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 مقدمه

 

می توان به سه وظیفه عمده اقتصادی، درآمدی درگیر حوزه تجارت و سایر سازمان های از میان وظایف متعدد گمرک 

میلیارد دالر و تردد  41111میلیارد تن کاال به ارزش بیش از  3و حمایت از جامعه اشاره نمود. جابجایی ساالنه حدود 

سرعت در قرار گیرند و  ج و ورود مورد کنترلحدود یک میلیارد مسافر از مرزها در سطح جهان که باید در خرو

نموده بدیهی است که یک سازمان   انجام امور که الزمه شرایط جدید است، روش های سنتی کنترلی را ناکارآمد

 باید دو الزام متباین دقت و سرعت را آشتی داده و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد. کارا

ند ورود کاال به کشورو به منظور تسریع گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای سیاست های کنترل هوشم

دریافت شماره شناسه  اقدام به  ،افزایش دقت در کنترل های گمرکی،و شفاف سازی فرآیند واردات تلفن همراه

کلیه نمایندگان رسمی و ارائه کنندگان کاالی تجاری تلفن های همراه در این راستا  .کرده استگوشی های وارداتی 

شرکت فعال در اجرای این طرح و ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده ، عالوه بر ساده سازی و  بامیبایست در ایران 

تسریع در انجام فرآیند های رسمی ورود کاال به کشور ، موجبات جلوگیری از جعل ، تخلف و قاچاق کاال را فراهم 

 .نمایند

یک کد     )quipment IdentityInternational Mobile E(  شناسه بین المللی تجهیزات موبایل

 .دمی باش  GSMکلیه دستگاه های موبایل با قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی رقمی مختص 45

اطالعات مربوط به : مدل گوشی ، شرکت سازنده ، کشور سازنده و ... وجود داشته و گوشی های تلفن  در این کد 

 .ندهمراه توسط این کد در شبکه های مخابراتی ثبت می شو

 

 :IMEI) ( شناسه بین المللی تجهیزات موبایل روش های دریافت کد

 بر روی بسته بندی دستگاه تلفن همراه -4 

 .عموماً در زیر باتری موبایل قابل رویت می باشد  IMEIکد -2 

 .نمایش داده می شود  IMEI* در تلفن همراه کد#16#با شماره گیری  -9 
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عالوه    epl.irica.irیق مراجعه به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به آدرسوارد کنندگان می توانند از طر

بر ارائه اظهارنامه الکترونیک خود به گمرک ، مراحل مختلف کاری خود را بدون حضور در گمرکات اجرایی پیگیری 

 .و اطالعات مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند

از  (IMEI)مل نحوه ارسال اطالعات شناسه بین المللی تجهیزات موبایلدستورالعآنچه در ادامه خواهیم دید 

 .طریق سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی در لحظه تنظیم اظهارنامه میباشد

همچنین به منظورارائه تسهیالت بیشتر ، بزودی امکان بررسی وضعیت گوشی های تلفن همراه از طریق سامانه 

 .تیار عموم مردم قرار خواهد گرفتپنجره واحد تجارت فرامرزی در اخ
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 ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی  .1

 

انه پنجره واحد تجارت فرامرزی با نام کاربری خود وارد ساماظهارکنندگان و صاحبین کاال در اولین مرحله 

 د.شونمی 

 صورت ذیل است:آدرس اینترنتی دسترسی به سامانه به

https://epl.irica.ir 

https://epl.irica.gov.ir 

 پذیر است.امکان اینترانت گمرک ز طریق اینترنت ودسترسی به این سامانه ا

 

 

 

 سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی -4شکل 

 

https://epl.irica.ir/
https://epl.irica.gov.ir/
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 دور اظهاری واردات .2

 

کاربری صفحه دوراظهاری واردات را انتخاب ه واحد تجارت فرامرزی از منوی ه سامانه پنجرپس از ورود ب

 ( 2) شکل شماره . کنید

 

 

 

 

 

 ورود اطالعات اظهارنامه .3

 

پس از انتخاب صفحه دوراظهاری واردات همچون روال گذشته نسبت به ورود اطالعات اظهارنامه )مرحله 

جه داشته باشید که تعداد در هنگام ورود اطالعات به این نکته توتکمیل اطالعات اظهارنامه( اقدام کنید. 

در ادامه فرایند دوراظهاری  پس از ( نماینده تعداد تلفن همراه اظهار شده میباشد . 14واحد کاال ) باکس 

پایین صفحه دکمه ادامه را انتخاب کنید تا به مرحله سوم )ورود اطالعات  تکمیل اطالعات اظهارنامه  از

 کاالها( هدایت شوید.

 

 

 

 

 

 

 صفحه دوراظهاری واردات – 2شکل 

 مراحل دوراظهاری واردات – 9شکل 
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 IMEIت ارسال اطالعا .4

 

تلفن همراه و موارد ی اظهار شده در ردیف کاالهای پس از تکمیل اطالعات اظهارنامه در صورتیکه کاال

 ( 1)شکل شماره اقدام کنید. IMEIباشد، میبایست در مرحله سوم نسبت به بارگذاری فایل اطالعات مشابه 

 را دوراظهاری فرایند، امه در پایین صفحه پس از بازگذاری اطالعات مورد نیاز در مرحله سوم و انتخاب دکمه اد

 .ادامه دهیدهمچون روال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :    IMEIفایل اطالعات نکاتی در رابطه با بارگذاری 

VCS . یا XLSX با فرمت   Microsoft Excelفایل مربوطه میبایست از خروجی های نرم افزار  -

 باشد.

