
 بسمه تعالی

 :رساند می رجایی شهید ویژه منطقه گمرک محترم های رجوع ارباب کلیه اطالع به

 محترم مراجعین وکلیه شد نخواهد داده نمایش واردات کارشناس نام 49/9/02 مورخ شنبه روز از

 . نمایند فعالیت به اقدام( EPL) دوراظهاری سایت از استفاده با بایست می

 

  راهنمایی 

 

ظهارنامه شما کمک بسیاری تر و دقیق تر ا به بررسی سریع ، با کیفیت اسکن شده اسناد -1

 .خواهد نمود

 

 کنیددر صورت داشتن کاتالوگ ، گواهی مبدأ ، سابقه و ... حتما در مرحله اول اظهار اضافه  -0

 تا از مراجعه مجدد و رفت و برگشت چندباره جلوگیری بعمل آید.

 

" می توانید به راحتی مشاهده پیغام های اظهارنامه و ارسال پیغام برای کارشناسدر قسمت " -3

برای کارشناس و ارزیاب پیغام از آن طریق نظرات کارشناس و ارزیاب و ... را مشاهده و 

می شود جهت کمک به کارشناسی دقیق ، در زمان  همچنین پیشنهادمناسب ارسال نمایید.

اظهار توضیحات مورد نیاز مانند توصیف کاال ، مشخصات تخصصی و ... را در همین 

 قسمت وارد نمایید.

 

، کد رهگیری   EPLسازمان های مجوز دهنده به سامانه  مستقیم در صورت عدم اتصال -9

مجوز سازمان ها رادر قسمت "ارسال پیغام ..." وارد نموده و یا اسکن مجوز را در اسناد 

 مربوطه اضافه نمایید.

 ده اسناد" و قسمتپس از اظهار ، می توانید در مرحله کارشناسی با استفاده از منوی "مشاه -5

 نمایید. بارگذاریخود را در سایت جدید "اضافه کردن سند" ، اسناد 



 

در قسمت مشاهده وضعیت می توانید مجوز های مورد نیاز اظهارنامه تنظیمی  ،پس از اظهار -6

 خود را مشاهده نمایید.

 

از در صورت غیر فعال شدن گیت کارشناسی به علت مرخصی ، مأموریت و ... این موضوع  -7

 خواهد شد . به شما اطالع رسانی EPLسایت  طریق

 

ارزیاب در سامانه ، دریافت نوبت جهت ادامه فرآیند اجباری می باشد.  بعد از ارزیابی و تأیید -8

 همچنین نظریه ارزیاب در سامانه الزامی می باشد.

 

 

جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت آموزش های سامانه ، پرسش و پاسخ، انتقادات و پیشنهادات به 

 مراجعه نمایید. lirica.blog.irep آدرس اینترنتی 

http://eplirica.blog.ir/
http://eplirica.blog.ir/

