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 مقدمه

 

اقتصاد و  ی، رشد بخش خارجکشورها ین عوامل توسعه اقتصادیاز مهمتر یکی

از  یکیگسترده  یمبادالت تجار گر داشتنیاست. به عبارت د ین المللیب یبازرگان

  GDPشود. درحال حاضر سهم  تجارت از یمحسوب م یرشد اقتصاد یعوامل اصل

 به 9393 سال در سهم نیا شود یم ینیب شیپ که است درصد 93 به کینزد جهان

 .برسد درصد 83

 دادند انجام را یادیز تالش گذشته یها دهه در یالملل نیب یها سازمان و ها دولت

. هندد گسترش را یالملل نیب تجارت ،صادرات یساز آزاد و ها تعرفه کاهش قیطر از تا

 و عیسر انجام ،شود یم تجارت حجم در مالحظه قابل شیافزا باعث که عوامل از یکی

مختلف  ینده دولت در کشورهایگمرک بعنوان نما .است یتجار مبادالت نهیهز کم

 یگمرک استانداردها یسازمان جهانت در چرخه تجارت است. یمسئول اعمال حاکم

که  ین چالشی. مهمتر1گمرکات ارائه کرده است یهماهنگ ساز یرا برا یگانه ا 42

ه موجب ک یا ن اعمال مقررات بگونهیت با تضمین امنیگمرکات با آن روبرو هستند تام

 هایی شرکت ،کشورها بیشتر در .8 سرعت تجارت نگردد، می باشدل و یکاهش تسه

 در ار زیادی بسیار مدارک و اسناد اطالعات، دارند کار و سر المللی بین تجارت با که

 وطمرب قوانین و اصول و واردات و صادرات نیازهای با متناسب دولت، مسئولین اختیار

 یگندینما واسطه به بایستی مدارک و اسناد اطالعات، این. دهندمی قرار ترانزیت به

                                                           
4 WCO SAFE FRAMEWORK OF STANDARDS TO SECURE AND 
FACILITATE, http://www.wcoomd.org 
5 APEC. Single Window Development Report. Canberra: APEC Sub-

Committee on Custom Procedures, 9332. 
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. وندبش ارائه مکتوب صورت به و( خودکار ای یدست) ژهیو یها ستمیس با مختلف، یها

 یبرا عالوه بر کاهش سرعت تجارت یقانون یها نهیهز با همراه عیوس یازهاین نیا

 یالملل نیب تجارت ی توسعه مانع و بوده نیآفر تیمسئول یتجار جوامع و ها دولت

 .گردند یم

 ی پنجره جادیاسک هوشمند و یت ریریز گمرک به مدیتجه مسأله، نیا حل روش

 نقطه کی از تنها یتجار( اسناد) مدارک و اطالعات آن لهیوس به که باشد یم واحد

های درگیر در حوزه تجارت از ه و ارتباط مابین طرفدیگرد تسلیم به گمرک یورود

 پردازش و یابیدست تیقابل تواند یم کار نیا. 1گردد طریق این پنجره برقرار می

 لیتسه و عیتسر را دولت و تجارت نیب یاطالعات یهاانیجر بخشد، ارتقا را اطالعات

 رمنج یدولت یهاستمیس در هاداده شتریب اشتراک و یهماهنگ به تواندیم و دینما

 یایزام هستند یالملل نیب تجارت مشغول که یکسان یتمام یبرا که یحال در گردد

 طلوبم یبخش اثر به تواند یم یالتیتسه نیچن از استفاده. دارد همراه به یدار یمعن

 نهیبه یاستفاده با نیچن هم. دهد شیافزا را یادار یها کنترل ییکاراو  شده منجر

 .2بکاهد بازرگانان و ها دولت یها نهیهز زانیم از ،منابع از

 تعریف پنجره واحد -0-0

 فظح و ارائه برای ی،یا الکترونیک فیزیکی ورودی یک واحد نجرهپ اه عملی،گدید از

-می مدیریت گمرک وسیله به ورودی، این. کندمی گمرک فراهم یبرا ،داده ها تمام

راه . می دهد انتقال واحدهای مرتبط تمام به را آن اطالعات، از دریافت سپ که شود

                                                           
6  UN/CEFACT RECOMMENDATION 99, Establishing a Single 

Window to Enhance the Efficient Exchange of Information Between 

Trade and Government, UN ECE, April 9338. 
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 و دارد نیاز مرتبط واحدهای دولتی میان مشارکت و همکاری سیستم به این اندازی

 یانجر باید دولت ها. دولتی است باالی سطوح قوی هدایت و مستلزم تعهد بنابراین

ر ب را برای حفظ یکپارچگی در سطوح فرامرزی بین المللی تجارت مربوط به اطالعات

 اینکه از سپ. ایجاد نمایند ممکن حد گمرک تا یاساس مدل داده سازمان جهان

 گهماهن و استاندارد باید داده ها شدند، این تعیین نیاز مورد تجاری و اطالعات رسمی

 اثربخش کاربرد ساده تر، و استانداردگ، هماهن اطالعات توسعه با همزمان .شوند

جارت ت آن نتیجه که یابد افزایش تبادل داده ها جریان می شود باعث فناوری اطالعات،

  .1است هزینه کمتر با و آسانتر سریعتر،

 پنجره واحد از دیدگاه سازمان جهاني گمرک -0-1

ر تجارت و حمل و نقل امکان تبادل ین درگیکه به طرفاست  یا سامانه پنجره واحد

ت را فراهم یصادرات و واردات و ترانز یقانون یاز هاین نیتأم یاطالعات استاندارد برا

اشد ب یل تجارت میار سنجش تسهیک معیف که پنجره واحد ین توصیسازد. با ا یم

 یاز برایمورد ن یداده ها یدهد تا تمام یا حمل کننده امکان میبه بازرگانان  که

و  یمرز ن کنترلیکبار به مسئولیت کاالها در فرمت استاندارد را تنها ین مقبولییتع

 .ندیم نمایتسل یک مدخل ورودیدر 

                                                           
8 Butterly, Tom. Single Window to Enhance the Exchange of 
Information Between Trade and Government, United Nations 
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). 
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نان یت پنجره واحد مسئول ساخته و اطمیریان را به مدیمتصد ،مفهوم پنجره واحد

ه از دادینند و ندا کیها به اطالعات دست پ ن شرکتیدهد که سازمان ها و مسئول یم

 .3سازدی مختلف را برطرف مرز یسازمان ها یها

 مرکز تسهیل تجارت وتجارتپنجره واحد از دیدگاه  -0-3

 (UN/CEFACT) الکترونیک سازمان ملل متحد

تسهیالتی که به  عبارتست از (single- window system) پنجره واحد تجارت

 یاز سو ترانزیت نقل و های دخیل در امر حمل و تجار، سرمایه گذاران و شرکت

های  این امکان را می دهد که اطالعات الزم را در قالب گردد و یگمرک ارائه م

تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت  ارائه و گمرک یسازمان جهان استاندارد

گفتنی است در صورتی که سیستم مکانیزه  خویش را در همان نقطه دریافت دارند،

  .مبادله گردد باشد اطالعات می بایست صرفاً یکبار)الکترونیک( 

مفهوم پنجره واحد توسط کمسیون اقتصادی سازمان ملل برای  -0-4

 (UNECE)  اروپا

و بازرگانان و  گمرکن یاطالعات ب یان هایجر یط پنجره واحد، ساده سازیهدف مح

 پنجره، یک طرح نظریباشد. در  یبازرگانان م یتمام یدار برا یداشتن منافع معن

 :ف شودیر تعریتواند به صورت ز یواحد م

ن یتأم یبرا گمرک و دولتدهد اطالعات را  یکه به بازرگانان اجازه م یستمیس

 محیط یط عملیدر شرا .ندیصادرات و واردات مکاتبه نما یقانون یازهاین

                                                           
 گمرک جمهوری اسالمی ایران / سید ابوطالب نجفی / برنامه جامع فن آوری اطالعات و ارتباطات 9

 گمرک ایران
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Single-Window م و پردازشیتسل ی( برایکیا الکترونی) یکیزیف یمجرا یک 

ن نقطه یسازد، ایفراهم م ین المللیداده ها و مدارک مربوط به معامالت ب یتمام

مربوطه را مطلع ساخته و  یسازمان ها وشود  یم تیریگمرک مدله یبه وس یورود

  .دهد یالزم را انجام م یکنترل ها

 01رایج ترین مدل های پنجره واحد -0-5

 وجود دارد، واحد نجرهپ استقرار برای رویکردهای بسیاری از استفاده امکان اگرچه

 تسهیل تجارت مرکز وسیله به که دارد ه وجودیو پا اصلی مدل سه میان این در اما

 گرفته از صورت های یبررس مبنای بر و سازمان ملل یکیالکترون کار و کسب و

 توسعه هستند، دست در یا و فعال کشورهای پیشرفته در که مختلفی سیستم های

 اند. شده حاصل

 واحدمدل مرجع  -4-8-4

 می کند، الکترونیک دریافت یا کاغذی صورت به چه اطالعات را گمرک، مدل، این در

 الزم و نظارت های می دهد قرار دولتی مرتبط مراجع اختیار همه در را اطالعات این

 می عمل پشتیبانی، به و تامین زنجیره در بی جهت ایجاد وقفه از جلوگیری برای را

 در راستای را خاصی وظایف گمرک، اداره واحد سوئد، مثال، در پنجره برای آورد.

 ،)افزوده واردات ارزش بر مالیات(مالیات  ملی نظیر اداره دولتی مراجع برخی به کمک

 .می دهد انجام تجاری ملی هیئت کشاورزی و هیئت سوئد، آمار اداره

                                                           
10 Nolle, William, Case Studies on Implementing a Single 

Window, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 

(UN/CEFACT). 
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 مدل سیستم خودکار واحد -4-8-9

داده های  الکترونیک سازی ذخیره و استفاده، توزیع جمع آوری، فرایند مدل، این

 گمرک مثال، برای .می کند منسجم یکپارچه و بین المللی سطح در را تجاری مرتبط

 داده های تا دهد یم تجار امکان به که است کرده ایجاد را ای متحده برنامه ایاالت

 برای را داده ها این سیستم، مقابل در و ارائه دهند سیستم به تنها یکبار را استاندارد

حالت  .می کند توزیع و پردازش ذینفع هستند، خاصی در تراکنش که سازمان هایی

 :دارد وجود سیستم این در های مختلفی

 می شوند. پردازش سیستم از طریق بی واسطه )یکپارچه(: داده ها سیستم -4

 می شوند. ارسال پردازش برای واسطه به یک : داده ها)متمرکز غیر(رابط  سیستم -9

 .9و  4  حالت از ترکیبی -9

 مدل سیستم خودکار تبادل اطالعات -4-8-9

 خود را برای الکترونیک-تجاری اظهارنامه که خواهد بود قادر تاجر مدل، این طریق از

از از ید و در صورت نیم نمایه گمرک تسلبتقاضای واحد  فرم یک در تایید و بررسی

 پاسخ این رویکرد در دهد. ارائه مراجع مختلف ن فرم واحد را بهین پنجره ایق همیطر

 در سیستمی چنین .می شود ارسال تجار برای صورت الکترونیک به دولتی، مراجع

 پرداخت سیستم سنگاپور، در می شود. استفاده سنگاپور در موریتانی و حاضر حال

 تاجر فرد بانکی از حساب و محاسبه خودکار طور به نیز و عوارض مالیات الزحمه، حق

(  Data Center) مرکز داده یک وجود سیستمی، چنین در استقرار شود.می  کسر

 پیش تعریف خاص از دارای شناسه های مرتبط، انواع تبادالت همه برای در گمرک که

 .فراوان دارد اهمیت است، شده
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 پنجره واحد در دیگر کشورها -0-6

 یانیشا کمک تواند یتجاری م واحد خصوص پنجره در کشورها ریسا تجارب یبررس

 نیا در رو، نیا از .دینما آنان تجارب الگوبرداری از و کشور در میمفاه نیا توسعه به

 :شود یم حیتشر ریز شرح به بخش متفاوت سه در تجارب کشورها گزارش از بخش

 توسعه حال در کشورهای تجارب بخش این در :توسعه حال در کشورهای تجارب -

 .است گرفته قرار بررسی مورد و مالزی اندونزی تایلند، چین، جمله از

 یافته توسعه کشورهای تجارب نیز بخش این در :توسعه یافته کشورهای تجارب -

 .است گرفته قرار بررسی مورد...   و آمریکا استرالیا، جنوبی، کره جمله از

 در تجاری واحد پنجره اینکه به توجه با :منطقه ای سطح در واحد پنجره تجارب -

 اتحادهای قالب در کشورها از بسیاری و گرفته اند قرار توجه مورد نیز منطقه ای سطح

 منطقه ای مزایایی از تا هستند هم به خود واحد پنجره اتصال دنبال به منطقه ای

 .شوند بهره مند نیز واحد پنجره

 چین -4-1-4

به  را خود ت هاییاز فعال یبرخ پردازش 4331 سال از است توانسته نیچ گمرک

 عنوان تحت شبکه نیا ابتدا در د.ینما یاتیعمل هنگ کنگ در یکیالکترون صورت

 .دارد نام (DTTN) حاضر حال در شبکه نیا نمود را شروع خود کار نکیدلیتر

 سنگاپور، در کشورهای شده اجرا موارد ن،یچ در واحد پنجره سازی یاتیعمل از قبل

 9338 سال در سپس گرفت قرار مورد مطالعه هلند و کایآمر متحده االتیا آلمان،

لوت، یپا مرحله در کار انجام تیفیک از نانیاطم از پس .دیاجرا گرد لوتیپا پروژه کی

طراحی  در .بود برخوردار بسیار زیادی اهمیت از گمرک و تجار بین در اعتماد جادیا

حداقل  به شرکت ها داخلی سیستم های در تغییر به نیاز که به گونه ای عمل گردید

 متصل شبکه به اکسل نیز گسترده صفحات از استفاده با بتوانند کاربران حتی و برسد
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 .44برسد ممکن حداقل به نیز میان کاربران در آموزش به نیاز طریق این از و شوند

 :است شده استفاده زیر الیه ای مدل سه از شبکه این در

 
 واحد پنجره سازی پیاده ای الیه سه مدل - 4 شماره تصویر

 

 مالزی -4-1-9

 کشور نیا. گمرک شده است شروع مالزی کشور در 9339 سال از واحد پنجره پروژه

 خدمات گام هر در نموده تا تالش و کرده است دنبال گام به گام را واحد پنجره توسعه

 متنوعی از خدمات کشور نیا د. درینما اضافه خود واحد شبکه پنجره به شترییب

 ریز اقدامات لوتیپا اجرای مرحله از قبل ارائه می شود. تجار به سیستم این طریق

 است:  گرفته صورت

  اطالعات همگون سازی و استانداردسازی -

                                                           
11 UNECE. Hong Kong SAR (China) Single Window Case. 9331. 
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 ین المللیب استانداردهای رشیپذ -

 یکپارچگی شیآزما و محصول توسعه -

 49لوت یپا اجرای -

 اندونزی -4-1-9

 کشورهای ریسا به که نسبت است ایآس شرق جنوب کشورهای جمله از اندونزی کشور

 نیا حال گمرک نیا با است. کرده آغاز ریار دیبس را واحد پنجره استقرار کار منطقه

 دنبال به و کرد شروع لوتیپا شکل به را واحد پنجره9331 سال دسامبر در کشور

 نیدر ا. دینما متصل آن.سه.آ واحد پنجره به را خود واحد پنجره است که نیا

 تجارت، وزارت شامل یدولت سازمان های یهمکار با واحد پنجره لوتیپا کشور،

 یخصوص بخش زین و (تیفیسازمان ک و ییدارو و ییغذا کنترل سازمان

 ادهیپ در گمرک یو واسطه ها جهت حفظ منافع مل واردکنندگان صادرکنندگان،)

 و اندونزی در تجاری واحد اده سازی پنجرهیپ تیوضع سهیمقا دو شماره جدول شد.

