیک بر روی هر اظهارنامه , منوی 

 مربوط به اظهارنامه می باشد.

 است.مربوط به اظهارنامه قابل مشاهده  "اطالعات اجمالی  "در شکل زیر 
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 سمت اطالعات اجمالی اظهارنامهنمایی از ق - 14 شکل

 

 مربوط به اظهارنامه قابل مشاهده است. "فرم سد  " 15در شکل 

 

 رنامهنمایی از قسمت فرم سد اظها - 15 شکل

 

-ش داده میبا تمام جزییات نمای تمام مراحلی که اظهارنامه طی کرده است ,  "مراحل سالن"در قسمت 

 ود. رنگ سبز نشان دهنده مرحله ای است که اظهارنامه در آن  قرار دارد.ش
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 حل سالن اظهارنامهنمایی از قسمت مرا - 16 شکل

 

 نمایش داده می شود.,جزییات کاالی مورد نظر  "لیست کاالها  "در منوی  

 

 لیست کاالهای اطهارنامه نمایی از قسمت - 17 شکل

 

است قابل  تمامی نظراتی که توسط کارشناس , سازمانهای همجوار و ... داده شده " نظرها "در قسمت 

 رویت می باشد .
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 مهنمایی از قسمت نظرات اظهارنا - 18 شکل

 

مایش داده ظهارنامه است که بصورت زیر نا شامل اسناد ضمیمهاطالعات  "اسناد الکترونیکی"در قسمت 

 شده است.

 

 قسمت اسناد الکترونیک اظهارنامه نمایی از - 19 شکل

 

-مایش داده مینبرروی اظهارنامه در سامانه بازبینی تمامی فرآیندهای صورت گرفته  "فرایندها"در قسمت 

 .شود
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 مایی از قسمت فرآیندهای انجام شده روی اظهارنامهن - 20 شکل

 

نمایش  شناسه پرداخت صادر شده توسط سیستم بازبینیاطالعات مربوط به  "شناسه پرداخت"در قسمت 

 .شودداده می

ک تأیید شده و شود که اختالفی بودن اظهارنامه توسط مدیر گمرپرداخت زمانی صادر می: این شناسه نکته

 اظهارنامه به کارتابل صدور مطالبه نامه ارجاع داده شود.

 

 رداخت صادرهنمایی از قسمت شناسه پ - 21 شکل

 

 داده می شود.اطالعات حامل های خارج شده از گمرک نمایش  "پته ها"در قسمت 
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 ظهارنامهنمایی از قسمت پته های ا - 22 شکل

 

 تغییرات الزم توسط کارشناس بازبینی اعمال می شود. "عملیات"با استفاده از  قسمت 

 این بخش به دو قسمت تقسیم می شود :

 .کارشناسی      1

 .ارجاع2 

 

 کارشناسی-1

 تقسیم می شود. "اختالفی"و  "بدون مشکل"بازبینی به دو قسمت در قسمت کارشناسی نتیجه 

 مشکل بدون -1-1

 در رشناس,کا مشکل باشد بدون اظهارنامه کارشناسی نتیجه صورتیکه در , اظهارنامه بازبینی صفحه در

ثبت " یدپس ازآن کل را انتخاب کرده و نظر خود را وارد می کند. مشکل بدون , بازبینی نتیجه قسمت

 ستلی صفحه به و کند می را کلیک "ارجاع به مسئول بازبینی"زند. سپس کلید را می "کارشناسی

 گشت. خواهد باز اظهارنامه
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 مشکل بدون – یکارشناس یمنو - 23 شکل

 

 اختالفی-1-2

 تا نماید یمانتخاب  را اختالفی قسمت ,کارشناس  اظهارنامه بررسی و محاسبات در اختالف وجود صورت در

 .شود داده نمایش زیر شکل به پنجره

 

 یاختالف – یکارشناس یمنو - 24 شکل

 

 یا و248, 528 مادهسه  از یکی انتخاب به مجاز کارشناس قسمت این در گرفته صورت طراحی اساس بر

  .باشد می "کالسه "در منوی 128
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ثبت "زینه گازآن  پس تفاوت را انتخاب نموده و نظر خود را وارد می کند,علت  از موارد, یپس از انتخاب یک

-ایش داده مینم "جزئیات پروانه"لینک آبی رنگی با عنوان  کند. در این قسمترا انتخاب می "کارشناسی

از ویرایش با  پس بایست با ورود به این قسمت تغییرات را در پنجره جدید وارد نماید.شود, کارشناس می

 .دتغییرات با موفقیت ذخیره خواهد ش ,"ذخیره کارشناسی"و سپس  "ثبت ویرایش کاال"انتخاب 

 

 

 صفحه جزئیات پروانه - 25 شکل

 

 ارجاع -2

کارتابل  , اظهارنامه از, اظهارنامه به مسئول بازبینی ارجاع داده می شود. بعد از ارجاع بعد از ثبت کارشناسی

ی کاربرد دارد قسمت توضیحات زمان  .کارشناس خارج شده و کارشناسی ثبت شده قابل ویرایش نخواهد بود

وباره به مسئول ی توضیحات دکه اظهارنامه توسط مسئول بازبینی بازگردانی شده باشد و کارشناس با ارائه

 بازبینی ارجاع دهد.
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 ینیبازب مسئول به ارجاع یمنو - 26 شکل

 

 تایید مسئول بازبینی -2-4

 

 است. قابل دسترسی 27مطابق شکل  "تأیید مسئول بازبینی", زیر منوی ز منوی مدیریتااین قسمت 

 

 کارتابل مسئول بازبینی - 27 شکل

 

فی, با تایپ اظهارنامه های اختالجهت تفکیک  1در قسمت فیلترهای جستجو با تعیین دسته عمومی نکته: 

 گیرد.رار میجدا شده و در اختیار مسئول بازبینی ق 28این اظهارنامه ها مشابه شکل  "اختالف  "لغت 
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 نمایی از تفکیک اظهارنامه های اختالفی -28 شکل

 

 شود .ای به شکل زیرنمایش داده می کلیک بر روی هر اظهارنامه پنجره با

 

 اظهارنامه اطالعاتصفحه - 29 شکل

 

 عملیات

 با استفاده از  قسمت عملیات تغییرات الزم توسط مسئول بازبینی اعمال می شود.

   قسمت تقسیم می شود : سهاین بخش به 
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 .کارشناسی      1 

 تأیید و ادامه.2 

 . بازگردانی3

 

 کارشناسی -1

تغییرات اعمال شده توسط کارشناس از نظر مسئول بازبینی صحیح نبوده و نیاز به کارشناسی در صورتی که 

 تواند از این قسمت اظهارنامه را کارشناسی نماید.و اعمال تغییرات جدید داشته باشد, مسئول بازبینی می

 کنیم.توضیح داده شد. لذا از تکرار آن پرهیز می -1-4به طور مفصل در بخش  مبحثاین 

 

 تأیید و ادامه -2
ظهارنامه و ارسال که نظر کارشناس مورد تأیید مسئول بازبینی باشد, از این قسمت امکان تأیید ا در صورتی

 باشد.به مرحله بعد برای ایشان میسر می

تأییدیه, اظهارنامه  نکته: در صورتی که نتیجه بازبینی بدون مشکل, مورد تأیید مسئول بازبینی باشد, با ثبت

 خواهد شد. به کارتابل بایگانی راکد هدایت

, اظهارنامه به کارتابل در صورتی که نتیجه بازبینی اختالفی, مورد تأیید مسئول بازبینی باشد, با ثبت تأییدیه

 مدیر گمرک هدایت خواهد شد.

 

 

 

 نمایی از صفحه تأیید و ادامه - 30 شکل
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 بازگردانی -3

ز به کارشناسی کارشناس از نظر مسئول بازبینی صحیح نبوده و نیادر صورتی که تغییرات اعمال شده توسط 

وضیحات مورد تتواند از این قسمت با ثبت مجدد و اعمال تغییرات جدید داشته باشد, مسئول بازبینی می

 نیاز, اظهارنامه را به کارتابل کارشناس مربوطه بازگرداند.

 

 

 نمایی از صفحه بازگردانی - 31 شکل

 

 مدیر گمرکتأیید  -3-4

 

 قابل دسترسی است. "تأیید مسئول بازبینی", زیر منوی ز منوی مدیریتااین قسمت 
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 کارتابل مدیر گمرک - 32 شکل

 ای به شکل زیرنمایش داده می شود .کلیک بر روی هر اظهارنامه پنجره با

 

 اظهارنامه اطالعاتصفحه - 33 شکل

 

 عملیات

 با استفاده از  قسمت عملیات تغییرات الزم توسط مسئول بازبینی اعمال می شود.

 قسمت تقسیم می شود :   سهاین بخش به 

 .کارشناسی      1 

 تأیید و ادامه.2 

 . بازگردانی3

 

 کارشناسی -1
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صحیح نبوده و نیاز به  مدیر گمرکاز نظر  بازبینیمسئول در صورتی که تغییرات اعمال شده توسط 

تواند از این قسمت اظهارنامه را کارشناسی می مدیر گمرککارشناسی و اعمال تغییرات جدید داشته باشد, 

 نماید.

 کنیم.توضیح داده شد. لذا از تکرار آن پرهیز می -1-4این مبحث به طور مفصل در بخش 

 

 تأیید و ادامه -2
اظهارنامه و  باشد, از این قسمت امکان تأیید مدیر گمرکمورد تأیید  مسئول بازبینیکه نظر  در صورتی

 باشد.برای ایشان میسر می نامه,, صدور مطالبه ارسال به مرحله بعد

 

 

 

 نمایی از صفحه تأیید و ادامه - 34 شکل

  

 

 بازگردانی -3

یاز به صحیح نبوده و ن مدیر گمرکاز نظر  مسئول بازبینیدر صورتی که تغییرات اعمال شده توسط 

ثبت توضیحات  تواند از این قسمت بامی مدیر گمرککارشناسی مجدد و اعمال تغییرات جدید داشته باشد, 

 بازگرداند. مسئول بازبینیمورد نیاز, اظهارنامه را به کارتابل 
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 نمایی از صفحه بازگردانی - 35 شکل

 

 صدور مطالبه نامه -4-4

 

 .باشدمی "هاکارتابل " و "قالب ها" زیر منوی 2و  "بایگانی"منوی دارای این قسمت 

 

 نینمایی از منوی بایگا -36 کلش                                                                                                                     

 باشد.. کارتابل صدور مطالبه نامه: این دسترسی در اختیار مسئول بازبینی می1.1

 نامه روی اظهارنامه کلیک کنید.مطالبهجهت صدور 

 شود:این بخش به سه قسمت تقسیم می

 . فرم سد : جهت بررسی موارد مورد نیاز1

ز به بررسی مجدد . بازگردانی : در صورتی که صدور مطالبه نامه از نظر مسئول مربوطه جایز نبوده و نیا2

الزم به ذکر  دانی نمود.کارتابل مسئول بازبینی بازگر توان از این قسمت اظهارنامه را بهوجود داشته باشد, می

 پرداخت ابطال خواهد شد.است که در صورت بازگردانی شناسه 
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 بازگردانی مطالبه نامه و ارسال به کارتابل مسئول بازبینی - 37 شکل

 

 در اختیار مسئول مربوطه قرار دارد. 38ین قسمت قالبی آماده مشابه شکل . صدور مطالبه نامه: در ا3

 

 

 نمایی از قالب آماده مطالبه نامه - 38 شکل

 

 اطالعات موجود در قالب صادر شده به صورت سسیستمی از اظهارنامه فراخوانی شده و نیاز به تغییر ندارد.

 به صورت دستی تایپ نمایید.توانید رونوشت های مورد نیاز و یا اطالعات بیشتر را شما می

 .کنید چاپ را آن نامه مطالبه صدور از قبل

 .نمایید استفاده کروم گوگل مرورگر از بهتر, چاپ برای
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 خواهد نامه مطالبه ابالغ کارتابل به و شده خارج شما کارتابل از اظهارنامه نامه, مطالبه صدور دکمه زدن با

 .رفت

 خاصی استفاده«  نامه مطالبه فایل دانلود» دکمه لذا. باشد می نامه مطالبه صدور و چاپ اصلی, های دکمه

 .ندارد

 .کند ثبت را آن سیستم تا گیرد قرار« :شماره» عبارت از بعد دقیقا باید نامه شماره

 :شماره ثبت نامه نمونه 

 اختالفی / کد گمرک شماره سریال / کالسه -شماره سریال مطالبه نامه / چندمین مطالبه نامه مربوط به همین سریال

7/1-2285/528/99999 

 

 

 چاپ اظهارنامه - 39شکل 

 

 

 باشد.این دسترسی در اختیار مدیر گمرک می . کارتابل ابالغ مطالبه نامه:1.2

 بایست روی اظهارنامه کلیک کنید.نامه کامال مشابه صدور آن بوده و میمراحل امضای مطالبه

 شود:سه قسمت تقسیم میاین بخش به 

 . فرم سد : جهت بررسی موارد مورد نیاز1
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. بازگردانی : در صورتی که صدور مطالبه نامه از نظر مدیر مربوطه جایز نبوده و نیاز به بررسی مجدد وجود 2

ر است توان از این قسمت اظهارنامه را به کارتابل مسئول بازبینی بازگردانی نمود. الزم به ذکداشته باشد, می

 که در صورت بازگردانی شناسه پرداخت ابطال خواهد شد.