قرار   IMEI( و به ازای هر سطر تنها یک کد Aین ستون )ستون در اولبه ترتیب   IMEIکدهای  -

 به صورت عمودی به نحوی که در هر Aستون به عبارت دیگر کدهای مربوطه در  داده شود.

 .سلول تنها یک کد قرار داده شود

در  (14)باکس موجود در فایل بارگذاری شده با تعداد واحد کاالی اظهار شده IMEIکد تعداد  -

 اشد.برابر بمرحله دوم 

   

 

 

 IMEIصفحه بارگذاری فایل اطالعات  -1شکل 
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 نحوه ورود امن به سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی .5

 

ورود امن  از استفاده است،با شده عرضه نام کاربری شما از حفاظت و بیشتر امنیت برای روش ورود امن 

 نحوه. دهید افزایش را سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در خودتان کاربری حساب امنیت میتوانید

 عبور رمز ،شویدمی  وارد پنجره واحد سایت در خود نام کابری  با گاه هر که است صورت این به ورود امن

 در به صورت آفالین ،Google Authenticatorبرنامه  در دوم عبور رمز این میخواهد، شما از هم دومی

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

 .کنید

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

 در گوشی هوشمند Google Authenticatorدریافت و نصب برنامه  - 5-4

 

 ،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 
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 و تائید ورود دومرحله ای رفتن به پرفایل من -5-2

 

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

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

 

 

صفحه « پرفایل من»پس از کلیک بر 

باز میشود، «  41شکل  »پرفایل من 

 برای فعال کردن ورود دو مرحله ای

را  Google Authenticator برنامه 

 در گوشی خود باز کنید.

 

  

 صفحه داشبورد - 4 شکل

 پرفایل من - 2 شکل
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 فعال کردن کد امنیتی با استفاده از اسکن بارکد  -5-9

 

 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  -2

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

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

 .انتخاب کنید

 

    

 فنیآ دستگاه در شده اجرا صفحه -5شکل 

 

  

 آیکن برنامه گوگل ادونستور - 9 شکل

 صفحه اجرا شدن برنامه در اندروید - 1 کلش
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و در دستگاه اندروید در صفحه باز شده مطابق « 5شکل »بق در دستگاه اپل در پایین صفحه مطا -9

 یا اسکن بار کد کلیک کنید.  scan barcodeبر روی بر روی « 4 کلش»

 

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

 

 

 نمونه بارکد - 6 شکل

 

: در صورت نصب نبود برنامه بارکد خوان برنامه از شما درخواست میکند تا بارکد خوان را 2نکته 

 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.

 

هم است که بدانید که تولید کد این برنامه به صورت : بسیار م9نکته 

آفالین بود و مبنای کار آن تاریخ و ساعت دستگاه همراه شما میباشد 

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 

 هید بود.ورود به سیستم نخوا

 

 

  
 صفحه مربوط به کد امنیتی در دستگاه همراه شما - 7 شکل



 IMEIارسال اطالعات   | 44

 

IAIS_ PG_ 0114   

 

 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

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

 

 نهایی سازی فرایند - 8 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 

 Googleفعال سازی دوبارع برنامه در صورت مفقود شدن یا خرابی دسگاه همراه شما با این بارکد امکان 

Authenticator  در صودت مفقود شدن بارکد برای دریافت مججد آن به راحتی وجود خواهد داشت

 باید به نزدیک ترین گمرک مراجعه فرمایید.
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 ورود به سیستم با استفاده از کد امن -5-6

 

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 - 3 شکل

 

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

 د امن ورود وارد کنید. تلفن هوشمند را رویت کرده و آن را در قیمت ک
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 متداول یهاپرسش 6

 کدام است؟ افزارنرممرورگر مناسب برای استفاده از این  -4

42 

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  - 41 کلش

  

                                                             
1 - 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؟ -2

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

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

 

 من لیپروفاصفحه  -44 شکل
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. در شودمیظاهر «  عدم امکان ثبت؛ اشککال در دریافت اطالعات » خطا فرایندهاگاهی در انجام  -9

 انجام دهم؟ کاریچهاین شرایط باید 

 

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

 

 را دریافت کرد؟ افزارنرممربوط به آموزش  هایفایل توانمیچگونه  -1

فایل  توانیدمی، در قسککمت داشککبورد، epl.irica.irپس از ورود به سککامانه گمرک الکترونیکی به آدرس 

ز اینترنت پرسرعت را از لینک مرتبط دریافت نمایید. همچنین، برای افرادی که ا pdfنوشکتاری با فرمت  

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

 از آن استفاده کنند. ایچندرسانهآموزش 

 

 

 پنجره واحد تجارت فرامرزی داشبوردصفحه  - 42 شکل
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 تماس با پشتیبانی سامانه  7

 

 هستیم.  eplirica.blog.irنتقادات و پیشنهادات شما از طریق وبالگ منتظر ا

 شماره تلفن میز خدمت برای پاسخگویی به سؤاالت شما

8-12488815985 

17699541174 

 

 