 .49دهد یم نشان را کشورها ریسا

 تایلند -4-1-1

 اده سازییپ جهت در را یگامهای مهم توانسته تاکنون است ییکشورها از یکی لندیتا

 سمت به لندیتا کشور حرکت روند یطور کل به .بردارد تجاری واحد پنجره

 :کرد میتقس ریز مرحله پنج به توان یم را خود تجاری ندهایکردن فرآ یکیالکترون

                                                           
12 McMaster, Jim. The Evolution of Electronic Trade Facilitation: 
Towards a Global Single Window Trade Portal. Fiji Islands: 

University of the South Pacific, 9332. 
13 The Albright Strategy Group, ASG. A Common Roadmap 

Framework. 9332. 
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 فعالیت  کلیه تایلند گمرک مرحله این در:  4331 سال از قبل اول مرحله

 .می داد انجام و سنتی دستی صورت به را خود تجاری های

 خدمات از برخی سالها این در  9331 تا 4331 سال های -دوم مرحله 

 .می شد مبادله EDIاساس سیستم های  بر مانیفست جمله از گمرکی

 با توانسته گمرک سالها این در : 9331 تا 9331 هایسال  -سوم مرحله 

 را الکترونیکی کامالً  خدمات ebXMLو   PKIساخت های  زیر از استفاده

 .نماید راه اندازی

 به گمرک تایلند سالها، این در  9333 تا 9331 سال های -چهارم مرحله 

سازمان  کلیه بتواند این طریق از تا است ملی واحد پنجره راه اندازی دنبال

 .نماید متصل گمرک به ورودی نقطه طریق یک از را تجار و های دولتی

 دنبال به سال ها این در تایلند : 9348 تا 9331 سال های -پنجم مرحله 

  .41است اپک و آن.سه.کشورها، آ سایر به خود واحد پنجره اتصال

                                                           
14 UN/CEFACT. Draft Recommendation No. 91: Recommendation 

on Data Simplification and Standardization for International Trade. 

Genava: UN/CEFACT, 9331. 
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 مختلف یت استقرار پنجره واحد در کشورهایوضع یسه یمقا -4جدول

 پنجره واحد موفقیت راه اندازی عوامل موثر بر -0-7

ارد د یبستگ یش شرط ها و عواملیز پنجره واحد به پیت آمیموفق یش و اجرایدایپ

ن دستورالعمل یا یی. در بخش نهامتفاوت استمختلف  یکه در کشورها و پروژه ها

مختلف توسط  یت پنجره واحد در کشورهاایاز عوامل انتخاب شده از عمل یها، برخ

فهرست شده است.   UN/CEFACT ین المللیب یتجار یروندها یاتیگروه عمل

ت در کشورها و مناطق ین وضعیندارد چون ا یب خاصیفهرست عوامل مربوطه ترت

 یکند. قابل ذکر است که اگرچه نکات متعدد یفرق م یمختلف به مقدار قابل توجه

 .وندش ید تکرار مینجا جهت تکامل و تأکیا ن دستور العمل ها ذکر شده اند اما دریدر ا
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 مشارکت بین دولت و تجارت -4-2-4

ن یسازمان ها در دولت و ب با گمرک یهمکار یبرا یک مدل عملیک پنجره واحد، ی

 یبرا یستم، آن فرصت خوبیات سیباشد. در استقرار و عمل یدولت و تجارت م

و  یدولت یسازمان ها یسازد. سپس از تمام یفراهم م یخصوص -یمشارکت دولت

ن امر یستم دعوت بشوند. ایندگان جهت مشارکت در توسعه سینما یستیبا یخصوص

ل یه اهداف پروژه، تحلیباشد. از توسعه اول یمراحل پروژه م یشامل مشارکت در تمام

 یپنجره واحد به تعهد و آمادگ ییت نهایآن. موفق یت و طرح پروژه گرفته تا اجرایوضع

 نان حاصل بشود کهیدارد تا اطم یبستگ و تجار( یدولت یسازمان ها)گمرک،  نیطرف

 .شود یل میآنها تبد یند تجاریفرآ یاصل یژگیستم به وین سیا

 تعیین موانع و اهداف پروژه -4-2-9

پنجره واحد در ابتدا به  یبرا ین اهداف مشخصییدر ارتباط با هر نوع پروژه، تع

ن موارد یمراحل مختلف توسعه کمک خواهد کرد. ا یپروژه به واسطه  ییراهنما

ار ن بر فراساختیسهامداران و همچن یازها در منابع اصلیق نیل دقیبر تحل یستیبا

که قبالً  باشند. همانطور یبه دولت مبتن یارائه اطاعات تجار یجار یموجود و روشها

ک یباشد.  یمدولت و بازرگانان  یدیسهامداران کل یل شامل تمامین تحلیذکر شد ا

بهبود  یک کشور برای یکل یاز استراتژ یدر کل به عنوان بخش یستیواحد با یپنجره 

 .درک بشود یات تجاریتسه

 کاربر پسندی و قابلیت دستیابی -4-2-9

 یجره ت پروژه پنیموفق یبرا ین عوامل اصلیهمچن یو کابر پسند یابیت دستیقابل

رائه ا توسط گمرک یجامع یاتیعمل ید دستورالعمل هایکاربران با یواحد هستند. برا

از کاربر از جمله آموزش بخصوص  یبانیبشود. گروه کمک )گروه راهنما( و خدمات پشت

 یدیله مفیتواند وس یفراهم بشود. گروه کمک م یستیه مرحله پروژه بایاول یدر اجرا

 یله ارزشمندین اطالعات وسیستم بوده و ایاطالعات بازخورد در س یجمع آور یبرا
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ران کارب یبرا یتوان از ارزش آموزش عمل یشود. نم یم یستم تلقیس یر توسعه آتد

ط چند ین مهم است که شرایپروژه. همچن یه اجرایغافل بود مخصوصاً در مرحله اول

 .ردیاز کشورها مورد توجه قرار بگ یدر بعض یزبان

متناسب ا منطقه مربوطه یکشور  یواقع ICT یت هایبا ظرف یستیستم بایطرح س

عداد کاربران ن تیشترینه، بین زمیبالقوه در ا یکیتکنولوژ یباشد. با توجه به توسعه ها

ن یموارد، ا یند. در برخیبتوانند از پنجره واحد از همان ابتدا استفاده نما یستیبا

ه با د کیکته نماین را دیا روش آنالی یستم کاغذیموضوع ممکن است استفاده از س

 .شده است ین طراحیمع ییایه جغرافیک ناحیدر ن یآنال یت هایظرف

 ایجاد محیط عملیاتی مجاز و معتبر -4-2-1

ایجاد یک محیط مجاز و معتبر پیش شرط اجرای پنجره واحد می باشد. قوانین و 

محدودیت های قانونی بایستی شناسایی و به دقت تحلیل بشوند. به عنوان مثال 

یا تبادل اطالعات الزم هستند. ضمناً  تغییرات قانونی گاهی اوقات برای تسهیل ارائه

محدوده های اشتراک اطالعات در میان سازمان ها باید برطرف شده و همچنین 

تمهیدات سازمانی برای عملیات یک پنجره واحد بایستی در نظر گرفته شوند. ضمنا 

 .مسایل قانونی مربوط به قدرت قانون زدایی بایستی بررسی بشوند

 های بین المللیاستانداردها و توصیه  -4-2-8

و  یم مدارک تجاریو تنظ یک پنجره واحد در کل شامل هماهنگ سازی یاجرا

کند، می یی است که به گمرک در راستای اعمال مقررات کمک میمجموعه داده ها

گر، ید ین المللیب یکاربرد یستم ها و برنامه هایبا س ینان از هماهنگیاطم ی. براباشد

 ین المللیب یه هایبر استانداردها و توص یستیبا یتاطالعا ین اسناد و مدل هایا

مبتنی باشند. این موضوع حتی در صورتی مصداق دارد که سازمان جهانی گمرک 

پنجره واحد بدون استفاده از داده های الکترونیک طراحی بشود. هرگاه که تبادل 

های  اطالعات الکترونیک مورد نظر است، هماهنگی تسهیل و استاندارد سازی داده
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مورد استفاده در تجارت بین المللی، یک نیاز ضروری برای عملیات اتوماتیک پنجره 

واحد محسوب می شود. هماهنگ سازی داده های مورد استفاده توسط شرکت 

کنندگان مختلف در سیستم قانونی شان می تواند یکی از بزرگترین چالش ها برای 

 مربوط به تسهیل تجاری اجرای اتوماتیک پنجره واحد باشد. توصیه های

UN/CEFACT   دارای اطالعات ارزشمندی برای  41و  4مانند توصیه های شماره

 .می باشند توسط گمرکاجرای پنجره واحد 

 شناسایی موانع ممکن -4-2-1

گمرک جمهوری اسالمی ایران با بهره برداری از سامانه ای مدرن پنجره واحد فرامرزی 

ن احتمال یاهای این سامانه، اری حداکثری از ظرفیترا راه اندازی نمود. برای بهره برد

پنجره واحد استقبال  یاز اجرا ی/ تجاریدست اندرکاران دولت برخیوجود دارد که 

ر چه و ه ییشناسا یستیطرفداران پروژه با یژه یمشکالت و ین مواردینکنند. در چن

ت و یبا در نظر گرفتن موقع یستیشده با ییزودتر حل بشوند. تک تک موانع شناسا

 یتواند مانع اصل ینه میاست که هز یهیرند. بدیمورد مالحظه قرار بگ یط محلیشرا

 یدر برابر منافع آت یستین مشابه بایف شد ایتوص 1که در بخش یباشد اما همانطور

پروژه شفاف عمل بشود  یم مالیمفاه یبشود. اما مهم است که درباره  یمتعادل ساز

ن یم مربوط اتخاذ بشود. همچنیا مرحله به مرحله تصمیکامل  یاجرا یدرباره که یبطور

 .ل بدهندین مسأله را تشکیا یبالقوه  ینه یزم یل قانونیمسا

 الگوی مالی -4-2-2

در  یمال یشود. الگویستی هرچه زودتر در پروژه اتخاذ با یمال یم راجع به الگویتصم

 ییا الگویهلند( گمرک شود )مانند  ین میا توسط دولت تأمیستم در کل ین سیا

 یخصوص -یدولت ین احتمال مشارکت هایس( همچنیمور گمرک خودکفاست )مانند

 یته من نکیتمرکز بر ا ،ر این یک روش ترجیحی قلمداد شود. اگگرددکشف  یستیبا

 .ندیمان یبانیستم پشتیس یر بگذارد تا از اجرایرندگان تأثیم گیتواند به تصم
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 احتمال پرداخت -4-2-1

ات ها، حقوق یپرداخت مال یبرا یستمیلند( سیواحد )مثالً تا یپنجره ها یبعض

 یژگیدولت و تجارت و یهر دو ین برایشوند. ا یگر را شامل میو مطالبات د یگمرک

 درآمد یدولت ها بر روکند که  یدا میت پیاهم یاست مخصوصاً وقت یار جالبیبس

 پرداخت یها یژگیذکر است که افزودن وان یاما شا نموده اند. یژه ایحساب و یگمرک

 یم یتیو مخصوصاً امن یجاد هماهنگیبا ا یکار اضاف یازمند مقدار قابل توجهیاغلب ن

در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیکی عوارض گمرکی در پنجره واحد فراهم  .باشد

گردیده است الزم است دیگر سازمان ها نیز در این خصوص سریعا تصمیم الزم را 

 اتخاذ نمایند.

 تبلیغ و بازاریابی -4-2-3

 یندگیبشود. نما ید به دقت طراحیار مهم است و بایپنجره واحد بس یابیغ و بازاریتبل

تم باشد سیدر س یو تجار یدولت نسهامدارا یاز تمام یندگانیشامل نما یستیباغ یتبل

به  فراهم نموده و یدر مورد انتظارات جامعه کاربر ین دو اطالعات ارزشمندیچون ا

 ییه جومنافع، صرف ،کار این کنند. در یکمک م یابیو بازار یغاتیتبل یام هایانتشار پ

 اتیعمل یاز اجرا یاد ناشیز یمربوط به اثر بخشژه ین نکات ویهمچنو نه ها یدر هز

 .بشود ییبه وضوح شناسا یستیپنجره واحد با

 استراتژی روابط -4-2-43

ان زیاز کل اهداف پروژه و م اعضاء یتمام یآگاه ساز یسم مناسب برایک مکانیجاد یا

ود ش یم ین است و موجب اجتناب از سوء تفاهمیشرفت و مشکالت آن اعتماد آفریپ

مهم  ارین بافت، بسیک پروژه خوب منجر بشود. در همی ید به تباه شدگتوان یکه م

ن مهم است به خاطر یبرآورده شود. همچن یبه خوب النفعانذیاست که انتظارات 

ند توا یساده م یستند: حل مشکالت عملیک معجزه نیهرگز منتظر  آنانداشت که 

 موانع مشکل عبور بدهدر توسعه از یده و پروژه را در طول مسیدرت گیموجب حسن ن
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در حال حاضر تمامی تجار کشور بصورت الکترونیکی عضو پنجره واحد فرامرزی 

اند، کلیه انبارهای گمرکی که زیر نظر سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی گردیده

ا هاند. اتصال به بانک موجب گردیده پرداختگردند، به پنجره واحد ملحق شدهاداره می

 واحد الکترونیکی و برخط انجام می گردد. در پنجره 

 پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران -0-8

 استبوده  طوالنی بسیار ما کشور در واردات و صادرات های ترانزیت،یندآفرگذشته  در

 مسئول دستگاه های مختلف فرم های در تکراری به گمرک یمیاسناد تسل لیتکم و

پایانه های  استاندارد، موسسه ردی، کشتیرانی،دریانو و بنادر وزارت بازرگانی، مانند

را به اقتصاد  یادینه زیهز زمان، دادن هدر و بودن ریوقتگ بر عالوه راه آهن، و مرزی

 واحد در گمرک استقرار پنجره میان، این در .تجارت کشور تحمیل کرده است و 

 چارچوب در کهمشکلی  چنین حل برای رویکردهای ممکن بهترین از یکی بعنوان

طریق  از و یکبار تنها را، نیاز مورد یا اسناد و تجاری مرتبط اطالعات بتوانند آن، تجار

و ارتباط طرفین درگیر در حوزه تجارت از طریق این سامانه  کنند ارائه واحد درگاه

 نیح قوانیبا تصر مطابق بصورت الکترونیکی برقرار گردد، مورد توجه قرار گرفت. این امر

کشور  ینظام مال یر و ارتقاید رقابت پذی( قانون رفع موانع تول91بند )ج( ماده )

ط کسب و کار مصوب ی( قانون بهبود مستمر مح2ماده ) و( 4931)مصوب سال 

 ران قرار گرفت.یا یاسالم یدر دستور کار گمرک جمهور 41/44/33

 نظیر مشکالتی توجه با به صورت کامل تجاری واحد پنجره پروژه اجرای هر چند

 و ارتباط عدم گمرک ها، ، تعددیدولت مختلف دستگاه های بین موجود یناهماهنگ

 عوامل کافی آموزش رسمی، فقدان مبادی در مستقر دستگاه های مثبت بین تعامل

 تعدد و مرزی یمباد در برخی الکترونیک و ارتباطی نبود زیرساخت های ،یاجرای

 امکانپذیر راحتی به ترخیص کاال، یندآفر در تاثیرگذار و دهنده های مجوزدستگاه

ابالغ مصوبه هیات محترم  ای هوشمند وگیری از سامانهدرحال حاضر با بهره اما ،نیود
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 ربط یذ ییاجرا یها دستگاه یهمکار با رانیا یاسالم یجمهور گمرک"وزیران، 

 در یفرامرز یتجار واحد پنجره استقرار و یساز یینها به سال کی ظرف مکلفند

 بنادر، در پتانسیل های موجود و ظرفیت ها از ، با بهره گیری"48دینما اقدام گمرک

 نهادها همه امکان تجمیع به توجه با و اقتصادی ویژه و مناطق آزاد مرزی، پایانه های

 قبیل مبادی این در صادرات و واردات های ترانزیت،فرایند مسئول در سازمان های و

 پایلوت طی مرحله بعد از تجاری واحد پروژه پنجره آنها، بین الزم ارتباط برقراری و

یده است و اکنون به لطف خداوند ارتباط ردگ اجرایی بصورت سراسری در کل کشور

درصد  13کلیه تجار )صاحبان کاال، حق العملکاران، اظهار کنندگان(، به همراه بیش از 

ا گمرک و یکدیگر از طریق این سامانه انجام ادارات و سازمانهای دخیل در امر تجارت ب

در  تجاری واحد پنجره طرح موفق اجرای تجربه از یریبهره گ راه نیا در می گردد.