-در اختیار مدیر گمرک مربوطه قرار می 38. امضای مطالبه نامه: در این قسمت قالبی آماده مشابه شکل 3

 گیرد.
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1پیوست   
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و فاقد بازبینی  جدول گمرکات دارای بازبینی  

دارای بازبینی هستند گمرکات تابعه که استان ردیف  
گمرکات تابعه که دارای بازبینی 

 نیستند

1-  هرمزگان 

 

 شهید رجایی

 

 کیش بندرلنگه قشم شهید باهنر

-تیاب-کرگان-منطقه ویژه معادن و فلزات-باهنر=پهل

 ابوموسی-هرمز-خمیر-کشتی سازی-جاسک-سیریک

 آفتاب-سیری-الوان-شیو-لنگه=چارک

 قشم=الفت

2-  اهواز خوزستان 

 

 بندرامام )ره

 

  خرمشهر آبادان

 خرمشهر=شلمچه

منطقه ویژه اقتصادی -بندر امام )ره(=سجافی

 پتروشیمی

 چئبده-آبادان=اروندکنار

 اهواز= چذابه

3-  
خراسان 

 رضوی
  باجگیران دوغارون سرخس مشهد

 مشهد=لطف آباد

 منطقه ویژه سرخس سرخس=

 = بازارچه باجگیرانباجگیران

 منطقه ویژه دوغارون –دوغارون= بازارچه دوغارون 

4-  
خراسان 

 شمالی
      بجنورد

5-  
خراسان 

 جنوبی
    ماهیرود بیرجند

بازارچه -بازارچه گل ورده-= بازارچه یزدانماهیرود

 بازارچه ماهیرود – دوکوهانه

6-  
آذربایجان 

 شرقی
   جلفا سهالن تبریز

 فرودگاه تبریز – بناب-تبریز=مراغه

 جلفا=نوردوز

7-  
آذربایجان 

 غربی
    بازرگان ارومیه

 –رازی  – پلدشت-مهاباد-سردشت-ارومیه=تمرچین

 -صنم بالغی –بازارچه پیرانشهر  –پیرانشهر  –سرو 

 بازارچه سردشت

 ساری سو بازرگان=

8-  گناوه بوشهر بوشهر 

منطقه ویژه 

پارس 

 انرژی

  

-دلوار-عسلویه-بوشهر 2بوشهر= منطقه ویژه اقتصادی 

 دیر -نخل تقی-خارک-دیلم-کنگان

 ریگگناوه= 

9- قبادی-زاهدان س وب      چابهار 
 –بازارچه میلک  – سراوان-ایرانشهر-زاهدان=میلک

 بازارچه میرجاوه –میرجاوه  –بازارچه کوهک 



  

IASA_bzb_RPT_1002 

 

39  

 

 

 

پیشین  –ریمدان  –منطقه آزاد تجاری چابهار  چابهار=

 جالق -بازارچه پیشین  –

10-  بندر انزلی=حسن رود    آستارا بندر انزلی گیالن 

11-  
گمرکات 

 تهران

فرودگاه امام 

 )ره

 غرب تهران

 

گمرک 

 تهران

 3حوزه 

امانات 

 پستی

 گمرک تهران= نمایشگاه 

12-  بم –کرمان= رفسنجان     سیرجان کرمان کرمان 

13-      کرمانشاه کرمانشاه 
شیخ -شوشمی-پاوه-پرویزخان-خسرویکرمانشاه= 

 بازارچه شیخ صله –بازارچه پرویزخان  – صله

14-     باشماق سنندج کردستان 
 بازارچه سیرانبند – بانه سنندج=

 مریوان -باشماق= بازارچه باشماق 

15-  فریدونکنار-ساری-نوشهر=آمل    امیرآباد نوشهر مازندران 

16-  
استان 

 مرکزی
    ساوه اراک

 منطقه ویژه زرندیه اراک=

 منطقه ویژه اقتصادی کاوه -ساوه

17-  قم=سلفچگان     قم قم 

18-  اینچه برون=بندر ترکمن     اینچه برون گلستان 

19-      بیله سوار اردبیل اردبیل 

20-      اصفهان اصفهان 
فرودگاه  – کاشان-فوالد مبارکه-اصفهان=ذوب آهن

 اصفهان

21-  
چهارمحال 

 وبختیاری
      شهرکرد

22-       زنجان زنجان 

23-       سمنان سمنان 

24-      شیراز فارس 
-فرودگاه الرستان–شیراز=منطقه ویژه اقتصادی 

 فرودگاه شیراز – فرودگاه المرد

25-       قزوین قزوین 

26-      پیام البرز البرز 
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شماره سریال:           ٣٠٩٧٦٢٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٦/٧٧٢٠٥١
١٣٩٦/٠٧/٢٥

ندارد

کلیه گمرکات اجرایی 

با سالم و احترام،
        پیرو بخشنامه شماره ٩٦/٥٦٣۸٩٠ مورخ ٩٦/٦/۸ نظر باینکه سامانه بازبینی متمرکز از مورخ ٩٦/٧/١٧ در سطح کلیه 

گمرکات کشور جهت اظهارنامه هایی که از تاریخ ٩٦/٥/١ پروانه شده اند عملیاتی و اظهارنامه های گمرکات مختلف در این 
سامانه به کارشناسان بازبینی مجازی تخصیص داده میشود لذا ضروریست کارشناسان بازبینی متمرکز ، مسؤولین بازبینی یا 

جانشین وی و مدیران گمرکات اجرایی بر اساس وظایف محوله و طبق فایل آموزشی که طی نامه  پیشگفت تهیه و دراختیار 
قرار گرفته است، نسبت به انجام وظایف قانونی خود با رعایت مهلت های قانونی موضوع ماده  ١٣٣ و١٣٥ قانون امورگمرکی 

اقدام و به منظور بهره برداری مطلوب از سامانه بازبینی متمرکز رعایت موارد ذیل  نیزمورد تأکید است :
۱ – کارشناسان بازبینی متمرکز موظفند روزانه نسبت به بازبینی اظهارنامه های ارجاعی به کارتابل خود اقدام تا از انباشت 

اظهارنامه ها و شمول مرور زمان جلوگیری بعمل آید . ضمناً اظهارنامه هایی که پروانه آنها فبل از  تاریخ  ٩٦/٥/١  صادر و در 
کارتابل کارشناسان موجود است بایستی در اسرع وقت بازبینی  ومورد بررسی قرار گیرند.

۲ – مسؤل بازبینی یا جانشین وی موظف است عالوه بر نظارت کامل بر روند بازبینی اظهارنامه ها ی گمرک متبوع خود که به 
کارشناسان متمرکز تخصیص داده شده ، بر عملکرد کارشناسان بازبینی متمرکز مستقر در آن گمرک نیز نظارت نمایند.

۳ – مدیران گمرکات به عنوان مقام مافوق موظفند ضمن نظارت بر عملکرد زیر مجموعه روزانه به کارتابل خود مراجعه و 
درخصوص اظهارنامه هایی که مشمول تفاوت هستند اقدام الزم را معمول دارند.

۴-  با توجه به اینکه در مرحله اول صرفا" اظهارنامه های  واردات بصورت متمرکز بازبینی می گردند لذا اظهارنامه های  آن 
گمرک درسایر رویه ها کماکان به کارشناسان همان گمرک تخصیص داده خواهد شد. 

۵- مسئولیت اجرای دقیق و صحیح  مقررات و نظارت بر کارتابل کارشناسان به منظور بروز رسانی کارتابل ها به نحوی که از 
بازبینی اظهارنامه ها در مهلت مقرر اطمینان حاصل شود، بعهده مدیران گمرکات اجرائی میباشد.

۷- در صورت کشف کسر دریافتی کارشناس بازبینی موظف است  محاسبات مربوطه را انجام  و اظهارنامه را به منظور اقدامات 
بعدی به کارتابل  مسول بازبینی گمرک محل ارزیابی ارجاع تا ضمن تسریع در اقدامات بعدی از مشکالت احتمالی بازگردانی 

نیز جلوگیری بعمل آید.
۸-  مدیران ومسؤلین بازبینی مقدمات الزم را بمنظور بروز رسانی اطالعات و دانش فنی کارشناسان بازبینی  فراهم و برگزاری 

جلسات بخشنامه خوانی را همواره مورد تاکید قرار دهند.

اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال



شماره سریال:           ٣٠٩٧٦٢٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٦/٧٧٢٠٥١
١٣٩٦/٠٧/٢٥

ندارد

۹-   قابلیت رؤیت اظهارنامه های اختالفی و کسر اسنادی  به تفکیک  از طریق فیلتر دسته عمومی برای مسئولین بازبینی به 
منظور اقدام فوری در خصوص آنها فراهم شده است .

۱۰ – در صورت ضرورت جابجایی مسئولین و  کارشناسان بازبینی و به منظور تعیین تکلیف اظهارنامه های موجود در کارتابل 
آنان قبل از هرگونه اقدام هماهنگی الزم را با این دفتر معمول دارند. 

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود. 

 

 



شماره سریال:           ٣٦٦٩٣٢٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٦/١٢٧٩٤٧٥
١٣٩٦/١١/١٧

ندارد

کلیه مدیران گمرکات اجرایی 

با سالم و احترام،
     دراجرای وظایف قانونی واحدهای بازبینی ناشی ازاجرای ماده ١٣٣ ق . ا . گ که مقرر میدارد« گمرکها موظفند کلیه پته ها 

،اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کاال را پس از امضاء پته یا پروانه حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح 
مقررات و وصول وجوه گمرکی متعلقه قبل از شمول مرور زمان مورد بازبینی قراردهند»  لذا بمنظورحصول نتیجه مطلوب تاکید 

میگردد مدیران محترم به صورت مستمر  عالوه بر نظارت و کنترل الزم بر واحدهای بازبینی گمرکات تحت نظر الزمست 
کیفیت کار و تعداد اسناد موجود در کارتابل کارشناسان را در اجرای مواد ١٣٣ و ١٣٥ ق . امورگمرکی مد نظر قرار دهند. 
ضمناً باتوجه به اینکه  مسئولین و کارشناسان بازبینی در سامانه جامع بازبینی مشخص وتعریف شده اند لذا الزم است قبل از 

انجام هرگونه جابجایی موارد زیر رعایت گردد:
قبل از تغییر محل خدمت ویا جابجایی کارشناسان و یا مسئولین بازبینی هماهنگی الزم بااین دفتر درخصوص تغییر  -١

وضعیت  آنها در سامانه  بازبینی انجام گیرد .
قبل از تغییر محل خدمت ویا جابجایی کارشناسان و یا مسئولین بازبینی اظهارنامه موجود در کارتابل آنها  بازبینی وتخلیه  -٢

و سپس جابجایی انجام گیرد . بدیهی است  مسئولیت عدم رسیدگی بموقع و انقضاء مهلت قانونی برعهده مسئولین 
مربوطه خواهد بود.

  

اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال



شماره سریال:           ٤٢۶١٤۵٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/٣٤٣٢٣٩
١٣٩٧/٠٣/٢٨

ندارد

۵۲/۱۰۲/۱۱
ناظر محترم                                                                                                                                                                                                                       

مدیر کل محترم 
مدیر محترم 

با سالم و احترام،
    پیرو بخشنامه های شماره ٩۶/٧٧٢٠۵١ مورخ ٩۶/٠٢/٢۵ و ٩۶/۵۶٣٨٩٠ مورخ ٩۶/٠۶/٠٨  ونظرباینکه براساس بررسیهای 

گروه پایش این دفتر مشاهده گردید تعداد زیادی از اظهارنامه های تخصیص داده شده به کارشناسان زیر مجموعه آن گمرک 
بدلیل تأخیر در اقدام در آستانه انقضاء مهلت قانونی وتضییع احتمالی حقوق دولت می باشد ، لذا الزمست مسئولین مربوطه به 

قید فوریت ضمن نظارت برعملکرد کارشناسان زیرمجموعه نسبت به تعیین تکلیف اظهارنامه های موجود در کارتابل ظرف 
مهلت مقرر اقدام نمایند . بدیهی مسئولیت هرگونه تأخیر در اقدام به نحوی که موجب تضییع حقوق دولت گردد متوجه 

مسئولین مربوطه خواهد شد . نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل بعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود .

  

رونوشت:
FTP ١- سرکارخانم منصوری جهت درج در 

حمايت از كاالي ايراني



شماره سریال:           ۴٧٠۴٨۵۴ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/٧٧٣١٨٦شماره:
١٣٩٧/٠٦/٣١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۵۲/۱۰۲/۱۱
ناظر محترم 

مدیرکل محترم 
مدیر محترم 

با سالم و احترام،
     نظر به اینکه اخیراً مشاهده شده تعدادی از کارشناسان بازبینی توسط مدیران محترم در سامانه بازبینی غیرفعال و یا در حالت 
مرخصی قرار گرفته اند و این موضوع موجب تخصیص اظهارنامه های بیشتر به سایر کارشناسان فعال گردیده لذا به منظور سر و 
سامان دادن به این موضوع در سامانه بازبینی ، مقتضی است در شرایط عدم حضور و یا مرخصی کارشناسان  به شرح زیر اقدام 

گردد:
الف) در خصوص مرخصی کوتاه مدت کارشناسان (حداکثر تا ٣ روز) نیازی به تغییر وضعیت آنها به حالت مرخصی و یا 
غیر فعال  نمی باشد و کارشناس موظف است پس از برگشت از مرخصی اظهارنامه های موجود در کارتابل سامانه بازبینی را 

رسیدگی و بازبینی نماید.
ب) در صورت اخذ مرخصی بیش از سه روز مدیران محترم نسبت به غیرفعال نمودن کارشناس مربوطه اقدام و بالفاصله پس از 

اتمام مرخصی، وضعیت کارشناس  در سامانه بازبینی فعال گردد.و در همه حال رعایت مقررات قانونی و مهلت زمانی مجاز 
موضوع ماده ١٣٣ و ١٣۵ قانون امور گمرکی الزامی است .

 ضمناً وضعیت مرخصی ، تعداد روزهای مرخصی و فعالیت های کارشناسان گمرکات در واحد پایش دفتر بازبینی مورد بررسی 
و پیگیری قرار می گیرد و الزم است مدیران محترم با توجه به وظایف و مسئولیت های قانونی پیگیری الزم را در رابطه با انجام 

وظایف واحدهای کاری خود داشته باشند.

 

 

حمايت از كاالي ايراني



شماره سریال:           ۴٧٠۴٨۵۴ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/٧٧٣١٨٦شماره:
١٣٩٧/٠٦/٣١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

رونوشت:
 ١- دفتر بازبینی وحسابرسی جهت درج در سابقه .

.ftp ۲- سرکار خانم منصوری جهت درج در 



شماره سریال:           ۴٩٥٥٨۶٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/١٠٠٢٥٧١
١٣٩٧/٠٨/٢٠

ندارد

ناظرین محترم
مدیران کل محترم 

مدیران محترم

با سالم و احترام،
      پیرو بخشنامه های شماره ٩۶/٥۶٣٨٩٠ مورخ ٩۶/۶/٨ و٩۶/٧٧٢٠٥١ مورخ ٩۶/٧/٢٥ و٩٧/٣۴٣٢٣٩ مورخ ٩٧/٣/٢٨ 

و٩٧/٧٧٣٢١٢ مورخ ٩٧/۶/٣١ و٩٧/٧٧٣١٨۶ مورخ ٩٧/۶/٣١  ، و باتوجه به مسئولیت قانونی ناشی از  بخش یازدهم قانون 
امورگمرکی و  آئین نامه اجرایی آن، گمرکها موظفنداقدامات نظارت و کنترل موضوع این بخش را انجام دهند.

باتوجه به متمرکز شدن بازبینی اظهارنامه ها وتخصیص اظهارنامه به کارشناسان گمرکات ( کارشناس مجازی بازبینی ) الزم 
است مسئولین و مدیران مرتبط با نظارت مستمر برعملکرد مسئول وکارشناسان بازبینی (مستقر در آن گمرک ) و پیگیری 

وضعیت  اسناد صادره از گمرک و یا گمرکاتی که مسئولیت آنها را بر عهده دارد ، اقدامات کنترلی الزم در اجرای این بخش 
از قانون را فراهم آورند.

