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 پیشگفتار

 

 اطالعات و اسناد مبادله مکاتبات، انجام در سرعت عامل امروز، شتاب پر دنیای در

 نقش گمرکی همراه با تضمین امنیت و اعمال مقررات، تشریفات زمان مدت وکاهش

 که از آنجا میکند. ایفا بین المللی در عرصه بویژه تجارت توفیق در کننده ای تعیین

گمرک و  بین اسناد و اطالعات مبادله مستلزم اغلب واردات، و صادرات فرایندهای

 کاری رویه های خود، نوبه به نیز آن سازمانها از هرکدام که است مختلف سازمانهای

 کننده، تسهیل و روانساز مکانیزم های نبود شرایط، این در دارند، خاصی فرم های و

 مسیر در مانعی عنوان به تواند عالوه بر ایجاد خلل در اعمال قانون توسط گمرکمی

 از را بیشماری فرصتهای و کند عمل بین المللی صحنه در بویژه تجارت، توسعه

 سازد. خارج کشور تجاری بخش اقتصادی و  دسترس

 پنجره خصوص پیاده سازی در کشورها سایر تجارب مستندسازی از میان بعد این در

 استقرار )سیفکت(، ملل سازمان الکترونیکی تجارت تسهیل مرکز توسط تجاری واحد

 توصیه های  از یکی در گمرک به عنوان  (Single Window)واحد پنجره

UN/CEFACT با توجه به اهمیت  .گرفته است قرار جدی گمرکات توجه مورد

 رسیدن جهت تجاری، در پنجره واحد ناپذیر انکار مزایای و گسترده ابعاد هموضوع و

 ظرفیت ها از بهره گیری تسهیل همراه با امنیت، گمرک جمهوری اسالمی ایران با به

 مسئول سازمانهای اقدامات نمودن هماهنگ با و کشور در موجود پتانسیل های و

بین تجار و  الزم ارتباط برقراری و ورودی مبادی در واردات و فرایند صادرات در

سازمانها با گمرک، بعنوان نهادی حاکمیتی که مسئول اعمال مقررات حوزه تجارت 

 برنامه ریزی با و منسجم صورت به را تجاری واحد پنجره پروژه خارجی است،
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توجه دولت جمهوری اسالمی ایران و  .4قرار دادخود در دستور کار  شده زمانبندی

 پذیر رقابت تولید موانع و قانون رفع9ان در این خصوصابالغ مصوبه هیات محترم وزیر

سبب شد تا گمرک  9کشور مصوب مجلس شورای اسالمی ایران مالی نظام ارتقای و

جمهوری اسالمی ایران با پشتوانه این قوانین، اقدامات عاجلی را برای توسعه و بهره 

بهره گیری از آخرین سامانه با این برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رساند. 

تکنولوژی های عرصه فناوری اطالعات و مشاوره های فنی کارشناسان خبره تجارت 

کنون تالش های صورت گرفته توسط گمرک جمهوری ا هم و طراحی و تولید گردید

سامانه پنجره گردیده است.  واحد تجاری نهائی پنجره اسالمی ایران منجر به استقرار

کنار سامانه جامع امور گمرکی و سامانه مدیریت ریسک  واحد تجارت فرامرزی در

با  زنجیره تجارت خارجی را پوشش دهد و هوشمند می تواند به طور کامل فرایند

و استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در زنجیره تأمین ایجاد گردش اطالعات 

 نماید. قدرتمند در فرایند تجارت خارجی ایفای نقش 

سعی شده است راهنمایی جامع در جهت بهره برداری از سامانه پنجره  کتابدر این 

 فراهم نماید.  برای کاربران واحد تجارت فرامرزی

 

 فرهاد رهبر     مسعود کرباسیان

                                                           
1 UN/CEFACT RECOMMENDATION 99, Establishing a Single Window 

to Enhance the Efficient Exchange of Information Between Trade 

and Government, UN ECE, April 9338. 

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

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/138439 

9 کشور  مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/393311 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/895103
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/895103
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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. 
 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی/ مطالعه و تخمین اثرات تسهیل تجاری بر بازرگانی خارجی 7
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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 -0-2

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). 



  02  |مقدمه

 
 

نان یت پنجره واحد مسئول ساخته و اطمیریان را به مدیمتصد ،مفهوم پنجره واحد

ه از دادیکنند و ندا یها به اطالعات دست پ ن شرکتیدهد که سازمان ها و مسئول یم

 .3سازدمختلف را برطرف  یمرز یسازمان ها یها

الکترونیک  مرکز تسهیل تجارت وتجارتپنجره واحد از دیدگاه  -0-3

 (UN/CEFACT) سازمان ملل متحد

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

 یاز سو ترانزیت نقل و وهای دخیل در امر حمل  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 اروپا -0-4

(UNECE) 

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 پنجره 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

