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 پیشگفتار

 

مزیت وجود چهارراه طالیی به عنوان چهار راه ارتباطی )زمینی، هوایی، دریایی( شرق 

و غرب، شمال و جنوب در جغرافیای ایران توام با نقش مسیر تاریخی و تمدنی جاده 

جهانی و موقعیت جغرافیای راهبردی، سیاسی، اقتصادی، به  ابریشم در تجارت

سرزمین ایران جایگاه ویژه ای در اقتصاد منطقه و دنیا بخشیده است. برای بهره 

برداری از این فرصت استثنایی در جغرافیای ایران نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری 

ین زمینه باید برای انجام راهبردی داریم و به همین منظور سازمانهای موثر در ا

 عملیات وسیع به صورت یکپارچه آماده و مهیا گردند به گونه ای که با اقداماتی نظیر:

 اصالح قوانین و مقررات عبور کاالهای ترانزیتی از قلمرو کشور 

 فراهم آوردن محیطی امن برای تجار کشورهای همسایه 

  جهانیایجاد استاندارد به منظور تسهیل زنجیره تجارت 

  استقرار مدیریت یکپارچه زنجیره تجاری برای تمامی روش های حمل 

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

 از فرصت طالیی موجود 

  توسعه  همکاری های گمرکی با کشورهای ذینفع به منظور ظرفیت سازی

 جابجایی کاال )ترانزیت کاال(  برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و تسریع

 های تجاریسازی تجارت از طریق کاهش رویهروان 
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  طراحی اقدامات بازرسی و نظارتی برای ایمن سازی اقتصاد ملی تدارک و

 برنامه ریزی شود به گونه ای که سرعت انجام امور برای تجار کاهش نیابد 

  سازی رویهضمن تقویت  نقش حاکمیتی گمرک توجه به نوسازی و ساده 

 های گمرکی 

 تجهیز بنادر و پایانه ها به تجهیزات نوین تخلیه و بارگیری 

 های متولی و دست اندرکار و کارگزاران ایجاد ارتباط مکانیزه بین سازمان

های کارگزاری خارجی به این  ایرانی ترانزیت در کشور و قابلیت دسترسی شرکت

 سیستم

 کشورهایی که دارای پیوستگی گیری ایجاد بازار مشترک تجاری با پی

سازمان  یترانجام پذیرد تا با مدیریت یکپارچه مرزی البته با محو جغرافیایی هستند

گمرک ایران  بتوان اقتدار ملی را در تنظیم و اجرای مقررات مربوط به تجارت خارجی 

 .برای کسب حداکثر منافع ملی تضمین کرد

و بررسی وضع موجود، اصالح و بهبود گزارش حاضر معطوف به ارائه نتایج مطالعه 

روش ها و فرآیندها و عملیات در سازمان گمرک کشور در رویه ترانزیت است. بدین 

ای هوشمند و پهن پیکر طراحی گردیده است که این سامانه با پوشش منظور سامانه

دادن کل رویه ترانزیت در تمامی نقاط کشور، امکان کنترل برخط عبور محموله از 

، تسویه پروانه ها و کنترل حساب ذی النفعان را در کلیه رویه های ترانزیت کشور

ها، مشتمل بر داخلی، خارجی و کارنه تیر فراهم نموده است و با متمرکز کردن داده
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اطالعات عملیات اداری ترانزیت را پردازش نموده و اطالعات پردازش شده عملیاتی، 

ئولین ذیربط قرار می دهد و آنها را در اتخاذ تاکتیکی و استراتژیک را در اختیار مس

تصمیمات درست و سریع در انجام امور با اطمینان باال یاری می دهد. الزم به یادآوری 

است با راهنمایی رئیس کل گمرک ایران به این جهت که تکنولوژی اطالعات در 

ن برای جهت مدرنیزاسیون کردن گمرکات عالوه بر اینکه ابزار سازمان گمرک ایرا

حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک می باشد می تواند برای مدیریت اقتصاد 

ملی در اموراتی نظیر تنظیم بازار و نظائر آن مورد استفاده قرار گیرد، طراحان را به 

ای طراحی کنند که امکان تولید و تحلیل این سمت رهنمون کرد سامانه را به گونه

ی مدیران و تعیین کنندگان خط مشی اقتصادی کشور نیز اطالعات استراتژیک را  برا

 فراهم نماید.