بررسی مستمر،  وضعیت تعداد کارشناسان فعال ، وضعیت فعالیت ، وضعیت مرخصی و یا عدم حضور . -
بررسی و کنترل  مستمر تعداد اسناد موجود در کارتابلها ، باتوجه به مهلت قانونی بازبینی و پیگیری آنهابمنظور انجام عملیات   -

بازبینی در موعد مقرر قانونی.
بررسی کیفی عملکرد کارشناسان در بازبینی اسناد واظهارنامه ها . -

برگزاری جلسات داخلی ( حداقل دو هفته ای ) جهت بررسی آخرین وضعیت فعالیت و کارتابلهای موجود . -
همانگونه که در بخشنامه ٩۶/٧٧٢٠٥١ مورخ ٩۶/٧/٢٥ ذکر گردیدهرگونه جابجایی ، انتقال ، و ... پرسنل ، پس از رسیدگی  -

به اظهارنامه های موجود در کارتابل وتعیین تکلیف آنها، انجام گیرد.
وضعیت مرخصی پرسنل در سامانه تطابق با مرخصی در سامانه امور اداری ، با توجه به بخشنامه های قبلی ، داشته باشد. و  -

ازتعیین حالت مرخصی برای افراد حاضر در گمرک خودداری شود .
با توجه به مسئولیتهای قانونی ، و اینکه کلیه اسناد و اظهار نامه های صادره هر گمرک مجددا و برای تایید نهائی بصورت  -

سیستمی به مسئول بازبینی همان  گمرک (گمرک  ارزیابی) ارجاع می شوند، مسئولین  بازبینی  موظفند  عالوه بر نظارت بر 
عملکرد کارشناسان مجازی فعال در گمرک محل خدمت ، وضعیت کارشناسی بازبینی اسناد صادره از گمرک یا 

گمرکاتی که مسئولیت بازبینی آنها را دارند را نظارت ، پیگیری ، و اقدامات نهائی کنترلی را انجام دهند .در صورت هر 

حمايت از كاالي ايراني



شماره سریال:           ۴٩٥٥٨۶٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/١٠٠٢٥٧١
١٣٩٧/٠٨/٢٠

ندارد

گونه مشکل و یا عدم توجه کارشناس و یا نزدیک شدن به مهلت قانونی بازبینی ، عالوه بر پیگیری موضوع را به مدیر 
گمرک جهت رفع مشکل اطالع دهد .

تاکید میگردد، عالوه بر کنترل و نظارت مدیر و مسئول بازبینی بر کارشناسان مجازی مستقر در هر گمرک ، پیگیری  -
وضعیت بازبینی و اقدامات انجام شده در مورد اظهار نامه ها و اسناد صادره از سایر گمرکات که در کارتابل کارشناسان آن 

گمرک می باشد، نیز با گمرک بازبینی  است.  

  



شماره سریال:           ٥٢۶۸١۶٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/١٢٩٥٠١٢
١٣٩٧/١٠/٢٢

ندارد

۵۲/۱۰۲/۱۱
ناظر محترم گمرکات

مدیر کل محترم 
مدیر محترم 

با سالم و احترام،
     نظرباینکه پس از صدور مطالبه نامه کسردریافتی و ابالغ  آن به صاحب کاال ،و پس از سپری شدن مهلت قانونی وعدم 

دریافت اعتراض از سوی وی و قطعی شدن بدهی ، گمرک باید عملیات اجرائی وصول مطالبه نامه را شروع کند  ( ماده ١٣٩ 
قانون امور گمرکی ).بنابراین الزمست مدیران گمرک ومسئولین بازبینی ضمن نظارت کامل برعملکرد زیر مجموعه  نسبت به 
بررسی تک تک پرونده های کسر دریافتی اقدام و درصورت معطل ماندن اقدامات آن پرونده به قید فوریت اقدامات تکمیلی 

انجام و عندالزوم و درصورت احراز شرایط قانونی نسبت به اجرای ماده ٧ ق . ا . گ اقدام و از نتیجه به تفکیک پرونده این دفتر 
را مطلع نمایند.

نظارت بر حسن اجرای بخشنامه برعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود.

  

حمايت از كاالي ايراني



شماره سریال:           ٥٦٠٥٨٠٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/١٦١٦٨١٨شماره:
١٣٩٧/١٢/٢٥تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

مدیران کل محترم دفاتر ستادی 
ناظر/ مدیرکل / مدیر  محترم گمرکات اجرائی 

با سالم و احترام،
     مستفاد از ماده ١٤٣ قانون امورگمرکی و مواد ٢٠١ الی ٢٠٤ و ٢٠٦ الی ٢٠٨ آیین نامه اجرایی آن ، با عنایت به مصوبه 
کمیته مرکزی حسابرسی پس از ترخیص ، به منظور بررسی کیفی موارد ارجاعی و بهره مندی بهینه از ظرفیت کارشناسی 

موجود ، بدین وسیله فرآیند بررسی ، ارجاع و اعمال ماده ١٤٣ قانون امورگمرکی بشرح ذیل اعالم می گردد:  
١ ) با توجه به ماده ١٤٣ قانون امورگمرکی در صورت احراز شرایط قانونی (  کشف اسناد خالف واقع که مشمول قاچاق 
نشود  ، متضمن زیان مالی دولت باشد و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کاال ایجاد نموده باشد و  ... )  ، حسابرسی پس 

از ترخیص قابل اعمال خواهد بود.
٢ )حسب مصوبه کمیته مرکزی حسابرسی پس از ترخیص، مقتضی است واحدهای درخواست کننده جهت اعمال
 ماده ١٤٣ قانون امورگمرکی، گزارش کارشناسی اولیه همراه با مستندات مربوطه ( به شرح  نمونه گزارش اولیه و چک 
لیست پیوست  ) به ویژه از حیث تحقق موارد مندرج در بند « ١ » را به دفتر بازبینی و حسابرسی به عنوان دبیرخانه کمیته 

مرکزی ارسال نمایند.
٣ ) متعاقب وصول گزارش اولیه ، دفتر بازبینی و حسابرسی ضمن بررسی شرایط مندرج در ماده ١٤٣ ق.ا.گ ، گزارش 
کارشناسی مربوطه را همراه با پیشنهادات الزم جهت اتخاذ تصمیم در خصوص انجام حسابرسی پس از ترخیص به کمیته 

مرکزی حسابرسی پس از ترخیص ارجاع خواهد نمود.
    بدیهی است پرونده های اختالفی و تخلفاتی و همچنین موارد مرتبط با قاچاق مطابق قوانین و مقررات موضوعه قابل 

رسیدگی و اقدام از سوی گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ذیربط خواهد بود.
« نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده باالترین مقام واحدهای ستادی و اجرایی می باشد. »                 

 

 

حمايت از كاالي ايراني



شماره سریال:           ٥٦٠٥٨٠٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٧/١٦١٦٨١٨شماره:
١٣٩٧/١٢/٢٥تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران



 چك ليست مقدماتي

  جمع آوري اطالعات در مورد موضوع حسابرسي ( حسابرسي شونده ) –الف 
  

  چرا يك شخص يا شركت خاص انتخاب شده است ؟ – 1

   ريسك هاي قابل بررسي شركت؟ – 2 

   اشخاص حقوقي و حقيقي چك ليست در مورد ويژگي هاي –ب 
  

  ؟محدود ، شراكتي و غيره)ا مسئوليت ساختار حقوقي چگونه است ( مثالً ب - 1

 ؟نشعاب و غيره ) به وجود آمده استآيا اخيراً تغييراتي در ساختار حقوقي ( مثل ادغام ، ا - 2

 اطالعات مربوط به مالكيت و مديران در شركت -3

 (به تفكيك سال) حجم گردش مالي ، سود و زيان - 4

 چه كسي اختيارات قانوني جهت اقدام از جانب عامل اقتصادي را دارد ؟ -5

 ميزان سرمايه موجود - 6

 آيا عامل اقتصادي يا مديران يا ذينفعان با ساير افراد در شركت ها ارتباط دارند ؟ - 7

  ، آن ها چه كساني هستند ؟ ( نام ، كدمالياتي ، آدرس و غيره )اگر بله -1/7

  ماهيت ارتباط آن ها با يكديگر چگونه است ؟ – 2/7

 ؟ازماندهي شده استي به چه صورتي سسيستم حسابداري عامل اقتصاد - 8

ساختار سازماني داخلي عامل اقتصادي چگونه است ؟ فهرست قسمت ها يا وظايف مرتبط با حسابرسي  - 9

 گمركي بررسي شود.

يا از آن ها سلب يا باطل مي  در صورت وجود مجوزهاي گمركي ، چگونه اين مجوزها به عامل اقتصادي اعطا -10

 ؟شود



، صادرات يا انجام رويه هاي گمركي از روش هاي ساده سازي شده  آيا عامل اقتصادي در ارتباط با واردات - 11

)Simplified procedures استفاده مي نمايد ؟ ( 

 آيا عامل اقتصادي توليدكننده ، تاجر يا هردو مي باشد ؟ - 12

 فعاليت هاي اصلي تجاري عامل اقتصادي چيست ؟ - 13

  دارا بودن ظرفيت آن ها چقدر است ؟آيا عامل اقتصادي داراي تأسيسات ذخيره سازي است ؟ در صورت  - 14

  
  مداري با رعايت قانون  ب ) سطح قانون

  

 آيا عامل اقتصادي قبالً مورد حسابرسي قرار گرفته است ؟ - 1

  اگر بله، نتابج آن چه بوده است ؟ – 1/1

شركاء يا مديران وجود  ،در ارتباط با عامل يا سهامداران آيا فعاليت هاي تخلفاتي مشكوك يا غيرعادي - 2

  ؟داشته است

  ؟اگر بله، چه فعاليت هايي بوده اند – 1/2

  ؟چگونه دريافت شده اند عالئم هشداردهنده اين گونه فعاليت ها – 2/2

  به تخلف محكوم شده اند ؟ آيا عامل اقتصادي، سهام داران، شركا يا مديران قبالً -3

  ؟بله، جزئيات آن ها چه بوده است اگر – 1/3

  ؟گري مورد حسابرسي قرار گرفته استقبالً عامل اقتصادي به وسيله گمرك يا مرجع دي آيا - 4

  ؟ط با اين حسابرسي وجود داشته استآيا كنترل هايي در ارتبا -1/4

  ؟اگر بله نتايج آن چه بوده است – 2/4



 آيا شاخص هايي در ارتباط با عملكرد صحيح عامل از نظر مالي و مالياتي وجود دارد ؟ -5

  ، روش هايي وجود داشته است؟ادي براي پرداخت بدهي هاي متعلقهجهت بهبود وضعيت عامل اقتصآيا  - 6

  
 



 
 

 

 

المي ايرانـوري اسـگمرك جمه  

 معاونت حقوقي و نظارت

 دفتر بازبيني و حسابرسي

 

اوليهگزارش   

 {نام شركت}

 كدينگ شركت: {شماره كدينگ شركت}

 

 } B_Titr‐14ن:اوي{فونت و اندازه عن

 } B_Nazanin‐14{فونت و اندازه متن فارسي: 

 }Time New Romans‐12{فونت و اندازه متن انگليسي: 

  {توجه: جداول هم عنوان داشته باشند و هم شماره}

 

 {نام و نام خانوادگي كارشناسان}

 كارشناسان دفتر بازبيني و حسابرسي

{ماه سال}

1.  0.  1نسخه:   



1 
 

  :شركت الف) مشخصات
  

  نوع فعاليت:                                                                         نام شركت:   

  :كد اقتصادي                                                                   شماره ثبت:      

  كد ملي:                                                                     نام مدير عامل: 

  سرمايه اوليه شركت:

   :ه و درصد سهم هر كداماعضاي هيئت مدير

   كد ملي اعضاي هيئت مديره:

   : آدرس شركت

   :تلفن

   :دورنگار

 :(به تفكيك سال) اطالعات تجاريب)

 روشهاي پرداخت: .1

 واردات (ارزي و وزني):حجم  .2

 ميزان حقوق و عوارض گمركي پرداختي: .3

 طبقه بندي تعرفه اي كاالهاي وارداتي: .4

 اظهارنامه هاي مربوط به تعيين ارزش كاالها: .5

  كشور ميداء كاالهاي وارداتي: .6



2 
 

 بندر بارگيري: .7

  نوع حمل و نقل: .8

  
  

  :سوابق گذشته حسابرسي شونده)ج

 سوابق حسابرسي: .1

 اشتباهات در ثبت اطالعات گمركي: .2

 سوابق تخلفاتي: .3

  اطالعات مربوط به ماليات و ارزش افزوده: .4

  

  : و اسناد خالف واقع   ه ريسكبيان داليل و تعيين حوز ،تحليل كارشناسي )د
  
  
  
  
  
  
  

  حسابرسي:عمليات اجرا يا عدم اجراي  در مورد انكارشناس پيشنهاد
  
  
  
  
  
  

  

   – 2                                           -1امضاء :                                                                                                    
  

  



3 
 

  نظريه رئيس گروه :
  
  
  
  
    

  :امضاء  تاريخ و                                                                                                                                                 

  

  :امور گمركي  نظريه معاون
  
  
  
  
  

  : امضاء تاريخ و                                                                                                                                               

  نظريه مديركل: 
  
  
  

  امضاء : تاريخ و                                                                                                                                               

  
 



شماره سریال:           ٦٢٨۴٠۴۴ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٨/٦١٧٢٣٣شماره:
١٣٩٨/٠٥/٠٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر محترم گمرکات 
مدیرکل محترم 

مدیرمحترم 

با سالم و احترام،
     پیرو بخشنامه شماره ٩٧/٥٢٥٥٢٧ مورخ ٩٧/٥/٦ همانگونه که مطلعید در راستای توسعه و تکمیل سامانه بازبینی از اواخر سال 

١٣٩٧ امکان تشکیل پرونده اختالفی از بعد بیش بود ارزش از طریق سامانه بازبینی فراهم و در گمرکات اجرایی کشور نیز 
عملیاتی  گردید . در این پروسه پس از تنظیم و صدور نامه بیش بود ارزش، پرونده اختالفی از طریق سامانه به کارتابل مدیرکل 

محترم دفتر ارزش جهت اقدامات بعدی ارجاع می شود . اینک باتوجه به مکاتبات متعدد با دفتر  تعیین ارزش و حوزه معاونت 
محترم فنی وامور گمرکی ظاهراً آن دفتر آمادگی مراجعه به سامانه بازبینی وانجام اقدامات تکمیلی در فرآیند بیش بود ارزش را 

درحال حاضر نداشته و طبق آخرین نظریه مقرر شد پرونده های متشکله بیش بود ارزش از سوی گمرکات اجرایی از طریق 
اتوماسیون و طبق روال سابق و براساس مستندات قانونی مربوط  و درچارچوب ما ده ١٥ قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی 

آن به دفتر تعیین ارزش جهت بررسی واقدامات الزم ارسال گردد . بنابراین واحدهای بازبینی موظفند به قید فوریت نسبت به 
ارسال پرونده های بیش بود ارزش از طریق اتوماسیون اداری به دفتر ارزش اقدام وتاحصول نتیجه نهایی موضوع را پیگیری و از 

نتیجه این دفتر را مطلع نمایند بدیهی است این دفتر پیگیریهای الزم را درخصوص اقدام دفتر ارزش از طریق سامانه بازبینی 
تاحصول نتیجه خواهد نمود .  مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود .  