ی اده سازیپ یبرا یمناسب یالگوبعنوان  سنگاپور، و نظیر آلمان گمرکات کشورهایی

 داشت توجه دیبا البته مورد توجه قرار گرفت. کشور سطح در پروژه نیا موفق نهائی و

مشترک  بین المللی در سطح بازرگانی و تجاری فعالیت های از چه بسیاری اگر

 شرایط و الزامات سلسلسه خود برای کشورها، ریسا همچون کشورمان اما هستند،

 در که یگر نکاتید . ازگردد ژهیو توجه آنها به باید که دارد بومی فرد و به منحصر

 نحوه رد،یگ قرار توجه مورد ستیبا یم واحد پنجرهاتصال سازمان های باقیمانده به 

 در ییاجرا عوامل یبرخ یسو از احتمالی است که یمقاومت یا ییارویروهمکاری و 

 تجاری محیط نهادینه شده در ینیب شیپ قابل تغییرات انیدر جر یاتیعمل سطوح

  .، می باشدکرد خواهد بروز سامانه اجرای جهینت در و سنتی

                                                           
 الحاق تبصره به بند )9( ماده )43( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 15

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/138439 
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مرتبط، کارگزاران  یادار ینفعان، سازمان هایاقدام مورد استفاده ذن ید است ایام

 رد.یقرارگ یان گمرکیو دانشجو ی، فعاالن اقتصادیگمرک

 

  



  18  |مقدمه
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 ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور .1

 
توانند با یکبار مراجعه کاری و  نمایندگان میالعملکاال، دارندگان کارت حقصاحبان

گمرکات اجرایی مجهز به این سامانه، نام کاربری و رمز عبور  به واحد احراز هویت

مخصوص خود را دریافت و نسبت به انجام اظهار از راه دور و مشاهده سوابق خود 

 اقدام نمایند.

ارائه کارت ملی، کارت بازرگانی، شناسه ملی) اشخاص حقوقی ( و مدارک وکالت نامه 

 الزامی است. معتبر جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور
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 پنجره واحد تجارت فرامرزیدسترسی به سامانه   .2

 

های توان از یکی ازآدرسجهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می

 اینترنتی زیر استفاده نمود:

https://epl.irica.ir 
http://csw.irica.ir 

 داخلی گمرک ایران امکان پذیردسترسی به این سامانه از طریق اینترنت و اینترانت 

 است.

 
 نمایی از صفحه ورود به سامانه -9 شماره تصویر

  نام کاربری در این صفحه، شماره کدینگ اشخاص )شامل اشخاص حقیقی

و حقوقی( است بدین صورت که برای افراد حقیقی شماره کد ملی و برای اشخاص 

 باشد.حقوقی شناسه ملی می
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 .رمز عبور در این صفحه رمز دریافتی از گمرک اجرایی است 

 کد ورود امن رمز ارسالی به گوشی همراه شخص حقیقی یا حقوقی می-

 مراجعه نمایید. 9باشد. جهت آگاهی از نحوه دریافت کد ورود امن به فصل 

( به شما نمایش داده خواهد  9پس از ورود به سامانه، صفحه داشبورد) تصویر شماره 

توان به های آموزشی میشد. جهت اطالع از آخرین اخبار در گمرکات و دریافت فایل

 این صفحه مراجعه نمود.

 
 نمایی از صفحه داشبورد -9 شماره تصویر

 

 صادرکنندگانصاحبان کاال و  -9-4

 

مدیر عامل و نمایندگان خود به گمرکات و تمامی اشخاص حقوقی موظف به معرفی 

باشند. کنترل فعالیت نمایندگان از دریافت نام کاربری و رمز عبور مخصوص آنها می

شود که طی طریق قسمت وکالت سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام می

 باشد:فرآیندی به صورت زیر می
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با انتخاب گزینه وکالت از  نماینده شرکت پس از وارد شدن به صفحه کاربری خود

های وکالتی شده و با انتخاب نمایندگی شرکت قادر منوی کاربر، وارد صفحه سرویس

 خواهد بود.1های مربوط به خود همانند تصویر شمارهبه رؤیت لیست شرکت

 
 ندهینما کی یها شرکت ستیل از یینما -1 شماره تصویر

د تواند وارشرکت با فعال کردن شرکت مورد نظر و کلیک برروی نام آن مینماینده 

 صفحه مدیریتی شرکت شود.

 
 سازمان یتیریمد صفحه از یینما -8 شماره تصویر

 کار یا کارمند وکالت داد .توان مستقیما به حق العملدر این قسمت می
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کار لعملاکارمند مشابه یکدیگر بوده لذا به نحوه وکالت حقکار و العملطریقه ثبت حق

 کنیم.اکتفا می

توانند اقدام به ورود اطالعات نمایند که وکالت توجه داشته باشید تنها کسانی می

 کارمندی آنها از سوی شرکت تأیید شده باشد.

کاری کادری جهت اضافه کردن کارگزار همانند العملبا کلیک بر روی گزینه حق

  گیرد.در اختیار نماینده قرار می 1تصویر شماره 

 
 نمایی از صفحه وکالت سازمان -1 شماره تصویر

مبنی بر  2کار مورد نظر، نتایجی مشابه تصویر شماره العملبا وارد کردن کد ملی حق

مبنی بر عدم وجود کاربر در سامانه  43 موفقیت آمیز بودن جستجو یا تصویر شماره

 شود.نمایش داده می

 
 نتیجه جستجوی موفق -2 شماره تصویر
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پس از تایید کارگزار توسط نماینده شرکت، مشخصات وی به لیست کارگزاران مانند 

ماند.افه شده و در انتظار تأیید از سوی کارگزار میاض 1تصویر شماره 

 
 سازمان وکالت سیسرو صفحه از یینما -1 شماره تصویر

هر کارگزار و کارفرما امکان تغییر وضعیت وکالت را با استفاده از فعال یا غیرفعال 

 کردن هر شخص دارد.

 :آیدچهار وضعیت زیر پیش می از یکی صورت تأیید هریک از ذینفعان در

 وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأیید شده است.: فعال 

 عال کار غیر فالعملوکالت توسط کارمند یا حق: کارگزار توسط نشده تایید

 باشد.بوده و در انتظار تأیید کارگزار می

 وده بکار فعال العملوکالت توسط کارمند یا حق: کارفرما توسط نشده تایید

 در حالی که کارفرما آن را تأیید نکرده است.

 باشد.وکالت توسط هیچ یک از طرفین فعال نمی: فعال غیر 
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کار به یکدیگر، سیستم در انتظار تأیید از سوی العملجهت اتصال نهایی شرکت و حق

-بایست از صفحه وکالت خود وارد قسمت حقکار بوده؛ لذا کارگزار نیز میالعملحق

 کاری شده و وضعیت شرکت مربوطه را به فعال تغییر دهد.العمل

 
 نمایی از فعال کردن شرکت -3 شماره تصویر

-بایست مراحل دریافت نامدر صورت یافت نشدن کدینگ توسط سیستم، کاربر می

 کاربری و رمز عبور را طی نماید.

 
 نمایی از پیغام عدم وجود کاربر در سامانه -43 شماره تصویر
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 شرکت های حق العمل کاری -9-9

 

انجام مراحل ذکر شده( ) کارالعملکاری به شرکت حقالعملبا اعطای وکالت حق

طور مستقیم در اختیار این شرکت کار بهالعملتوسط صاحبان کاال، امکان ثبت حق

 قرار خواهد گرفت.
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 ورود امنکد  .3

 

 به منظور افزایش ضریب امنیت سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ورود دو مرحله ای

تا با استفاده از رمز دوم ارسالی به  آوردمی، امکانی را فراهم و حفاظت از نام کاربری

گوشی همراه هوشمند کاربران، شخصی غیر از صاحب حساب کاربری قادر به ورود به 

را بر روی  Authenticatorافزار نرم صفحه مورد نظر نباشد. برای شروع الزم است

 گوشی هوشمند خود نصب نمایید.

 
 Authenticatorنرم افزار  -44 شماره تصویر                

 در گام دوم نیاز به دریافت بارکد خواهید داشت.

 "با حساب کاربری خود وارد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی شده، در قسمت  

 قادر به رویت بارکد خواهید بود. "پروفایل من 
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 دریافت بارکد -49 شماره تصویر

کلیک  Begin setup، بر روی گزینه  Authenticatorافزار در مرحله بعد، در نرم

(  و با استفاده از دوربین گوشی همراه خود همانند تصویر  49کرده) تصویر شماره 

 اقدام به اسکن بارکد مربوطه نمایید. 41شماره 

 
 Authenticatorتنظیمات  -49 شماره تصویر
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 اسکن بارکد -41 شماره تصویر

ردیف جدیدی به  Authenticatorافزار پس از انجام مراحل فوق در لیست نرم

 اضافه خواهد شد. 48کدهای امنیتی دریافتی همانند تصویر شماره 

 
 دریافت کد امنیتی -48 شماره تصویر                       

بایست در سامانه پنجره واحد پس از طی این مراحل جهت دریافت کد ورود امن می

بارکد مشاهده و استفاده شد ) در صورت تأیید دیگر  "تجارت فرامرزی بر روی لینک 
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تأیید، کد ورود امن کلیک نمود. در صورت  "ای نخواهد بود ( امکان ورود یک مرحله

 شود.تولید و نمایش داده می 42همانند تصویر شماره  Authenticatorافزار در نرم

های مختلف بر روی گوشی ای را برای سایتدر صورتی که امکان ورود امن دو مرحله

تجارت فرامرزی،  خود فعال کرده باشید، رمز عبور صحیح برای سامانه پنجره واحد

که قسمتی از آدرس سایت در پایین آن درج شده باشد) تصویر رمز عبوری است 

 (. 41شماره 

 
 تأیید فعال سازی -41 شماره تصویر       

                                          

 

از این پس جهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی عالوه بر نام کاربری و 

 رمز عبور، وارد کردن کد ورود امن دریافتی نیز الزامی است.

 
 واحد پنجره سامانه کد از یینما -41شماره  ریتصو     

 

 

  
 سامانه امن ورود کد _ 42شماره  ریتصو   
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 نمایی از ورود کد امن -43 شماره تصویر

صب افزار نتوجه به این نکته ضروری است که در هنگام تولید کد ورود امن توسط نرم

شده برروی گوشی، زمان گوشی و زمان نمایش داده شده در صفحه اول سامانه پنجره 

 نخواهد شد.واحد باید یکسان باشند در غیر اینصورت رمز صحیحی تولید 

آن را در جایی  کرده وپرینت  خودپرفایل  آن را ازیک نسخه از  بارکد ییدأاز ت پس

  .دارید د خود نگهزامن ن

زی امکان فعال سا پرینت شده با بارکد ،گاه همراهتدر صورت مفقود شدن یا خرابی دس

 .به راحتی وجود خواهد داشت Authenticatorبرنامه  هدوبار

آن باید به نزدیک ترین گمرک  ددن بارکد برای دریافت مجدت مفقود شردر صو

 .مراجعه فرمایید
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تجارت فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد   | 45  

 
 

  پنجره واحد تجارت فرامرزیدر  تادروا رویه .4

 

صفحه  بایست در ابتدا از منوی کاربر واردجهت انجام فرآیند دوراظهاری واردات می

 نمایید.و اقدام به تکمیل فرم دوراظهاری واردات شده 

جهت دریافت سریال گمرکی و تکمیل فرایندها در گمرکات اجرایی، موظف به طی 

 باشید:مرحله به شرح زیر می 49

 از ثبتارشاطالعاتدریافت -

 تکمیل اطالعات اظهار -

 ورود اطالعات کاالها -

 مشاهده اطالعات بارنامه -

 اضافه کردن مدارک -

 ارائه مجوزهای مورد نیاز -

 توافقنامهقوانین و  -

 تأیید نهایی -

 صدور کوتاژ -

 مشاهده وضعیت اظهار -

 صدور مجوز عبور کامیون -

 اتمام فرایند -

 

 تکمیل اطالعات اظهار -1-4

 

وارداتی و طی مراحل الزم، قادر  اظهارنامه مربوط به با ورود اطالعاتدر این مرحله، 

 به دریافت سریال گمرکی خواهید بود.

 باشد.می 93فیلدهای اظهارنامه طبق تصویر شماره نمایی از کلیه
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 اظهار اطالعات ورود ،9گام - 93 شماره تصویر



تجارت فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد   | 47  

 
 

 های مربوط به اظهارنامهاطالعات کدینگ -4-0-0

 
 خانه های مربوط به کدینگ -94 شماره ریتصو

صاحب کاال (؛ وارد کردن شناسه ملی شرکت  : کدینگ گیرنده)4خانه شماره

 و یا کدینگ شخص حقیقی صاحب کاال

 نگیکار؛ شناسه ملی شرکت صاحب کاال یا کدالعمل: کدینگ حق1خانه شماره

 کارالعملشخص حق

کدینگ نماینده صاحب کاال و یا حق : کدینگ اظهارکننده؛ 41خانه شماره

 العمل کار

 :بایستمورد استفاده در اظهارنامه می توجه داشته باشید که سه کدینگ

 در سامانه محلی گمرک اظهاری ثبت شده باشند. .4

تمامی مراحل وکالت ذینفعان در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی طی  .9

 شده باشد.