 واحد مدل مرجع -4-8-4

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

و نظارت  می دهد قرار دولتی مرتبط مراجع اختیار همه در را اطالعات این کند،

 پشتیبانی، به و تامین زنجیره در بی جهت ایجاد وقفه از جلوگیری برای را الزم های

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

افزوده  ارزش بر مالیات(مالیات  ملی نظیر اداره دولتی مراجع برخی به کمک راستای

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

                                                           
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

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

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

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

می  توزیع و پردازش ذینفع هستند، خاصی در تراکنش که سازمان هایی برای را ها

 :دارد وجود سیستم این در های مختلفیحالت  .کند

 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

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

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

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

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

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

Centerخاص  دارای شناسه های مرتبط، انواع تبادالت همه برای (  در گمرک که

 .فراوان دارد اهمیت است، شده پیش تعریف از

 پنجره واحد در دیگر کشورها -0-6

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

 در رو، نیا از .دینما آنان تجارب الگوبرداری از و کشور در میمفاه نیا توسعه به
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 یم حیتشر ریز شرح به بخش متفاوت سه در تجارب کشورها گزارش از بخش نیا

 :شود

 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

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

 :است شده استفاده زیر الیه ای مدل سه از شبکه این در .44برسد

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

 

 مالزی -4-1-9

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

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

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

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

 است:  گرفته صورت ریز اقدامات

  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

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

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

 کرد شروع لوتیپا شکل به را واحد پنجره9331 سال دسامبر در کشور نیا گمرک

. دینما متصل آن.سه.آ واحد پنجره به را خود واحد پنجره است که نیا دنبال به و

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

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

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

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

 .49دهد یم نشان را کشورها ریسا و

 تایلند -4-1-1

اده یپ 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 سازی

 :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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 کلیه تایلند گمرک مرحله این در:  4331 سال از قبل اول مرحله 

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

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

 الکترونیکی کامالً  خدمات ebXMLو   PKIساخت های  زیر از استفاده با

 .نماید راه اندازی را

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

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

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

 .نماید

 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

ط مختلف توس 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 میتکامل و تأک نجا جهتین دستور العمل ها ذکر شده اند اما در ایدر 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 ی)گمرک، سازمان ها 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 ی. امراحل مختلف توسعه کمک خواهد کرد 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.  یدولت و بازرگانان م 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  یبانیشود. گروه کمک )گروه راهنما( و خدمات پشتب

 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 یدر توسعه آت

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

 .ردیاز کشورها مورد توجه قرار بگ یدر بعض یزبان

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

عداد کاربران ن تیشترینه، بین زمیبالقوه در ا یکیتکنولوژ یها باشد. با توجه به توسعه

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 یطراحن یمع ییایه جغرافیک ناحین در 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 

مناً هستند. ضتغییرات قانونی گاهی اوقات برای تسهیل ارائه یا تبادل اطالعات الزم 

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

 استانداردها و توصیه های بین المللی -4-2-8

و  یم مدارک تجاریو تنظ یپنجره واحد در کل شامل هماهنگ ساز کی 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 یاطالعات 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 

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

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 

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

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، ری از ظرفیترا راه اندازی نمود. برای بهره برداری حداکث

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

و ت 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. همچنیمرحله به مرحله تصما یکامل  یاجرا یکه درباره 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

 ییالگوا یهلند( 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( سیتا واحد )مثالً 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 یژگیان ذکر است که افزودن ویاما 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.

 ریابیتبلیغ و بازا -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 یستیغ بایتبل

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 یژه مربوط به اثر بخشین 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 یتواند به تباه شدگ یکه م

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

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

 ر توسعه از موانع مشکل عبور بدهدیده 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 

 رکت انبارهای عمومیاند، کلیه انبارهای گمرکی که زیر نظر سازمان بنادر و شگردیده

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

 در پنجره واحد الکترونیکی و برخط انجام می گردد. 

 پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران -0-8

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

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

پایانه  استاندارد، موسسه دریانوردی، کشتیرانی، و بنادر وزارت بازرگانی، مانند مسئول

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

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

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

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

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

با  ابقمط این سامانه بصورت الکترونیکی برقرار گردد، مورد توجه قرار گرفت. این امر

نظام  یر و ارتقاید رقابت پذی( قانون رفع موانع تول91بند )ج( ماده ) نیح قوانیتصر

ط کسب و کار یمح( قانون بهبود مستمر 2ماده ) و( 4931کشور )مصوب سال  یمال

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

 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

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

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

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

در  ریتجا 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

 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 داشت

 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 هاین اقدام مورد استفاده ذید است ایام

 رد.یقرارگ یان گمرکیو دانشجو ی، فعاالن اقتصادیگمرک
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 ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور .1

 
 د با یکبار مراجعهنتوانمی و  نمایندگان یکارالعملحق دارندگان کارتکاال، انصاحب

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

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

 د.ناقدام نمای

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

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

 

ی هاآدرستوان از یکی ازمیجهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی 

 استفاده نمود:زیر اینترنتی 

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

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

 است.

 
 نمایی از صفحه ورود به سامانه -9 شماره تصویر

 حقیقی  شخاص)شامل ا شخاصنام کاربری در این صفحه، شماره کدینگ ا

ماره کد ملی و برای اشخاص ش ای افراد حقیقیبر است بدین صورت کهو حقوقی( 

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

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

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

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

توان به های آموزشی مین اخبار در گمرکات و دریافت فایلجهت اطالع از آخریشد. 

 این صفحه مراجعه نمود.