 

 

رونق توليد



شماره سریال:           ۷٢٩٨٣۰۶ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٨/١٥٩٣٨٩٣شماره:
١٣٩٨/١٢/١١تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی

با سالم و احترام،
با آرزوی سالمت و موفقیت برای همکاران عزیز و گرامی  

با عنایت به نزدیک شدن به پایان سال ١٣٩٨ و بمنظور انجام بهینه تکالیف و جلوگیری از تاخیر در انجام وظایف محوله ضمن 
تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه های شماره ٩۷/١٥٥۷٣٨٩ مورخ ٩۷/١٢/١٥ ، ٩٨/۶١۷٢٣٣ مورخ ٩٨/۰٥/۰٩ ، ٩٨/۷۶٢۷۴۴ مورخ 
٩٨/۰۶/١١ ، ٩٨/١۰٨۷۶۴٨ مورخ ٩٨/۰٨/٢٢ و ١٥۰۰٨٨٨ مورخ ٩٨/١١/٢۰ ، بدینوسیله در راستای انجام وظایف قانونی ناشی از 

بخش یازدهم قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی آن موارد زیر مجددًا تاکید می گردد:
نظارت بر عملکرد کمی کارشناسان بازبینی از نظر تعداد اظهارنامه های بازبینی شده . -

نظارت برعملکرد مامورین ابالغ از نظر ابالغ بموقع ابالغیه ها . -
نظارت بر عملکرد کیفی کارشناسان بازبینی از  طریق کارتابل آنها.  -

- نظارت بر مرخصی کارشناسان بازبینی و مأمورین ابالغ .
نظارت بر بازبینی اظهارنامه های ابطالی . -

جلوگیری از رسوب اظهارنامه در کارتابل کارشناسان.  -
نظارت بر پیگیری پرونده های متشکله تاحصول نتیجه . -

     ضمناً عالوه به موارد پیشگفت الزمست اقدامات نظارتی و کنترلی درخصوص سامانه بازبینی را نیز به شرح زیر انجام دهند:
مدیران و مسئولین بازبینی ضمن نظارت بر کارتابل کارشناسان بازبینی از لحاظ تعداد اظهارنامه ها ،  کیفیت رسیدگی ،  -
رعایت موارد قانونی ، جلوگیری از انباشت اظهارنامه ها و پیگیری پرونده های متشکله اقدام ونسبت به انجام تشریفات 
بازبینی به نحو مطلوب دقت الزم را معمول دارند . این موضوع شامل اظهارنامه های سایر گمرکات که توسط کارشناسان 
آن گمرک بازبینی می گردد و همچنین اظهارنامه گمرک متبوع که به سایر کارشناسان بازبینی کشور ارجاع شده است نیز 

می باشد.
با توجه به کمبود شدید نیرو در دوایر بازبینی در سطح کشور و باال بودن حجم اظهارنامه ها الزمست هریک از گمرکات  -

معادل پست های کارشناسی بازبینی بر اساس چارت سازمانی ، نسبت به معرفی کارشناس مجازی اقدام نمایند.
ضمنا" فایل آموزشی و دستورالعمل نحوه اقدام مامورین در سامانه بازبینی به پیوست ارسال می گردد.

      نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود.
 

رونق توليد



شماره سریال:           ۷٢٩٨٣۰۶ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»
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 بازبيني -جامع گمركي  سامانه به دسترسي .١

  
  :باشد مي ذيل صورت به بازبيني سامانه به دسترسي آدرس

Bzb.irica.ir:8080 
172.17.0.171:8080 

استفاده  خود كامپيوتر روي بر Chrome Google نسخه آخريناز  به منظور ورود به سامانه بهتراست
  نماييد.
 

 

 سامانه به ورود صفحه

  

  باشدشخص ميدر اين صفحه، كدملي و رمز عبور نام كاربري ابتدا به ساكن . 

 

نمايش داده  2همانند شكل  گرددكه با عنوان صفحه داشبورد معرفي مي اصلي صفحه سامانه به ورود از پس
 باشد.شود. اين صفحه حاوي اخبار و رويدادهاي جديد در اين سامانه ميمي
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  صفحه داشبورد و اخبارهاي جديد - 1شكل 

  شرح منوهاي موجود در سامانه
 

. كاربرد منوهاي موجود به شرح خواهد داشت دسترسي منو چندز ا يكي به خود وظيفه و نقش براساس هرفرد
  باشد:زير مي
هايي كه به هر دليل ورود : در قسمت ورود اظهارنامه، امكان تخصيص ميز و كارشناس به اظهارنامه .1

 وجود دارد. و ميزي به آنها تخصيص داده نشده است سامانه بازبيني نشدهوارد 

 و مدير گمرك اين امكان براي مسئول بازبيني "كد گمرك –شماره سريال اظهارنامه "با وارد كردن 
  باشد.فراهم مي

  114874-45301نمونه : 

 

  ورود اظهارنامه - 2شكل
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 باشد.ميزير منو 5و داراي كارشناسي: اين من .2

  
  
  
  

 زير منوهاي كارشناسي - 3شكل 

  
 

 هاي موجود در كارتابل : در اين قسمت كارشناس شاهد تمامي اظهارنامههاي منكارتابل
   باشد.خود مي

 بايست هايي كه مي: در اين قسمت كارشناس به اظهارنامههاي وروديكارتابل اظهارنامه
كه در بخش بعد به تفصيل درباره آن صحبت  دمورد كارشناسي و بررسي قرار گيرد دسترسي دار

 كنيم.مي

 بايست هايي كه مي: در اين قسمت كارشناس بازبيني ستاد به اظهارنامهكارتابل ستاد كل
مورد كارشناسي و بررسي قرار گيرد دسترسي دارد كه در بخش بعد به تفصيل درباره آن صحبت 

 كنيم.مي

 

-مي به شرح زير زير منو 9داراي  يني و مدير گمرك بوده ودر اختيار مسئول بازب اين منومديريت:  .3

 باشد.

 

  

  

  

  

 

 زير منوهاي مديريت - 4شكل        
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  : در اين قسمت گيت هاي گمركات و اسامي كارشناسان تعريف شده در سامانه نمايش گيت ها
 داده شده است.

هاي مربوط به گمرك اجرايي از اين قسمت همانند اظهارنامهليست ميزها : دسترسي به تمامي  .3,1

 گيرد.در اختيار مسئول بازبيني و يا مدير گمرك قرار مي 6شكل 

 
 ميزهانمايي از صفحه ليست  - 5شكل

قسمت هاي موجود در كارتابل هر رديف از ميزهاي سراسري: در اين قسمت امكان رؤيت تمامي اظهارنامه
  باشد.قابل مشاهده مي "همه اسناد"

 : انواع كارتابل 

هاي واردات، صادرات، ترانزيت، ورود موقت، خروج هاي ورودي : تمامي اظهارنامهاظهارنامه .1
موقت، مرجوعي و متروكه موجود در كارتابل كارشناسان گمرك اجرايي از اين قسمت قابل 

 باشد.مشاهده مي

اجرايي از و مدير گمرك هاي موجود در كارتابل مسئول بازبيني اظهارنامهتأييد بازبيني: تمامي  .2
 باشد.اين قسمت قابل دسترسي مي

هاي در انتظار صدور مطالبه نامه در اين بخش قابل مشاهده مطالبه نامه: تمامي اظهارنامه ابالغ .3
 است.

 د.باشهاي بدون مشكل ميبايگاني راكد: كارتابلي جهت بايگاني اظهارنامه .4

هاي نظارت بوده و تنها هاي موجود در اختيار حوزههاي نظارت: كارتابل اظهارنامهبازبيني حوزه .5
 باشد.ها را دارا ميامكان مشاهده اظهارنامه

در اين بخش  eplتاييد اعتراضات: تمامي اعتراضات ثبت شده بر روي اظهارنامه ها از طريق  .7
 قابل مشاهده مي باشد.
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، حذف اظهارنامه از ليست و هدايت مجدد اظهارنامه (تغيير گيت ن قسمت امكان رؤيت: در ايمحليميزهاي 
كه مديران گمركات موظفند از  ويا كارشناس اظهارنامه) براي مسئول بازبيني و يا مدير گمرك وجود دارد.

مه اي وارد اين درگاه نسبت به پيگيري اظهارنامه هاي خود تا حصول نتيجه اقدام نمايند و چنانچه اظهارنا
  كارتابل مسئول يا مدير نگرديده نسبت به هدايت مجدد آن اقدام نمايند. 

ها امكان دسترسي به اظهارنامه "همه اسناد"هاي ورودي از لينك به عنوان مثال در قسمت محلي اظهارنامه
  جهت حذف و يا هدايت مجدد وجود دارد.

وارد ميز شده و با انتخاب  »بازبيني      همه اسناد  محلي تاييد« همچنين در قسمت محلي تاييد بازبيني 
  اسناد به كارتابل مسئول بازبيني اقدام نمايد. نسبت به هدايت مجدد »خير « گزينه كاربر موجود 

توان اظهارنامه را هدايت مجدد نمود كه كارشناس مربوطه غير فعال شده باشد و يا به نكته: در صورتي مي
، نحوه هدايت 3س به اظهارنامه تخصيص داده نشده باشد (توضيحات بيشتر در فصلداليلي ميز يا كارشنا

  ها، داده خواهد شد).مجدد اظهارنامه

زير منو به شرح زير  9مديريت دسترسي: اين منو در اختيار مسئول بازبيني و مدير گمرك بوده و داراي  .4
 باشد.مي

  
  مديريت دسترسي نمايي از - 76شكل                                                                                     

  :براي مسئول بازبيني و مدير گمرك در اين منو هر گمرك امكان مشاهده كاربران ليست كاربران
 وجود دارد.
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  باشد.كاربر مينام كاربري در اين صفحه، كدملي  
 باشد. دايره سيز رنگ به معناي وضعيت در اين صفحه به معناي فعال يا غير فعال بودن كاربر مي

 باشد. فعال بودن، زرد رنگ به معناي مرخصي و طوسي بودن دايره به منزله غير فعال بودن كاربر مي

باشد و با هر بار كليك بر روي دايره رنگي وضعيت كاربر مي در هنگام ايجاد كاربري، كاربر فعال
  كند.تغيير مي

  جهت انجام امور كنترلي از منوهاي در اختيار از ستون كنترل استفاده مي كنيم. براي ويرايش

و براي حذف كاربر از  تغيير رمز كاربران از دسترسي ،  اطالعات كاربر از دسترسي 

 د.گرداستفاده مي دسترسي 

 

 توان كاربري ، مي8در اين قسمت با وارد كردن اطالعات كاربران همانند شكل : ايجاد كاربر

 جديد اضافه نمود.

 

 نمايي از صفحه ايجاد كاربر - 8شكل 

  كند.در اين صفحه نقش انتخابي ميزان دسترسي كاربران را تعيين مي

  باشد.مي "كارشناس"اگر كاربر مربوطه كارشناس بازبيني باشد نقش انتخابي 

  باشد.مي "كارشناس"و  "مدير دفتر"هاي انتخابي اگر كاربر مربوطه مسئول بازبيني باشد نقش

  باشد.مي "مدير گمرك"و  "كارشناس"، "مدير دفتر"هاي انتخابي اگر كاربر مربوطه مدير گمرك باشد نقش

 باشد.مي "عادي"كاربر مربوط به انجام امور دفتري و آمارگيري داراي نقش 
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  سيستم هاي نقش . ٢
  

  : از عبارتند سيستم هاي نقش

  مديرگمرك-3مسئول بازبيني                 -2كارشناس بازبيني          -1

  بازبيني كارشناس
  

  كارتابل اظهارنامه هاي ورودي

را انتخاب مي  "كارتابل اظهارنامه هاي ورودي"قسمت،  كارشناسي منوي به ورود از پس كارشناس

 كارشناس .باشد مي مشخص كارشناس به تخصيصي هاي اظهارنامه تعداد پنجره اين درنمايد. 

  .نمايد انتخاب كارشناسي جهت را نظر مورد ،اظهارنامهوارد كردن شماره سريال مورد نظر با ميتواند

 را كارشناسان ساير هاي اظهارنامه و داشته دسترسي خود هاي اظهارنامه به كارشناس هر : توجه

  .نمايد نمي مشاهده

اين قسمت شامل تمامي  باز مي شود. " بررسي اظهارنامه"با كليك بر روي هر اظهارنامه ، منوي 

  اطالعات مربوط به اظهارنامه مي باشد.

  مربوط به اظهارنامه قابل مشاهده است. " اطالعات اجمالي "در شكل زير 
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 اطالعات اجمالي

  

  مربوط به اظهارنامه قابل مشاهده است. " فرم سد "در شكل زير 

  
  فرم سد

با تمام جزييات نمايش داده  طي كرده است ،  اظهارنامه ي كهتمام مراحل "مراحل سالن"در قسمت 

  قرار دارد. مرحله اي است كه اظهارنامه در آن . رنگ سبز نشان دهنده ي مي شود
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  مراحل سالن

  ،جزييات كاالي مورد نظر نمايش داده مي شود. " ليست كاالها "در منوي 

  

  ليست كاالها

  

كه توسط كارشناس ،سازمانهاي همجوار و ... داده شده است  اتيتمامي نظر "نظرها"در قسمت 

  قابل رويت مي باشد .
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  منوي نظرها

شامل اسناد ضميمه ي اظهارنامه است كه بصورت زير اطالعات  "اسناد الكترونيكي"در قسمت 

  نمايش داده شده است.

