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  1  |مقدمه

 
 

 

   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 مقدمه

 

 فعاالن و تجار به تسهیالت ارائه منظور به و دولت های سیاست با همگام فرامرزی تجارت واحد پنجره 

 تداوم و ورودی مبادی در کاال رسوب از ناشی پنهان های هزینه از جلوگیری و شفافیت ایجاد ، اقتصادی

  طراحی و ایجاد گردید. الکترونیک دولت سازی پیاده

با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های عرصه فناوری اطالعات و  پنجره واحد تجارت فرامرزیسامانه 

طراحی و تولید گردیده  از سازمان های مختلف درگیر در امر تجارت مشاوره های فنی کارشناسان خبره 

است. در این سامانه سعی شده است در عین سادگی با ایجاد گردش اطالعات و استفاده از هوش 

 مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند در فرایند تجارت خارجی نقش ایفاد نماید. 

، بارنامه له بارگیریحوا ،، توزین، کنترل دسترسی، انبار جامع امور گمرکی در کنار سامانه های این سامانه 

یکی از  می تواند به طور کامل فرایند ورود و خروج کاال را پوشش دهد.، همیار پلیس  الکترونیک 

عملیات استریپ کاال توسط انبارهای متصدی در سطح  فرایندهای مهم در زمینه حمل و انتقال کاال ، 

ی انبارهای نگهداری کاال  می باشد.کشور و یا تغییر وسیله و شیوه حمل پس از خروج کاال از گمرک 

ظرفیت سازی و ایجاد  فضایی امن ویژه ای در فرایند تجارت دارند در نتیجه  در سطح کشور نقش تجاری

 این بخش را می توان یکی از اهداف پنجره واحد تجارت فرامرزی به شمار آورد.جهت فعالیت 

قابل شناسایی و رهگیری   ز پته الکترونیکحامل های خارج شده از گمرک در سطح کشور با استفاده ا

اما با توجه به ماهیت عملیات صورت گرفته در انبارهای استریپ کننده کاال که منجر به تغییر  می باشند

وسیله حمل می گردد ، نیاز مبرم جهت ثبت و کنترل عملیات صورت گرفته جهت رهگیری کاال  ضروری 

 است. 
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و یا تغییر وسیله و شیوه حمل پس از   کاال کردن استریپ درخواست که کاال صاحبین کلیه اساس این بر

 موردو متصدی  انبار فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت طریق از بایست می دارند راخروج کاال از گمرک 

 بر طبق فرایند تعریف شده  واحد پنجره سایت طریق از مربوطه متصدی ادامه در. کنند مشخص خود نظر

 ثبت اطالعات مورد نیاز می کند.اقدام به 

 امنیتی نیروهای همچون سازمان ها  سایر ، شده دریافت استعالم کد از استفاده باپس از ثبت اطالعات 

 : کنند الزم اطالعات دریافت به اقدام زیر های روش از میتوانند

 فرامرزی: تجارت واحد پنجره سایت طریق از استعالم .4

 الکترونیک پروانه رسید داشتن اختیار در و« epl.irica.ir/ecl » ادرس طریق از

و اطالعات حامل های خارج شده از گمرک  الکترونیکی پروانه رویت بر عالوه میتوانید

 راو متصدیان تغییر وسیله حمل  شهری انبارهای توسط گرفته صورت عملیات کلیه

 .کنید رویت

 پیامکی: سامانه طریق از استعالم .1

 طریق از نظر مورد اطالعات 90008887 شماره به نظر مورد استعالم کد کردن پیامک با

 شد. خواهد ارسال پیامک

 

 

 

 

 

 



  1  |اظهارکننده یا کاال صاحب توسط کننده استریپ انبار معرفی: اول بخش
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 اظهارکننده یا کاال صاحب توسطاستریپ کننده  انبار معرفی: اولبخش  .1

 

 آدرس به فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت به شدن وارد صاحب کاال یا اظهارکننده با 

«epl.irica.ir » نسبت به مشخص کردن انبار استریپ کننده اقدام میکند. در سامانه پنجره واحد این امر

کلیه انبارهای استریپ کننده  توجه کنید .انجام می شود نظر مورد انبار بهاستریپ  وکالت دادن توسط

مرزی متصدیان تغییر وسیله حمل میبایست در سامانه پنجروه واحد تجارت فراکاال در سطح کشور و یا 

 تعریف شده باشند. 