فرامرزی تجارت واحد پنجره در واردات رویه |  48  

 
 

 مراحلدر سامانه احراز مربوط به گمرک جمهوری اسالمی ایران وارد شده و  .9

 احراز گمرک انجام شده باشد. واحدتوسط  در این سامانه وکالت آنها

 اطالعات کشورهای مورد معامله -4-0-1

 
 اطالعات کشورهای موضوع اظهار -99 شماره تصویر

: کد کشور طرف معامله؛ این لیست براساس حروف اختصاری نام 44خانه شماره

 شود.کشورها تنظیم می

لیست براساس حروف اختصاری نام کشورها : کشور صادر کننده؛ این 48خانه شماره

 شود.تنظیم می

: کشور مبدا؛ این لیست براساس حروف اختصاری نام کشورها تنظیم 41خانه شماره

 شود.می
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 اطالعات مربوط به حامل و گمرک ورودی -4-0-3

 
 یورود گمرک و حامل به مربوط طالعاتا -99 شماره تصویر

 : هویت و ملیت وسیله حمل در ورود؛ ایرانی یا خارجی41شمارهخانه 

 هوایی، زمینی یا دریاییاز لیست یکی از موارد : نحوه حمل در مرز؛ 98خانه شماره

 انتخاب شود.

 شود.یه؛ متناسب با مکان تخلیه محموله، نوشته می: محل تخل92خانه شماره

از لیست انتخاب نمایید. توجه  : گمرک ورودی: نام گمرک مورد نظررا93خانه شماره

داشته باشید که برای انتخاب نام گمرک، کافیست که حرف ابتدایی آن را با استفاده 

بنویسید. برای مثال، برای انتخاب گمرک بازرگان، کافیست که حروف  صفحه کلیداز 

 را داخل محوطه جستجو وارد کنید. « باز»

 باشد.می« اقتصادی شهید رجایی طقه ویژهمن»* نام گمرک بندر شهید رجایی، 

 باشد.می« 4منطقه ویژه اقتصادی بوشهر »* نام گمرک بندر بوشهر، 

: محل ارزیابی کاال؛ اگر گمرک مورد اظهارزون بندی شده باشد تعیین 93خانه شماره

 شود.استفاده می  TOTALگردد درغیر این صورت از زون می
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 مربوط به ارز و نوع پرداختاطالعات  -4-0-4

 
 اطالعات مربوط به ارز و نوع پرداخت -91 شماره صویرت

 ود.ش: شرایط تحویل) نوع ارزش (؛ نوع ارزش به تفکیک نام انتخاب می93خانه شماره

 : ارز؛ انتخاب نوع ارز با نوشتن حرف اول اختصاری آن قابل انجام است.99خانه شماره

 گذارد.تأثیر می 91بر مندرجات خانه شماره ،انتخابینوع پرداخت: نوع پرداخت 

: اطالعات مالی و بانکی؛ بسته به نوع پرداخت انتخابی اطالعات این 91خانه شماره

 گردد.فیلد توسط اظهارکننده تکمیل می

با انتخاب نوع پرداخت ارزی، شما ملزم به وارد کردن تمامی اطالعات بطور مثال  

 خواهید بود. 98در تصویر شمارهبانکی 
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 نوع پرداخت ارزی -98 شماره تصویر

 ها و شرح کاالاطالعات مربوط به بسته -4-0-5

 
 بسته ها و شرح کاال -91 شماره تصویر
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باشد و مندرجات ثبت شده در این قسمت به ازای هر قلم کاال می: 94خانه شماره

 های مربوطه قرار گیرد.بایست با دقت اطالعات هر قلم به تفکیک در قسمتمی

 ددگراز سامانه ثبت سفارش دریافت می؛ کد ثبت سفارش و تاریخ ثبت 

  در این قسمت وارد تعداد بسته مربوط به قلم کاالی فعلی تعداد بسته؛

 . شودمی

 به انتخاب گزینه مناسب اقدام کنید از قبیل، کارتن، نگله، عدل  ؛نوع بسته

 یا هر گزینه مطلوب دیگر.

  نام برند، نوع ثبت برند و مدل کاال؛ توجه کنید که این داده ها در بخش

 گیرد.اداره استاندارد مورد استفاده قرار می

  ت مبا توجه به کد کاالی مورد نظر توضیحات مربوط به این قسشرح کاال؛

 شود.وارد می

گردد. برای وارد کردن شماره قبض؛ این خانه با شماره قبض انبار دستی تکمیل می

چند قبض انبار، کافیست که شماره قبض انبارها را با یک خط تیره از هم جدا کنید، 

. برای ورود اطالعات با تعداد قبض انبار متعدد،  4819194 – 4818121برای مثال 

 گرفته نشده است.محدودیتی در نظر 

  امانهسشماره قبض انبار الکترونیک؛ این خانه با شماره قبض انباری که از 

 شود، پر خواهد شد.انبار گمرک اظهاری دریافت می

 اعداد مورد نظر را متناسب با اطالعات وارد شده در  ؛بیمه و کرایه حمل

 وارد کنید.  93خانه شماره 
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 اطالعات مربوط به کاال -4-0-6

 
 اطالعات مربوط به کاال -92 شماره ریتصو

 شود.تعرفه مربوط به هر قلم کاال در این قسمت وارد می: کدکاال؛ 99خانه شماره

 گردد.: کشور سازنده؛ از لیست موجود انتخاب می91خانه شماره

 : وزن ناخالص؛ مجموع وزن کاال و بسته بندی98خانه شماره

 : وزن خالص؛ وزن کاال به تنهایی91خانه شماره

 :تعداد واحد کاال؛ تعداد کاال در هر بسته بندی14خانه شماره

 : ارزش قلم کاال؛ ارزش هر قلم کاال به تفکیک19خانه شماره

 : کدر؛ تعیین نو یا مستعمل بودن کاال19خانه شماره
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 ها و مجوزهااطالعات تکمیلي گواهي -4-0-7

 
 اطالعات تکمیلی گواهی ها و مجوزها -91 شماره ریتصو                    

  ردد.گمیشماره و تاریخ میالدی فاکتور وارد شماره فاکتور و تاریخ فاکتور؛ 

  این شماره بر اساس اطالعات مندرج بر روی برگه ترخیصیه  بارنامه؛شماره

 گردد.گرفته شده از پنجره واحد تجارت فرامرزی درج می

 بندی الکترونیک؛ از آنجا که سامانه ثبت عدل بندی الکترونیک شماره عدل

 44444444در گمرکات  راه اندازی نشده است، در قسمت مربوطه، عدد 

 ( را وارد کنید.4عدد  1) 

  شماره مانیفست؛ در صورتی که شرکت حمل شما دریایی یا هوایی باشد

واحد تجارت فرامرزی ، با فرمت بعد از صدور ترخیصیه از سامانه پنجره 

اطالعات این باکس را تکمیل «  کدینگ شرکت حمل-شماره مانیفست»

بر « شماره دستور قبول»نمایید در صورت زمینی بودن شرکت حمل از 

 شود.روی قبض انبار استفاده می

 تاریخ مانیفست؛ این بخش براساس تاریخ میالدی مانیفست تکمیل می-

 گردد.
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 به محاسبه حقوق و عوارض گمرکي اطالعات مربوط -4-0-8

 
 یگمرک عوارض و حقوق محاسبه به مربوط اطالعات-93 شماره تصویر

به صورت زیر انجام در بخش حقوق و عوارض گمرکی، ورود اطالعات : 12خانه شماره

 :شودمی

 اخذم برای المثطوربهمربوط به قلم کاالی فعلی را وارد کنید.  ماخذ؛ 314خانه شماره 

 را در خانه ماخذ وارد کنید. 1درصد عدد  1

ویرایش تخفیف از حقوق ورودی ، روی   در صورت داشتن تخفیف؛ 313خانه شماره 

 .باز شود 93مطابق تصویر شماره کلیک نمایید تا پنجره جدید حقوق ورودی

ید. کلیک کن اضافه فیف و مبلغ تخفیف را وارد کنید و رویدر پنجره جدید نوع تخ

 بعد از وارد کردن تخفیفات پنجره را ببندید.
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 ویرایش تخفیف حقوق ورودی -93 شماره تصویر

باشد. ردیف می 313نحوه انجام کار در این خانه همانند خانه؛ 319خانه شماره 

انتخاب و با وارد  94مورد نظر را از لیست نمایش داده شده در تصویر شماره پرداختی

 کردن مبلغ قابل پرداخت دکمه اضافه را کلیک کنید و پنجره را ببندید.
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 ویرایش مقدار سایر -94 شماره تصویر

اظهارنامه، جریمه تخصیص داده شده به در صورتی که کارشناس ؛ 311خانه شماره 

) با عنوان  311 ، این مقدار را در خانهباشدای را برای اظهار کننده در نظر گرفته 

 کند.جریمه ( وارد می
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 ویرایش مقدار جریمه -99 شماره تصویر

مربوط به مالیات  قسمت مالیات بر ارزش افزوده مقدار درصد؛ در 312خانه شماره 

 گردد.سیستم محاسبه میمبلغ آن توسط  شود ووارد می

صورت دستی در فیلد در صورت وجود تخفیف مالیات، مبلغ به؛ 318خانه شماره 

 گردد.مربوطه وارد می

 شود.عمل می 312درقسمت عوارض نیز مانند خانه ؛ 311 خانه شماره

دستی در فیلد صورت در صورت وجود تخفیف عوارض، مبلغ به؛ 311خانه شماره 

 گردد.مربوطه وارد می

 گردد.صورت سیستمی محاسبه میبه 12جمع کل مبالغ در انتهای خانه 

 دوراظهاری وارداتها و تخفیفات درعافیتشیوه نامه ثبت م -4-0-9

 باشد.های دارای تخفیف یا معافیت بدین صورت میروال ثبت اظهار نامه
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ی مربوط به حقوق گمرکی، در خانهدر هنگام تکمیل اطالعات مربوط به اظهارنامه 

 شود. این مسئله،(، ماخذ مربوط به کد کاالی هر قلم کاال نوشته می314ورودی ) خانه 

 باشد که مورد ادعای اظهار کننده است.هایی میمستقل از تخفیفات یا معافیت

اظهارکننده موظف است در صورت داشتن  تخفیف حقوق ورودی مبلغ را در خانه 

 وارد نماید. ویرایش تخفیف حقوق ورودیدر قسمت  313

کلیک نمایید و سپس نوع  ویرایش مقدار سایر)با عنوان سایر( ، روی  319در خانه 

پس مبلغ هر مقادیر متفرقه از قبیل نیم درصد هالل احمر و... را انتخاب نمایید و س

 نوع را محاسبه کرده و در بخش مبلغ وارد نمایید.

در صورتی که کارشناس انتخاب شده برای اظهارنامه، جریمه ای را برای اظهار کننده 

 ) با عنوان جریمه ( وارد می کند. 311در نظر گرفته است، این مقدار را در خانه 

توسط ر ارزش افزوده( عنوان مالیات ب) با  312اطالعات وارد شده در خانه  -4

شود و اظهار کننده موظف است رود و خروج کاال  محاسبه میسامانه هوشمند و

تنها ستون ماخذ این خانه را تکمیل نماید. فرمول محاسبه بدین صورت می 

 باشد:

+ ماخذ مربوط به کد کاال تقسیم  4) ×نرخ ارز  ×قلم کاال  CIFمبنای محاسبه = ارزش 

 بر صد(

 ×ارزش افزوده = مبنای محاسبه +حقوق ورودی )با احتساب تخفیف ( مالیات بر 

 تخفیف مالیات -31/3

) با عنوان عوارض( توسط سامانه هوشمند  311اطالعات وارد شده در خانه  -9

ورود و خروج کاال  محاسبه می شود و اظهار کننده موظف است تنها ستون 

 ماخذ این خانه را تکمیل نماید. 

 ین صورت می باشد:فرمول محاسبه بد
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CIFمبنای محاسبه = ارزش  + ماخذ مربوط به کد کاال  4) ×نرخ ارز  ×قلم کاال  

 تقسیم بر صد(

تخفیف -93/3 ×عوارض = مبنای محاسبه +حقوق ورودی )با احتساب تخفیف ( 

 عوارض

ه از معافیت یا تخفیف استفاده اظهار کننده موظف است، در صورتی ک -9

، تخفیف مالیات 311و  312کند، پس از محاسبه مقادیر مندرج در خانه های می

 وارد نماید.  311و تخفیف عوارض را در خانه  318را در ستون مبلغ خانه 

 نامه را ببینید:فرمول کلی محاسبه مبلغ کل اظهار توانیددر اینجا می

= حقوق ورودی"مبنای محاسبه"*"ماخذ حقوق ورودی"  

X ="حقوق ورودی" – "313خانه تخفیفات "+"مبنای محاسبه"  

 = [(X*3.31)-“318”] + [(X*3.39)-311”] + [“311”] + [“319”] کل  مبلغ 

 اظهارنامه

 قبل از انتخاب گزینه ادامهثبت تغییرات،  -4-0-01

اطالعات مربوط به هر قلم کاال ثبت گردد، بایست مرحله طی شده می 3جهت اتمام 

 افتد.از دکمه ثبت کاال اتفاق می این مهم با استفاده

 

 
 ثبت کاال -99 شماره تصویر

های خانه توان اقدام به ثبت قلم کاالی جدید در، میفوقپس از ثبت قلم کاالی 

 (. 12و خانه  19تا  94های مربوطه نمود) خانه
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االی ک توان با کلیک برروی ردیفدر صورت نیاز به ویرایش قلم کاالهای ثبت شده می

 مورد نظر اقدام به ویرایش آن قلم کاال نمود.

 
 ویرایش ردیف کاال -91 شماره تصویر      

 IMEIارسال اطالعات  -1-9

 

 International Mobile Equipment )   شناسه بین المللی تجهیزات موبایل

Identity)  موبایل با قابلیت اتصال به  هایکلیه دستگاه رقمی مختص 48یک کد

 .باشدمی GSM شبکه مخابراتی

در این کد  اطالعات مربوط به  مدل گوشی ، شرکت سازنده ، کشور سازنده و ... 

وجود داشته و گوشی های تلفن همراه توسط این کد در شبکه های مخابراتی ثبت 

 .می شوند

 :)IMEI ( شناسه بین المللی تجهیزات موبایل دروش های دریافت ک

 بر روی بسته بندی دستگاه تلفن همراه -4 

 .عموماً در زیر باتری موبایل قابل رویت می باشد IMEI کد -9 

 .نمایش داده می شود IMEI * در تلفن همراه کد#31#با شماره گیری  -9 

ره واحد تجارت فرامرزی به وارد کنندگان می توانند از طریق مراجعه به سامانه پنج

عالوه بر ارائه اظهارنامه الکترونیک خود به گمرک ، مراحل   ir.irica.epl آدرس

مختلف کاری خود را بدون حضور در گمرکات اجرایی پیگیری و اطالعات مورد نیاز 

، در مرحله 98 شماره تصویرهمانند  برای این کار  .را در اختیار گمرک قرار دهند

 اقدام کنید.  IMEIسوم نسبت به بارگذاری فایل اطالعات 
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پس از بازگذاری اطالعات مورد نیاز در این مرحله و انتخاب دکمه ادامه در پایین 

 یابد.صفحه، فرایند دوراظهاری همچون روال سابق ادامه می

 

 

 

 

 

 

 

 :    IMEIنکاتی در رابطه با بارگذاری فایل اطالعات 

  فایل مربوطه باید از خروجی های نرم افزار Microsoft Excel  با فرمت

XLSX  یا . .CSV .باشد 

  کدهایIMEI   ستون( به ترتیب در اولین ستونA و به ازای هر سطر )

قرار داده شود. به عبارت دیگر کدهای مربوطه در   IMEIتنها یک کد 

به صورت عمودی به نحوی که در هر سلول تنها یک کد قرار  Aستون 

 داده شود.

