
یکیتضمینات الکترون
تیــر

راهنمای 
هاستفاده کنند



.به دوره آموزشی تضمینات الکترونیکی تیر خوش آمدید

دارندگان تیر در این مدل روش مرتبط با چگونگی استفاده از تضمینات الکترونیکی تیر که برای

صورت می باشد از زمان صدور مجوز تضمینات الکترونیکی تیر تا زمان مختومه شدن عملیات ب

.مرحله به مرحله توضیح داده میشود
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اطالعات اولیه
در ارتباط با تضمینات

نالکترونیکی و اهداف آ



یکی اطالعات اولیه در ارتباط با تضمینات الکترون
و اهداف آن

اجرا در آمده و تشکر یک رویه رایانه ای که برای حمل کاال تحت رویه تیر به مورد–تضمینات الکترونیکی تیر در چارچوب دیجیتال تیر قابل استفاده است 
.از ابزارهای انفورماتیکی متصل به یکدیگر که کلیه عوامل در حمل را درگیر می سازد

ابزارهای انفورماتیک گمرک الکترونیکی
اپراتورهای حمل ونقل 

لجستیکی



فواید تضمینات 
الکترونیکی 

برای دارندگان



ی فواید تضمینات الکترونیک
برای دارندگان

فواید تضمینات الکترونیکی تیر برای شرکت های حمل ونقل

صرفه جویی در زمان و هزینه

کارنه تیر بنا به درخواست می تواند بصورت 

همزمان چاپ شود

اقدام به پرداخت همزمان در هر زمانی که الزم باشد

یر نیازی به مراجعه به مؤسسه جهت دریافت کارنه ت

نمی باشد

باشدنیازی به انبار کردن کارنه تیرهای سفید نمی

ریسکمؤثرپیگیریوراحتدسترسی

شرکتتوسطچاپازقبلواتوماتیکبصورتتیرکارنه

شودمیپُرحمل

کمتراشتباهریسکباوسریعتر

شودچاپتواندمیمجددا  شدنمفقوددرصورت

الکترونیکیفایلبصورتpdfرانندهبرایتواندمی

شودارسال

هشدتائیدهایپیامکلیهبهتواندمیزمانیهردر

باشدداشتهدسترسیگمرک

ویدکنپیگیریواقعیزمانمدتدرکهکندمیکمک

کنیدمشاهدهراتیرپروسهمسیر



عوامل و ابزارهای 
انفورماتیکی

در مراحل و رویه ها



یر عوامل و ابزارهای الکترونیکی درگ
در مراحل و رویه ها

ازمان ه توسط سعوامل مختلفی در رویه دیجیتالی مربوط با حمل ونقل کاال تحت رویه تیر درگیر هستند و اطالعات مرتبط توسط ابزارهای الکترونیکی ک
.ایرو ایجاد شده به عوامل مربوطه انتقال داده می شود

مدت زمان واقعی 
ایمن سازی تیر

Customs
Portal

دارنده

گمـرک

ضمانت /رویه های داخلی برای مدیریت کارنه تیرها

الکترونیکی 

مؤسسه

تولید دیجیتالی تیر



فعال سازی /  تائیـــد 
صــدور

/  استفـاده 

کنتـرل

کنتــرل

سفارش
دارنــده

مؤسســـه

.ودشیاین رویه شامل مراحل مختلفی است که توسط دارنده و مؤسسه از طریق ابزارهای الکترونیکی که در اختیارشان قرار گرفته به اجرا گذاشته م

ر عوامل و ابزارهای الکترونیکی درگی
در مراحل و رویه ها



برنامـه سفـر



برنامه سفــر

شودمیاین مدل برنامه سفر را توضیح می دهد که در طی پروژه آزمایش از ترکیه به ایران با استفاده از ضمانت الکترونیکی تیر به اجرا گذاشته 