  

  اسناد الكترونيكي

اطالعات مربوط به مراحل كارشناسي و همچنين نظارت آنها نمايش داده مي  "فرايندها"در قسمت 

  شود.
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  فرآيندهامنوي 

  نمايش داده مي شود. اطالعات مربوط به پرداخت اظهارنامه "شناسه پرداخت"در قسمت 

  
  منوي شناسه پرداخت

  نمايش داده مي شود. اطالعات حامل هاي خارج شده از گمرك "پته ها"در قسمت 
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  منوي پته ها

  تغييرات الزم توسط كارشناس بازبيني اعمال مي شود. "عمليات"با استفاده از  قسمت 

  اين بخش به دو قسمت تقسيم مي شود :

  .ارجاع2.كارشناسي       1

  كارشناسي-1

  تقسيم مي شود. "اختالفي"و  "بدون مشكل"قسمت در قسمت كارشناسي نتيجه بازبيني به دو 

 مشكل بدون -1-1

 كارشناس مشكل باشد، بدون اظهارنامه كارشناسي نتيجه درصورتيكه ، اظهارنامه بازبيني صفحه در

 پس ازآن كليد . نظر خود را وارد مي كند وكرده  انتخاب  را مشكل بدون ، بازبيني نتيجه قسمت در

 صفحه به و دميكن را كليك"ارجاع به مسئول بازبيني"كليد . سپس را ميزند "ثبت كارشناسي"

  گشت. دخواه باز اظهارنامه ليست
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  بدون مشكل –منوي كارشناسي 

 اختالفي-1-2

انتخاب  را اختالفي قسمتكارشناس  ، اظهارنامه بررسي و محاسبات در اختالف وجود صورت در

  .شود داده نمايش زير شكل به پنجره تا دنماي مي

  
  اختالفي -كارشناسي منوي

داليل اختالف  از يكي انتخاب به مجاز كارشناس قسمت اين در گرفته صورت طراحي اساس بر

   .ميباشد"كالسه "در منوي طراحي شده
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علت تفاوت را انتخاب نموده و نظر خود را وارد مي كند،پس ازآن   ، از موارد يپس از انتخاب يك

در اين قسمت پنجره جديدي بصورت زير نمايش داده را انتخاب ميكند.  "ثبت كارشناسي"گزينه 

ميشود كه كارشناس ميتواند فيلد مورد نظر خود را  ويرايش كند.پس از ويرايش با انتخاب ثبت 

  .شود،تغييرات با موفقيت ذخيره مي"ذخيره كارشناسي"ويرايش كاال و سپس 

  

  
 ويرايش اظهارنامه منوي

 

  ارجاع -2

اظهارنامه به مسئول بازبيني ارجاع داده مي شود. بعد از ارجاع، اظهارنامه  ،از ثبت كارشناسيبعد 

قسمت   .از كارتابل كارشناس خارج شده و كارشناسي ثبت شده قابل ويرايش نخواهد بود

توضيحات زماني كاربرد دارد كه اظهارنامه توسط مسئول بازبيني بازگرداني شده باشد و كارشناس 

  ي توضيحات دوباره به مسئول بازبيني ارجاع دهد.با ارائه
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  ارجاع به مسئول بازبيني منوي

  

  تاييد مسئول بازبيني
  

  دسترسي است.قابل كارتابل مسئول بازبيني اين قسمت نيز از منوي مديريت 

  با كليك بر روي هر اظهارنامه پنجره اي به شكل زيرنمايش داده مي شود . -

  
  منوي اطالعات اظهارنامه
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  عمليات

  با استفاده از  قسمت عمليات تغييرات الزم توسط مسئول بازبيني اعمال مي شود.

  .ارجاع2.كارشناسي       1اين بخش به دو قسمت تقسيم مي شود :

  كارشناسي-1

  تقسيم مي شود. "اختالفي"و  "بدون مشكل"قسمت كارشناسي نتيجه بازبيني به دو قسمت در 

 مشكل بدون -1-1

 نتيجه قسمت درمسئول بازبيني  مشكل باشد، بدون اظهارنامه كارشناسي نتيجه درصورتيكه

ثبت "نظر خود را وارد مي كند ، سپس با زدن دكمه  وكرده  انتخابرا  مشكل بدون گزينه ، بازبيني

  .نظر خود را ثبت مي كند "كارشناسي

انجام شده روي آخرين كارشناسي "و زدن دكمه  "تاييد و ادامه "پس از آن از طريق گزينه ي 

  به بايگاني راكد هدايت مي كند. رااظهارنامه  ،" اظهار نامه را تاييد ميكنم

 

 منوي عمليات
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 اختالفي -2-1

مسئول  ، اظهارنامه بررسي و محاسبات در نظر مسئول بازبيني و كارشناس اختالف وجود درصورت

  .شود داده نمايش زير شكل تا دنماي انتخاب مي را اختالفي قسمتبازبيني 

  
 منوي عمليات

  

تعريف  از مواد يكي انتخاب به مجاز مسئول بازبيني قسمت اين در گرفته صورت طراحي اساس بر

موارد،علت تفاوت را انتخاب نموده و نظر پس از انتخاب يكي از  .ميباشد"كالسه "در منويشده 

در اين قسمت پنجره را انتخاب ميكند. "ثبت كارشناسي"گزينه  پس ازآن . خود را وارد مي كند

جديدي بصورت زير نمايش داده ميشود كه مسئول بازبيني ميتواند درفرم اظهارنامه  فيلد مورد 

تغييرات "ذخيره كارشناسي"اال و سپس نظر خود را  ويرايش كند.سپس با انتخاب ثبت ويرايش ك

  با موفقيت ذخيره ميشود.
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 ويرايش اظهارنامهمنوي

پس از اعمال تغييرات ،از طريق منوي تاييد و ادامه ،اظهارنامه به كارتابل مدير گمرك ارجاع داده 

  مي شود.

  
 )تاييد و ادامه(منوي عمليات

اظهارنامه را به مي تواند ، "بازگرداني"گزينه الزم به ذكر است كه مسئول بازبيني با استفاده از 

 شود بر روي سند اعمالتوسط كارشناس بازبيني تغييرات الزم اس بازگرداني كرده تا نكارتابل كارش

.  
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  مدير گمركتأييد 
  

  .باشد مي وي جانشين يا گمرك مديريت مخصوص دسترسي اين

 .خواهدداشت دسترسي سامانه هاي قسمت تمامي به سيستم مدير

 مديريت هاي دسترسي مربوطه از عناوين تعريف و فرآيندها ،كنترل ها تخصيص مديريت توانايي

  .باشد مي

 و اساس نقشها بر كه است هايي دسترسي و اختيارات داراي بازبيني جامع سامانه در مديريت

 ، خطاها كه دهد مي را امكان اين مدير به اختيارات اين  .است شده تعبيه بازبيني مدير وظايف

 به بازبيني بر نيز را خويش مديريت بتواند همچنين و نموده تصحيح  را موارد ديگر يا و اشتباهات

 خواهد دسترسي سامانه مختلف قسمتهاي و منوها همه به مديريت  .برقرارسازد اي ويژه شكل

  .داشت

  
 منوي مديريت ميزها
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  تاييد مدير گمرك

  قابل دسترسي است.كارتابل مدير گمرك و يا ناظر اين قسمت نيز از منوي مديريت 

  با كليك بر روي هر اظهارنامه پنجره اي به شكل زيرنمايش داده مي شود .

  
  منوي اطالعات اظهارنامه

  عمليات
  اعمال مي شود. مدير گمركبا استفاده از  قسمت عمليات تغييرات الزم توسط 

  اين بخش به دو قسمت تقسيم مي شود :

  .ارجاع2.كارشناسي       1

  كارشناسي -1

  تقسيم مي شود. "اختالفي"و  "بدون مشكل"نتيجه بازبيني به دو قسمت  ،در قسمت كارشناسي
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 مشكل بدون -1-1

مدير  مشكل باشد، بدون اظهارنامه كارشناسي نتيجه صورتيكه در ، اظهارنامه بازبيني صفحه در

نظر خود را وارد مي كند ،  وكرده  انتخابرا  مشكل بدون گزينه بازبيني، نتيجه قسمت درگمرك 

  .نظر خود را ثبت مي كند "ثبت كارشناسي"سپس با زدن دكمه 

انجام شده روي آخرين كارشناسي "و زدن دكمه  "ادامه و تاييد"پس از آن از طريق گزينه ي 

  به بايگاني راكد هدايت مي كند.را اظهارنامه  ،" اظهار نامه را تاييد ميكنم

 

 (بدون مشكل)منوي عمليات

 اختالفي -2-1

مدير  ، اظهارنامه بررسي و محاسبات درنظر مسئول بازبيني و مدير گمرك  اختالف وجود درصورت

  .شود داده نمايش زير شكل تا دانتخاب مينماي را اختالفي قسمتگمرك 
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  (اختالفي)منوي عمليات

تعريف  مواد از يكي انتخاب به مجاز مدير گمرك ، قسمت اين در گرفته صورت طراحي براساس

پس از انتخاب يكي از موارد، علت تفاوت را انتخاب نموده و نظر  .ميباشد"كالسه "در منوي شده

در اين قسمت پنجره را انتخاب ميكند. "ثبت كارشناسي"گزينه  خود را وارد مي كند،پس ازآن 

مي تواند درفرم اظهارنامه  فيلد مورد نظر  مدير گمركجديدي بصورت زير نمايش داده ميشود كه 

تغييرات با "ذخيره كارشناسي"خود را  ويرايش كند. سپس با انتخاب ثبت ويرايش كاال و سپس 

  موفقيت ذخيره ميشود.

  
  ويرايش اظهارنامه نويم
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آخرين كارشناسي انجام شده "و زدن دكمه  "تاييد و ادامه"بعد از اعمال تغييرات،از طريق گزينه 

  ،اظهارنامه به كارتابل صدور مطالبه نامه هدايت مي شود."روي اظهارنامه را تاييد مي كنم

  
  )تاييد مدير گمركمنوي عمليات(

  

اظهارنامه را به كارتابل تواند مي، "بازگرداني"با استفاده از گزينه  مدير گمركالزم به ذكر است كه 

  كند . بر روي سند اعمال تغييرات الزم را مسئول بازبيني بازگرداني كرده تا مسئول بازبيني
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  : رهگيري اسناد. 3 .٣
با توجه به بخشنامه هاي صادره مديران و مسئولين بازبيني گمركات موظفند نسبت به رديابي و 

تمكين و  " ،" اعتراضات " ،" ابالغ "" ، كارشناسي"ي پيگيري اسناد از ورود به كارتابل ها

  تا خروج آنها اقدام نمايند.  و ... "پرداخت

 مديريت هاي دسترسي مربوطه از عناوين تعريف و فرآيندها ،كنترل ها تخصيص مديريت توانايي

  .باشد مي

 و اساس نقشها بر كه است هايي دسترسي و اختيارات داراي بازبيني جامع سامانه در مديريت

 ، خطاها كه دهد مي را امكان اين مدير به اختيارات اين  .است شده تعبيه بازبيني مدير وظايف

 به بازبيني بر نيز را خويش مديريت بتواند همچنين و نموده تصحيح  را موارد ديگر يا و اشتباهات

 خواهد دسترسي سامانه مختلف قسمتهاي و منوها همه به مديريت  .برقرارسازد اي ويژه شكل

  .داشت
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مديريت             ليست ميزها             ميزهاي محلي               ، مديران و مسئولين بازبيني از منوي 

دسترسي هدايت مجدد اسنادي كه به هر دليلي وارد كارتابل هاي مربوطه نشده و يا در كارتابل 

  كاربران غير فعال باقي مانده را دارند.

  زير باز مي شود.اي به شكل پنجره "  همه اسناد "در تمامي ميز هاي محلي با كليك نمودن بر روي 

  

  

كليه  "جستجو "از طريق گزينه  و سپسنموده انتخاب " خير"در اين قسمت كاربر موجود را 
  اسنادي كه به كارتابل هيچ كدام از كاربران وارد نشده نمايش داده مي شود.

نمايش در اين قسمت مديران و مسئولين بازبيني مي بايست نسبت به هدايت مجدد اسنادي كه 
  داده شده و پيگيري آنها تا حصول نتيجه اقدام نمايند.
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و  " مرخصي" وضعيت كاربر را بر روي هركدام از وضعيت هاي همانند شكل زير ضمناً چنانچه     
وجود  "فعال غير"و يا  "مرخصي"كاربران قرار دهند نيز اسنادي كه در كارتابل  "فعال غير"يا 

دارد نمايش داده مي شود كه مي بايست در صورت عدم دسترسي به اين كاربران نسبت به هدايت 
  مجدد اسناد موجود در كارتابل آنها اقدام نمايند تا از انباشت اسناد بال اقدام جلوگيري شود.
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  :كارتابل ها . 4 .٤

 تمكين و پرداخت - 
مشاهده و دسترسي تمكين و پرداخت ،          مديران و مسئولين بازبيني از منوي مديريت        

  مختومه نمودن پرونده هايي كه از طرف صاحب كاال مورد تمكين قرار گرفته را دارند.

  
 مديران و مسئولين بازبيني پس از باز نمودن اظهارنامه هاي موجود در اين كارتابل مي توانند از

  منوي عمليات نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمايند.
  
 اعتراضات: -

  دسترسي به اظهارنامه هاي كارتابل اعتراضات همانند كارتابل تمكين پرداخت مي باشد.
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و در ج آن در سامانه بازبيني امكان   EPLپس از ثبت اعتراض توسط صاحب كاال از طريق سامانه  
  گردد. مسئول بازبيني محيا مي تغيير در مطالبه نامه صادره براي ردو يا پذيرش اعتراض و هرگونه

مقدور نمي باشد و رسيدگي  بازبيني مسئولين امكان بازگرداني اسناد از كارتابل اعتراضات براي
  يا جانشينان آنان صورت پذيرد. مي بايست توسط مسئولين و به اسناد مورد اعتراض

  بازبيني پس از باز نمودن اظهارنامه مي توانند از منوي عمليات نسبت به ثبت كارشناسي ولينمسئ
 ،اقدام نمايند و پس از به روزرساني اظهارنامه ،از منوي تاييد (توضيح در قسمت كارشناسي) جديد

سپس اظهارنامه  اقدام نمايند. كمه ادامهبا كليك بر روي دپذيرش و يا رد اظهارنامه نسبت به 
  دركارتابل مدير جهت تاييد قرارمي گيرد.
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  . مامور ابالغ:5 . ٥
پس از تاييداسناد از سوي مديران گمركات، مطالبه نامه هاي صادره جهت ابالغ فيزيكي به  

مطالبه نامه هاي  وارد مي شود . مامورين ابالغ از منوي زير مي توانند بهمامورين ابالغ كارتبال 
  مربوطه دسترسي پيدا كنند.