 
 نمایی از صفحه داشبورد -9 شماره تصویر

 

 صادرکنندگانصاحبان کاال و  -9-4

 

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

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

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

 باشد:به صورت زیر می یفرآیند



فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه به دسترسي |  32  

 
 

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

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

 .خواهد بود1شماره تصویر های مربوط به خود همانندبه رؤیت لیست شرکت

 
 ندهینما کی یها شرکت ستیل از یینما -1 شماره تصویر

ارد و دتوانبرروی نام آن میشرکت مورد نظر و کلیک با فعال کردن  نماینده شرکت

 .دصفحه مدیریتی شرکت شو

 
 سازمان یتیریمد صفحه از یینما -8 شماره تصویر

 . دادکار یا کارمند وکالت توان مستقیما به حق العملدر این قسمت می
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کار لعملالذا به نحوه وکالت حق بودهمشابه یکدیگر کارمند  وکار العملطریقه ثبت حق

 کنیم.اکتفا می

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

 از سوی شرکت تأیید شده باشد. آنها کارمندی

 همانند کادری جهت اضافه کردن کارگزارکاری العملبا کلیک بر روی گزینه حق

  گیرد.قرار می نمایندهدر اختیار  1تصویر شماره 

 
 نمایی از صفحه وکالت سازمان -1 شماره تصویر

مبنی بر  1کار مورد نظر، نتایجی مشابه تصویر شماره العململی حق با وارد کردن کد

 وجود کاربر در سامانهمبنی بر عدم 3موفقیت آمیز بودن جستجو یا تصویر شماره

 شود.نمایش داده می

 
 نتیجه جستجوی موفق -2 شماره تصویر
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انند م کارگزاران ، مشخصات وی به لیستاز تایید کارگزار توسط نماینده شرکتس پ

.ماندکارگزار میاضافه شده و در انتظار تأیید از سوی  1شماره  تصویر

 
 سازمان وکالت سیسرو صفحه از یینما -1 شماره تصویر

ال غیرفع یاهر کارگزار و کارفرما امکان تغییر وضعیت وکالت را با استفاده از فعال 

 کردن هر شخص دارد.

 :آیدزیر پیش می وضعیتچهار  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 شدهن تایید

 باشد.و در انتظار تأیید کارگزار میبوده 

 بوده  فعال کارالعملوکالت توسط کارمند یا حق: فرماکار توسط نشده تایید

 در حالی که کارفرما آن را تأیید نکرده است.

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

-قسمت حقبایست از صفحه وکالت خود وارد لذا کارگزار نیز میکار بوده؛ العملحق

 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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 کاری العمل شرکت های حق -9-9

 

( ذکر شدهانجام مراحل ) 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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 کد ورود امن .3

 

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

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

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

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

 نصب نمایید. خود گوشی هوشمند

 
 Authenticatorنرم افزار  -44 شماره تصویر                

 نیاز به دریافت بارکد خواهید داشت. در گام دوم

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

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

کلیک  Begin setupبر روی گزینه  ،Authenticatorافزار در مرحله بعد، در نرم

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

 به اسکن بارکد مربوطه نمایید.اقدام  41شماره 

 
 Authenticatorتنظیمات  -49 شماره تصویر
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 اسکن بارکد -41 شماره تصویر

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

 اضافه خواهد شد. 48همانند تصویر شماره  کدهای امنیتی دریافتی

 
 دریافت کد امنیتی -48 شماره تصویر                       

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

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

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

ختلف بر روی گوشی های مای را برای سایتدر صورتی که امکان ورود امن دو مرحله

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

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

 (. 41شماره 

 
 تأیید فعال سازی -41 شماره تصویر       

                                          

 

بر نام کاربری و  پنجره واحد تجارت فرامرزی عالوهز این پس جهت ورود به سامانه ا

 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

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

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

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 دهپرینت ش با بارکد ،گاه همراهتدر صورت مفقود شدن یا خرابی دس

 .به راحتی وجود خواهد داشت Authenticatorبرنامه  هدوبار

آن باید به نزدیک ترین گمرک  دجدی دریافت مت مفقود شدن بارکد براردر صو

 .مراجعه فرمایید
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 فرامرزی تجارت واحد پنجره در صادرات رویه .4

 
منوی کاربر وارد صفحه  بایست در ابتدا ازجهت انجام فرآیند دوراظهاری صادرات می

 دوراظهاری صادرات شده و اقدام به تکمیل فرم نمایید.

 1جهت دریافت سریال گمرکی و تکمیل فرایندها در گمرکات اجرایی، موظف به طی 

 باشید:مرحله به شرح زیر می

 قوانین و توافقنامه -

 ورود اطالعات -

 اضافه کردن مدارک -

 نیازارائه مجوزهای مورد  -

 تأیید ارسال -

 صدور کوتاژ -

 مشاهده وضعیت اظهار -

ورود اطالعات کامیون -

 قوانین و توافقنامه -1-4

 

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

 با متن نوشته شده در این بخش موافق هستید، گزینه ادامه را انتخاب کنید.
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 توافقنامه و نیقوان ،4گام _  93 شماره تصویر

 

 اطالعاتورود  -1-9

 

در این مرحله، با ورود اطالعات مربوط به اظهارنامه صادراتی و طی مراحل الزم، قادر 

 به دریافت سریال گمرکی خواهید بود.