 68در حال حاضر نتایج حاصله از این طرح تحقیقاتی توام با نتایج عملیاتی آن به 

گمرگ از مهمترین گمرکات کشور که بخش قابل توجهی از عملیات گمرکی ترانزیت 

 را به خود اختصاص داده اند تسری یافته است.

حققین در یک تحلیل مقایسه ای به این نتیجه رسیدند که گمرکات در سراسر گروه م 

دنیا در حال نوسازی برای ساده سازی و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و بهبود 

 کنترل ها و تسهیل تجارت هستند. 

سازمان جهانی گمرک نیز استانداردهایی را تحت عنوان چارچوب استانداردها و 

د نظرشده کیوتو تدوین نموده است، از اصول کلیدی آن که کنوانسیونهای تجدی
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عبارتند از )سیستم ترخیص خودکار، تکنیکهای مدیریت ریسک، کنترل مبتنی بر 

 حسابرسی( در طراحی سیستم استفاده شده است.

گرچه گمرک ایران بسیاری از این اصول را اجرا می کند ولی ضعف اساسی این است  

کی از مرحله ورود اطالعات تا کنترل درب خروج به صورت که کلیه فرآیندهای گمر

دستی انجام می شود به همین دلیل نیاز به منابع انسانی زیاد دارد و به همین نسبت 

خطای انسانی سهوی و یا عمدی افزایش خواهد یافت و در این خصوص می توان 

 بازدهی کم و ریسک زیاد را در عملیات مربوطه شاهد بود.

وارد کننده و یا ترخیص کار در سالن سرویس ارزیابی بهره وری کارکنان  وجود صدها

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

 را افزایش می دهد.  

های مرزی باز به دلیل باال بودن حجم های ترانزیت و ردیفزمان طوالنی تسویه پروانه

امکانات گمرکی نسبتا زیاد است و اظهار نامه های ترانزیت در اکثر ترانزیت نسبت به 

گمرکات به ویژه گمرک شهید رجایی به سرعت در حال افزایش است و امکان کنترل 

عبور محموله از کشور با دقتی مناسب امکان پذیر نیست. رویه های فعلی بر اساس 

در بنا شده و سیستم ها و کنترل های فیزیکی و اسنادی در زمان رسیدن کاال در بن

رویه ها به گونه ای است که برای اطمینان از درستی انجام کارچندین بار کاال و اسناد 

بار در مبداء و مقصد به طور دستی کنترل می شود، ولی این کنترل ها بدون ارتباط 

منطقی با یکدیگر و به دلیل حجم عملیات و دستی بودن فرآیندها بیشتر به یک 
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بیه است. مراحل مختلف کار در گمرک به صورت سنتی طراحی شده و نمایش ش

انباشته از اسناد کاغذی و ازدحام غیر ضروری و غیر منطقی ارباب رجوع اعم از 

کاران و رانندگان که اصرار به پیشبرد امور خود دارند می باشد. این امر خود ترخیص

تشریفات گمرکی و به تبع  علت مضاعفی برای کاهش دقت در انجام عملیات اداری و

 آن تضییع حقوق دولت است.

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

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

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

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

و چه الکترونیکی میسر نمی باشد این موضوع گمرک را از شناسایی ریسک قبل از 

ورود کاال و تدبیر موثر ریسک باز می دارد. الزم است سازمان بنادر ساز و کارهای 

از تخلیه کاال و در زمان نگهداری کاال در انبار  الزم را برای ایجاد هماهنگی از قبل

 )حسابداری کاال( فراهم نماید.

گروه تحقیق در مطالعه وضع موجود به این نتیجه رسیده روشهای فعلی نه تنها حجم 

کاری گمرک، سیستم ها و منابع را اشباع کرده بلکه هزینه ها و معطلی هایی برای 

تصاد ملی را افزایش می دهد. بنابراین تیم تجار تحمیل می کند و هزینه های اق

تحقیقاتی عالوه بر طراحی و استقرار سامانه مذکور با نگرش و رویکرد راهبردی به 

 موضوع موارد ذیل را توصیه می کند: 
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ایجاد تسلسل منطقی و کارآمد و بهینه سازی طراحی ها به منظور مهندسی  .81

 مجدد امور

ایجاد یک سیستم شفاف در مورد اختیارات و شرائط تخلیه و بارگیری، انبارداری  .82

 و جابجایی کاالها منوط به کنترل گمرکی

رویه های مهم ترانزیتی و کارنه تیر  در این کتاب سعی بر آن شده است تا با آموزش

 سامانه به صورت مصور، در جهت آشنایی کاربران این سامانه قدم برداریم.