  تعداد کدIMEI  موجود در فایل بارگذاری شده با تعداد واحد کاالی اظهار

 ( در مرحله دوم برابر باشد.14 شده)باکس

 

 IMEI اطالعات لیفا یبارگذار صفحه - 91 شماره تصویر IMEI اطالعات لیفا یبارگذار صفحه - 0 شکل
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 اضافه کردن اسناد اسکن شده -1-9

 

کلیک نموده و فایل  Choose Fileجهت اضافه کردن مدارک، بر روی دکمه 

 1در دوراظهاری واردات پیوست  اسکن شده سند مورد نظر را انتخاب نمایید.

 سند الزامی است.

 
 ، پیوست مدارک8گام -92 شماره تصویر

 توان اسناد بیشتری را اضافه نمود.می "اضافه کردن سند"با استفاده از دکمه 

مربوطه کلمه امنیتی مشاهده  های پس از انتخاب فایل های اسکن شده در قسمت

 شده را وارد و دکمه ادامه را انتخاب نمایید تا به مرحله بعد بروید.

 باشد.می مگابایت 8 بارگذاری شدهاسناد : حداکثر حجم 4توجه 

 باشند. خواناو نوشته های آن ها  باکیفیتبایست می اسناد اسکن شده: 9توجه 

و بارگزاری  ذخیره  pdfیک فایل  قالب در اسناد چند صفحه ای را توانمی: 9توجه 

 .نمود
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 و توافقنامه قوانین -1-1

 
در صورتی که شود. داده میدر این قسمت قوانین مربوط به اظهار از راه دور نمایش 

 با متن نوشته شده در این بخش موافق هستید، گزینه ادامه را انتخاب کنید.

 
 قوانین و توافقنامه ،2گام -91 شماره تصویر

 تایید نهایی -1-8

 

شما قادر خواهید بود با انتخاب گمرک اظهاری سریال مربوط به  در این بخش

 ریافت نمایید.خود را د



تجارت فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد   | 65  

 
 

 
 ، تأیید نهایی1گام-93 شماره تصویر

باشید شماره سریال صادر را به درستی طی کرده  قبل مراحل یدر صورتی که تمام

 تصویر شمارهتوانید در ات موفقیت آمیز در این بخش را می. نمایی از عملیشودمی

 .مشاهده نمایید 13
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 سریال شمارهنمایی از دریافت  -13 شماره تصویر

 صدور کوتاژ -1-1

 
بایست کوتاژ مربوط به سریال دریافت جهت شروع مراحل سالن در گمرک اظهاری می

 توانید با تأیید دستور ثبت اقدام به این کار نمایید.شده ثبت گردد. شما می

 
 ، صدور کوتاژ3گام -14 شماره تصویر

 به نمایش درآمده است. 19آمیز کوتاژ در تصویر شمارهنمایی از ثبت موفقیت

 
 ثبت موفقیت آمیز کوتاژ -19 شماره تصویر
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 مشاهده وضعیت اظهارنامه -1-2

 

است ایجاد برای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی متصور یکی از اهدافی که 

باشد. از این رو گمرک جمهوری سیستمی بدون کاغذ و تا حد ممکن خودکار می

از نماید تا روند کارشناسی بدون نیگیری از این سیستم تالش میاسالمی ایران با بهره

گیری پذیرد. با بهرهبه صورت تمام الکترونیکی انجام به حضور فیزیکی ارباب رجوع و 

با دریافت نوبت از  واند بدون مراجعه به گمرک و تنهاتکننده میاظهار از این سامانه

سامانه پنجره واحد تجارت فرامزی تمامی مراحل طی شده مربوط به اظهارنامه در 

 گمرک اظهاری را مشاهده نماید.

 باشد:یر میبه شرح ز 43موجود در گامامکانات 

 وضعیت اظهارنامه -4-7-0

در گمرک اظهاری  مربوط به اظهارنامه شده توانید تمامی مراحل طیدر این قسمت می

 مشاهده نمایید. گامبهصورت گامبه را

 شود.:  مرحله فعال در اظهارنامه با رنگ سبز نمایش داده می4توجه

توانید وارد : شناسه حمل خود را تا قبل از مرحله صدور مجوز بارگیری می9توجه

 کنید.

 آید:می پس از ثبت کوتاژ در این قسمت سه حالت پیش

  در صورتی که رنگ مسیر سریال از نظر سیستم سبز باشد سند شما در

ا توانید بشما می ماند.مرحله کارشناس مسیر در انتظار دریافت نوبت می

د و یینما این کاراقدام به  "دریافت نوبت"ثبت درخواست و فشردن دکمه 

  گمرک قرار گیرید. اندر صف یکی از کارشناس
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 کارشناس احراز، رنگ مسیر سبز -19 شماره تصویر

 
 دریافت نوبت کارشناس احراز، رنگ مسیر سبز -11 شماره تصویر

و دریافت شناسه پرداخت، سند به مرحله   تعیین مسیر پس از اتمام کارشناسی

صدور  مرحله ماند سپس بهصندوق رفته و در انتظار تاییدیه پرداخت از سمت بانک می

 رود.مجوز بارگیری می
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 تأییدیه پرداخت -18 شماره تصویر

 باشید سیستم منتظر ثبتدرصورتی که شناسه اظهار خود را تا این مرحله وارد نکرده 

 ماند.شناسه از سوی شما می

ای با عنوان صدور پروانه در گمرکات اجرایی وجود ندارد. جهت اطالع از نکته : مرحله

 .نماییدمراجعه  2به فصل نحوه استعالم الکترونیکی پروانه 

  در صورتی که رنگ مسیر سریال از نظر سیستم زرد باشد به مرحله

ما شماند. ه و در انتظار دریافت نوبت از سوی شما میکارشناس سالن رفت

 اقدام به این "دریافت نوبت"توانید با ثبت درخواست و فشردن دکمه می

 یید و در صف یکی از کارشناسان گمرک قرار گیرید. کار نما
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 کارشناس سالن، رنگ مسیر زرد -11 شماره تصویر

صورت نیاز به تأیید سازمان های همجوار، سیستم اجازه دریافت نوبت به در توجه: 

 سریال را نخواهد داد.

 
 پیغام لزوم صدور مجوز سازمان ها -12 شماره تصویر

هایی را که نیاز به اخذ مجوز توانید سازمانشما می مشاهده وضعیت در باالی صفحه

 مشاهده نمایید. 11 همانند تصویر شماره داریداز آنها را 
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 سازمان های نیازمند تأیید -11 شماره تصویر

های مربوطه سیستم پیغامی مبنی بر های مورد نیاز از سازمانپس از دریافت مجوز

 ماند.دهد و در انتظار نوبت از سوی شما میخروج از صف سریال را نمایش می

 

 
 پیغام خروج از صف بعد از تأییدیه سازمان های همجوار -13 شماره تصویر

 
 گ مسیر زردندریافت نوبت در مرحله کارشناسی، ر -83 شماره تصویر
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 صندوق رفته و درمرحله  پس از اتمام کارشناسی و دریافت شناسه پرداخت، سند به 

ماند سپس به مرحله صدور مجوز بارگیری ییدیه پرداخت از سمت بانک میانتظار تأ

 رود.می

درصورتی که شناسه اظهار خود را تا این مرحله وارد نکرده باشید سیستم منتظر ثبت 

 ماند.شناسه از سوی شما می

د ندارد. جهت اطالع از ای با عنوان صدور پروانه در گمرکات اجرایی وجونکته : مرحله

 .نماییدمراجعه 2به فصل نحوه استعالم الکترونیکی پروانه 

  در صورتی که رنگ مسیر سریال از نظر سیستم قرمز باشد به مرحله ارزیابی

 شود.اولیه هدایت می

 
 ، رنگ مسیر قرمزارزیاب -84 شماره تصویر

پس از ارسال به کارشناس  و ماندانتظار تایید ارزیاب مربوطه میدر این مورد سند در 

 مابقی مراحل همانند رنگ مسیر زرد طی خواهد شد.

 اسناد اظهارنامه -4-7-1

 
 نمایی از قسمت اسناد اظهارنامه -89 شماره تصویر
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 استفاده نمایید. قسمت توانید از اینده اظهارنامه میجهت بررسی اسناد ضمیمه ش

 
 نمایی کوچک شده از اسناد پیوست شده اظهارنامه -89 شماره تصویر

ضافه ا "این قسمت امکان اضافه کردن سندهای بیشتر به سریال را با فشردن دکمه 

 .دهدقرار میدر اختیار اظهارکننده  "کردن سند 

اضافه کردن به مجموعه  "عکس مربوطه با فشردن دکمه پس از درج نام سند و انتخاب 

 گیرد.، سند در لیست اسناد ضمیمه شده قرار می "اسناد 

 
 نمایی از پیغام موفقیت آمیز پیوست سند -81 شماره تصویر
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ند سنکته: اسناد ضمیمه شده به هیچ وجه قابلیت حذف ندارند و عملیات اضافه کردن 

 باشد.پذیر میفقط در مراحل قبل از کوتاژ و در مرحله کارشناسی امکان

 های اظهارنامهپیغام -4-7-3

های توان از قسمت پیغامجهت مشاهده نظرات ارزیاب، کارشناس و ریاست سالن می

توانید از کادر اظهارنامه استفاده نمود همچنین جهت ارسال نظر به کارشناس می

 نظر استفاده نمایید.مربوط به اضافه کردن 

 
 پیغام های اظهارنامه -88 شماره تصویر

 پرینت اظهارنامه -4-7-4

 توانید از این قسمت استفاده کنید.جهت دریافت پرینت مجدد از اظهارنامه می

 شود.امکان پرینت فراهم می "چاپ فرم"با فشردن دکمه 
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 چاپ مجدد اظهارنامه -81 شماره تصویر

 نمایش اظهارنامه -4-7-5

-توسط کارشناس میبرروی اظهارنامه این بخش جهت رؤیت تغییرات صورت گرفته 

 .استمشاهده قابل  فیلدهای رنگ شدهصورت باشد. این تغییرات به

 
 شده برروی اظهارنامهنمایی از نمایش تغییرات اعمال  -82 شماره تصویر

 ارسال اعتراض  -4-7-6

 توانید از این گزینه استفادهارسال انتقادات خود نسبت به عملکرد کارمندان می جهت

 کنید.
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، نظر به کارتابل  81ه نمایش داده شده در تصویر شمارپس از ثبت اعتراض در باکس 

 گردد.مدیر مربوطه ارسال می

 
 نمایی از صفحه ثبت اعتراض -81 شماره تصویر

 ارزیابي کارشناس -4-7-7

توانید از منوی ارزیابی کارشناس استفاده جهت امتیازدهی به کارشناس اظهارنامه می

 نمایید.

 
 نمایی از صفحه ارزیابی کارشناس -83 شماره تصویر

مندی رضایت ، میزان"ثبت نظر  "زدن دکمه پس از ثبت نظر و انتخاب میزان رضایت با 

 شما به اطالع مسئول مربوطه در گمرک خواهد رسید.
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 صدور مجوز ورود کامیون -1-1

 

به منظور افزایش سرعت و دقت در رویه ترخیص، گمرک جمهوری اسالمی ایران با 

 کنترل سامانه زیر از برداری بهرههمکاری سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به 

 .نموده است منابع به دسترسی

صاحبان کاال و یا اظهارکنندگان بایستی قبل از ورود به گمرک اقدام به ثبت اطالعات 

ری از گیطور کلی بهرهکلیه حامل هایی که قصد ورود، انجام توزین، ثبت بیجک و به

 خدمات گمرکی و بندری را دارند، نمایند.

در مرحله مشاهده وضعیت اظهار،  "ادامه  "جهت ثبت اطالعات کامیون، با زدن دکمه

 شوید.به صفحه مربوطه هدایت می

روش شرکت حمل، اطالعات حامل و کانتینر را  دوتوان یکی از در این مرحله می

 انتخاب نمود.

 
 صدور مجوز ورود کامیون  -13 شماره تصویر
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 شرکت حمل -4-8-0

شناسه ملی شرکت حمل، این شرکت از سوی در این قسمت در صورت وارد کردن 

ا رمربوط به اظهارنامه تواند کلیه اطالعات درخواستی وسیله حمل اظهار کننده می

 ثبت نماید.

 
 وکالت به شرکت حمل -14 شماره تصویر

 تخلیه مجوز دریافت از پس کاال صاحبین و اظهارکنندگان فرایند این انجام جهت

 و کنند مراجعه گمرک نزدیکترین انفورماتیک واحد به بایستمی ازگمرک اجرایی

نموده  دریافت را فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت مربوط به کاربری نام و عبور رمز

 .باشد شده انجام صحیح صورت به نماینده و کاال بین صاحب وکالت و  مراحل

 حامل اطالعات ثبت یا و نقل و حمل شرکت ثبت برای شده، ذکر موارد رعایت از بعد

 تجارت واحد پنجره سایت به شدن وارد از است کارمند شرکت حمل پس کافی ها

 "( حمل های ها ) شرکتاطالعات کامیون ورود" صفحه ،"کاربر" منوی از فرامرزی

 نماید. انتخاب را

 مجوز شماره پروانه، سریال شماره قسمت در مذکور صفحه به شدن وارد از پس

 :کند وارد زیر صورت به را  )تخلیه مجوز روی بر شده درج بارکد شماره(تخلیه

 شماره سریال – کد گمرک اظهاری

 کردن اضافه " گزینه انتخاب و شده ذکر صورت به سریال شماره کردن وارد از پس

 ثبت به اقدام  "اطالعات حامل و کانتینر" قسمت از تواند کارمند شرکت حمل می "

 اطالعات کامیون و دریافت شماره سفر نماید.
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 ( حمل یها شرکت) ها ونیکام اطالعات ورود صفحه از یینما -19 شماره تصویر

 اطالعات حامل و کانتینر -4-8-1

 بایست به نکات زیر توجه نمود:جهت تکمیل اطالعات کامیون توسط اظهارکننده، می

های کامیون همانند( باشند نمی ملی پالک دارای که هایی حامل کلیه برای 

 و بردارید را "است؟ ایران شماره آیا" قسمت یهتأیید است کافی) همسایه کشورهای

 پذیر امکان سفر شماره با ها حامل این به مربوط انجام تشریفات و توزین کنید توجه

 "سفر شماره" حتما "ثبت" دکمه انتخاب اطالعات و بعد ازتکمیل نتیجه در است

 .کنید یاداشت را مربوطه

قسمت تائیدیه ندارد، کانتینری محموله بارگیری قصد حامل که صورتی در 

 .بردارید را"دارد؟ کانتینر آیا"

به را قبلی سفر حامل این " پیغام با ثبت دکمه انتخاب از بعد که صورتی در 

 قبلی مراجعه در حامل این که است معنی این به شدید مواجه "نرسانده است پایان
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 در نکرده طی صحیح صورت به را خود به مربوط تشریفات گمرکی گمرک، به خود

 .مراجعه نماید گمرک مربوطه به باید نتیجه

کردن خارج اجازه شما اظهارنامه " پیغام با ثبت دکمه از بعد که صورتی در 

 بارگیری اجازه گمرک ازسمت هنوز که است معنی بدین شدید مواجه "ندارد کاال

 .است نشده صادر

با توجه به موارد ذکر شده، پس از وارد کردن اطالعات کامیون شماره سفر مربوط به 

 گردد.حامل صادر می

 لیست اظهارهای قبلی -1-3

 