 ورود به سیستم  -4-4

 

 اظهارکنندهدر اولین مرحله باید صاحب کاال یا یا متصدی تغییر وسیله حمل  انبار جهت مشخص کردن 

 مرزی شوند.ارد سامانه پنجره واحد تجارت فراو

را Google Chrome بهتر است آخرین نسخه  فرامرزیاستفاده از سامانه پنجره واحد تجارت  جهت

 :استذیل  صورتبهروی کامپیوتر خود نصب کنید. آدرس اینترنتی دسترسی به سامانه 

https://epl.irica.ir 

https://epl.irica.gov.ir 

 .است پذیرامکاندسترسی به این سامانه از طریق اینترنت و 

  

https://epl.irica.ir/
https://epl.irica.gov.ir/
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 ملامشخص کردن انبار استریپ کننده و یا متصدی تغییر ح -4-1

 انبار:به دادن وکالت  -4-1-4

وارد   «دوراظهاری واردات» زیرمنوی « کارمندی»صاحب کاال یا اظهار کننده واردات به منوی   -4

 شده و بر روی  ویرایش اظهارنامه مورد نظر کلیک کنید.

 

 جوجست از بعد واردات یاظهار دور ستیل  - 4 شکل

 کلیک کنید.« ادامه»اظهار بر روی  دکمه در انتهای صفحه مشاهده  -1

 

 «ادامه»محل قرار گیری دکمه  - 1 شکل

در صفحه باز شده به قسمت دادن وکالت انبار رفته و شناسه انبار استریپ مورد نظر خود را وارد  -9

 کلیک کنید تا پیغام تایید را رویت کنید.« وکالتدادن »کرده و بر روی 

 

 Xتایید وکالت  -9 شکل

این سند  میتواند با نام کاربری خود از محلین رویه فعال کرده اید آن را در اکه شناسه انباری  از این پس

  را انجام دهند.« تغییر حامل»فرایند 



  6  |حامل تغییر فرایند: دوم بخش
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 تغییر حامل فرایندبخش دوم:  .2

 

، متصدی مشخص شده میتواند  داده شدانبار مربوطه صاحب کاال به  توسطوکالت تغییر حامل  بعدازاینکه

 نجام برساند.مذکور به ا پروانهپنجره واحد برای  عملیات استریپ و یا تغییر حامل رااز طرق سایت

 د تغییر حامل خواهیم پرداخت.در ادامه به شرح فراین

 

 فرایند تغییر حاملانجام ورود به سیستم جهت  -1-4

 

خود وارد سامانه  کاربری بانام انبار مربوطه  کارمنددر اولین مرحله باید  انجام فرایند تغییر حاملبرای 

 پنجره واحد تجارت فرامرزی شوند.

را Google Chrome بهتر است آخرین نسخه  فرامرزیجهت استفاده از سامانه پنجره واحد تجارت 

 :استذیل  صورتبهروی کامپیوتر خود نصب کنید. آدرس اینترنتی دسترسی به سامانه 

https://epl.irica.ir 

https://epl.irica.gov.ir 

 .است پذیرامکاندسترسی به این سامانه از طریق اینترنت و 

 

 

  

https://epl.irica.ir/
https://epl.irica.gov.ir/
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  و تکمیل اطالعات تغییر حامل صفحه -1-4

 

 .می کندرا انتخاب  «تغییر حامل»زیر منوی   «کاربری»کارمند  از منوی 

 

 تغییر حاملصفحه  -1 شکل

 

  :مشخص کردن نام انبار -1-4-4

در این لیست نمایش داده  انباری الزم به ذکر است که تنها نام را انتخاب کنید. انبارنام  اولین اقدامدر 

در  شما به عنوان کارمند آن در سامانه پنجره واحد وکالت کارمندی را اخذ کرده باشید.شود که  می

 خواهیم پرداخت. این موضوعنما به شرح بخش دیگر از همین راه

 

 منوی انبار تایید کننده - 5 شکل

  



  8  |حامل تغییر فرایند: دوم بخش
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 :پروانه گمرکی  شماره سریال وارد کردن  -1-4-1

شماره مشخص کننده گمرک و پروانه  است. این«  شماره سریال»میل کنید عنوان دومی که باید آن را تک

کاالهایی ای است که شما فرایند تغییر حامل را برای آن به انجام میرسانید. الزم به ذکر است شما تنها به 

وکالت مربوطه جهت عملیات هار کننده گمرکی دسترسی دارید که صاحب کاال یا اظاز یک پروانه 

 استریپ را داده باشد.