Kuweit

Syria

Iraq

UAE

Afghanistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Azerbaijan

Georgia

Jordan

Egypt

Turkey

Iran

Saudi Arabia

Lebanon

Bahrain

Qatar

Cyprus

Israel

Armenia



پیــش نیـاز



پیش نیــاز

.بگیریدتماسخودملیضامنمؤسسهبالطفا  هستید،الکترونیکیضمانتازاستفادهبهمایلاگر

.شودفراهممؤسسهتوسطشماسازیفعالامکانتاامضاراقرارداداظهاریهضمیمهبایستمیشمابدهید،الکترونیکیضمانتسفارشاینکهازقبل



پیـش نیـاز

.شودمیظاهرتیرالکترونیکیاظهاریهپیشافزارنرمصفحهروی–تضمینات–جدیدهایقابلیتشودتائیدمجوزکهیکبار



وضعیت 
شرکت



وضعیت شرکت

اصلیصفحهرویاتتضمینظرفیتجنبهازراشرکتوضعیتتوانیدمیهمچنینشمااید،کردهپیدادسترسیالکترونیکیتضمیناتسیستمبهشمااکنون
.نمائیدبررسیالکترونیکیاظهاریهپیشسامانه



اطالعات 
ضمانت 
الکترونیکی

و درخواست 
جدید



اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید

.نمائیدمشاهدهمتعاقبا  منهایسفارشیاتضمیناتمشاهدهرویکردنکلیکباراجدیددرخواستومشاهدهراخودتضمیناتتوانیدمیشما



اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید

.کنیدانتخابتضمیناتبخشدررامنهایسفارشجدید،ضمانتسفارشمنظوربه



.کنیدکلیکجدیدسفارشرویجدیدسفارشجهت

اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید



.وارد کنیدجزئیات سفارش اطالعات الزم را در قسمت . اطالعات و مشخصات شرکت که درخواست ضمانت نموده بصورت پیش فرض وارد شده

اختصاصهایخشبازباشیدبیشتریاطالعاتکردناضافهبهمایلدرصورتیکه.کنیدمشخصراکنیداستفادهداریدنظردرشماکهمقداریوضمانتنوعشدهفهرستلیستاز
.کنیدکلیکسفارشدکمهرویشدپُرمربوطهبخشکهوقتی.کنیداستفادهتوضیحاتبصورتشدهداده

اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید



.کلیک کنید تا به مرحله بعدی برویدتائیداگر سفارش با موفقیت انجام شود، یک متن اطالعاتی درصفحه ظاهر می شود، روی 

اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید



آنوضعیتوصادرتیرالکترونیکیتضمیناتشود،میدادهاعتبارشماسفارشبهنشود،مشاهدهمشکلیاگرگذارد،میاجرابهراسفارششماملیمؤسسه
.شودمیرسانیاطالعالکترونیکیپستطریقازوضعیتتغییراین.یابدمیتغییرشدهپذیرفتهبهمنتظرشرایطاز

اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید



.انتخاب کنیدفهرست ها را از بخش لیست مشاهده سفارش سفارش، ( مشاهده)به منظور بررسی 

اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید



.گرددمیظاهرصفحهدرشماسفارشبامرتبطجزئیاتباپنجرهاین

اطالعات ضمانت 

الکترونیکی و درخواست

جدید



پیش اظهاریه 
الکترونیکی تیر



پیش اظهاریه الکترونیکی تیر

در مرحله بعدی، پیش اظهاریه الکترونیکی را ایجاد می کنید•

.را انتخاب کنیدایجاد پیش اظهاریه جدید ، پیش اظهاریه های الکترونیکیبا کلیک کردن •



.را کلیک کنیددکمه بعدی مورد نظر را انتخاب و نمونه ضمانت 

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



:*از اطالعات منطبق با برنامه سفر در لیست فهرست ها انتخاب کنیدمسیر سفر در قسمت 
کشور مبدا و مقصد•

چگونه حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد•

.کلیک کنیدبعدی سپس روی
.استفاده از تضمینات الکترونیکی فقط برای معدودی از کشورها مجاز است*

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



.بعدی کلیک کنیددکمه اکنون اداره گمرکات مسیر سفر و دالیل حرکت را انتخاب کنید سپس روی