میل تک نیاز به مشاهده وضعیت سریال در گمرک اجرایی و یا نیاز به در صورت

در پایین  "لیست اظهارهای قبلی"توانید از قسمتهریک از مراحل فوق می

شما  .(19) تصویر شمارهکنیداستفاده صفحه مربوط به دوراظهاری واردات 

مورد نظر را  نامهتوانید با وارد کردن شماره بارنامه یا شماره سریال، اظهارمی

، اقدام به ویرایش 11همانند تصویر شمارهجستجو کرده و با زدن دکمه ویرایش 

 ( و یا مشاهده آن نمایید. ثبت کوتاژ نشده باشدهارنامه) در صورتی که اظهارنامه اظ
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 نمایی از لیست اظهارهای قبلی -19 شماره تصویر

 
 جستجو و ویرایش اظهارنامه -11 شماره تصویر

*دقت داشته باشید در صورتی که قبال شماره سریال را دریافت کرده باشید، در مرحله 

  دکمه  نیاز به دریافت سریال مجدد نبوده، کلیک بر رویتایید نهایی، 

 کند.شما را به مرحله ثبت کوتاژ هدایت میدر پایین صفحه 
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 ترونیکیپرداخت الک .5

 

که دارای یکی از کارتهای بانکی متصل به جهت انجام پرداخت اینترنتی نیاز است 

کشور باشید. جهت انجام پرداخت به اطالعات زیر نیاز می  در سراسر شبکه شتاب

 :باشد

 شماره کارت 

 رمز دوم کارت (PIN9) 

 رمز کارت (PIN) 

 کد اعتبار سنجی دوم  CVV9 

 تاریخ انقضای کارت 

 شناسه پرداخت 

 (پست الکترونیکی )اختیاری 

 صفحه کلید امن 

 نکات امنیتی 

 

 

 پرداختنحوه  -8-4

 

مراجعه نموده و پس از وارد نمودن  http://payment.irica.ir ابتدا به سایت

رقمی دریافتی از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و کد امنیتی  48شناسه پرداخت 

 زینه پرداخت را انتخاب نمایید.نمایش داده شده، گ

 باشد.کننده مبلغ قابل پرداخت میخص مش وارد شده شناسه پرداخت

https://pep.shaparak.ir/help.aspx#01
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#02
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#07
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#03
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#04
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#05
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#06
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#08
https://pep.shaparak.ir/help.aspx#09
http://payment.irica.ir/
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 کیالکترون پرداخت صفحه در پرداخت شناسه ورود از یینما - 18شماره  ریتصو

 

 حسابهای فعال -8-9

 

امکان پذیر است که جزو واریز به حسابهایی تنها همواره توجه داشته باشید که 

حسابهای فعال جهت پرداخت الکترونیکی، در سامانه معرفی شده باشند. برای بررسی 

در سایت مراجعه  11توان به قسمت نشان داده شده در تصویر شماره این مورد می

 نمود.
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 نمایی از صفحه پرداخت الکترونیکی - 11 شماره تصویر

 

 ورود به درگاه پرداخت -8-9

 

خواهید  سیستم پرداخت اینترنتی پس از انتخاب یکی از درگاه ها جهت پرداخت، وارد

با مشخصات فروشگاه و کاالی خریداری  نمایش داده شدهپس از تطبیق اطالعات شد. 

وارد کرده و بر روی دکمه پرداخت کلیک مربوطه شده اطالعات کارت خود را در کادر 

 نمایید.

 باشد.نمایی از یکی از درگاه های پرداخت الکترونیک می 12تصویر شماره 
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 درگاه پرداخت بانک پاسارگاد - 12 شماره تصویر

 

 

 شماره کارت

 .باشد که بر روی کارت درج شده استرقمی می 41شماره کارت یک شماره ی        

 
 رقمی 41شماره کارت  - 11 شماره تصویر
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 (PIN2) رمز دوم کارت

به روش  (ATM) می توانید با مراجعه به هر یک از پایانه های خودپرداز بانک شما

 : کارت خود را دریافت نمایید دومذیل اقدام نموده و رمز 

نمودن رمز پس از ورود کارت خود در پایانه های خودپرداز بانک و وارد  .4

 . اقدام فرمائید "تغییر رمز  "کارت نسبت به انتخاب گزینه 

 . را انتخاب نمایید "تغییر رمز اینترنتی  "گزینه  .9

م وارد و مجدداً طبق فرمان رق 1رمزاینترنتی موردنظر خود را حداقل در  .9

 .، رمز را تکرار نماییدسیستم

 .شودفعال می ، رمز اینترنتی شماز انجام موفقیت آمیز عملیاتپس ا .1

 

  (PIN) کارترمز

رمز کارت یک عدد چهار رقمی است. این رمز همان رمزی است که شما هنگام استفاده 

 .وارد می نمایید(  (ATM پرداز خود  از دستگاه های

 

  CVV2   کد اعتبار سنجی دوم

شماره شناسایی دوم مشتری می باشد که دارای سه یا چهار رقم بوده  CVV9 کد

اکثر کارت ها، از جمله کارت بانکهای ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان و پشت  و

 .پارسیان حک شده است

دلیل بر امکان خرید اینترنتی نیست،  بر روی کارت ها  CVV9نکته: صرفاً وجود کد

 . باشدکرده  فراهم را اینترنتی خرید امکان باید  بلکه بانک صادر کننده
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 CVV9 - 13 شماره تصویر

 

 تاریخ انقضای کارت

تاریخ انقضا بر روی اغلب کارت های بانکی حک شده است. در صورت عدم 

 .کارت مراجعه نمایید  کننده صادر شعبه به تاریخ این  وجود

 
 تاریخ انقضای کارت - 23 شماره تصویر

 

  الکترونیکیپست

ورود آدرس پست الکترونیکی، این امکان را فراهم می کند که رسید پرداخت قبض 

برای اطالع شما و استفاده های آینده، به آدرسی که داده اید برایتان ارسال گردد. 

 مشکل گونه هر بروز لطفا در وارد کردن پست الکترونیکی دقت فرمایید تا در صورت

 .گیرد قرار شما اختیار در پرداخت اینترنتی اطالعات الزم در
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 الکترونیکیمانیفست  .6

 

ر دشماره مانیفست و بارنامه خود  از توانیدتنها در صورتی می دقت داشته باشید

جاد ایمراحل های حمل و نقل شرکت کارمند کنید که قبال توسطدوراظهاری استفاده 

 د.شده باش انجامترخیصیه در سیستم 

 شرکت های حمل و نقل -1-4

 

شرکت های حمل ابتدا باید درخواستی مبنی بر ثبت در سامانه پنجره واحد تجارت 

 فرامرزی را به نزدیک ترین گمرک اجرایی تحویل نمایند. 

در گام دوم واحد فناوری اطالعات گمرک اجرایی اقدام به ایجاد حساب کاربری شرکت 

مورد نظر را به کند و طی نامه ای شرکت حمل و همچنین کاربران معرفی شده می

 نماید.دفتر فناوری گمرک ایران معرفی می

پس از دریافت اطالعات حساب کاربری توسط مدیر عامل شرکت، در گام اول مدیر 

شود و از منوی سازمان عامل با نام کاربری و رمز عبور شرکت وارد حساب کاربری می

را فعال می وارد صفحه مدیریت شرکت شده و در منوی شرکت حمل گمرک ایران 

-کند. سپس در قسمت نمایندگی شرکت کدینگ مدیر عامل شرکت وارد و ثبت می

 گردد.

نماینده شرکت پس از وارد شدن به صفحه کاربری خود با انتخاب گزینه وکالت از 

های وکالتی شده و با انتخاب نمایندگی شرکت قادر منوی کاربر، وارد صفحه سرویس

 خواهد بود. 24 به خود همانند تصویر شماره های مربوطبه رؤیت لیست شرکت
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 ندهینما کی یها شرکت ستیل از یینما -24 شماره تصویر

د تواند وارنماینده شرکت با فعال کردن شرکت مورد نظر و کلیک برروی نام آن می

 صفحه مدیریتی شرکت شود.

 
 سازمان یتیریمد صفحه از یینما -29 شماره تصویر

 توان مستقیما به سایر کارمندان وکالت داد .در این قسمت می

با کلیک بر روی گزینه کارمندی کادری جهت اضافه کردن کارگزار همانند تصویر 

  گیرد.در اختیار مدیر عامل قرار می 29شماره 
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 نمایی از صفحه وکالت سازمان -29 شماره تصویر

مبنی بر  21با وارد کردن کد ملی کارمند مورد نظر، نتایجی مشابه تصویر شماره 

مبنی بر عدم وجود کاربر در سامانه  22موفقیت آمیز بودن جستجو یا تصویر شماره

 شود.نمایش داده می

 
 جستجوی موفقنتیجه  -21 شماره تصویر
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پس از تایید کارگزار توسط نماینده شرکت، مشخصات وی به لیست کارگزاران مانند 

ماند.اضافه شده و در انتظار تأیید از سوی کارگزار می 28تصویر شماره 

 
 سازمان وکالت سیسرو صفحه از یینما -28 شماره تصویر

امکان تغییر وضعیت وکالت را با استفاده از فعال یا غیرفعال هر کارگزار و کارفرما 

 کردن هر شخص دارد.

 :آیدچهار وضعیت زیر پیش می از یکی صورت تأیید هریک از ذینفعان در

 وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأیید شده است.: فعال 

 روکالت توسط کارمند غیر فعال بوده و در انتظا: کارگزار توسط نشده تایید 

 باشد.تأیید کارگزار می

 وکالت توسط کارمند فعال بوده در حالی که : کارفرما توسط نشده تایید

 کارفرما آن را تأیید نکرده است.

 باشد.وکالت توسط هیچ یک از طرفین فعال نمی: فعال غیر 

جهت اتصال نهایی شرکت و کارمند به یکدیگر، سیستم در انتظار تأیید از سوی کارمند 

بایست از صفحه وکالت خود وارد قسمت کارمندی شده و ذا کارمند نیز میبوده؛ ل

 وضعیت شرکت مربوطه را به فعال تغییر دهد.
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 نمایی از فعال کردن شرکت -21 شماره تصویر

-بایست مراحل دریافت نامدر صورت یافت نشدن کدینگ توسط سیستم، کاربر می

 رمز عبور را طی نماید.کاربری و 

 

 نمایی از پیغام عدم وجود کاربر در سامانه -22 شماره تصویر

 

 ارسال و نهایی کردن مانیفست -1-9

 

پس از ورود به حساب کاربری ، جهت ارسال مانیفست در پنجره واحد تجارت فرامرزی

 انتخاب کنید. را "ارسال مانیفست  "خود از منوی کاربر،گزینه 

 پس از انتخاب نام شرکت حمل و فایل مانیفست، اقدام به ارسال آن نمایید.
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 انتخاب نام شرکت و فایل مانیفست -21 شماره تصویر          

چنانچه فایل ارسالی فاقد هرگونه داده ناقص و اشتباه باشد، با پیغامی که در کادر آبی 

شوید که به معنی ارسال موفقیت ظاهر شده است مواجه می 23در تصویر شماره  رنگ

از این لحظه به بعد قادر به مشاهده اطالعات مانیفست، بارنامه و  باشد.آمیز فایل می

 باشید.کانتینر می

 
 فایل مانیفست نمایی از ارسال موفقیت آمیز -23 شماره تصویر

 
 نمایی از اطالعات موجود در فایل مانیفست -13 شماره تصویر
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-در گام بعد نیاز به ثبت نهایی مانیفست در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می

باشد. برای این کار ابتدا از منوی کاربر وارد صفحه نهایی کردن مانیفست شده و با 

 شود.حمل و شماره مانیفست، فایل مربوطه بارگزاری میانتخاب نام شرکت 

 
 نهایی کردن مانیفست -14 شماره تصویر

گزینه   با انتخاب پس از اطمینان از صحت و کامل بودن داده های فایل ارسالی، 

 رسد.این مرحله به اتمام می 

رسی های ارسالی را برتوان وضعیت مانیفستها میبا مراجعه به صفحه لیست مانیفست

 نمود.

 
 نمایی از وضعیت مانیفست های ارسالی -19 شماره تصویر
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 ترخیصیه -1-9

 

به  تواند نسبتدر صورتی که کارمند روند وکالت را بدرستی تکمیل کرده باشد می

 ایجاد ترخیصیه به صورت زیر اقدام کند:

 سامانه از منوی کاربر گزینه ایجاد ترخیصیه را انتخاب نمایید. با ورود به

سپس بعد از انتخاب شرکت حمل و وارد کردن شماره های بارنامه و مانیفست نهایی 

 شده صدور ترخیصیه را انجام دهید.

 
 نمایی از صفحه ایجاد ترخیصیه -19 شماره تصویر

 شود.صیه، پیش پرینت برگه ترخیصیه نمایش داده میپس از صدور ترخی

 
 نمایی از پیش پرینت برگه ترخیصیه -11 شماره تصویر
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یه توان از وضعیت ثبت ترخیصبا مراجعه به صفحه بررسی وضعیت ثبت ترخیصیه، می

 و صاحب کنونی آن اطالع پیدا کرد.

 
 نمایی از صفحه بررسی وضعیت ثبت ترخیصیه -18 شماره تصویر

توانند با استفاده از دسترسی واگذاری های حمل و نقل میصاحبان ترخیصیه و شرکت

 ترخیصیه از منوی کاربر اقدام به انتقال آن به شخص ) حقیقی یا حقوقی ( نمایند.

 
 نمایی از واگذاری ترخیصیه -11 شماره تصویر                       

 

 نکاتی درباره بارنامه -1-1

 تفکیک بارنامه -6-4-0

در مواردی همچون استفاده از بارنامه در اظهار  "تفکیک بارنامه  "با استفاده از تب  

های مختلف، تعدد صاحبان کاال و ...  می توان با وارد کردن وزن مورد اظهار در 

 ا به صورت جداگانه اقدام به تفکیک بارنامه نمود.کانتینره
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 نمایی از صفحه تفکیک بارنامه -12 شماره تصویر

 

 
 نمایی از تفکیک موفقیت آمیز بارنامه -11 شماره تصویر

 مشاهده بارنامه های یک فرد -6-4-1

های یک فرد از منوی کاربر، با مراجعه به قسمت مشاهده بارنامهتوانند صاحبان کاال می

 اطالعات مربوط به بارنامه و کانتینرهای مربوط به آن را مشاهده نمایند.
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 نمایی از صفحه مشاهده بارنامه های یک فرد -13 شماره تصویر

 هامشاهده وضعیت بارنامه -6-4-3

ها از توان از دسترسی مشاهده وضعیت بارنامهها میوضعیت بارنامهجهت اطالع از 

منوی کاربر استفاده نمود. پس از وارد کردن کد شرکت حمل و شماره بارنامه سه 

 افتد:حالت اتفاق می

  بارنامه در وضعیت اظهار قرار دارد به این معنی که ترخیصیه برای این

)  ری از آن استفاده نشده استشماره بارنامه صادر شده ولی در دوراظها

 (. 33تصویر شماره 
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 بارنامه در وضعیت اظهار_ 33 شماره تصویر

  بارنامه در وضعیت خروج قرار دارد به این معنی که بارنامه در اظهارنامه ای

 (. 34کوتاژ شده استفاده شده است) تصویر شماره 

 
 بارنامه در وضعیت خروج -34 شماره تصویر

 شود به این معنی که بارنامه بارنامه ای با مشخصات وارد شده یافت نمی

باشد) تصویر فوق در فایل مانیفست های ارسالی شرکت حمل موجود نمی

 (.39شماره 

 
 بارنامه در فایل مانیفستعدم وجود اطالعات  -39 شماره تصویر
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 الکترونیکی پروانهاستعالم  .7

 

با راه اندازی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ، کلیه پروانه های گمرکی و اسناد 

صادر شده توسط گمرک به صورت الکترونیک در این سامانه جهت استعالم کلیه افراد 

 مرتبط مراجع نظارتی و کنترلی قرار داده شده است.