 

 فرهاد رهبر                                                                                   
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 مقدمه -1

بهتر بر انبار ها وبار های سامانه مدیریت انبارها در جهت کنترل و نظارت هرچه 

موجود در آن ایجاد شده است. این سامانه با قابلیت های فراوانی که دارد باعث 

 کاال به انبارها و خروج کاال از آنها می شود.  مدیریت بهتر ورود

همچنین این سامانه سازگار با تمام شرکت های انبارداری مانند شرکت انبار های 

 دریانوردی و... می باشد. عمومی ، سازمان بنادر و

 *مزیت های این سامانه عبارت است از:

 ثبت تمام بارهای ورودی به انبارها -8

 توانایی دریافت اطالعات از سامانه مدیریت ترانزیت  جهت ثبت تالی -2

 پیوند با سامانه باسکول جهت دریافت خودکار وزن ورودی -6

 تفکیک بارهای گروپاژ و ثبت تالی های جدا -4

 ثبت قبض انبار بر اساس اطالعات تالی ثبت شده -8

ارسال اطالعات قبض انبار به سامانه های دور اظهاری و مدیریت واردات به صورت  -1

 برخط

 ویرایش تالی ها فقط توسط کاربر ثبت کننده یا مدیر )امنیت باال ( -2
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 *کاربرد های دیگر این سامانه عبارت است از:

 انبار مجزا و اجرای آنها به صورت همزمانامکان تعریف چند  -8

 گزارش تعداد بیجک ها ، تالی ها و یا قبض انبارهای ثبت شده توسط کاربران -2

انواع گزارشگیری جهت اطالع از کاالهای موجود در انبار یا خروجی از انبار ویا  -6

 حتی ورودی به انبار به تفکیک وزن ، تعداد ، صاحب کاال ، وسیله حمل و...

  امکان فعالیت کاربران فقط در انبار محل خدمت -4
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 نحوه دسترسی به سامانه هوشمند مدیریت انبارها -2

 

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

روی کامپیوتر خود نصب کنید. آدرس دسترسی به سامانه معموال بصورت ذیل می 

 رگی حروف دقت نمایید( :باشد)به کوچکی و بز

xxx.xxx.xxx.28/UI 

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

  



  88  |یسطوح دسترس نییکارمندان و تع اراتیاخت

 

 اختیارات کارمندان و تعیین سطوح دسترسی -3

 

 تعریف کارمند 3-1

می باشد وارد "مسئول انبار"ابتدا با نام کاربری خود که حداقل دارای دسترسی 

  را انتخاب  "ایجاد کاربر جدید"گزینه ی  "تنظیمات من"سامانه شده و از منوی 

 (8می کنیم )شکل

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

فرد است که توسط سامانه صحت آن کنترل می شود. کد  اطالعات فردی کد ملی

نام "ملی کارمند را هم چنین به عنوان نام کاربری فرد وارد کنید و در قسمت 

اربر ایجاد ک"نام انبار مورد نظر را انتخاب کرده و در پایان با کلیک بر روی  "شرکت

افه با موفقیت اضکاربر  "اگر مشخصات فرد به درستی وارد شده باشد پیغام  "جدید

 را مشاهده می نمائید. "شد
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 صفحه ایجاد کاربر جدید -8شکل 



  82  |یسطوح دسترس نییکارمندان و تع اراتیاخت

 

 هانقش تعریف  3-2

 صدور بیجک -6-2-8

 می باشد.،ویرایش ویا حذف بیجک  در این قسمت شخص دارای دسترسی ثبت

 صدور تالی -6-2-2

 این دسترسی به کاربر اجازه ی ثبت،ویرایش یا حذف تالی و قبض انبار را می دهد.