 

 شماره سریال - 6 شکل

 وارد شود.« سریال -کد گمرک»: شماره سریال با فرمت 4نکته 

 کد گمرک  خط تیره  شماره سریال

41915-50400 

در صورتیکه که صاحب کاال وکالت مورد نیاز جهت دسترسی به این پروانه خاص را به انبار : 1نکته 

 مواجه می شوید. « ندارید را اظهارنامه این به دسترسی اجازه شما»پیغام مربوطه نداده باشد با 

 

 

 :شماره حاملوارد کردن  -1-4-9

که کاال با  یملاقسمت باید شماره حاست، در این « شماره حامل»عنوان سومی که باید آن را تکمیل کنید 

 آن حمل میشود را وارد کنید.

 

 شماره حامل - 7 شکل

در هر مورد نسبت به وارد کردن مشخصه مل ممکن است خودرو، قطار، کشتی و هواپیما باشد، انکته: ح

 کنید. اقدامنام حمل کننده و ...(  ،) شماره سفر  های مورد نیاز جهت شناسایی نحوه حمل
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 :متن تاییدیه -1-4-1

، این متن باید شامل می باشد یا به بیانی دیگر شرح عملیات صورت گرفته  عنوان چهارم متن تاییدیه

مشخصات نوع وتعداد بسته بندی بار ، شماره پته گمرکی که برای حامل قبلی صادر شده و سایر 

 مشخصات مربوط به حامل و بار باشد.

 

 متن تاییدیه - 8 شکل

 

با ارائه این برگه به سازمان  کلید کرده و بارکد را پرینت بگیرید.« ارسال متن تاییدیه»در انتها بر روی دکمه

 های مربوطه امکان استعالم پیامکی که در بخش بعد به شرح آن خواهیم پرداخت میسر می شود.

 

 پرینت کد استعالم تغییر حامل - 3 شکل

  



  40  |فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت از استعالم نحوه: سوم بخش
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 از سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی  استعالم نحوهبخش سوم:  .3

 

( و زی به دو روش برخط)استعالم از سامانه پنجره واحداستعالم از سامانه پنجره واحد تجارت فرامر

 گیرد. صورت می 90008887پیامکی سامانه استعالم از 

 روش خواهیم پرداخت.در ادامه به شرح این دو 

 استعالم برخط -9-4

 

در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی  از طریق صفحه استعالم الکترنیکی پروانه گمرکم بر خط استعال

 قابل ذکر است که این سامانه از بستر اینترنت قابل دسترسی است. به شرح زیر انجام میپذیرد.

 رسید پروانه الکترونیک : -9-4-4

رسید پروانه نیاز به رسید پروانه الکترونیک می باشد.  مربوط به یک پروانه گمرکیعات برای رویت اطال

الکترنیکی بعد از انجام تشریفات سالن ارزیابی گمرک توسط صاحب کاال و یا اظهار کننده از سامانه 

 پنجره واحد تجارت فرامرزی دریافت می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 د پروانه الکترونیکینمونه رسی - 40 شکل
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 :صفحه استعالم الکترنیکی پروانه گمرک  -9-4-1

توانید به  می« Csw.irica.ir/ecl»و« epl.irica.ir/ecl »، «epl.irica.gov.ir/ecl» از مسیر آدرس های 

 دسترسی پیدا کنید. صفحه استعالم الکترنیکی پروانه گمرک

 

 

 

  

 گمرکیصفحه استعالم الکترونیکی پروانه  - 40شکل 



  41  |فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت از استعالم نحوه: سوم بخش
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   یالکترونیک صفحه استعالم معرفی بخش های مختلف -9-1

 

 :پروانه اطالعات -9-1-4

« پروانه اطالعات»که به شما نمایش داده میشود، بخش   ی که در صفحه استعالم الکترونیکی اولین بخش 

نسخه چاپی از اطالعات مشاهده شده « چاپ فرم»توانید با کلیک بر دکمه  شما میقابل ذکر است است. 