این خصوص با حذف پروانه فیزیکی گمرک و ایجاد امکان استعالم از طریق سامانه در 

ت گرفهای مختلفی که از اسناد گمرکی صورت میپنجره واحد، از جعل و سوء استفاده

 جلوگیری بعمل آمده است.

گام نخست جهت استعالم پروانه الکترونیکی دریافت رمز از سامانه پنجره واحد تجارت 

 باشد.یفرامرزی م

ه های قبلی مراجعبایست به اظهارنامه مربوطه در لیست اظهاربرای دریافت این رمز می

و در صورتی که در مراحلی بعد از کارشناسی قرار داشته باشد همانند تصویر شماره 

 اقدام به دریافت رمز نماید.  39

 
 تولید رمز -39 شماره تصویر
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استفاده از پروانه الکترونیکی در مراجع مختلف، الزم به دریافت پرینت رمز جهت 

 باشد.می 31مربوط به اظهارنامه همانند تصویر شماره 

 
 نمایی از پرینت شماره دسترسی به پروانه -31 شماره تصویر

-می epl.irica.ir/eclگام دوم جهت استعالم پروانه الکترونیکی مراجعه به آدرس 

 باشد.

 و پروانه سریال شماره کردن وارد با شودمی مشاهده 38تصویرشماره  همانطورکه در

 را پروانه مشخصات توانمی دسترسی به پروانه چاپ شده در پرینت شماره رسید

 نمود. مشاهده

 
 استعالم الکترونیکی پروانه گمرکی -38 شماره تصویر
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 سازمان های همجوار .8

 

یکی از مشکالت حوزه تجارت خارجی کشور مراجعه صاحبان کاال و صادرکنندگان به 

باشد. در این قسمت طراحی پنجره واحد سازمان های متعدد و ارائه اسناد چندباره می

های همجوار نیازی به مراجعه حضوری به سازمان رجوع دیگرایست که ارباب بگونه

نداشته واز طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت اتوماتیک اطالعات 

نماید. با اجرای این سامانه ارباب رجوع صرفا مورد نیاز را به دیگر سازمان ها ارسال می

د فرآیند های مورد نیاز خود را از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می توان

های خود را پیگیری نماید. در مقابل نیز به انجام رسانده و در کمترین زمان فعالیت

توانند از طریق بستر ارتباطی پنجره واحد تجارت های مجوز دهنده میکلیه سازمان

 ز هایفرامرزی ، اطالعات اظهارنامه و پروانه های گمرکی را الکترونیکی دریافت و مجو

 مربوطه را به صورت الکترونیکی به گمرک ارسال نمایند.

 سازمان و کاربرتعریف  -1-4

 

در ابتدای امر اجرا و راه اندازی سازمان های همجوار در سامانه پنجره واحد تجارت 

ای شناسه ملی مربوط به خود و بایست نمایندگان آن سازمان طی نامهفرامرزی، می

 کننده از سامانه را به گمرک اجرایی مربوطه اعالم نمایند.مشخصات کاربران استفاده 

در مرحله بعد گمرک مربوطه برای سازمان و کارمندان آن سازمان به ترتیب دسترسی 

را ایجاد کرده و وکالت سازمان و کارمندان «  سازمان همجوار » و « سازمان » های 

 مراجعه شود (. 9گردد ) جهت راهنمایی های بیشتر به فصل آن برقرار می

برای تعریف دسترسی کارمندان سازمان در پنجره  31 نکته: همانند تصویر شماره

 گردد.واحد تجارت فرامرزی در فیلد نام و نام خانوادگی، سمت کاربر نیز قید می
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 یفرامرز تجارت واحد پنجره سامانه در یدسترس جادیا از یینما - 31 شماره تصویر

 انواع سطح دسترسی در سامانه به قرار زیر است:

( وکالت کارمندی: در صورت داشتن این نوع وکالت، کاربر مربوطه تنها قادر به 4

 باشد.مشاهده اظهارنامه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می

بر  ( وکالت نمایندگی شرکت: در صورت داشتن این نوع وکالت، کاربر عالوه9

 باشد.اظهارنامه می مشاهده اظهارنامه قادر به تعیین وضعیت

 مشاهده اظهارنامه توسط کارمند سازمان همجوار -1-9

 

های توان از یکی ازآدرسجهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می

 اینترنتی زیر استفاده نمود:

https://epl.irica.ir 
http://csw.irica.ir 
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 سازمان»ن نام کاربری و رمز عبور دریافتی از گمرک اجرایی به منوی پس از وارد کرد

رفته و با انتخاب نام سازمان  «در یک پروانهثبت نظر کارشناسی »زیر منو « همجوار

 و وارد کردن شماره سریال پروانه قادر به مشاهده اظهارنامه خواهید بود.

 
 پروانه کی در یکارشناس نظر ثبت صفحه - 32 شماره تصویر

 

  باشد.می« اداره کل گمرک مورد نظر»نام سازمان انتخابی همان 

  مورد کد گمرک  –شماره سریال اظهارنامه به صورت شماره سریال پروانه

 خواهد شد. ( وارد83433 – 1998113) به طور مثال :نظر

. گردد ظاهرتا اظهارنامه مورد نظر  کردهرا کلیک « مشاهده»و در نهایت آیکن 

همچنین توجه داشته باشید در صورتی که این اظهارنامه به سازمان مورد نظر ارجاع 

 .ویدشمواجه می "شما اجازه دسترسی به این سند را ندارید" پیغامداده نشده باشد با 

 تعیین وضعیت سند )صدور مجوز( توسط نماینده سازمان همجوار -1-9

 

وضعیت سند ارجاع شده به سازمان همجوار توسط نماینده سازمان جهت تعیین 

بایست جهت رد و پذیرش سند ارسالی با زدن دکمه مربوطه اقدام همجوار، نماینده می

 به این کار نماید.

 شود.  برای کل اظهارنامه تلقی می صدور مجوزبه منزله  پذیرش وضعیت سند
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سازمان همجوار از طریق  ین کارشناس وتوجه داشته باشید که امکان تبادل نظر ب

 باشد. درج نظر در کادر مربوطه امکان پذیر می

 توسط سازمان همجوار مشخص نگردد که وضعیت اظهارنامه )پذیرش یا رد( زمانیتا 

 یتجارت فرامرز ( امکان شناسایی وضعیت برای پنجره واحد) فارق از نظرات ثبت شده

 میسر نمی باشد. 

 
 نمایی از صفحه تعیین وضعیت سند - 31 شماره تصویر
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 صدور مجوز ترخیص قبل از اظهار .9

 

یکی از امکاناتی که پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی در اختیار 

نند. کما قرار می دهند مدیریت مجوزهای است که در فرایند ترخیص کاال نقش ایفا می

در تقسیم بندی کلی می توان این مجوزها را به مجوزهای دریافتی قبل و بعد از تنظیم 

اظهارنامه تفکیک کرد. مجوزهایی که قبل از تنظیم اظهارنامه دریافت می شوند،عمدتا 

به صورت کلی بوده و بسته به نوع مجوز در هر مرحله مقداری از مجوز به ازای 

د استفاده قرار می گیرد. به بیانی دیگر در هر مرتبه  اظهارنامه گمرکی خاصی مور

 تنظیم اظهار مقداری از مجوز صادر شده کسر می گردد. 

سازمان های مختلفی در صدور مجوز ترخیص کاال نقش دارند که این سازمان ها می 

توانند از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت صدور و مدیریت مجوزهای صادر 

ه کنند. پس از صدور مجوز توسط سازمان های ذیربط کلیه اطالعات در شده استفاد

اختیار سامانه جامع امور گمرکی قرار می گیرد تا با توجه به مقررات و محدودیت های 

 اعمال شده ، نسبت به استفاده از مجوزهای صادر شده اقدام گردد.

از تنظیم اظهارنامه  آنچه در ادامه شرح آن خواهد رفت فرایند مدیریت مجوزهای قبل

 می باشد.

 پذیرش نمایندگی سازمان از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران -3-4

 
ای هبایست نسبت به تعریف سازماندر اولین گام گمرک جمهوری اسالمی ایران می

مجوزدهنده و نمایندگان معرفی شده آنها اقدام و اطالعات مربوط به نام کاربری و رمز 

 ینده سازمان صادر کننده مجوز قرار دهد. عبور را در اختیار نما
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در پنجره واحد تجارت فرامرزی هر سازمان توسط شناسه ملی قابل شناسایی است و 

نمایندگان حقیقی سازمان مجوز دهنده جهت  نیزنمایندگان سازمان مربوطه 

 باشند. میصدورمجوز 

ی و رمز عبور وارد دریافت نام کاربربایست پس ازنمایندگان سازمان میدر گام بعد  

 را انتخاب "وکالت"صفحه  "ربرکا"و از منوی ده سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی ش

نسبت به پذیرش نمایندگی سازمان مشخص شده در  "کارمندی"و از قسمت  کرده

اقدام نماید. به عبارت دیگر قبل از انجام هر عملیاتی پذیرش  "لیست کارفرماها"

 06حقیقی الزامی است. نمایندگی شرکت توسط فرد

 مراحل صدور مجوز توسط سازمان -3-9

 

ذکر شده، نماینده حقیقی سازمان مجوز دهنده با وارد شدن به  پس از انجام مراحل

 تواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند.سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می

 صورت ذیل است:آدرس اینترنتی دسترسی به سامانه به

https://epl.irica.ir 

https://epl.irica.gov.ir 
https://csw.irica.ir 

 پذیر است.امکان اینترانت گمرک دسترسی به این سامانه از طریق اینترنت و

                                                           
 plirica.blog.ir eجهت اطالعات بیشتر میتوانید نسبت به دریافت راهنمای وکالت از وبالگ -16 

 اقدام کنید.

https://epl.irica.ir/
https://epl.irica.gov.ir/
https://csw.irica.ir/
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 سامانه به ورود صفحه از یینما - 33شماره  ریتصو

 

در هنگام استفاده « صدور مجوز » توجه کنید محدودیت های اعمال شده در صفحه 

شود. از مجوز مربوطه توسط سامانه جامع امور گمرکی به صورت هوشمند کنترل می

جامع امورگمرکی و پنجره واحد تجارت به عبارت دیگر تبادل داده و ترکیب  سامانه 

دهد که در لحظه استفاده از مجوز در گمرکات کشور، سامانه فرامرزی این امکان را می

به صورت خودکار محدودیت های اعمال شده توسط سازمان مجوز دهنده را کنترل 

مان زتوان به ساکند. با بهره وری از این مزیت عالوه بر جلوگیری از خطای کاربری، می

 صادر کننده مجوز اطمینان الزم جهت استفاده صحیح از مجوز صادر شده را داد.

 در ادامه با بخش ها ی مختلف صفحه صدور مجوز آشنا می شوید.
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 بخش های مختلف صفحه صدور مجوز -3-9

 
کنید صفحه صدور مجوز از قسمت مشاهده می 433تصویر شماره همانگونه که در 

که آشنایی با هر بخش در جهت استفاده صحیح های مختلفی تشکیل شده است 

 بسیار مهم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجوز صدور صفحه از یینما - 433 شماره تصویر 
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 شرکت  نام -9-3-0

هایی است که از سوی آن وکالت کارمندی این قسمت نمایش دهنده لیست سازمان

 برای سازمان مورد نظر به شخص مورد نظر اعطا شده باشد. 

 بایست مراحلدر صورتی که در این قسمت نامی جهت انتخاب وجود نداشته باشد، می

 لینک کارمند به سازمان مورد نظر انجام شود.

شما دسترسی الزم  "ام در صورتی که این عنوان به شما نمایش داده نشد و با پیغ

مواجه شدید، به این معناست که سازمان مورد نظر  "جهت صدور مجوز را ندارید

دسترسی الزم جهت صدور مجوز را از سمت گمرک جمهوری اسالمی ایران دریافت 

 نکرده است.

 صاحب مجوز مليکد  -9-3-1

در این قسمت شناسه ملی / کد ملی صاحب مجوز را وارد کنید و به این نکته توجه 

تنها اظهارنامه هایی که صاحب کاال داشته باشید که در لحظه استفاده از این مجوز 

آنها با شناسه ملی وارد شده در این قسمت برابر باشد، امکان استفاده از این مجوز را 

لحظه استفاده، سامانه به صورت خودکار اطالعات صاحب به عبارتی دیگر در دارند. 

 کند.کاال و صاحب مجوز را کنترل می

 مجوز درخواستي -9-3-3

این قسمت نمایش دهنده انواع مجوزهایی است که دسترسی الزم جهت صدور آنها 

 به سازمان مورد نظر داده شده است.
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 تاریخ انقضای مجوز -9-3-4

 .رددگمیاین قسمت تاریخ انقضای مجوز را مشخص 

 

 

 

 

 مقدار دهي مولفه های وزن ، تعداد و ارزش  -9-3-5

در هنگام صادر کردن مجوز به این نکته مهم توجه کنید که مقادیر مولفه های مختلف 

توجه به شرایط استفاده از مجوز توسط گمرکات تنظیم نمایید را بر اساس نیاز و با 

توان مشخص نمود که مجوز بر اساس چه مولفه هایی صادر زیرا بسته به نوع مجوز می

شود. به عنوان مثال در صورتی که مجوز صادر شده بر اساس وزن باشد کافی است 

 را وارد نمود.در قسمت مربوط به وزن در صفحه صدور مجوز، مقدار مورد نظر 

 

 

 

 مربوطه مجوز و سازمان مشخصات به مربوط یها قسمت از یینما - 434 شماره تصویر

 نظر مورد مجوز در ازین مورد یها مؤلفه از یینما - 439 شماره تصویر



تجارت فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد   | 007  

 
 

 اضافه کردن  سایر مولفه های مورد نیاز -9-3-6

توان ( توضیح داده شد در لحظه صادر کردن مجوز می8-9-3همانگونه که در بخش )

مشخص نمود که برای استفاده از مجوز کدامیک از مولفه های وزن، تعداد و ارزش 

 توسط کارشناس مربوطه مقدار دهی شود. 

ن دهد اضافه کردیکی دیگر از امکاناتی که صفحه صدور مجوزها در اختیار شما قرار می

انجام این  باشد. برایسایر مولفه های مورد نیاز عالوه بر مولفه های پیش فرض می

مهم کافی است از عالمت )+( موجود در صفحه صدور مجوز که در پایین مولفه های 

 توان مجوزهایی تحتپیش فرض قرار دارد استفاده کنید. با استفاده از این امکان می

 عنوان فاکتورهای نفتی را در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و کسر نمود.

