
 آموزش ایجاد ترخیصیه

باشد  یدریای گمرکات مرز هوایی ودر حال حاضر در صورتی که گمرک ورودی شما در عملیات دوراظهاری 

حمل  شرکت های کارمند تنها در صورتی میتوانید شماره مانیفست و بارنامه خود را وارد کنید که قبال توسط

 .و نقل در هنگام ایجاد ترخیصیه در سیستم وارد شده باشد

باید از مسئول فناوری اطالعات گمرک ورودی خود وکالت شرکت حمل دریافت  ابتدا شرکت های حمل

سپس با معرفی نماینده شرکت به مسئول فناوری اطالعات گمرک، ایشان باید فرد معرفی شده را به   .نمایند

عنوان نماینده 

شرکت به سیستم 

 معرفی کند.

پس از ورود به می بایست نماینده شرکت 

سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی از 

نماید  گزینه وکالت را انتخابمنوی کاربر 

نمایش داده  باالتا صفحه ای به شکل 

 شود.

  



 اینده انتخاب کرده اند در لیستبا انتخاب گزینه نماینده شرکت لیست شرکت هایی که شما را به عنوان نم

  شرکت ها به شما نمایش داده خواهد شد .

ابتدا این شرکت را با کلیک بر روی  دکمه تایید کنید.

 وکالت کارمندی دریافت نماید.کارمند شرکت جهت ایجاد ترخیصیه می بایست از طرف شرکت 

 در این لیست روی شرکت مورد نظر کلیک کنید در اینجا صفحه وکالت شرکت برای شما باز میشود .  لذا

 

 

 

 

 

 در این قسمت می توانید مستقیما به حق العمل کار یا کارمندی وکالت دهید .

      طریقه ثبت حق العمل کار یا کارمند کامال شبیه به هم است که در اینجا بخش حق العمل کار را توضیح

 می دهیم .

 

 با کلیک بر روی گزینه حق العمل کاری صفحه ثبت وکالت برای شما نمایش داده خواهد شد.

  :کنید انتخاب خود وکیل عنوان به را شخص یک میتوانید کردن اضافه قسمت در سپس



 

 

 

 

 به جهنتی باشد داشته وجود سیستم در شخص که صورتی در. میشود داده نمایش جستجو نتیجه ی آن از پس

 :است زیر صورت

 



 

 رارق جستجو جعبه ی در شخص های وکیل لیست و میشود انتخاب وکیل عنوان به شخص تایید دکمه زدن با

 .میگیرد

 

 

 

 

 :باشد  زیر مقدار چهار از یکی میتواند گزار کار هر وضعیت اینجا در

 کردند . تایید را وکالت این کارفرما هم و کارگزار هم یعنی: فعال 

 را آن اشم کارگزار ولی اید کرده فعال غیر را وکالت این شما یعنی: کارگزار توسط شده تایید 

 است . کرده تایید

 تایید ار آن شما کارگزار ولی کردید فعال را وکالت این شما یعنی: کارگزار توسط نشده تایید 

 .است  نکرده

 اند  نکرده فعال را آن طرفین از یک هیچ: فعال غیر. 

 .دارد  وجود وکالت کردن فعال غیر یا فعال به مربوط دکمه ی نیز کارفرما یا کارگزار هر جلوی در



 تایید را توکال بیاید و وکالت همین به و شود سیستم وارد باید نیز وکیل شخص وکالت فرایند تکمیل برای

 .کند  رد یا تایید را آن میتواند شخص که دارد قرار جستجو جعبه ی نیز زیر ها کارفرما لیست. کند

 

 

 

 

 سیستم در باید نظر مورد شخص و می دهد را زیر پیغام سیستم نشود یافت سیستم در ملی کد که صورتی در

 کند . نام ثبت

 

  



در صورتی که کارمند روند وکالت را بدرستی تکمیل کرده باشد می تواند نسبت به ایجاد ترخیصیه به صورت 

 زیر اقدام کند.

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

 

رخیصیه را انتخاب انتخاب شرکت حمل و وارد کردن شماره های بارنامه و مانیفست صدور تسپس بعد از 

 نمایید.

 



 بعد از صدور ترخیصیه دستور پرینت برگه ترخیصیه برای شما نمایش داده می شود. 

 

 شماره مانیفست را با قالب زیر وارد نمایید.شته باشید که در اظهار می بایست توجه دا

 445566332 – 654321شماره کدینگ شرکت حمل                          مثال: -شماره مانیفست 
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