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



.کلیک کنیدبعدیو سپس روی می شود، مشخص کنید حمل کانتینررا وارد کنید، اگر رانندهو اطالعات کامیون 

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



.را کلیک کنیدکاال اضافه شود را وارد و دکمه ( ها)اطالعات محموله 

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



.کلیک کنیدذخیره هنگامی که اطالعات کاالی حمل شده کامل می گردد روی دکمه

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



را با زدن وضعیت شرایط وبررسی کنید که اطالعات وارد شده در پیش اظهاریه الکترونیکی تیر صحیح باشد، شماره ضمانت الکترونیکی مرتبط را انتخاب، 
.را کلیک کنیدارسال پیش اظهاریه جعبه مربوطه مشخص و دکمه 

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



تیر که از کترونیکی برای اطالعات بیشتر درخصوص چگونگی تکمیل پیش اظهاریه الکترونیکی تیر می توان از راهنمای کاربر استفاده کنید، پیش اظهاریه ال
.صفحه الکترونیکی نرم افزار قابل دانلود است، پیدا کرد

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



.را کلیک کنیدتائیدجهت تائید اطالعات دکمه . نرم افزار مطمئن می سازد که آیا مایل هستید پیش اظهاریه را تائید کنید یا خیر

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



.دی کنیوقتی که پیش اظهاریه ارسال شد، شما می توانید وضعیت پاسخ هایی که از هر اداره گمرک دریافت می کنید درصفحه اصلی پیش اظهاریه بررس

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



.با کلیک کردن روی شماره کارنه تیر دنبال کنید

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



و عملیات حمل را آغاز ( Print@home)که اجازه می دهد که شما کارنه تیر را چاپ ( MRNبرای مثال )مراجع گمرکی شماره رفرانسی را صادر می کند 
.کنید

پیش اظهاریه الکترونیکی تیر



چاپ کارنه تیر
print@home



چاپ کارنه تیر 

Print@home

.چاپ کنیدPrint TIR carnet( print@home)شما می توانید کارنه تیر را از روی فهرست با انتخاب 



.این سند همانند کارنه تیر معمولی استفاده می شود

.کارنه تیر را امضا کنید12فراموش نکنید که قسمت 

چاپ کارنه تیر 

Print@home



ه برگ عبورپیش اظهاری
الکترونیکی تیر



برگ عبور پیش اظهاریه الکترونیکی

این کارت . کنیداز لیست فهرست ها انتخاب و چاپچاپ کارت پیش اظهاریه الکترونیکی شما همچنین می توانید کارت پیش اظهاریه الکترونیکی را با انتخاب 
.شامل اطالعات مسیر سفر می باشد که توسط گمرک مورد تائید و ارسال شده است



(CMR)چاپ سی ام آر 



چاپ سی ام آر

.کنیدانتخابلیستازCMRچاپ.کنیدچاپراآرامسیکاغذینسخهکهکردهفراهمراامکاناینموجودافزارنرمنیاز،صورتدر



اصالحات



اصالحات

در لیست صالحادر صورت هرگونه تغییر در پیش اظهاریه الکترونیکی، شما می توانید پس از دریافت شماره رفرانس و یا آزاد برای ترانزیت با استفاده از 
ا از لطفا  توجه شود، هر زمانی که شما پیش اظهاریه الکترونیکی را اصالح می کنید، می بایست جدیدترین نسخه ر. فهرست اصالحات را انجام دهید

print@homeچاپ کنید.



پیام های گمرکی



اصالحات

ی و ردیابال این نرم افزار همچنین به شما اجازه می دهد که عملیات حمل را با اطالعاتی که مرحله به مرحله در طول مسیر روی صفحه ظاهر می شود، دنب
.کنید



نهایی کردن 
رویه حمل ونقل



نهایی کردن رویه

حمل ونقل

دهیدعودتخودملیضامنمؤسسهبهآنرایاوسوابقدرنگهداریجهتprint@homeشدهچاپکارنهتوانیدمیشماشود،میتمامحملعملیاتکهوقتی
(شودمیتائیدمؤسسهتوسط)



ممنون از تکمیل دوره آموزشی تضمینات الکترونیکی تیر


