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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 



فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد تجارت   | 40  

 
 

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
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 ، 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
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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 
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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



فرامرزی تجارت واحد پنجره در صادرات رویه |  54  

 
 

 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
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 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.



فرامرزیراهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد تجارت   | 57  

 
 

 
 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