 باشد.می 94نمایی از کلیه فیلدهای اظهارنامه طبق تصویر شماره



فرامرزی تجارت واحد پنجره در صادرات رویه |  46  

 
 

 
 ، ورود اطالعات اظهارنامه9گام -94 شماره تصویر
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 تکمیل اطالعات اولیه اظهارنامه صادراتي -4-2-0

 
 اطالعات اولیه -99 شماره تصویر

حتوای مبا انتخاب یکی از سه گزینه حمل یکسره، ارزیابی در محل یا انباری نوع حمل: 

 فیلد پر خواهد شد.

 از لیست مربوطه استان مبدأ صادرات انتخاب خواهد شد.استان مبدأ: 

 توانید نوع صادرات مربوطه را انتخاب نمایید.از بین چهار نوع موجود در لیست می نوع:

 های مربوط به اظهارنامهاطالعات کدینگ -4-2-2

 
 خانه های مربوط به کدینگ -99 شماره تصویر



فرامرزی تجارت واحد پنجره در صادرات رویه |  48  

 
 

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

 کاال و یا کدینگ شخص حقیقی

کار؛ شناسه ملی شرکت صاحب کاال یا کدینگ شخص العمل: کدینگ حق1خانه شماره

 کارالعملحق

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

 بایست:توجه داشته باشید که سه کدینگ مورد استفاده در اظهارنامه می

 در سامانه محلی گمرک اظهاری ثبت شده باشند. .4

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

 شده باشد.

رد شده و مراحل در سامانه احراز مربوط به گمرک جمهوری اسالمی ایران وا .9

 وکالت آنها در این سامانه توسط واحد احراز گمرک انجام شده باشد.

 اطالعات کشورهای مورد معامله -4-2-3

 
 اطالعات کشورهای موضوع اظهار -91 شماره تصویر
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: کد کشور طرف معامله؛ این لیست براساس حروف اختصاری نام 44خانه شماره

 شود.تنظیم میکشورها 

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

 شود.تنظیم می

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

 شود.می

 اطالعات مربوط به حامل و گمرک ورودی -4-2-4

 
 یورود گمرک و حامل به مربوط طالعاتا -98 شماره تصویر

 : هویت و ملیت وسیله حمل در ورود؛ ایرانی یا خارجی41خانه شماره

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

 انتخاب شود.

 شود.: محل تخلیه؛ متناسب با مکان تخلیه محموله، نوشته می92خانه شماره

: گمرک ورودی: نام گمرک مورد نظررا از لیست انتخاب نمایید. توجه 93خانه شماره

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



فرامرزی تجارت واحد پنجره در صادرات رویه |  51  

 
 

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

 نید. را داخل محوطه جستجو وارد ک« باز»

 باشد.می« منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی»* 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

 اطالعات مربوط به ارز و نوع پرداخت -4-2-5

 
 اطالعات مربوط به ارز و نوع پرداخت -91 شماره تصویر

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

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

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

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

 گردد.فیلد توسط اظهارکننده تکمیل می

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

 خواهید بود. 92بانکی در تصویر شماره
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 نوع پرداخت ارزی -92 شماره تصویر

 ها و شرح کاالاطالعات مربوط به بسته -4-2-6

 
 بسته ها و شرح کاال -91 شماره تصویر

باشد و : مندرجات ثبت شده در این قسمت به ازای هر قلم کاال می94خانه شماره

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

 گرددکد ثبت سفارش و تاریخ ثبت؛ از سامانه ثبت سفارش دریافت می 
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 شودقلم کاال وارد میه؛ تعداد بسته مربوط به تعداد بست . 

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

 مطلوب دیگر.

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

 گیرد.مورد استفاده قرار می

  ود.شمورد نظر توضیحات مربوط به این قسمت وارد میشرح کاال؛ با توجه به کد کاالی 

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، 

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

 محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

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

 شود، پر خواهد شد.گمرک اظهاری دریافت می
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 اطالعات مربوط به کاال -4-2-7

 
 اطالعات مربوط به کاال -93 شماره ریتصو

اظهاری در این قسمت وارد  کد تعرفه مربوط به هر قلم کاالی: کدکاال؛ 99خانه شماره

 .شودمی

 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

 واحد کاال؛ تعداد کاال در هر بسته بندی:تعداد 14خانه 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 -4-2-8

 
 ی ها و مجوزهاهاطالعات تکمیلی گوا -93 شماره تصویر

  گردد.میشماره فاکتور و تاریخ فاکتور؛ شماره و تاریخ میالدی فاکتور وارد 

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

عدد  1)  44444444گمرکات  راه اندازی نشده است، در قسمت مربوطه، عدد 

 ( را وارد کنید.4

 ادامه ثبت تغییرات، قبل از انتخاب گزینه -4-2-9

بایست اطالعات مربوط به هر قلم کاال ثبت گردد، مرحله طی شده می 1جهت اتمام 

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

 

 ثبت کاال -94 شماره تصویر

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

 (.19تا  94های مربوطه نمود) خانه

 توان با کلیک برروی ردیف کاالیدر صورت نیاز به ویرایش قلم کاالهای ثبت شده می

 مورد نظر اقدام به ویرایش آن نمود.

