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 کد ورود امن .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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 رویه ترانزیت در پنجره واحد تجارت فرامرزی .4

 

بایست در ابتدا از منوی کاربر وارد صفحه جهت انجام فرآیند دوراظهاری ترانزیت می

 دوراظهاری ترانزیت شده و اقدام به تکمیل فرم نمایید.

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

 باشید:مرحله به شرح زیر می

 قوانین و توافقنامه -

 ورود اطالعات -

 اضافه کردن مدارک -

 ارسال به گمرک محلی -

 صدور کوتاژ -

 ورود اطالعات کامیون -

 توافقنامهقوانین و  -1-4

 
در صورتی که شود. یداده م در این قسمت قوانین مربوط به اظهار از راه دور نمایش

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

 ورود اطالعات -1-9

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

 به دریافت سریال گمرکی خواهید بود.

در این بخش با انتخاب هریک از انواع ترانزیت داخلی، خارجی و کارنه تیر قادر به 

 تکمیل اطالعات مربوط به هر رویه خواهید بود.

 باشد.می 94نمایی از کلیه فیلدهای اظهارنامه طبق تصویر شماره
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 ، ورود اطالعات اظهار9گام  -94 شماره تصویر                            
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 جهت انجام دوراظهاری ترانزیت ابتدا نوع ترانزیت مربوطه را انتخاب نمایید.

 
 انواع ترانزیت -99 شماره تصویر

در  باید شماره ملیحمل کننده را وارد نمایید. شرکت حمل کننده با این  ملیشماره 

 حساب کاربری داشته باشد. eplسامانه 

 

 

 

 

را کلیک   رد کردن کدینگ  اظهار کننده دکمهجهت وا

 حساب کاربری داشته باشد. eplاظهار کننده با این کدینگ باید در سامانه  نمایید.

 کدینگ حمل کننده - 99 شماره تصویر
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 کلیک نمایید . حذفکلمه  توانید رویجهت حذف یک اظهار کننده می

بارنامه را تکمیل اطالعات مربوط به باشد تی که اظهار نامه شما ترانزیت میدر صور

 نمایید.

 

 

 

 

باشد در آنها عدد یک را وارد ار نامه شما فاقد این اطالعات میدر صورتی که اظه

 نمایید.

در صورت انتخاب نوع کارنه تیر در مرحله اول، کادری جهت وارد کردن شماره کارنه 

 شود.نمایان می 91تیر برای شما همانند تصویر شماره 

 

 

 اظهارکننده -91 شماره تصویر

 اطالعات بارنامه - 98 شماره تصویر

 شماره کارنه تیر - 91 شماره تصویر
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 را به شیوه زیر پر کنید. 92تصویر شماره در ادامه خانه های 

  

 

 

 

 

در هریک از کادرهای بیش از یک حرف( از کلمه مورد نظر را  )یا ابتدا یک حرف

به شما نمایش داده شوند لیست کلماتی که با آن حرف شروع  ،دنمایی موجود تایپ

به روی گزینه مورد با دکمه های جهت دار کیبورد خود د شد. برای انتخاب آنها نخواه

 نظر بروید و دکمه  را فشار دهید.

 باشد.قابل مشاهده می 93و  91در تصاویر شماره نمونه هایی از لیست ها 

 

 

 اطالعات کشورها - 92 شماره تصویر

 نمایی از لیست انواع وسیله حمل - 91 شماره تصویر نمایی از لیست گمرکات خروجی -93 شماره تصویر
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 نمایی از لیست انواع کانتیتر - 94 شماره تصویر

نکته: اگر فرمت کیبورد شما از استاندارد فارسی و عربی پشتیبانی نمی کند.جهت وارد 

 استفاده نمایید. shift  + Xاز دکمه های  "ی"کردن حرف 

کامل  مشاهده می کنید را 93شماره  در قسمت بعد اطالعات خانه هایی که در تصویر

 کنید . اگر نوع ترانزیت شما کارنه تیر باشد فقط خانه شرایط تحویل فعال می باشد.

 
 شرایط تحویل - 93 شماره تصویر

در صورتی که الزم به تکمیل حمایت از مصرف کننده یا هر خانه دیگری نیست آن 

  پر کنید. "4"خانه را با عدد یک

اطالعات  توانیدمی  بعد با زدن دکمهدر قسمت 

  کانتینر را اضافه کنید.