  

پس از نمايش اظهارنامه ها در كارتابل مامورين ابالغ با كليك بر روي اظهارنامه ها مي توانند نسبت  
به چاپ مطالبه نامه و ثبت تاريخ مطالبه نامه و سپس خروج از كارتابل اقدام نمايند و نسخه ابالغيه 

  ن اداري به گمرك مربوطه اعاده نمايند.را از طريق سيستم اتوماسيو
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  ارتباط با پشتيباني

02188903924 

 



شماره سریال:           ٧٩١٢٣٦١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٥٠٠٠٨٠شماره:
١٣٩٩/٠٥/٠٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

مدیران کل محترم دفاتر ستادی
ناظر/مدیرکل/مدیر محترم گمرکات اجرائی

با سالم و احترام،
   پیرو بخشنامه شماره ١٦١٦٨١٨ مورخ ٩٧/١٢/٢٥ در خصوص فرآیند بررسی و ارجاع  پرونده اشخاص مشمول اعمال ماده 
١٤٣ قانون امور گمرکی موضوع حسابرسی پس از ترخیص ، خواهشمند است در راستای ایجاد وحدت رویه ، تسریع در 

رسیدگی ها  و جلوگیری از  انجام مکاتبات زائد  ، دستور فرمایید  وفق مفاد بخشنامه صدراالشاره  ، پرونده  اشخاص حقیقی  
وحقوقی مشمول با در نظر داشتن ضوابط مندرج در ماده مارالذکر به ویژه  از حیث کشف اسناد خالف واقع و عدم شمولیت 
قاچاق کاال  همراه با گزارش های مستند  در قالب فرمت منضم به بخشنامه فوق جهت انجام اقدامات بعدی به این دفتر منعکس 

و از ارسال پرونده ها بدون لحاظ شرایط مذکور  و چارچوب  تعیین شده  خودداری گردد.

 

 

جهش توليد



شماره سریال:           ٧٩٣٤٠٧١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٥١٨٤٧٨شماره:
١٣٩٩/٠٥/٠٨تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۵۲/۱۰۲/ ۱۱
ناظر /مدیرکل/مدیر   محترم  گمرکات اجرائی 

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ٩٨/١٥٩٣٨٩٣ مورخ ٩٨/١۲/١١ در خصوص رصد فعالیت های مرتبط با بازبینی و حسابرسی  بمنظور انجام 
بهینه تکالیف و جلوگیری از تاخیر در انجام وظایف محوله ، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در راستای انجام وظایف 

قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی آن موارد زیر مجدداً تاکید می گردد:
نظارت بر عملکرد کمی کارشناسان بازبینی از نظر تعداد اظهارنامه های بازبینی شده . -

نظارت برعملکرد مامورین ابالغ از نظر ابالغ بموقع ابالغیه ها . -
نظارت بر عملکرد کیفی کارشناسان بازبینی از  طریق کنترل  کارتابل آنها.  -

- نظارت بر مرخصی کارشناسان بازبینی و مأمورین ابالغ .
نظارت بر بازبینی اظهارنامه های ابطالی . -

جلوگیری از رسوب اظهارنامه در کارتابل کارشناسان.  -
نظارت بر پیگیری پرونده های متشکله تاحصول نتیجه . -

بررسی مداوم کارتابل مسئولین بازبینی و مدیران مربوطه و انجام اقدامات تکمیلی اظهار نامه های اختالفی  -
پیگیری مداوم بازبینی اسناد صادره آن گمرک که در سایر گمرکات بازبینی شده و یا مراحل اجرائی بازبینی در حال انجام  -

است .
پرونده های موضوع ماده ١٤٣ قانون امور گمرکی وفق بخشنامه های  صادره (شماره ١۶١۶٨١٨ مورخ ٩٧/١۲/۲٥ و شماره  -

٥٠٠٠٨٠ مورخ ٩٩/٥/٥ ) و بر اساس شیوه رسیدگی اعالمی بررسی و گزارشهای اولیه و تکمیلی برای طی مراحل قانونی به 
این دفتر ارسال گردد تا با همکاری گروه حسابرسی بررسی ها و اقدامات قانونی تکمیل گردد. 

     ضمناً عالوه به موارد پیشگفت الزمست اقدامات نظارتی و کنترلی درخصوص سامانه بازبینی را نیز به شرح زیر انجام دهند:
مدیران و مسئولین بازبینی ضمن نظارت بر کارتابل کارشناسان بازبینی از لحاظ تعداد اظهارنامه ها ،  کیفیت رسیدگی ،  -
رعایت موارد قانونی ، جلوگیری از انباشت اظهارنامه ها و پیگیری پرونده های متشکله اقدام ونسبت به انجام تشریفات 
بازبینی به نحو مطلوب دقت الزم را معمول دارند . این موضوع شامل اظهارنامه های سایر گمرکات که توسط کارشناسان 
آن گمرک بازبینی می گردد و همچنین اظهارنامه گمرک متبوع که به سایر کارشناسان بازبینی کشور ارجاع شده است نیز 

می باشد.

جهش توليد



شماره سریال:           ٧٩٣٤٠٧١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٥١٨٤٧٨شماره:
١٣٩٩/٠٥/٠٨تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

با توجه به کمبود شدید نیرو در دوایر بازبینی در سطح کشور و باال بودن حجم اظهارنامه ها الزمست اوالً هریک از  -
گمرکات معادل پست های کارشناسی بازبینی بر اساس چارت سازمانی ، نسبت به معرفی کارشناس مجازی اقدام نموده 
وثانیاً بدون هماهنگی با این دفتر از تغییر وضعیت کاربران از مشغول بکار به مرخصی و همچنین تغییر در دسترسی های 

تعریف شده برای کاربران جداً خودداری گردد. 
همچنین  الزمست کارشناسانی که در سامانه بازبینی در حالت مرخصی قرار دارند ظرف ٤٨ ساعت تعیین تکلیف و از نتیجه  -
این دفتر مطلع نمایید، در غیر اینصورت این دفترراساً نسبت به تغییر وضعیت آنها از حالت مرخصی به مشغول بکار اقدام 

خواهد نمود. 
ضمناً فایل آموزشی ارسالی در مورد نحوه اقدام کاربران و چگونگی گزارش گیری از کارتابل کاربران در سامانه بازبینی 

پس از بازنگری و اعمال آخرین تغییرات به پیوست ارسال می گردد.
      نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود.
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 بازبینی -جامع گمرکی  سامانه به دسترسی .1

 

 :باشد می ذیل صورت به بازبینی سامانه به دسترسی آدرس

Bzb.irica.ir:8080 
172.17.0.171:8080 

ستفاده ا خود کامپیوتر روی بر Chrome Google نسخه آخریناز  به منظور ورود به سامانه بهتراست

 نمایید.

 

 

 سامانه به ورود صفحه

 

  باشدمیشخص در این صفحه, کدملی و رمز عبور نام کاربری ابتدا به ساکن . 

 

نمایش داده  2همانند شکل  گرددکه با عنوان صفحه داشبورد معرفی می اصلی صفحه سامانه به ورود از پس

 باشد.شود. این صفحه حاوی اخبار و رویدادهای جدید در این سامانه میمی
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 دصفحه داشبورد و اخبارهای جدی - 1شکل 

  شرح منوهای موجود در سامانه

 

وجود به م. کاربرد منوهای خواهد داشت دسترسی منو چندز ا یکی به خود وظیفه و نقش براساس هرفرد

 باشد:شرح زیر می

ر دلیل هه به هایی کورود : در قسمت ورود اظهارنامه, امکان تخصیص میز و کارشناس به اظهارنامه .1

 وجود دارد. و میزی به آنها تخصیص داده نشده است سامانه بازبینی نشدهوارد 

 مرکگو مدیر  این امکان برای مسئول بازبینی "کد گمرک –شماره سریال اظهارنامه "با وارد کردن 

 باشد.فراهم می

 114874-45301نمونه : 

 

 ورود اظهارنامه - 2شکل
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 باشد.میزیر منو 5و دارای کارشناسی: این من .2

 

 

 

 

 زیر منوهای کارشناسی - 3شکل 

 

 

 ارتابل کهای موجود در : در این قسمت کارشناس شاهد تمامی اظهارنامههای منکارتابل

  باشد.خود می

 ت بایسیهایی که م: در این قسمت کارشناس به اظهارنامههای ورودیکارتابل اظهارنامه

 ن صحبتکه در بخش بعد به تفصیل درباره آ دو بررسی قرار گیرد دسترسی دارمورد کارشناسی 

 کنیم.می

 ست باییمهایی که : در این قسمت کارشناس بازبینی ستاد به اظهارنامهکارتابل ستاد کل

ت ن صحبمورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد دسترسی دارد که در بخش بعد به تفصیل درباره آ

 کنیم.می

 

-می ه شرح زیرب زیر منو 9دارای  در اختیار مسئول بازبینی و مدیر گمرک بوده و این منو مدیریت: .3

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 زیر منوهای مدیریت - 4شکل        
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  : نمایش در این قسمت گیت های گمرکات و اسامی کارشناسان تعریف شده در سامانهگیت ها 

 داده شده است.

ند مت همانهای مربوط به گمرک اجرایی از این قسمیزها : دسترسی به تمامی اظهارنامهلیست  .3.1

 گیرد.در اختیار مسئول بازبینی و یا مدیر گمرک قرار می 6شکل 

 
 میزهانمایی از صفحه لیست  - 5شکل

سمت یف از قدر کارتابل هر ردهای موجود میزهای سراسری: در این قسمت امکان رؤیت تمامی اظهارنامه

 باشد.قابل مشاهده می "همه اسناد"

 : انواع کارتابل 

وج وقت, خرمهای واردات, صادرات, ترانزیت, ورود های ورودی : تمامی اظهارنامهاظهارنامه .1

 قابل موقت, مرجوعی و متروکه موجود در کارتابل کارشناسان گمرک اجرایی از این قسمت

 باشد.مشاهده می

رایی از اجمرک گو مدیر های موجود در کارتابل مسئول بازبینی تأیید بازبینی: تمامی اظهارنامه .2

 باشد.این قسمت قابل دسترسی می

ده ابل مشاهبخش ق های در انتظار صدور مطالبه نامه در اینمطالبه نامه: تمامی اظهارنامه ابالغ .3

 است.

 باشد.های بدون مشکل میبایگانی راکد: کارتابلی جهت بایگانی اظهارنامه .4

 ه و تنهاارت بودهای نظهای موجود در اختیار حوزههای نظارت: کارتابل اظهارنامهبازبینی حوزه .5

 باشد.ها را دارا میامکان مشاهده اظهارنامه

ین بخش ادر  eplتایید اعتراضات: تمامی اعتراضات ثبت شده بر روی اظهارنامه ها از طریق  .7

 د.قابل مشاهده می باش
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یر گیت ه )تغی, حذف اظهارنامه از لیست و هدایت مجدد اظهارنام: در این قسمت امکان رؤیتمحلیمیزهای 

 وظفند ازمرکات که مدیران گم ویا کارشناس اظهارنامه( برای مسئول بازبینی و یا مدیر گمرک وجود دارد.

ارد امه ای وظهارنایند و چنانچه ااین درگاه نسبت به پیگیری اظهارنامه های خود تا حصول نتیجه اقدام نم

 کارتابل مسئول یا مدیر نگردیده نسبت به هدایت مجدد آن اقدام نمایند. 

ها نامهه اظهاربامکان دسترسی  "همه اسناد"های ورودی از لینک به عنوان مثال در قسمت محلی اظهارنامه

 جهت حذف و یا هدایت مجدد وجود دارد.

وارد میز شده و با انتخاب  «محلی تایید بازبینی      همه اسناد » همچنین در قسمت محلی تایید بازبینی 

 اسناد به کارتابل مسئول بازبینی اقدام نماید. نسبت به هدایت مجدد «خیر » گزینه کاربر موجود 

 و یا به ه باشدغیر فعال شدتوان اظهارنامه را هدایت مجدد نمود که کارشناس مربوطه نکته: در صورتی می

حوه هدایت ن, 3دالیلی میز یا کارشناس به اظهارنامه تخصیص داده نشده باشد )توضیحات بیشتر در فصل

 ها, داده خواهد شد(.مجدد اظهارنامه

منو به شرح زیر  زیر 9مدیریت دسترسی: این منو در اختیار مسئول بازبینی و مدیر گمرک بوده و دارای  .4

 باشد.می

 
 مدیریت دسترسی مایی ازن - 76شکل                                                                                     

  :برای مسئول بازبینی و مدیر گمرک در این منو هر گمرک امکان مشاهده کاربران لیست کاربران

 وجود دارد.
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  باشد.کاربر مینام کاربری در این صفحه, کدملی 

 عنای منگ به باشد. دایره سیز روضعیت در این صفحه به معنای فعال یا غیر فعال بودن کاربر می

 باشد. یماربر کفعال بودن, زرد رنگ به معنای مرخصی و طوسی بودن دایره به منزله غیر فعال بودن 

ت کاربر ی وضعیباشد و با هر بار کلیک بر روی دایره رنگمی در هنگام ایجاد کاربری, کاربر فعال

 کند.تغییر می

  جهت انجام امور کنترلی از منوهای در اختیار از ستون کنترل استفاده می کنیم. برای ویرایش

و برای حذف کاربر از  تغییر رمز کاربران از دسترسی ,  اطالعات کاربر از دسترسی 

 گردد.استفاده می دسترسی 

 

 وان کاربری ت, می8در این قسمت با وارد کردن اطالعات کاربران همانند شکل : ایجاد کاربر

 جدید اضافه نمود.

 

 نمایی از صفحه ایجاد کاربر - 8شکل 

 کند.در این صفحه نقش انتخابی میزان دسترسی کاربران را تعیین می

 باشد.می "کارشناس"اگر کاربر مربوطه کارشناس بازبینی باشد نقش انتخابی 

 شد.بامی "کارشناس"و  "مدیر دفتر"های انتخابی اگر کاربر مربوطه مسئول بازبینی باشد نقش

 اشد.بمی "رکمدیر گم"و  "کارشناس", "مدیر دفتر"های انتخابی اگر کاربر مربوطه مدیر گمرک باشد نقش

 باشد.می "عادی"کاربر مربوط به انجام امور دفتری و آمارگیری دارای نقش 
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 سیستم های نقش .2

 

 : از عبارتند سیستم های نقش

 دیرگمرکم-3سئول بازبینی                م -2ارشناس بازبینی         ک -1

 بازبینی کارشناس
 

 کارتابل اظهارنامه های ورودی

 را انتخاب "کارتابل اظهارنامه های ورودی"قسمت،  کارشناسی منوی به ورود از پس کارشناس

 سکارشنا .باشد می مشخص کارشناس به تخصیصی های اظهارنامه تعداد پنجره این درمی نماید. 