 .در این قسمت دریافت کنید

 

 پیغام های پروانه  -9-1-1

توانید پیام های ارسال شده توسط سازمان های مربوطه که  می« پیغام های پروانه»با کلیک بر روی عنوان

 را رویت کنید. صورت میگیرد عمدتا پس از ترخیص کاال 

  

 بخش اطالعات پروانه - 41 شکل

 نمونه چاپ شده اطالعات پروانه - 44 شکل
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   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 

 گمرک از شده خارج های کامیون اطالعات -9-1-9

درب خارج شده از  حاملاطالعات « گمرک از شده خارج های کامیون اطالعات»با کلیک بر روی عنوان 

 .شود نمایش داده میخروج گمرک 

بار  صاحب مسیر، مشخصات راننده، مشخصات کامیون، مشخصات پته، شماره این اطالعات شامل شماره

 می باشد.  و موارد مشابه کاال مشخصات ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اطالعات کامیون های خارج شده از گمرک - 49 شکل



  41  |فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت از استعالم نحوه: سوم بخش

 
 

 

   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 سابقه تغییر حامل رویت  -9-1-1

کلیک کنید تا سوابق عملیات انجام شده در « تغییر حامل ها»در ادامه صفحه استعالم بر روی گزینه 

 .نمایش داده شود ی مرتبط با این پروانه گمرکی حامل هاو تغییرانبارهای متصدی استریپ  

 

.  

 

.  

 

  

 صفحه تغییر حامل -46شکل 
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 استعالم پیامکی -9-9

 

تا  .پیامک کرد 90008887برای استعالم پیامکی باید کد تولید شده در تایید خروج از انبار را به شماره 

 اطالعات ثبت در فرایند تغییر حامل برای شما ارسال گردد.

 نمونه پرینت تایید خروج کاال

 

 نمونه کد استعالم - 41 شکل
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   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 امن به سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی: نحوه ورود چهارمبخش  .4

 

 ربوده نگران دیگر پس است، شده عرضه نام کاربری شما از حفاظت و بیشتر امنیت برای روش ورود امن 

 امنیت ورود امن میتوانید از استفاده با. نباشید خود کاربری اطالعات گرفتن قرار استفاده سو و شدن

 این به ورود امن نحوه. دهید افزایش را واحد تجارت فرامرزی سامانه پنجره در خودتان کاربری حساب

 شما از هم دومی عبور رمز ،شویدمی  وارد پنجره واحد سایت در خود نام کابری  با گاه هر که است صورت

 شما گوشی در به صورت آفالین ،Google Authenticatorبرنامه  در دوم عبور رمز این میخواهد،

 .کنید وارد را آن بایست می خدمات سامانه پنجره واحد از استفاده و ورود برای و شود می ساخته

 در ادامه به شرح نحوی راه اندازی و کار با رود امن خواهیم پرداخت.

 در گوشی هوشمند Google Authenticatorدریافت و نصب برنامه  -1-4

 

 ،iPhone اندرویدی، هایدستگاه شامل) هوشمند هایتلفن دارندگان برای حاضر حال در امکان این

iPad، iPod و BlackBerry) افزار نرم ابتدا در منظور این برای. باشد می فراهم کنند می استفاده 

Google Authenticator نمایید نصب خود گوشی روی بر  را. 

 جستجو و نصب کنید.گوشی  Marketبرای نصب این برنامه در گوشی خود نام برنامه را در 

 به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزیورود  -1-1

 

برای فعال کرد ورود امن در اولین مرحله باید با نام کاربری خود وارد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی 

 شوید.

 صورت ذیل است:آدرس اینترنتی دسترسی به سامانه به

https://epl.irica.ir 

https://epl.irica.gov.ir 

 پذیر است.دسترسی به این سامانه از طریق اینترنت و امکان

https://epl.irica.ir/
https://epl.irica.gov.ir/
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 تائید ورود دومرحله ای -1-9

 

 خود مشخصات روی بر  باال نام و مشخصات خود را رویت میکنید، چپ سمت گوشه در ورود از پس

 .کنید کلیک «من پروفایل» گزینه  رویکرده تا منوی مربوط باز شود بعد بر  کلیک

 

 

صفحه « پرفایل من»پس از کلیک بر 

باز میشود، برای «  51 شکل »پرفایل من 

 برنامه  فعال کردن ورود دو مرحله ای

Google Authenticator  را در

 گوشی خود باز کنید.