 انبار مسئول -6-2-6

می ات کاربران همان انبار را این قسمت  به مسئول انبار اجازه تغییرات در اطالع

 . دهد

 مدیر -6-2-4

 .به تمامی قسمت ها دسترسی دارد "مدیر"سطح دسترسی 
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 ویرایش اطالعات کاربران 3-3

 "تنظیمات من" برای ویرایش اطالعات و یا سطح دسترسی کاربران وارد سربرگ

 (2را انتخاب میکنیم.)شکل"ویرایش اطالعات کاربران "شده و گزینه ی 

 

 "ویرایش اطالعات"صفحه  -2شکل 

می باشد برای تغییر رمز عبور "مدیر"شخصی که دارای سطح دسترسینکته:

 کارمندان می تواند از قسمت ویراش اطالعات استفاده نمایید.

 تغییر رمز عبور 3-4

 

رمز "شده سپس گزینه تغییر  "تنظیمات من"برای تغییر رمز عبور وارد سربرگ 

 را انتخاب می کنیم.  "عبور



  82  |یسطوح دسترس نییکارمندان و تع اراتیاخت

 

 

 منوی تنظیمات من - 6شکل 
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 خروج کاال -4

 

 ثبت خروج کاال 4-1

 

روج ثبت خ"ی گزینه  "خروج کاال"باید از سربرگ  الکترونیکبرای ثبت بیجک 

کنیم . با زدن شماره قبض باسکول و یا شماره پالک ماشین تمامی  را انتخاب "کاال

ت بودن اطالعات درسی آن نمایش داده می شود در صورت  اطالعات کاال و پروانه

 ( 4می نمایید.)شکل  را برای خروج ثبتتعداد کاال 

 
 بت خروج کاالصفحه ث -4شکل 

با انتخاب گزینه ثبت اطالعات و چاپ اطالعات مورد نظر قابل چاپ خواهند بود. 

  (8)شکل

 صفحه حذف یا ایجاد اختیارات کارمند



  28  |خروج کاال

 

 
 صفحه چاپ ثبت بیجک -8شکل 
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 ویرایش و حذف بیجک 4-2

 

را  "ویرایش یا حذف بیجک"پس از ثبت بیجک برای ویرایش و یا حذف آن گزینه ی

 می کنیم.(سپس اقدام به ویرایش و یا حذف آن 1کلیک کرده)شکل

 
 "ویرایش یا حذف بیجک"صفحه  -1شکل 

 

  



  26  |خروج کاال

 

 مشخصات پروانه 4-3

ات مشخص"بیجک های ثبت شده برای یک پروانه را می توان از کلیک روی گزینه ی 

مشاهده نمود که با وارد کردن شماره سریال پروانه  "خروج کاال"از سربرگ "پروانه 

 (2بیجک های ثبت شده و حذف شده نمایان می شود.)شکل

 
 "مشخصات پروانه "صفحه -2شکل 
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 ورود کاال -5

 ثبت تالی یا تأیید تخلیه در انبار 5-1

 

ویژه، کاال پس از تأیید ارزیاب  در ترانزیت داخلی یا ترانزیت به مقصد مناطق آزاد و

جهت تخلیه به انبار مراجعه می نماید. کاربر انبار موظف است پس از  بو فک پلم

 تخلیه نسبت به صدور تأیید تخلیه در سامانه انبارها اقدام نماید.

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

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

 (1ثبت تالی مورد نظر می شود. )شکل

 

 "ثبت تالی"صفحه ورود  -1شکل 

 



  28  |ورود کاال

 

در این مرحله اطالعات تخلیه بر مبنای اطالعات ارسالی از مبدأ جهت هر خودرو و 

ه پس از ورود شماره تالی توزین انجام شده در مقصد تکمیل می گردد. کاربر سامان

و تأیید تعداد تخلیه شده از کاالهای پروانه ترانزیتی، برای تأیید تخلیه گزینه ثبت 

 (2اطالعات و چاپ را انتخاب می نماید و ورود کاالی مورد نظر ثبت می شود. )شکل

 
 "ثبت تالی"صفحه  -2شکل 

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

 گردد.
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با انتخاب گزینه ثبت اطالعات و چاپ اطالعات مورد نظر قابل چاپ خواهند بود. 