 ابانتخ کارشناسی جهت را نظر مورد ،اظهارنامهوارد کردن شماره سریال مورد نظر با میتواند

 .نماید

 را نکارشناسا سایر های اظهارنامه و داشته دسترسی خود های اظهارنامه به کارشناس هر : توجه

 .نماید نمی مشاهده

مامی تاین قسمت شامل  باز می شود. " بررسی اظهارنامه"با کلیک بر روی هر اظهارنامه ، منوی 

 اطالعات مربوط به اظهارنامه می باشد.

 مربوط به اظهارنامه قابل مشاهده است. " اطالعات اجمالی "در شکل زیر 
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 اطالعات اجمالی

 

 مربوط به اظهارنامه قابل مشاهده است. " فرم سد "در شکل زیر 

 

 فرم سد

ش با تمام جزییات نمای طی کرده است ،  اظهارنامه ی کهتمام مراحل "مراحل سالن"در قسمت 

 قرار دارد. مرحله ای است که اظهارنامه در آن . رنگ سبز نشان دهنده ی داده می شود
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 مراحل سالن

 ،جزییات کاالی مورد نظر نمایش داده می شود. " لیست کاالها "در منوی 

 

 لیست کاالها

 

ت که توسط کارشناس ،سازمانهای همجوار و ... داده شده اس اتیتمامی نظر "نظرها"در قسمت 

 قابل رویت می باشد .
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 منوی نظرها

 شامل اسناد ضمیمه ی اظهارنامه است که بصورت زیراطالعات  "اسناد الکترونیکی"در قسمت 

 نمایش داده شده است.

 

 اسناد الکترونیکی

ه اطالعات مربوط به مراحل کارشناسی و همچنین نظارت آنها نمایش داد "فرایندها"در قسمت 

 می شود.
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 فرآیندهامنوی 

 نمایش داده می شود. اطالعات مربوط به پرداخت اظهارنامه "شناسه پرداخت"در قسمت 

 
 منوی شناسه پرداخت

 نمایش داده می شود. اطالعات حامل های خارج شده از گمرک "پته ها"در قسمت 
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 منوی پته ها

 تغییرات الزم توسط کارشناس بازبینی اعمال می شود. "عملیات"با استفاده از  قسمت 

 این بخش به دو قسمت تقسیم می شود :

 .ارجاع2.کارشناسی       1

 کارشناسی-1

 تقسیم می شود. "اختالفی"و  "بدون مشکل"قسمت در قسمت کارشناسی نتیجه بازبینی به دو 

 مشکل بدون -1-1

 مشکل باشد، بدون اظهارنامه کارشناسی نتیجه درصورتیکه ، اظهارنامه بازبینی صفحه در

 . ندنظر خود را وارد می ک وکرده  انتخاب  را مشکل بدون ، بازبینی نتیجه قسمت در کارشناس

 را کلیک"ارجاع به مسئول بازبینی"کلید . سپس را میزند "ثبت کارشناسی" پس ازآن کلید

 گشت. دخواه باز اظهارنامه لیست صفحه به و دمیکن
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 بدون مشکل –منوی کارشناسی 

 اختالفی-1-2

 انتخاب را اختالفی قسمتکارشناس  ، اظهارنامه بررسی و محاسبات در اختالف وجود صورت در

 .شود داده نمایش زیر شکل به پنجره تا دنمای می

 

 اختالفی -کارشناسی منوی

دالیل اختالف  از یکی انتخاب به مجاز کارشناس قسمت این در گرفته صورت طراحی اساس بر

  .میباشد"کالسه "در منوی طراحی شده
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 س ازآن علت تفاوت را انتخاب نموده و نظر خود را وارد می کند،پ ، از موارد یپس از انتخاب یک

در این قسمت پنجره جدیدی بصورت زیر نمایش را انتخاب میکند.  "ثبت کارشناسی"گزینه 

 نتخابداده میشود که کارشناس میتواند فیلد مورد نظر خود را  ویرایش کند.پس از ویرایش با ا

 .شود،تغییرات با موفقیت ذخیره می"ذخیره کارشناسی"ثبت ویرایش کاال و سپس 

 

 

 ویرایش اظهارنامه منوی

 

 ارجاع -2

اظهارنامه  اظهارنامه به مسئول بازبینی ارجاع داده می شود. بعد از ارجاع، ،از ثبت کارشناسیبعد 

قسمت   .از کارتابل کارشناس خارج شده و کارشناسی ثبت شده قابل ویرایش نخواهد بود

توضیحات زمانی کاربرد دارد که اظهارنامه توسط مسئول بازبینی بازگردانی شده باشد و 

 ی توضیحات دوباره به مسئول بازبینی ارجاع دهد.کارشناس با ارائه
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 ارجاع به مسئول بازبینی منوی

 

 تایید مسئول بازبینی

 

 دسترسی است.قابل کارتابل مسئول بازبینی این قسمت نیز از منوی مدیریت 

 با کلیک بر روی هر اظهارنامه پنجره ای به شکل زیرنمایش داده می شود . -

 

 منوی اطالعات اظهارنامه
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 عملیات

 با استفاده از  قسمت عملیات تغییرات الزم توسط مسئول بازبینی اعمال می شود.

 .ارجاع2.کارشناسی       1این بخش به دو قسمت تقسیم می شود :

 کارشناسی-1

 تقسیم می شود. "اختالفی"و  "بدون مشکل"قسمت کارشناسی نتیجه بازبینی به دو قسمت در 

 مشکل بدون -1-1

 نتیجه قسمت درمسئول بازبینی  مشکل باشد، بدون اظهارنامه کارشناسی نتیجه درصورتیکه

کمه نظر خود را وارد می کند ، سپس با زدن د وکرده  انتخابرا  مشکل بدون گزینه ، بازبینی

 .نظر خود را ثبت می کند "کارشناسیثبت "

ی انجام شده روآخرین کارشناسی "و زدن دکمه  "تایید و ادامه "پس از آن از طریق گزینه ی 

 به بایگانی راکد هدایت می کند. رااظهارنامه  ،" اظهار نامه را تایید میکنم

 

 منوی عملیات
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 اختالفی -2-1

 ، اظهارنامه بررسی و محاسبات در نظر مسئول بازبینی و کارشناس اختالف وجود درصورت

 .شود داده نمایش زیر شکل تا دنمای انتخاب می را اختالفی قسمتمسئول بازبینی 

 

 منوی عملیات

 

یف تعر از مواد یکی انتخاب به مجاز مسئول بازبینی قسمت این در گرفته صورت طراحی اساس بر

نظر  موارد،علت تفاوت را انتخاب نموده وپس از انتخاب یکی از  .میباشد"کالسه "در منویشده 

جره در این قسمت پنرا انتخاب میکند. "ثبت کارشناسی"گزینه  پس ازآن . خود را وارد می کند

ورد مجدیدی بصورت زیر نمایش داده میشود که مسئول بازبینی میتواند درفرم اظهارنامه  فیلد 

ت تغییرا"ذخیره کارشناسی"اال و سپس نظر خود را  ویرایش کند.سپس با انتخاب ثبت ویرایش ک

 با موفقیت ذخیره میشود.
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 ویرایش اظهارنامهمنوی

اده درجاع اپس از اعمال تغییرات ،از طریق منوی تایید و ادامه ،اظهارنامه به کارتابل مدیر گمرک 

 می شود.

 

 (تایید و ادامه)منوی عملیات

ه بامه را اظهارنمی تواند ، "بازگردانی"گزینه الزم به ذکر است که مسئول بازبینی با استفاده از 

 عمالبر روی سند اتوسط کارشناس بازبینی تغییرات الزم اس بازگردانی کرده تا نکارتابل کارش

 . شود
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 مدیر گمرکتأیید 

 

  .باشد می وی جانشین یا گمرک مدیریت مخصوص دسترسی این

 .خواهدداشت دسترسی سامانه های قسمت تمامی به سیستم مدیر

 تمدیری های دسترسی مربوطه از عناوین تعریف و فرآیندها ،کنترل ها تخصیص مدیریت توانایی

 .باشد می

 و اساس نقشها بر که است هایی دسترسی و اختیارات دارای بازبینی جامع سامانه در مدیریت

 ، اهاخط که دهد می را امکان این مدیر به اختیارات این  .است شده تعبیه بازبینی مدیر وظایف

 به زبینیبا بر نیز را خویش مدیریت بتواند همچنین و نموده تصحیح  را موارد دیگر یا و اشتباهات

 خواهد دسترسی سامانه مختلف قسمتهای و منوها همه به مدیریت  .برقرارسازد ای ویژه شکل

 .داشت

 

 منوی مدیریت میزها
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 تایید مدیر گمرک

 قابل دسترسی است.کارتابل مدیر گمرک و یا ناظر این قسمت نیز از منوی مدیریت 

 با کلیک بر روی هر اظهارنامه پنجره ای به شکل زیرنمایش داده می شود .

 

 منوی اطالعات اظهارنامه

 عملیات

 اعمال می شود. مدیر گمرکبا استفاده از  قسمت عملیات تغییرات الزم توسط 

 این بخش به دو قسمت تقسیم می شود :

 .ارجاع2.کارشناسی       1

 کارشناسی -1

 تقسیم می شود. "اختالفی"و  "بدون مشکل"نتیجه بازبینی به دو قسمت  ،در قسمت کارشناسی
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 مشکل بدون -1-1

دیر م مشکل باشد، بدون اظهارنامه کارشناسی نتیجه صورتیکه در ، اظهارنامه بازبینی صفحه در

ند ، کنظر خود را وارد می  وکرده  انتخابرا  مشکل بدون گزینه بازبینی، نتیجه قسمت درگمرک 

 .نظر خود را ثبت می کند "ثبت کارشناسی"سپس با زدن دکمه 

ی انجام شده روآخرین کارشناسی "و زدن دکمه  "ادامه و تایید"پس از آن از طریق گزینه ی 

 به بایگانی راکد هدایت می کند.را اظهارنامه  ،" اظهار نامه را تایید میکنم

 

 )بدون مشکل(منوی عملیات

 اختالفی -2-1

 ، اظهارنامه بررسی و محاسبات درنظر مسئول بازبینی و مدیر گمرک  اختالف وجود درصورت

 .شود داده نمایش زیر شکل تا دانتخاب مینمای را اختالفی قسمتمدیر گمرک 
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 )اختالفی(منوی عملیات

تعریف  مواد از یکی انتخاب به مجاز مدیر گمرک ، قسمت این در گرفته صورت طراحی براساس

نظر  وپس از انتخاب یکی از موارد، علت تفاوت را انتخاب نموده  .میباشد"کالسه "در منوی شده

ره در این قسمت پنجرا انتخاب میکند. "ثبت کارشناسی"گزینه  خود را وارد می کند،پس ازآن 

د نظر می تواند درفرم اظهارنامه  فیلد مور مدیر گمرکجدیدی بصورت زیر نمایش داده میشود که 

ا تغییرات ب"ذخیره کارشناسی"خود را  ویرایش کند. سپس با انتخاب ثبت ویرایش کاال و سپس 

 موفقیت ذخیره میشود.

 

 ویرایش اظهارنامه نویم
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جام آخرین کارشناسی ان"و زدن دکمه  "تایید و ادامه"بعد از اعمال تغییرات،از طریق گزینه 

 ی شود.،اظهارنامه به کارتابل صدور مطالبه نامه هدایت م"روی اظهارنامه را تایید می کنمشده 

 

 (تایید مدیر گمرکمنوی عملیات)

 

ا به راظهارنامه تواند می، "بازگردانی"با استفاده از گزینه  مدیر گمرکالزم به ذکر است که 

 عمالابر روی سند  تغییرات الزم را مسئول بازبینی بازگردانی کرده تا مسئول بازبینیکارتابل 

 کند .
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 : رهگیری اسناد. 3 .3

بی و با توجه به بخشنامه های صادره مدیران و مسئولین بازبینی گمرکات موظفند نسبت به ردیا

و  تمکین " ،" اعتراضات " ،" ابالغ "" ، کارشناسی"ی پیگیری اسناد از ورود به کارتابل ها

 تا خروج آنها اقدام نمایند.  و ... "پرداخت

 تمدیری های دسترسی مربوطه از عناوین تعریف و فرآیندها ،کنترل ها تخصیص مدیریت توانایی

 .باشد می

 و اساس نقشها بر که است هایی دسترسی و اختیارات دارای بازبینی جامع سامانه در مدیریت

 ، اهاخط که دهد می را امکان این مدیر به اختیارات این  .است شده تعبیه بازبینی مدیر وظایف

 به زبینیبا بر نیز را خویش مدیریت بتواند همچنین و نموده تصحیح  را موارد دیگر یا و اشتباهات

 خواهد دسترسی سامانه مختلف قسمتهای و منوها همه به مدیریت  .برقرارسازد ای ویژه شکل

 .داشت
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مدیریت             لیست میزها             میزهای محلی               مدیران و مسئولین بازبینی از منوی 

، دسترسی هدایت مجدد اسنادی که به هر دلیلی وارد کارتابل های مربوطه نشده و یا در کارتابل 

 کاربران غیر فعال باقی مانده را دارند.

ی مزیر باز ای به شکل پنجره "  همه اسناد "در تمامی میز های محلی با کلیک نمودن بر روی 

 شود.

 

 

کلیه  "جستجو "از طریق گزینه  و سپسنموده انتخاب " خیر"در این قسمت کاربر موجود را 

 اسنادی که به کارتابل هیچ کدام از کاربران وارد نشده نمایش داده می شود.

نمایش در این قسمت مدیران و مسئولین بازبینی می بایست نسبت به هدایت مجدد اسنادی که 

 داده شده و پیگیری آنها تا حصول نتیجه اقدام نمایند.
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و  " مرخصی" وضعیت کاربر را بر روی هرکدام از وضعیت های همانند شکل زیر ضمناً چنانچه     

جود و "فعال غیر"و یا  "مرخصی"کاربران قرار دهند نیز اسنادی که در کارتابل  "فعال غیر"یا 

دارد نمایش داده می شود که می بایست در صورت عدم دسترسی به این کاربران نسبت به 

یری جلوگ هدایت مجدد اسناد موجود در کارتابل آنها اقدام نمایند تا از انباشت اسناد بال اقدام

 شود.
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 :کارتابل ها . 4 .4

 تمکین و پرداخت -
مشاهده و دسترسی تمکین و پرداخت ،          مدیران و مسئولین بازبینی از منوی مدیریت        

 مختومه نمودن پرونده هایی که از طرف صاحب کاال مورد تمکین قرار گرفته را دارند.

 

 از وانندتمدیران و مسئولین بازبینی پس از باز نمودن اظهارنامه های موجود در این کارتابل می 

 منوی عملیات نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند.