 
 ویرایش ردیف کاال -99 شماره تصویر



فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد تجارت   | 55  

 
 

 اضافه کردن اسناد اسکن شده -1-9

 

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

سند الزامی  9. در دوراظهاری صادرات پیوست  شده سند مورد نظر را انتخاب نمایید.

 است.

 
 ، پیوست مدارک9گام -99 شماره تصویر         

اسناد دیگری را نیز  "اضافه کردن سند"زینه توانید با کلیک مجدد بر روی گمی

 پیوست نمایید.

امنیتی مشاهده شده را  کددر قسمت مربوطه  ،پس از انتخاب فایل های اسکن شده

 نمایید تا به مرحله بعد بروید. کلیکوارد و دکمه ادامه را 

 باشد.مگابایت می 8حداکثر حجم اسناد بارگذاری شده 

 بایست باکیفیت و نوشته های آن ها خوانا باشند.: اسناد اسکن شده می9توجه 

ذخیره و بارگزاری   pdfتوان اسناد چند صفحه ای را در قالب یک فایل : می9توجه 

 نمود.
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 ارسالو تایید  -1-1

 
 در این بخش با انتخاب گمرک اظهاری سریال مربوط به خود را دریافت نمایید.

 
 ، تأیید و ارسال8گام -91 شماره تصویر

در صورتی که تمامی مراحل قبل را به درستی طی کرده باشید شماره سریال صادر 

 98توانید در تصویر شمارهشود. نمایی از عملیات موفقیت آمیز در این بخش را میمی

 مشاهده نمایید.
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 سریال نمایی از دریافت شماره -98شماره  ریتصو

 صدور کوتاژ -1-8

 

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 کوتاژ1گام -91 شماره تصویر

 به نمایش درآمده است. 92کوتاژ در تصویر شمارهآمیز نمایی از ثبت موفقیت

 
 ثبت موفقیت آمیز کوتاژ -92 شماره تصویر
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 مشاهده وضعیت اظهارنامه -1-1

 

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

این رو گمرک جمهوری  باشد. ازسیستمی 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 

ز اتواند بدون مراجعه به گمرک و صرفاّ با دریافت نوبت از این سامانه اظهارکننده می

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

 د.یگمرک اظهاری را مشاهده نمای

 باشد:به شرح زیر می 1امکانات موجود در گام 

 وضعیت اظهارنامه -4-6-0

توانید تمامی مراحل طی شده مربوط به اظهارنامه در گمرک شما در این قسمت می

 گام مشاهده نمایید.بهگامصورت اظهاری را به

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

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

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

ید با ثبت توانماند. شما میمرحله کارشناس مسیر در انتظار دریافت نوبت می

یید و در صف یکی اقدام به این کار نما "دریافت نوبت"درخواست و فشردن دکمه 

 از کارشناسان گمرک قرار گیرید. 
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 کارشناس احراز، رنگ مسیر سبز -91 شماره تصویر

 
 احراز، رنگ مسیر سبز دریافت نوبت کارشناس -93 شماره تصویر

غ ) در صورت وجود مبلپس از اتمام کارشناسی تعیین مسیر و دریافت شناسه پرداخت

ییدیه پرداخت از سمت بانک صندوق رفته و در انتظار تأمرحله ، سند به پرداختی (

 رود.ماند سپس به مرحله صدور مجوز بارگیری میمی

 
 تأییدیه پرداخت -13 شماره تصویر

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

 .نماییدمراجعه  2به فصل نحوه استعالم الکترونیکی پروانه 
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  در صورتی که رنگ مسیر سریال از نظر سیستم زرد باشد به مرحله

ا توانید بمیماند. از سوی شما میکارشناس سالن رفته و در انتظار دریافت نوبت 

 یید و در صفاقدام به این کار نما "دریافت نوبت"ثبت درخواست و فشردن دکمه 

 یکی از کارشناسان گمرک قرار گیرید. 

    

 
 کارشناس سالن، رنگ مسیر زرد -14 شماره تصویر
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سوی سازمان های همجوار، امکان دریافت نوبت در صورت نیاز به تأیید سند از توجه: 

 باشد.در این مرحله نمی

 
 صدور مجوز سازمان هانیاز به پیغام  -19 شماره تصویر

هایی را که نیاز به اخذ مجوز از آنها توانید سازماندر باالی صفحه مشاهده وضعیت می

 مشاهده نمایید. 19را دارید همانند تصویر شماره

 
 سازمان های نیازمند تأیید -19 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
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 پیغام خروج از صف بعد از تأییدیه سازمان های همجوار -11 شماره تصویر

) در صورت وجود مبلغ پرداختی (، پس از اتمام کارشناسی و دریافت شناسه پرداخت

پس ماند سصندوق رفته و در انتظار تأییدیه پرداخت از سمت بانک میسند به مرحله 

 رود.یبه مرحله صدور مجوز بارگیری م

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 قرمز باشد به مرحله ارزیابی اولیه 

 شود.هدایت می

 
 ارزیاب، رنگ مسیر قرمز -18 شماره تصویر
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پس از ارسال به کارشناس ماند و در این مورد سند در انتظار تایید ارزیاب مربوطه می

 مابقی مراحل همانند رنگ مسیر زرد طی خواهد شد.