 (81)شکل

 

 "ثبت تالی"پرینت  -81شکل 

  

 

  



  22  |ورود کاال

 

 ویرایش یا حذف تالی 5-2

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

، به منظور جستجو با وارد کردن فیلتر های جستجوی مورد "ویرایش یا حذف تالی"

 (88قدام کرد. )شکلانظر می توان به ویرایش یا حذف تالی مورد نظر 

 

 

 "ویرایش یا حذف تالی"صفحه  -88شکل 

  



 مدیریت انبارها سامانه هوشمندراهنمای جامع کاربری   | 21

 

 انبارایجاد قبض   -6

 

ی م   بعد از ثبت تالی و مقدار دقیق کاالهای تخلیه شده ، 

بایست قبض انبار صادر نمود. برای این منظور در سامانه 

ایجاد قبض "، قسمت  "ورود کاال"مدیریت انبار از منوی 

 را انتخاب می نماییم تا صفحه مورد نظر فراخوانی شود. "انبار

 

 

 صفحه صدور قبض انبار -86شکل 

 منوی ورود کاال -82شکل 



  22  |قبض انبار جادیا

 

 فراخوانی اطالعات کاالی تخلیه شده 6-1

در پنجره صدور قبض انبار ابتدا می بایست شماره خودرو ، قبض توزین یا شماره تالی 

 ثبت شده در مرحله قبض را وارد نمایید.

، مانند شکل زیر، اطالعات "تالی جستجو"ورود این اطالعات و انتخاب دکمه پس از

 خودروهای تخلیه شده نمایش داده می شود. مربوط به

 

 فراخوانی اطالعات خودرو در صفحه صدور قبض انبار -84شکل 

در این قسمت بر روی فلش وسط صفحه کلیک نموده تا اطالعات باسکول از سمت 

 چپ به سمت راست رفته و مورد تأیید قرار گیرند.

 سپس سایر اطالعات خواسته شده را تکمیل می نماییم.
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 تکمیل اطالعات قبض انبار 6-2

و نام صاحب کاال ، محل تخلیه جهت تکمیل اطالعات شرکت حمل و نقل ، نماینده ، 

 اپراتور می بایست از لیست مربوطه ، فرد یا شرکت مورد نظر را انتخاب نماید. 

برای این منظور در فیلد مربوط به صاحب کاال ، با تایپ نام یا کد ملی ، لیستی از 

 به نمایش داده خواهند شد که کاربر از لیست انتخاب می نماید.اسامی مشا

توصیه می شود جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و تکرار رویه ، این قسمت صرفاً 

 بر اساس کد ملی صاحب کاال تکمیل گردد.

 

 نمونه قبض انبار تکمیل شده -88شکل 



  68  |قبض انبار جادیا

 

 صدور قبض انبار و چاپ 6-3

 "صدور قبض انبار و چاپ"قبل ، بر روی دکمهعات مانند شکل پس از تکمیل اطال

کلیک می نماییم . در صورتیکه بعضی از مقادیر مورد نیاز مقدار دهی نشده باشد ، 

پنجره ای مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد که با تکمیل اطالعات مورد نیاز و 

 ، قبض انبار صادر و چاپ می گردد. "تأیید اطالعات"ثبت دکمه 

 

 تکمیل اطالعات و تأیید -81شکل 
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 پرینت قبض انبار مانند شکل زیر می باشد.

 

 پرینت قبض انبار -82شکل 

 

  



  66  |قبض انبار جادیا

 

 ویرایش یا حذف قبض انبار 6-4

 "ویرایش یا حذف قبض انبار"، قسمت  "ورود کاال"نبار از منوی جهت ویرایش قبض ا

 را انتخاب می نماییم.

در قسمت باالی این صفحه  داده می شود.در این حالت پنجره ای به شکل زیر نمایش 

 می توان قبض انبار را با حداقل یکی از اطالعات خواسته شده جستجو نمود.

 

 صفحه ویرایش قبض انبار -81شکل 

کلیک نموده تا به صفحه ای همانند صفحه ورود    بر روی دکمه ویرایش کاال

 اطالعات منتقل شوید.