 

  

 صفحه داشبورد - 45 شکل

 پرفایل من - 46 شکل



  48  |فرامرزی تجارت واحد پنجره سایت به امن ورود نحوه: چهارم بخش

 
 

 

   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 فعال کردن کد امنیتی با استفاده از اسکن بارکد  -1-1

 

 کنید. بر روی آیکن ان کلیک Google Authenticatorبرای اجرای   -4

 

 

 

 

کنید روشی که در حال حاضر  استفاده توانیدمی روش دو از کاربریتان نام کردن اضافه برای  -1

فعال است روش استفاده از اسکن بارکد موجود در پرفایل است، برای این کار در دستگاه های 

و تنظیم حساب را  کلیک کنید»:« اندروید بر روی و در دستگاهای اندروید بر روی »+« اپل 

 .انتخاب کنید

 

    

 فنیآ دستگاه در شده اجرا صفحه -43شکل 

 

  

 آیکن برنامه گوگل ادونستور - 47 شکل

 صفحه اجرا شدن برنامه در اندروید - 48 شکل
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و در دستگاه اندروید در صفحه باز شده مطابق « 51شکل »در دستگاه اپل در پایین صفحه مطابق  -9

 یا اسکن بار کد کلیک کنید.  scan barcodeبر روی بر روی « 51 شکل»

 

 .بارکد در پایین پرو فایل من را جلوی دربین نگه داریت تا اسکن شود -1

 

 

 نمونه بارکد - 10 شکل

 

برنامه بارکد خوان برنامه از شما درخواست میکند تا بارکد خوان را  : در صورت نصب نبود1نکته 

 نصب کنید.

 

بعد از اسکن صحفه شکل های زیر باز میشود کد امنیتی را در   -5

 قسمت خواسته شده در سامانه وارد کنید تایید کامل انجام گیرد.

 

: بسیار مهم است که بدانید که تولید کد این برنامه به صورت 9نکته 

فالین بود و مبنای کار آن تاریخ و ساعت دستگاه همراه شما میباشد آ

الزم به یاداوری است که  اگر ساعت و تاریخ همراه شما با ساعت و 

تاریخ سامانه یکی نباشد کد ورود شما معتبر نخواهد بود و شما قادر به 

 ورود به سیستم نخواهید بود.

 

 

  
 صفحه مربوط به کد امنیتی در دستگاه همراه شما - 14 شکل
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   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 بارکد »در جهت اتمام فرایند فعال سازی ورود دو مرحله ای )ورود امن( باید بر روی متن  -6

کلیک «  (بود نخواهد ای مرحله یک ورود امکان دیگر تایید صورت در)د ش استفاده و مشاهده

 سازی را نهای کنید.فعال «  دارم اطمینان کامال»کنید و دکمه 

 

 نهایی سازی فرایند - 11 شکل

 

 از این به بعد ورود شما فقط با داشتن کد امن امکان پذیر خواهد بود.

: بعد از تایید یک نسخه از بارکد پرفایل شما پرینت میشود آن را در جایی امن نزد خود نگهدارید، 1نکته 

 Googleدر صورت مفقود شدن یا خرابی دسگاه همراه شما با این بارکد امکان فعال سازی دوبارع برنامه 

Authenticator  ی دریافت مججد آن در صودت مفقود شدن بارکد برابه راحتی وجود خواهد داشت

 باید به نزدیک ترین گمرک مراجعه فرمایید.
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 ورود به سیستم با استفاده از کد امن -1-5

 

را « کد امنیتی»و « کلمه عبور»،«نام کاربری»بعد از فعال سازی کد امن برای ورود باید هر سه گزینه 

 .تکمیل کنید

 

 ینحوه ورود امن به سامانه پنجره تجارت فرامرز - 19 شکل

 

در «  Google Authenticator »کد ملی و رمز عبور خود را وارد کنید و کد امنیتی را از درون برنامه 

 تلفن هوشمند را رویت کرده و آن را در قیمت کد امن ورود وارد کنید. 