پس از انتخاب دکمه )+( جدولی جهت درج کردن عنوان ، مقدار و واحد مولفه مورد  

شود. به عنوان مثال شود که در هر باکس موارد مورد نیاز وارد مینظر نمایش داده می

یر صادر فرض کنید سازمان مجوز دهنده نیاز داشته باشد مجوزی برای مولفه های ز

 کند : 

 

 

برای وارد کردن هر یک از سطرهای فوق کافی است روی دکمه )+( کلیک کنید و در 

 هر سلول موارد مربوطه را وارد نمایید. 

 تن 489333333 نفت سفید خالص

RAFF   وBNED   89333333  لیتر 
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 بارگزاری تصویر مجوز و انتخاب گمرک  -9-3-7

توان گمرکات مجاز به استفاده از مجوز صادر شده را انتخاب کرد. در این قسمت می

شته باشید در صورتیکه باکس مربوط به انتخاب گمرک تهی باشد به این نکته توجه دا

 کلیه گمرکات امکان استفاده از مجوز صادر شده را خواهند داشت. 

توانید در صورت نیاز نسبت به بارگذاری تصویر مجوز صادر شده با انتخاب همچنین می

 اقدام نمایید.  Browseدکمه 

 

 

 

 

 

 

 

در پایان با انتخاب دکمه صدور مجوز نسبت به ثبت مجوز و دریافت کد رهگیری 

مربوطه اقدام کنید. توجه داشته باشید کد رهگیری صادر شده در این قسمت جهت 

 استفاده از مجوز الزامی است.

 مجوز ریتصو وستیپ و گمرک انتخاب بخش از یینما - 439 شماره تصویر
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تنها از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران امکان  صادر شده مجوزتوجه : ابطال و لغو 

  باشد.میپذیر 

 گزارشات -3-1

 
یکی از امکاناتی که سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان های 

باشد. گیری از وضعیت مجوزهای صادر شده میدهد امکان گزارشمجوزدهنده قرار می

تواند از مقادیر لحظه سازمان صادرکننده مجوز می با استفاده از این امکان در هر

 استفاده شده در گمرکات مختلف و سایر اطالعات مورد نیاز بهره مند گردد. 

توانند پس از ورود به سامانه پنجره برای این منظور کلیه سازمان های مجوز دهنده می

و عنوان  را انتخاب "صدور مجوز"صفحه  "کاربر"واحد تجارت فرامرزی از منوی 

را کلیک نمایند. در صفحه گزارشات تمامی مجوزهای صادر شده توسط  "گزارش"

توان سایر اطالعات باشد که با کلیک بر روی هر عنوان میسازمان قابل مشاهده می

 مورد نیاز را مشاهده نمود. 

  



اظهار از قبل ترخیص مجوز صدور |  011  
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 استریپ کننده انبار معرفی .01

  

،  عملیات استریپ کاال توسط مهم در زمینه حمل و انتقال کاال یکی از فرایندهای

انبارهای متصدی در سطح کشور و یا تغییر وسیله و شیوه حمل پس از خروج کاال از 

ای در االی تجاری در سطح کشور نقش ویژهانبارهای نگهداری ک  باشد.میگمرک 

امن جهت فعالیت این  یییند تجارت دارند در نتیجه ظرفیت سازی و ایجاد  فضافرآ

 توان یکی از اهداف پنجره واحد تجارت فرامرزی به شمار آورد.بخش را می

ک  قابل حامل های خارج شده از گمرک در سطح کشور با استفاده از پته الکترونی

باشند اما با توجه به ماهیت عملیات صورت گرفته در انبارهای شناسایی و رهگیری می

و  ، نیاز مبرم جهت ثبتگرددمنجر به تغییر وسیله حمل می  کهاستریپ کننده کاال

 کنترل عملیات صورت گرفته جهت رهگیری کاال  ضروری است. 

یله و و یا تغییر وس کاال کردن استریپ درخواست که کاال صاحبین کلیه اساس این بر

 واحد پنجره سایت طریق از بایددارند  شیوه حمل پس از خروج کاال از گمرک را

 ادامه در. کنند مشخصرا  خود نظر و متصدی مورد مربوطه انبار ،فرامرزی ارتتج

ثبت  اقدام به واحد بر طبق فرایند تعریف شده  پنجره سایت طریق از مربوطه متصدی

 .نمایدد نیاز میاطالعات مور

 ها مانساز سایر ،از سامانه شده دریافت استعالم کد از استفاده پس از ثبت اطالعات با

 الزم اطالعات دریافت به اقدام زیر های روش از توانندمی امنیتی نیروهای همچون

 :نمایند

 فرامرزی: تجارت واحد پنجره سایت طریق از استعالم .4

 الکترونیک پروانه رسید داشتن اختیار در و« epl.irica.ir/ecl  » ادرس طریق از

و اطالعات حامل های خارج شده از گمرک  الکترونیکی پروانه مشاهده بر عالوه توانمی
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 و متصدیان تغییر وسیله حمل را شهری انبارهای توسط گرفته صورت عملیات کلیه

 .مشاهده نمود

 پیامکی: سامانه طریق از استعالم .9

 از نظر مورد اطالعات 93331112 شماره به نظر مورد استعالم کد کردن پیامک با

 شد. خواهد ارسال پیامک طریق

 کردن انبار استریپ کننده و یا متصدی تغییر حاملمشخص  -43-4

 

 دوراظهاری» زیرمنوی « کاربر» بایست از منوی صاحب کاال یا اظهار کننده واردات می

، با وارد کردن شماره بارنامه یا شماره سریال، اظهارنامه مورد نظر را از قسمت «واردات 

ره تصویر شماویرایش همانند جستجو کرده و با زدن دکمه « لیست اظهارهای قبلی » 

 ، اقدام به ثبت وکالت مربوط به انبار مورد نظر نماید. 431

 

 یقبل یاظهارها ستیل قسمت از اظهارنامه یجستجو از یینما - 431شماره  ریتصو

اظهار، در مرحله مشاهده وضعیت  "ادامه  "، با زدن دکمهشناسه ملی انبارجهت ثبت 

 شوید.به صفحه مربوطه هدایت می
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 «ادامه» دکمه یریگ قرار محل - 438شماره  ریتصو

در صفحه باز شده به قسمت دادن وکالت انبار رفته و شناسه ملی انبار استریپ مورد 

کلیک کنید تا پیغام تایید را رویت « دادن وکالت»نظر خود را وارد کرده و بر روی 

 نمایان گردد. 431شماره ریتصوهمانند 

 

 مشخص یالیسر یبرا پیاستر انبار وکالت ثبت - 431شماره  ریتصو

از این پس انباری که شناسه آن را در این رویه فعال کرده اید میتواند با نام کاربری 

 را انجام دهند.« تغییر حامل»خود از محل این سند فرایند 

 تغییر حامل فرایند -43-9

 

پس از ثبت وکالت انبار استریپ کننده برای سریالی خاص، متصدی مشخص شده 

یات استریپ و یا تغییر حامل رااز طرق سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی تواند عملمی

 برای پروانه مذکور به انجام برساند.

 در ادامه به شرح فرایند تغییر حامل خواهیم پرداخت.
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 انجام فرایند تغییر حامل جهت سیستمورود به  -43-9

 

نام کاربری  باربوطه کارمند انبار مدر اولین مرحله باید  انجام فرایند تغییر حاملبرای 

 .نه پنجره واحد تجارت فرامرزی شودخود وارد ساما

وکالت از سوی  ازدریافت پس کارمند انبار مربوطه تغییر حامل یندآفر انجام جهت

شده و به زیر منوی  فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت وارد اظهارکننده یا صاحب کاال

شده و مراحل  وارد 432  شماره تصویرهمانند « کاربر » از قسمت « تغییر حامل » 

 دهد.را به ترتیب زیر انجام می

 
 حامل رییتغ صفحه از یینما - 432 شماره تصویر
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 صفحه تغییر حامل و تکمیل اطالعات  -43-1

 کردن نام انبار مشخص -01-4-0

الزم به ذکر است که تنها نام  گردد.از لیست انبارها انتخاب مینام انبار  در اولین اقدام

کاربر آن در سامانه پنجره واحد تجارت شود که در این لیست نمایش داده می انباری

فرامرزی از سوی انبار مربوطه وکالت کارمندی را اخذ کرده باشد. در بخش دیگر از 

 خواهیم پرداخت. این موضوعنما به شرح همین راه

 

 کننده دییتأ انبار یمنو - 431شماره  ریتصو

 سریال پروانه گمرکي شمارهوارد کردن   -01-4-1

شماره مشخص کننده گمرک و پروانه ای است که فرایند تغییر حامل برای آن  این

کاالهایی از یک پروانه گمرکی دسترسی تنها به  کاربر. الزم به ذکر است شودانجام می

 مراحل مربوط به فصل اول را انجام داده باشد.د که صاحب کاال یا اظهار کننده دار

وارد  433تصویر شماره همانند « سریال -کد گمرک»: شماره سریال با فرمت 4نکته 

 شود.می

 کد گمرک-شماره سریال 

49918-83433 

 

 الیسر شماره حیصح ثبت از یا نمونه - 433شماره  ریتصو           
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در صورتیکه صاحب کاال وکالت مورد نیاز جهت دسترسی به این پروانه خاص : 9نکته 

 این به دسترسی اجازه شما»پیغام را به انبار مربوطه نداده باشد کارمند انبار با 

 مواجه می شود.« ندارید را اظهارنامه

 وارد کردن شماره حامل -01-4-3

شود مربوط به حامل جدید که کاال با آن جابه جا میدر این قسمت شماره پالک 

 شود. وارد می 443شماره  ریتصوهمانند 

 

 حامل شماره ثبت از یینما - 443شماره ریتصو

نکته: حامل ممکن است خودرو، قطار، کشتی و هواپیما باشد، در هر مورد نسبت به 

شماره سفر ، نام وارد کردن مشخصه های مورد نیاز جهت شناسایی نحوه حمل ) 

 حمل کننده و ...( اقدام نمایید.

 تأییدیهمتن  -01-4-4

شد، این باعنوان چهارم متن تأییدیه یا به بیانی دیگر شرح عملیات صورت گرفته می

متن شامل مشخصات نوع وتعداد بسته بندی بار، شماره پته گمرکی صادر شده برای 

 شد.باحامل قبلی و سایر مشخصات مربوط به حامل و بار می
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 هیدییتأ متن لیتکم نحوه از یا نمونه - 444شماره ریتصو

جهت اتمام کار و پرینت بارکد و ارسال متن تأییدیه به گمرک مربوطه، بر روی دکمه 

 .کلیک نمایید« ارسال متن تأییدیه » 

با ارائه این برگه به سازمان های مربوطه امکان استعالم پیامکی که در فصل بعد به  

 شود.خواهیم پرداخت میسر میشرح آن 

 

 حامل رییتغ استعالم کد نتیپر از یا نمونه - 449شماره ریتصو
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 از سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی  استعالم نحوه -43-8

 

استعالم تأییدیه مربوط به تغییر حامل به دو روش برخط)استعالم از سامانه پنجره 

 گیرد.صورت می 93331112واحد تجارت فرامرزی( و استعالم از سامانه پیامکی 

 در ادامه به شرح این دو روش خواهیم پرداخت.

 استعالم برخط -43-1

 

جره کی درسامانه پناز طریق صفحه استعالم الکترنیکی پروانه گمراستعالم بر خط 

 پذیرد. واحد تجارت فرامرزی به شرح زیر انجام می

 قابل ذکر است که این سامانه از بستر اینترنت قابل دسترسی است.

 الکترونیک پروانهرسید  -01-6-0

گام نخست جهت استعالم پروانه الکترونیکی دریافت رمز از سامانه پنجره واحد تجارت 

 باشد.فرامرزی می

ه های قبلی مراجعبایست به اظهارنامه مربوطه در لیست اظهاررمز می برای دریافت این

 ریوتصدر مراحلی بعد از کارشناسی قرار داشته باشد همانند سریال  و در صورتی که

 . وداقدام به دریافت رمز نم  449 شماره
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 دریافت رمز الکترونیکی از سامانه پنجره واحد - 449شماره ریتصو

 

پروانه الکترونیکی در مراجع مختلف، الزم به دریافت پرینت رمز جهت استفاده از 

 باشد.می 4431شماره  ریتصومربوط به اظهارنامه همانند 

 

 

 

 

 

 

 

 یکیالکترون پروانه دیرس نمونه - 441شماره ریتصو 
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 صفحه استعالم الکترنیکي پروانه گمرک -01-6-1

-درستوان یکی از آاستعالم الکترونیکی پروانه گمرکی میجهت دسترسی به صفحه 

 های زیر را استفاده نمود : 

epl.irica.ir/ecl 
epl.irica.gov.ir/ecl 
csw.irica.ir/ecl 

 

 

 پروانه سریال شماره کردن وارد با شودمی مشاهده 448شماره  ریتصو همانطورکه در

 را پروانه مشخصات توانمی ،تدسترسی به پروانه چاپ شده در پرین شماره رسید و

 .کرد مشاهده

 

 یگمرک پروانه یکیالکترون استعالم - 448شماره ریتصو
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 استعالم الکترونیکی   صفحهمعرفی بخش های مختلف  -43-2

 پروانه اطالعات -01-7-0

باشد. می« پروانه اطالعات»اولین بخش در صفحه استعالم الکترونیکی پروانه بخش  

در این  441شماره  ریتصوتمامی اطالعات موجود در خانه های اظهارنامه همانند 

 ریتصوبخش قابل مشاهده است همچنین امکان دریافت نسخه چاپی پروانه همانند 

 باشد.از این قسمت میسر می 442 شماره

 پروانه اطالعات بخش از یینما - 441شماره  ریتصو
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 پروانه هایپیغام   -01-7-1

توان پیام های ارسال شده توسط سازمان می« پیغام های پروانه»با کلیک بر روی عنوان

 گیرد  را مشاهده کرد.های مربوطه که عمدتا پس از ترخیص کاال صورت می

 پروانه اطالعات شده چاپ نمونه - 442شماره ریتصو
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 گمرک از شده خارج های کامیون اطالعات -01-7-3

اطالعات حامل « گمرک از شده خارج های کامیون اطالعات»روی عنوان با کلیک بر 

 شود.نمایش داده می441 شماره تصویرخارج شده از درب خروج گمرک همانند 

مسیر،  راننده، مشخصات کامیون، مشخصات پته، شماره این اطالعات شامل شماره

 باشد.کاال و موارد مشابه می بار ، مشخصات صاحب مشخصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گمرک از شده خارج یها ونیکام اطالعات بخش از یینما - 441شمار ویرتص
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 سابقه تغییر حامل  مشاهده -01-7-4

توان سوابق عملیات انجام شده در می« تغییر حامل ها»با کلیک بر روی گزینه 

انبارهای متصدی استریپ  و تغییرحامل های مرتبط با این پروانه گمرکی را همانند 

 مشاهده نمود. 443تصویر شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروانه کی یها حامل رییتغ صفحه سابقه از یینما - 443شمار تصویر



تجارت فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد   | 035  

 
 

 استعالم پیامکی -43-1

 
روج از یید خهنگام تأ تولید شده در بارکدباید  تغییر حامل ها برای استعالم پیامکی

فرایند تغییر حامل  نمود تا اطالعات ثبت درپیامک  93331112انبار را به شماره 

 برای شما ارسال گردد.

 

 بارکدجهت استعالم پیامکی نمونه - 493شماره  ریتصو