ه اقدام به تصحیح اطالعات نموده و همانند صدور سپس اپراتور می تواند در این صفح

 قبض انبار فرآیند را طی نماید.
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 تفکیک قبض انبار 6-5

به جهت تفکیک قبض انبار به قبض انبارهای زیر مجموعه می توان از منوی ورود کاال 

 ، منوی تفکیک قبض انبار را انتخاب نمود تا پنجره ای به شکل زیر نمایش داده شود.

 

 تفکیک قبض انبارصفحه جستجو برای  -82شکل 

و یا جستجوی آن با استفاده از اطالعات  با کلیک بر روی دکمه تفکیک قبض انبار 

 صفحه بعد ظاهر می شود. پنجرهباالی صفحه ، 

 

 

 



  68  |بارقبض ان جادیا

 

 

 صفحه تفکیک قبض انبار -21شکل 

 

در باالی صفحه اطالعاتی تکمیلی در خصوص نحوه تفکیک و چگونگی دریافت 

 ت آن قابل مشاهده است.اطالعا
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لیک ک "تفکیک قبض انبار"جهت شروع فرآیند تفکیک قبض انبار ، بر روی دکمه 

 تا پنجره زیر نمایش داده شود. نمایید

 

 صفحه تفکیک قبض انبار -28شکل 

 

در این صفحه تعداد کاالی قبوض تفکیکی را وارد نموده و نیز می بایست وزن هر 

 مشخص نماییم.قبض را نیز بطور جداگانه 

تکمیل اطالعات ، با کلیک بر روی دکمه صدور قبض انبار ، قبض انبارهای پس از 

 تفکیکی صادر و قابل چاپ می باشند.



  62  |گزارشات

 

 گزارشات -7

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

 گزارش مقایسه کاربران 7-1

، گزارش مقایسه ای کاربران ، لیستی  "هاگزارش "منوی  ازجهت دریافت این گزارش 

 از کاربران همانند شکل زیر نمایش داده می شود.

 

 لیست کاربران -22شکل 

جهت نمایش عملکرد نموداری ، کاربران مورد نظر را از لیست انتخاب و دکمه نمایش 

 نمودار را انتخاب نمایید.

 

 نمودار عمکرد کاربران -26شکل 
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 مانده پروانه هانحوه گزارش گیری از  7-2

در ابتدا با وارد شدن کاربر به صفحه اصلی سامانه هوشمندمدیریت انبارها، همانند 

زارش گ"انتخاب شده و سپس زیر گزینه  "گزارشات"شکل در قسمت عناوین گزینه 

 انتخاب می شود. "مانده پروانه ها

 

 صفحه گزارش مانده پروانه ها -24شکل 

 

  



  62  |گزارشات

 

 انبارهاگزارش بیجک های صادره  7-3

گزارش بیجک های صادر "، منوی "گزارش ها"جهت دریافت این گزارش از منوی

 را انتخاب می نماییم. "شده انبارها

با انتخاب این گزارش و تعیین بازه زمانی مورد نظر ، نمودار عملکرد انبارهای مختلف 

 در صدور بیجک های صادر شده را مشاهده می نماییم.

 

 

 بیجک های صادر شده انبارهاگزارش صفحه  -28شکل 
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 در ماه گزارش تعداد بیجک های صادر شده 7-4

 

در این گزارش تعداد بیجک های صادر شده به تفکیک ماه در نمودار قابل مالحظه 

 می باشد.

 

 گزارش تعداد بیجک در ماه -8شکل 

 

  



  48  |گزارشات

 

 گزارش کاالهای خروجی و مانده پروانه 7-5

 

نمودارکاالهای "گزینه ی  ،"گزارش"نمودار کاالهای خروجی از منویی ایجاد برا

را انتخاب کرده وا با وارد کردن شماره سریال پروانه نمودار  "خروجی و مانده پروانه

 (22حاصل قابل نمایش می باشد.)شکل

 

 "کاالهای خروجی و مانده پروانه"صفحه گزارش  -2شکل 
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 روند ورود کاال به کشورگزارش  7-6

 

د روند ورو"،گزینه ی "گزارش"برای تولید گزارش ورود کاال به کشور از گزینه ی 

را انتخاب کرده و مانند شکل فیلدهای مورد نظر را پر کرده سپس بر "کاال به کشور 

 کلیک می کنیم."رسم نمودار"نهروی گزی

 

 "ورود کاال به کشور روند "صفحه گزارش -6شکل 

 