 

 اعتراضات: -

 دسترسی به اظهارنامه های کارتابل اعتراضات همانند کارتابل تمکین پرداخت می باشد.
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امکان  و در ج آن در سامانه بازبینی  EPLپس از ثبت اعتراض توسط صاحب کاال از طریق سامانه  

 د.گرد یممسئول بازبینی محیا  تغییر در مطالبه نامه صادره برای ردو یا پذیرش اعتراض و هرگونه

 رسیدگی مقدور نمی باشد و بازبینی مسئولین امکان بازگردانی اسناد از کارتابل اعتراضات برای

 یا جانشینان آنان صورت پذیرد. می بایست توسط مسئولین و به اسناد مورد اعتراض

بازبینی پس از باز نمودن اظهارنامه می توانند از منوی عملیات نسبت به ثبت  ولینمسئ

 مه ،ازاقدام نمایند و پس از به روزرسانی اظهارنا )توضیح در قسمت کارشناسی( جدید  کارشناسی

 سپس د.اقدام نماین کمه ادامهبا کلیک بر روی دپذیرش و یا رد اظهارنامه نسبت به  ،منوی تایید

 اظهارنامه درکارتابل مدیر جهت تایید قرارمی گیرد.
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 . مامور ابالغ:5 .5

ه پس از تاییداسناد از سوی مدیران گمرکات، مطالبه نامه های صادره جهت ابالغ فیزیکی ب 

ای هنامه  مطالبه وارد می شود . مامورین ابالغ از منوی زیر می توانند بهمامورین ابالغ کارتبال 

 مربوطه دسترسی پیدا کنند.

 

نند ی تواپس از نمایش اظهارنامه ها در کارتابل مامورین ابالغ با کلیک بر روی اظهارنامه ها م 

ند و نسبت به چاپ مطالبه نامه و ثبت تاریخ مطالبه نامه و سپس خروج از کارتابل اقدام نمای

 نسخه ابالغیه را از طریق سیستم اتوماسیون اداری به گمرک مربوطه اعاده نمایند.
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 . گزارشگیری :6 .6

ها مدیران و مسئولین بازبینی دسترسی کافی جهت مشاهده کاربران خود و چگونگی وضعیت کارتابل آن

 را دارند.

 ز عملکرد کارشناسان :ا: گزارشگیری 6-1

های  -اظهارنامه      میزهای سراسری     لیست میزها         مدیران و مسئولین بازبینی از مسیر  مدیریت 

)همه اسناد، آمار میز، آمار کارشناسان( می تواند کارتابل کارشناسان خود را مورد بررسی قرار ورودی 

 دهند.

 
 ارشناسان به صورت کلی وجود دارد.کامکان مشاهده اسناد داخل کارتابل  همه اسناداز منوی : 6-1-1

 جدول زیر نمایش داده میشود . همه اسنادپس از کلیلک بر روی گزینه 
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ه بد نظر جدول فوق را میتوان بر اساس اطالعات مورد نظر تکمیل و با انتخاب گزینه جستجو اطالعات مور

 صورت کوتاژ به کوتاژ نمایش داده می شود.

انتخاب گردد، اسنادی نمایش داده می شوند که در  سند های موجودچنانچه در قسمت گروه وضعیت 

هایی انتخاب گردد سند تاریخچه اسنادحال حاضر در کارتابل کارشناسان وجود دارد و در صورتیکه که 

 که مورد بازبینی قرار گرفته نمایش داده میشود.

 ند.( نیازی به تنظیم ندارسایر فیلدهای مشخص شده توسط عالمت ضربدر مشکی در جدول )

ر که از ابتدا در آن گمرک مشغول به کا قابلیت نمایش کارتابل کلیه کارشناسانی آمار میزمنوی : 6-1-2

 ید.بوده اند را دارا می باشد و از این منو شما می توانید کلیه کارتابل های فعال را رصد نمای

 جدول زیر نمایش داده می شود. آمار میزپس از کلیک بر روی گزینه 

 

 ات موردفوق را میتوان بر اساس اطالعات مورد نظر تکمیل و با انتخاب گزینه مشاهده آمار اطالعجدول 

 نظر به صورت جدول شامل نام کارشناس و تعداد اسناد مربوطه نمایش داده می شود.

انتخاب گردد، اسنادی نمایش داده می شوند که در  سند های موجودچنانچه در قسمت گروه وضعیت 

هایی انتخاب گردد سند تاریخچه اسناددر کارتابل کارشناسان وجود دارد و در صورتیکه که حال حاضر 

 که مورد بازبینی قرار گرفته نمایش داده میشود.

 ( نیازی به تنظیم ندارند.سایر فیلدهای مشخص شده توسط عالمت ضربدر مشکی در جدول )

علی مشاهده آمار انتخاب گردد آمار وضعیت ف: در صورتیکه بدون ورود اطالعات به جدول گزینه نکته

داده  نمایش کارتابل کلیه کارشناسانی که از ابتدای راه اندازی سامانه در آن گمرک مشغول بکار بوده اند

 میشود.
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ناسان مجازی گمرک را در بازه های زمانی مورد نظر به عملکرد کلی کارش آمار کارشناسان:منوی 6-1-3

 .شکل زیر نمایش می دهد

 
 

 :: گزارشگیری از عملکرد مسئولین و مدیران  6-2

یید بازبینی  تأ مدیران و مسئولین بازبینی از مسیر  مدیریت         لیست میزها      میزهای سراسری     

 )همه اسناد، آمار میز، آمار کارشناسان( می توانند کارتابل مدیران و مسئولین را مورد بررسی قرار دهند.

یلد  کلیه آمارگیری ها همانند گزارشگیری در قسمت کارشناسی می باشد با این تفاوت که در هر دو ف

قسمت گروه وضعیت میبایست جهت نمایش اسناد مسئول بازبینی کاربر اول  همه اسناد و آمار میز

 .انتخاب شود و جهت نمایش اسناد مدیر می بایست کاربر دوم انتخاب شود
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 گزارشگیری از عملکرد مأمورین ابالغ ::  6-3

ابالغ مطالبه  مدیران و مسئولین بازبینی از مسیر  مدیریت         لیست میزها      میزهای سراسری     

 را مورد بررسی قرار دهند. مأمورین ابالغ)همه اسناد، آمار میز، آمار کارشناسان( می توانند کارتابل   نامه

 مشابه قسمت کارشناسی می باشد. نحوه آمارگیری کامال

 

د تعریف شده اند نیز به همین صورت می توانسایر کارتابل هایی که در قسمت میز های سراسری  -

 . مورد پیگیری و گزارشگیری قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شماره سریال:           ٨١٩٨٤٤٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٧٧٨٤٦٤
١٣٩٩/٠٧/٠٥

ندارد

ناظرین محترم 
مدیران کل محترم                                                                                                                                                              ۵۲/۱۰۲/۱۱

مدیران محترم 

با سالم و احترام،
    باعنایت به بخشنامه شماره ٩٩/٧۲٨٣٧٩ مورخ ٩٩/٦/۲٥ مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه در رابطه با کارشناسان متمرکز 
وتأکید براینکه کارشناسان متمرکز موظفند ضمن بررسی دقیق وهمه جانبه اظهارنامه ها در راستای شرح وظایف سازمانی از 
محول کردن وظایف سازمانی خود به درب خروج بدون اعالم نظر در مورد ارزش – تعرفه و نواقص مقرراتی خودداری نمایند، 
همچنین پیرو بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه های شماره ٩٩/٥١٨٤٧٨ مورخ ٩٩/٠٥/٠٨ و ٩٩/٦٣٥٣٣٤ مورخ ٩٩/٠٦/٠٣ 
این دفتر در ارتباط با وظایف نظارتی و کنترلی موضوع ماده ١٣٥ ق . ا . گ الزمست کارشناسان و مسئولین بازبینی نسبت به 
بررسی شکلی و محتوایی اظهارنامه ها واسناد پیوست از جمله بررسی ارزش و تعرفه و رعایت مقررات و نیز کد رهگیری بانک 
در مسیرهای مختلف انتخاب مسیر اقدام و چنانچه در هنگام ترخیص نقض مقررات ، نقص اسناد و مدارک ویا عدم رعایت 
تشریفات قانونی مشاهده گردید برابر مقررات گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری گردد. ضمناً باتوجه به اینکه در مسیرهای سه 
گانه انتخاب مسیر، اظهارنامه های مسیر سبزنسبت به مسیرهای زرد و قرمز از کنترل کمتری برخوردار است الزمست در بخش 
بازبینی اظهارنامه های مسیر سبز بطور اخص از نظر اسناد ضمیمه و نیز از لحاظ محتوایی مورد بررسی دقیق و کاملتری قرار گیرد 

تا از تضییع  احتمالی حقوق دولت و یا نقض قوانین ومقررات جلوگیری بعمل آید .
همچنین باتوجه به تأکیدات مکرر قبلی این دفتر به کارشناسان و مسئولین بازبینی گمرکات کشور الزمست ضمن بررسی 
وضعیت کارتابل در سامانه بازبینی نسبت به بررسی و پیگیری اظهارنامه های موجود در کارتابل ظرف مهلت مقررقانونی اقدام 
واز نتایج بدست آمده در نتیجه بازبینی اظهارنامه ها ،جهت بهبود فرآیند کنترلی در بازبینی استفاده گردد . عالوه برآن مسئولین 
گمرکات اجرایی با همکاری کارشناسان بازبینی با هماهنگی معاونین امورگمرکی و سایر بخشهای اجرایی نقاط ریسک در 
کنترل تشریفات گمرکی را احصاء و نسبت به تدوین راهکارهای مقابله با آنها اقدام و در صورت لزوم مراتب جهت ارائه 

راهکارهای الزم به این دفتر منعکس شود .
نظارت بر حسن اجرایی این دستورالعمل برعهده مدیران محترم خواهد بود .

جهش توليد



شماره سریال:           ٨١٩٨٤٤٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٧٧٨٤٦٤
١٣٩٩/٠٧/٠٥

ندارد

  

رونوشت:
 -1 جناب آقای دکتر نقدی سرپرست محترم معاونت حقوقی و نظارت جهت استحضار.

 -2 کارشناس دفتر بازبینی وحسابرسی جهت اطالع .

.FTP 3 سرکا خانم منصوری جهت در ج در- 



شماره سریال:           ٨٣٠٠١٣٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٨٤٩٧٩٦شماره:
١٣٩٩/٠٧/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظرمحترم گمرکات
 مدیرکل محترم گمرکات

مدیرمحترم گمرکات 

با سالم و احترام،
        نظر به اینکه در بررسی های بعمل آمده از اطالعات موجود در سامانه بازبینی مشاهده می گردد تعدادی از اسناد و 
اظهارنامه های آن گمرک به دلیل عدم دسترسی به اسناد و اطالعات الزم مشمول قطع مرور زمان و یا کسر اسنادی بوده و 
کماکان این گونه پرونده ها تعیین تکلیف نشده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تعیین تکلیف قطعی پرونده 
های متشکله ( صدور کسر دریافتی و یا تایید اظهارنامه ) مسئولین بازبینی به قید فوریت نسبت به استخراج آمار و اطالعات 
اینگونه پرونده ها طبق سامانه بازبینی اقدام و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آنها اقدام و نتیجه را طبق 
فرمت اکسل جهت سایر اقدامات به این دفتر منعکس نمایند.نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بعهده باالترین مقام خواهد 

بود.

 

 

رونوشت:
 - جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار

ftp ۲- دبیرخانه دفتر بازبینی وحسابرسی جهت درج در 

جهش توليد



شماره سریال:           ٨٣٨٣٩٤٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٩٥٤٥٢٠شماره:
١٣٩٩/٠٨/١٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر /مدیرکل/مدیر محترم گمرکات اجرائی

با سالم و احترام،

    پیرو بخشنامه شماره ٥٠٠٠٨٠ مورخ ٩٩/٥/١٥ موضوع فرآیند بررسی و ارجاع پرونده اشخاص( حقیقی یا حقوقی) مشمول 
اعمال ماده ١٤٣ قانون امور گمرکی و با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ٢٠٧  آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی و با مالحظه  
پرونده های متشکله با موضوع حسابرسی پس از ترخیص، برخی نواقص، اشکاالت وآسیب ها در فرآیند رسیدگی و  نحوه 

بررسی دوایر مختلف گمرکات احصاء که مراتب به شرح ذیل اعالم می گردد.
١-دقت در رصد اسناد کلی گوئی و فاقد جزئیات (منضم به اظهارنامه)  که مشخصه های الزم جهت طبقه بندی وارزشگذاری 

صحیح محموالت وارده را دارا  نبوده  و عدم پذیرش اینگونه اسناد .

٢-بررسی محتوایی مجوزهای ثبت سفارش وکنترل میزان مجوز اعطائی (اعم از ثبت سفارش ،پیله وری و...) از نظر ارزش ، 
تعداد و وزن کاال، در مرحله کارشناسی و واحد بازبینی اظهارنامه ها.

٣- بررسی دقیق ارزش کاالی وارده به ویژه درخصوص کاالهای که بر دو مبنای  تعدادی و وزنی  قابل ارزشگذاری می باشند  
و مداقه در قوانین  ومقررات مربوطه ( رعایت مفاد مواد ١٤ و١٥ ق .ا.گ ) وبخشنامه های  ابالغی ( مصداق: ارزشگذاری لوازم 

جانبی گوشی همراه). 
٤- دقت درمفاد مجوزهای صادره از سوی سازمانها ودستگاه اجرائی همجوار وعدم پذیرش اظهارنظرهای غیر صریح و مبهم .

٥- رعایت قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده بویژه درنظر گرفتن شمولیت قاعده ٢الف از قواعد مذکور. 
۶-بررسی دقیق وشمولیت اعمال معافیت های گمرکی براساس قوانین ومقررات مربوطه وبخشنامه های صادره .

٧-دقت دررعایت مفاد  ماده  ٧٠ قانون امورگمرکی (استرداد براساس اسناد غیرواقعی ) وتبصره یک ماده ١٤٣ قانون 
امورگمرکی ( استرداد من غیر حق با تقلب وتزویر )

٨- آشنائی کافی کارشناسان با گزارشگیری و تحلیل داده های مأخوذه از سامانه های گمرکی به منظور پایش فرآیندها.
 

لذا در اجرای بهینه ماده قانونی موصوف و به منظور رفع هرچه بیشتر این اشکاالت و نواقص و جلوگیری از تضییع حقوق دولت 
،خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تأکید بر رعایت بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه شماره ١۶١۶٨١٨مورخ٩٧/١٢/٢٥، 

تذکرات و تأکید الزم به ارزیابان ، کارشناسان ذیربط و مسئولین مربوطه داده شود.

جهش توليد



شماره سریال:           ٨٣٨٣٩٤٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٩٥٤٥٢٠شماره:
١٣٩٩/٠٨/١٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

مسئولیت حسن اجرای موارد اعالمی با باالترین مقام گمرکات اجرائی خواهد بود.
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