 اسناد اظهارنامه -4-6-2

 
 اسناد اظهارنامهنمایی از قسمت  -11 شماره تصویر

 توانید از این قسمت استفاده نمایید.جهت بررسی اسناد ضمیمه شده اظهارنامه می

 
 نمایی کوچک شده از اسناد پیوست شده اظهارنامه -12 شماره تصویر

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

 دهد.در اختیار اظهارکننده قرار می "کردن سند 

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

 گیرد.سند در لیست اسناد ضمیمه شده قرار می ،"اسناد 
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 نمایی از پیغام موفقیت آمیز پیوست سند -11 شماره تصویر

نکته: اسناد ضمیمه شده به هیچ وجه قابلیت حذف ندارند و عملیات اضافه کردن سند 

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

 های اظهارنامهپیغام -4-6-3

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

توانید از کادر همچنین جهت ارسال نظر به کارشناس میاظهارنامه استفاده نمود 

 مربوط به اضافه کردن نظر استفاده نمایید.
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 پیغام های اظهارنامه -13 شماره تصویر

 پرینت اظهارنامه -4-6-4

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

 شود.امکان پرینت فراهم می "چاپ فرم"دکمه با فشردن 

 
 چاپ مجدد اظهارنامه -83 شماره تصویر

 نمایش اظهارنامه -4-6-5

-این بخش جهت رؤیت تغییرات صورت گرفته برروی اظهارنامه توسط کارشناس می

 قابل مشاهده است. فیلدهای رنگ شدهصورت باشد. این تغییرات به
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 نمایی از نمایش تغییرات اعمال شده برروی اظهارنامه -84 شماره تصویر      

 ارسال اعتراض  -4-6-6

 توانید از این گزینه استفادهجهت ارسال انتقادات خود نسبت به عملکرد کارمندان می

 کنید.

نظر به کارتابل  ،89نمایش داده شده در تصویر شماره کادرپس از ثبت اعتراض در 

 گردد.مدیر مربوطه ارسال می
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 نمایی از صفحه ثبت اعتراض -89 شماره تصویر

 ارزیابي کارشناس -4-6-7

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

 نمایید.

 
 نمایی از صفحه ارزیابی کارشناس -89 شماره تصویر

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

 شما به اطالع مسئول مربوطه در گمرک خواهد رسید.
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 صدور مجوز ورود کامیون -1-2

 

 یا و کاال صاحب نماینده توسط تواند می ها حامل نوع این مربوط به اطالعات ثبت

 دیگر بیانی به شود انجام فرامرزی تجارت سامانه پنجره واحد در حمل های شرکت

 حامل به مربوط اطالعات ثبت تواند عملیات می وی قانونی نماینده یا و کاال صاحب

 در ها حامل عملیات ثبت اینکه به توجه با و کند واگذار حمل های شرکت به را ها

 ثبت شود، می انجام اینترنت بستر روی بر فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه

 .بود خواهد پذیر امکان کشور نقاط تمام از اطالعات درخواستی

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

 شوید.به صفحه مربوطه هدایت می

عات حامل و کانتینر را اطال دو روش شرکت حمل،توان یکی از در این مرحله می

 انتخاب نمود.

 
 صدور مجوز ورود کامیون  -81 شماره تصویر
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 شرکت حمل -4-7-0

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

تواند کلیه اطالعات درخواستی وسیله حمل مربوط به اظهارنامه را اظهار کننده می

 ثبت نماید.

 
 وکالت به شرکت حمل -88 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

 شده انجام صحیح صورت به نماینده و کاال بین صاحب وکالت بایست مراحلو می

 .باشد

است کارمند شرکت  کافی ها حامل اطالعات ثبت برای شده، ذکر موارد رعایت از بعد

 ،"کاربر" منوی از فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت به شدن وارد از حمل پس

 نماید. انتخاب را "( حمل های ها ) شرکتاطالعات کامیون ورود" صفحه

 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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 ( ها) شرکت های حمل نمایی از صفحه ورود اطالعات کامیون -81 شماره تصویر

 اطالعات حامل و کانتینر -4-7-2

 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 ایرب 

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

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

 شماره" حتما "ثبت" دکمه انتخاب اطالعات و تکمیلازبعد  نتیجه در است پذیر

 .کنید یاداشت را مربوطه "سفر

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

 .بردارید را"دارد؟ کانتینر

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

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

 گردد.حامل صادر می

 لیست اظهارهای قبلی -1-1

 

در صورت نیاز به مشاهده وضعیت سریال در گمرک اجرایی و یا نیاز به تکمیل هریک 

در پایین صفحه مربوط به  "لیست اظهارهای قبلی"توانید از قسمتاز مراحل فوق می

ارد کردن توانید با ومی(. شما  82استفاده کنید) تصویر شماره صادراتدوراظهاری 

شماره بارنامه یا شماره سریال، اظهارنامه مورد نظر را جستجو کرده و با زدن دکمه 

، اقدام به ویرایش اظهارنامه) در صورتی که اظهارنامه 81 ویرایش همانند تصویر شماره

 ( و یا مشاهده آن نمایید. ثبت کوتاژ نشده باشد

 
 نمایی از لیست اظهارهای قبلی -82 شماره تصویر
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 جستجو و ویرایش اظهارنامه -81 شماره تصویر

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

  تایید نهایی، نیاز به دریافت سریال مجدد نبوده، کلیک بر روی دکمه 

 کند.فحه شما را به مرحله ثبت کوتاژ هدایت میدر پایین ص
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 پرداخت الکترونیکی .5

 

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

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 

  (الکترونیکی )اختیاریپست 

 صفحه کلید امن 

 نکات امنیتی 

 

 

 نحوه پرداخت -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 

 نمایش داده شده، گزینه پرداخت را انتخاب نمایید.

