
سازمان بنادر و دریانوردي
منطقه ویژه اقتصادي بندر امیر آباد

-13-صفحه : خدمات بندريروش اجرایی عنوان سند
APSEZ-QHSE-P02کد سند

(ترخیص کاال) ارگیري کاال از انبار و محوطه جهت خروج کاال از بندر:ب -6-4

شروع 

ینال و اعالم درخواست  مراجعه به دفتر ترم
بارگیري و ارائه پروانه گمرکی

ال نماینده صاحب کا

بررسی پروانه گمرکی و صدور صورت حساب بر 
)مانده گاري کاال(اساس مدت انبار داري 

درآمد ترمینال

ارائه درخواست

ار شمار انبار و -مطالعه پروانه مربوطه  تعیین ب
اعالم جهت استقرار در محل

رئیس ترمینال 

در محل، شمارش کاال قبل از شروع به  استقرار 
ارگیري در فرم  بارگیري و ثبت مانده قبل از ب

بارگیري به کامیون
یار/ بار شمار ان

M

صدور صورتحساب

تجهیزات   بار شمار  /واگذاري 

ینال/ معاونت عملیات  معاون ترم

ه فیش به دفتر ترمینال واریز وجه و ارائ

ال نماینده صاحب کا

ز نرم افزار و  ه کامیون ا پرینت فرم بارگیري ب
ال به تعداد  صدور برگ مجوز بارگیري و خروج کا

وسایل حمل
بار شمار/ دفتر ترمینال 

ه مجوز -دریافت مجوز بارگیري و خروج کاال  ارائ
ها و فرم بارگیري به کامیون و بارشمار

ال  نده صاحب کا بارشمار/ نمای

ز به محل  یا ت مورد ن م تجهیزا و اعزا واگذاري 
ال دپوي کا

مسئول تجهیزات/ معاون عملیات 

ثبت تعداد کاالي بارگیري شده در مجوز بارگیري و 
براي هر  )تالی(خروج کاال و ثبت در هند هلد 

کامیون و ارائه مجوز به راننده وسیله نقلیه
یار/ بار شمار ان

L

ه آن به  ر مجوز بارگیري از محوطه و ارائ صدو
نماینده قانونی

ینال دفتر کل ترم
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-14-صفحه : خدمات بندريروش اجرایی عنوان سند
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پایان 

موارد  ا  مقایسه ب و  شمارش و کنترل محموله خروجی 
رگیري و هندهلد  ندرج در مجوز با و سیستم )تالی(م

چکر

صدور بیجک و مهر امضاي بیجک جهت خروج 
کامیون
گمرك

آیا عملیات تخلیه پایان 
یافته است

ثبت مغایرت در مجوز بارگیري و درج علت 
مغایرت و عودت وسیله به انبار جهت اصالح

چکر

اصالح مجوز بارگیري و ثبت و تائید اصالحات 
در پشت برگه مجوز

انبار/ بار شمار محوطه 

تائبد و بایگانی مجوز بارگیري

چکر

ارجاء وسیله حمل به باسکول گمرك جهت 
صدور توزین

چکر

L

ثبت تعداد مانده کاال بعد از بارگیري در فرم 
بارگیري به کامیون و امضا فرم

انبار/ بار شمار محوطه 

فرم بارگیري کامیون

صدور بیجک

خیر

بله

بلهآیا مغایرت دارد

خیر

M

صدور بیجک و ارائه آن به راننده

چکر


