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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 



فرامرزی تجارت واحد پنجره در صادرات رویه |  64  

 
 

 
 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