 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 - 83شماره  ریتصو

 

 حسابهای فعال -8-9

 

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

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

در سایت مراجعه  13توان به قسمت نشان داده شده در تصویر شماره این مورد می

 نمود.
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 نمایی از صفحه پرداخت الکترونیکی - 13 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 14تصویر شماره 
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 درگاه پرداخت بانک پاسارگاد - 14 شماره تصویر

 شماره کارت

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

 
 رقمی 41شماره کارت  - 19 شماره تصویر

 

 (PIN2) رمز دوم کارت
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به روش  (ATM) پایانه های خودپرداز بانکمی توانید با مراجعه به هر یک از  شما

 : کارت خود را دریافت نمایید دومذیل اقدام نموده و رمز 

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

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

 . یدرا انتخاب نمای "تغییر رمز اینترنتی  "گزینه  .9

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

 .، رمز را تکرار نماییدسیستم

 .شود، رمز اینترنتی شما فعال میز 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  دستگاه هایاز 

  CVV2کد اعتبار سنجی دوم 

 

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

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

دلیل بر امکان خرید  روی کارت هابر   CVV9صرفاً وجود کدپارسیان حک شده است. 

کرده  راهمف را اینترنتی خرید امکان باید  اینترنتی نیست، بلکه بانک صادر کننده

 . باشد
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 CVV9 - 19 شماره تصویر

 

 تاریخ انقضای کارت

 

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

 .کارت مراجعه نمایید  کننده صادر شعبه به تاریخ

 
 تاریخ انقضای کارت - 11 شماره تصویر

  الکترونیکیستپ

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

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

 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

د جاایمراحل های حمل و نقل شرکت کارمند کنید که قبال توسطدوراظهاری استفاده 

 د.شده باش انجامترخیصیه در سیستم 

 شرکت های حمل و نقل -1-4

 

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

 فرامرزی را به نزدیک ترین گمرک اجرایی تحویل نمایند. 

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

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

 .نمایددفتر فناوری گمرک ایران معرفی می

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

شود و از منوی سازمان ل با نام کاربری و رمز عبور شرکت وارد حساب کاربری میعام

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

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

 گردد.

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

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

 خواهد بود. 18های مربوط به خود همانند تصویر شمارهبه رؤیت لیست شرکت
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 ندهینما کی یها شرکت ستیل از یینما -18 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 -11 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 12شماره 
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 نمایی از صفحه وکالت سازمان -12 شماره تصویر

مبنی بر  11با وارد کردن کد ملی کارمند مورد نظر، نتایجی مشابه تصویر شماره 

مبنی بر عدم وجود کاربر در سامانه  24موفقیت آمیز بودن جستجو یا تصویر شماره

 شود.نمایش داده می

 
 نتیجه جستجوی موفق -11 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 13تصویر شماره 

 
 سازمان وکالت سیسرو صفحه از یینما -13 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 ذینفعانصورت تأیید هریک از  در

 وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأیید شده است.: فعال 

 وکالت توسط کارمند غیر فعال بوده و در انتظار : کارگزار توسط نشده تایید

 باشد.تأیید کارگزار می

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

 آن را تأیید نکرده است.کارفرما 

 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 بوده؛ لذا کارمند نیز می

 یر دهد.وضعیت شرکت مربوطه را به فعال تغی
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 نمایی از فعال کردن شرکت -23 شماره تصویر

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

 کاربری و رمز عبور را طی نماید.

 

 در سامانه نمایی از پیغام عدم وجود کاربر -24 شماره تصویر

 ارسال و نهایی کردن مانیفست -1-9

 

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

 را انتخاب کنید. "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 -29 شماره تصویر          

ی ، با پیغامی که در کادر آبهرگونه داده ناقص و اشتباه باشد چنانچه فایل ارسالی فاقد

یت شوید که به معنی ارسال موفقظاهر شده است مواجه می 29تصویر شماره  در 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 -29 شماره تصویر

 
 نمایی از اطالعات موجود در فایل مانیفست -21 شماره تصویر



فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد تجارت   | 87  

 
 

-ر گام بعد نیاز به ثبت نهایی مانیفست در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی مید

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

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

 

 
 نهایی کردن مانیفست -28 شماره تصویر

گزینه   با انتخاب ،سالیپس از اطمینان از صحت و کامل بودن داده های فایل ار 

 رسد.این مرحله به اتمام می 

ا بررسی ر های ارسالیوضعیت مانیفستتوان ها میبا مراجعه به صفحه لیست مانیفست

 نمود.