 کلیک نمایید. حذفبرای حذف کانتینر می توانید روی گزینه 

 از لیست انتخاب کنید. 94همانند تصویر شماره  نوع کانتینر را
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نوع کانتینر را حامل تیر  بایستدر صورت انتخاب نوع کارنه تیر در مرحله اول می

 انتخاب کنید.

توجه داشته  را تکمیل نمایید. خود در قسمت اطالعات قبض انبار اطالعات قبض انبار

 "/" رقم باشد در غیر اینصورت از کاراکتر 3بایست میشماره قبض انبار باشید که 

 .قبض انبار استفاده نماییدبرای تکمیل شماره 

 

 

 

 

 کلیک نمایید. حذفبرای حذف قبض انبار می توانید روی گزینه 

در قسمت بعد اطالعات مربوط به کل کاالی ترانزیتی نمایش داده شده در تصویر 

 .گرددمیتکمیل  99شماره 

 
 ثبت اطالعات کلی بار -99 شماره تصویر

 نمایید. از لیست مربوطه انتخابدر قسمت بعد اطالعات ارزی کاال را 

 اطالعات قبض انبار -99 شماره تصویر
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ردیف کاالی خالی ایجاد یک  دکمه   با کلیک کردن روی

 اطالعات آن را وارد نمایید. بایستمیمی شود که 

 
 نمایی از اطالعات مورد نیاز جهت تکمیل قلم کاال - 98 شماره تصویر

 نمایی از لیست ارز مورد استفاده در اظهار نامه -91 شماره تصویر
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ال اضافه کردن کا" در صورت نیاز به ورود اطالعات قلم کاالی جدید، با کلیک بر روی 

 شود.قلم کاالی جدید برای شما فراهم می، امکان درج "

 پس از تکمیل فرم اظهار با زدن دکمه ادامه اقدام به پیوست مدارک نمایید.

 اضافه کردن اسناد اسکن شده -1-9

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

 شده سند مورد نظر را انتخاب نمایید.

 
 ، پیوست مدارک9گام  -91 شماره تصویر

ست اسناد دیگری را نیز پیو "اضافه کردن سند"با کلیک مجدد بر روی گزینه  می توان

 .مودن

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

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

 مگابایت باشد. 8: حداکثر حجم اسکن های مربوطه نباید بیشتر از 4توجه 
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 : اسکن ها می بایست خوانا و نوشته های آن ها قابل استفاده باشند.9توجه 

ذخیره   pdf: همچنین می توانید اسناد چند صفحه ای را در قالب یک فایل 9توجه 

 و بارگزاری کنید.

 ارسال به گمرک محلی -1-1

 
ین بخش، اسناد آپلود شده در بخش قبل به نمایش درآمده و اطالعات اظهاری در ا

 برای دریافت شماره سریال در گمرک انتخابی آماده می شوند.

از قسمت گمرک اظهاری، گمرک مورد نظر  را انتخاب کنید و پس از وارد کردن کد 

 کنید. امنیتی مربوطه روی گزینه ذخیره و دریافت شماره سریال و عطف کلیک

در صورتی که تمام مراحل را به درستی طی کرده باشید، نرم افزار به شما یک شماره 

 سریال می دهد. 

 ورود اطالعات کامیون ها ) شرکت های حمل ( -1-8

 
 عنوان به ترانزیت پروانه در که حمل شرکت نماینده و حمل شرکت بین باید ابتدا در

 تجارت واحد پنجره سامانه در وکالت روال اند، شده قید نماینده و حمل شرکت

  .( 9) فصل باشد شده انجام فرامرزی

 وارد از است کارمند شرکت حمل پس کافی ها حامل اطالعات ثبت برای آنپس از

اطالعات  ورود" صفحه ،"کاربر" منوی از فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت به شدن

 نماید. انتخاب را "( حمل های ها ) شرکتکامیون

 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
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83433-499181 

 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.

 
 ( حمل یها شرکت) ها ونیکام اطالعات ورود صفحه از یینما -92 شماره تصویر

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"
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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

 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

 

  