 

  



  11  |متداول هایپرسش

 
 

 

   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 متداول یهاپرسش .5

 کدام است؟ افزارنرمن مرورگر مناسب برای استفاده از ای -5-4

41 

استفاده شود. البته هشداری در این  chrome افزارنرم، بهتر است که از افزارنرمبرای استفاده از این 

 است. شدهدادهزمینه در آدرس سامانه گمرک الکترونیکی قرار 

 

 است بازشده Firefoxواردات که در برنامه  یاظهارصفحه دور  - 11 شکل

  

                                                             
5 - https://www.mozilla.org/fa/firefox/new/ 
2 - https://www.google.com/intl/fa/chrome/browser/desktop/ 

https://www.mozilla.org/fa/firefox/new/
https://www.google.com/intl/fa/chrome/browser/desktop/
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 چگونه رمز عبور خود را تغییر دهم؟ -5-1

با کلیک روی نام خود در باالی صفحه سمت چپ، و انتخاب گزینه پروفایل من، به بخش  توانیدمیشما 

 مدیریت مشخصات کاربری خود وارد شوید و رمز عبور خود را تغییر دهید.

 

 من لیپروفاصفحه  -15 شکل

  



  11  |متداول هایپرسش

 
 

 

   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 وکالت کارمندی را ثبت کنیم؟ گونه چ -5-9

انبارهای استریپ کننده و یا متصدیان تغییر وسیله حمل توسط شناسه ملی )شخص حقوقی( در سامانه 

پنجره واحد تجارت فرامرزی تعریف میشود و کلیه کارمندان این سازمان ها میبایست از شرکت مورد 

در سامانه پنجره واحد کارمندی  وکالت تنظیم .نظر )شخصیت حقوقی ( وکالت کارمندی اخذ کرده باشند

 یرد.پذ به روش زیر انجام می

 

  با ورود به نام کاربری مدیرعامل شرکت -5-9-4

 .میشود سیستمبری خود وارد رشرکت با نام کاعامل مدیر   .4

  .میکنیدبخش نمایندگی شرکت را انتخاب  زیر منوی وکالت  کاربری منوی از  .1

 د.یشرکت ها کلیک کرده تا به منوی وکالت شرکت وارد شوبر روی نام شرکت در لیست  .9

 .مراجعه کنیددر سرویس وکالت شرکت به بخش کارمندی   .1

 .کنید تایید و کرده وارد جوجست در قسمت ار نظر دمور کارمند ملی کد  .5

 .مدیر شرکت خارج شوید کاربری نام از  .6

 .دشو سیستم وارد خود کاربری نام با مند رکا  .7

 د.نرا انتخاب ک کارمندیبخش   وکالتزیر منوی   کاربر منوی از .4

  .د یجستجو کن(  صفحه پایین در)ها کارفرما لیست در شرکت)سازمان( نام .1

  ، تا وضعیت به فعال تغییر کند.نید ک کلید کردن فعال روی بر .9
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   IAIS_ PG_ 4001شناسه سند: 

 

 «  عدم امکان ثبت؛ اشکال در دریافت اطالعات»خطای  -5-1

 

 ها برسانید.پشتیبانی سامانه تماس حاصل کرد و مشکل را به اطالع آندر زمان مواجه با این خطا با 

 

 را دریافت کرد؟ افزارنرممربوط به آموزش  هایفایل توانمیچگونه  -4

فاییل   توانیید میی ، در قسمت داشبورد، epl.irica.irپس از ورود به سامانه گمرک الکترونیکی به آدرس 

دریافت نمایید. همچنین، برای افرادی که از اینترنت پرسیرعت  را از لینک مرتبط  pdfنوشتاری با فرمت 

برای  توانندمیاست که کاربران محترم  شدهداده، فایل آموزشی تصویری در سایت قرار کنندمیاستفاده 

 از آن استفاده کنند. ایچندرسانهآموزش 

 

 

 پنجره واحد تجارت فرامرزی داشبوردصفحه  - 16 شکل

  



  16  |سامانه پشتیبانی با تماس
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 تماس با پشتیبانی سامانه  .6

 

 هستیم. eplirica.blog.irمنتظر انتقادات و پیشنهادات شما از طریق وبالگ 

 شماره تلفن میز خدمت برای پاسخگویی به سؤاالت شما

07699541176 

8-01488805985 

 

 