 
 نمایی از وضعیت مانیفست های ارسالی -21 شماره تصویر
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 ترخیصیه -1-9

 

به  تواند نسبتلت را بدرستی تکمیل کرده باشد میدر صورتی که کارمند روند وکا

 د ترخیصیه به صورت زیر اقدام کند:ایجا

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

 نهایی اب شرکت حمل و وارد کردن شماره های بارنامه و مانیفستسپس بعد از انتخ

 .انجام دهیدصدور ترخیصیه را  شده

 
 نمایی از صفحه ایجاد ترخیصیه -22 شماره تصویر

 شود.پس از صدور ترخیصیه، پیش پرینت برگه ترخیصیه نمایش داده می

 
 نمایی از پیش پرینت برگه ترخیصیه -21 شماره تصویر
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 یهتوان 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 -23 شماره تصویر

 

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

 شخص ) حقیقی یا حقوقی ( نمایند.تقال آن به نترخیصیه از منوی کاربر اقدام به ا

 

 
 نمایی از واگذاری ترخیصیه -13 شماره تصویر                       



الکترونیکي مانیفست |  91  

 
 

 بارنامه بارهدرنکاتی  -1-1

 تفکیک بارنامه -6-4-0

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

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

 کانتینرها به صورت جداگانه اقدام به تفکیک بارنامه نمود.

 

 
 نمایی از صفحه تفکیک بارنامه -14 شماره تصویر
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 نمایی از تفکیک موفقیت آمیز بارنامه -19 شماره تصویر

 مشاهده بارنامه های یک فرد -6-4-2

های یک فرد از منوی کاربر، توانند با مراجعه به قسمت مشاهده بارنامهصاحبان کاال می

 اطالعات مربوط به بارنامه و کانتینرهای مربوط به آن را مشاهده نمایند.

 

 نمایی از صفحه مشاهده بارنامه های یک فرد -19 شماره تصویر
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 هامشاهده وضعیت بارنامه -6-4-3

ها از توان از دسترسی مشاهده وضعیت بارنامهها میجهت اطالع از وضعیت بارنامه

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

 افتد:حالت اتفاق می

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

)  شماره بارنامه صادر شده ولی در دوراظهاری از آن استفاده نشده است

 .( 11تصویر شماره 

 
 بارنامه در وضعیت اظهار_ 11 شماره تصویر

 نامه ای بارنامه در وضعیت خروج قرار دارد به این معنی که بارنامه در اظهار

 (. 18استفاده شده است) تصویر شماره کوتاژ شده 

 
 بارنامه در وضعیت خروج -18 شماره تصویر

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

ر ) تصویباشدفوق در فایل مانیفست های ارسالی شرکت حمل موجود نمی

 (.11شماره 
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 عدم وجود اطالعات بارنامه در فایل مانیفست -11 شماره تصویر
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 الکترونیکی پروانهاستعالم  .7

 

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

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

 مرتبط مراجع نظارتی و کنترلی قرار داده شده است.

انه یق سامدر این خصوص با حذف پروانه فیزیکی گمرک و ایجاد امکان استعالم از طر

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

 جلوگیری بعمل آمده است.

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

 باشد.فرامرزی می

ه های قبلی مراجعست اظهارمربوطه در لی نامهبایست به اظهاربرای دریافت این رمز می

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

 اقدام به دریافت رمز نماید.  12

 
 تولید رمز -12 شماره تصویر
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 پرینت رمز دریافتالزم به  ،جهت استفاده از پروانه الکترونیکی در مراجع مختلف

 .باشدمی 11شماره مربوط به اظهارنامه همانند تصویر 

 
 نمایی از پرینت شماره دسترسی به پروانه -11 شماره تصویر

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

 باشد.

 پروانه سریال شماره کردن وارد با شودمی مشاهده 13تصویرشماره  همانطورکه در

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

 نمود. مشاهده

 
 استعالم الکترونیکی پروانه گمرکی -13 شماره تصویر
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 های همجوارسازمان  .8

 

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

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

های همجوار نیازی به مراجعه حضوری به سازمان ایست که ارباب رجوع دیگربگونه

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

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

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

یز نهای خود را پیگیری نماید. در مقابل به انجام رسانده و در کمترین زمان فعالیت

از طریق بستر ارتباطی پنجره واحد تجارت  توانندهای مجوز دهنده میکلیه سازمان

اطالعات اظهارنامه و پروانه های گمرکی را الکترونیکی دریافت و مجوز های  ،فرامرزی

 نمایند.ه صورت الکترونیکی به گمرک ارسال مربوطه را ب

 سازمان و کاربرتعریف  -1-4

 

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

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

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

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

سازمان و کارمندان و وکالت  کردهرا ایجاد «   سازمان همجوار» و «  سازمان» های 

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

برای تعریف دسترسی کارمندان سازمان در پنجره واحد  33همانند تصویر شماره :نکته

 گردد.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 - 33 شماره تصویر

 

 قرار زیر است:انواع سطح دسترسی در سامانه به 

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

 باشد.مشاهده اظهارنامه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می

( وکالت نمایندگی شرکت: در صورت داشتن این نوع وکالت، کاربر عالوه بر 9

 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»جرایی به منوی پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور دریافتی از گمرک ا

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 - 34 شماره تصویر

 

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

  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

 

ار توسط نماینده سازمان جهت تعیین وضعیت سند ارجاع شده به سازمان همجو

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

 به این کار نماید.

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

 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 - 39 شماره تصویر

 


