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مسافری (راهنمای  آموزشی نحوه ثبت اظهارنامه  گمرکی تلفن همراه )   

 

 راهنمای  آموزشی نحوه ثبت اظهارنامه  گمرکی تلفن همراه ) مسافری (

 

اینترنتی زیر می باشد : ظهارنامه گمرکی )تلفن همراه( به آدرس های ا  تلفن همراه، ورود به سامانه یدرفعالساز نیمرحله آغاز  

 

 epl.irica.ir/ImeiRegister 

epl.irica.gov.ir/ImeiRegister 

csw.irica.ir/ImeiRegister 

تلفن همراه   IMEI* کد های#60#ابتدا با شماره گیری

  نیدرا مشاهده ک

 

پس از مطالعه متن مندرج در تصویر بر روی  .1

 کلیک کنید. " قبول دارم  " گزینه

،درصورتیکه اول را وارد کنیدسیم   IMEIکد  .2

داردبر روی  IMEIدستگاه شمابیش از یک 

 کلیک کنید. "+"عالمت

 کد امنیتی را مطابق تصویر ، وارد نمایید .  .3

 کلیک کنید.   "ادامه "بر روی گزینه   .4
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مسافری (راهنمای  آموزشی نحوه ثبت اظهارنامه  گمرکی تلفن همراه )   

 

 

، از سامانه IMEIپس از استعالم اطالعات  .1

همتا مشخصات تلفن همراه به صورت 

کامل نمایش داده می شود. درصورت 

 "اطالعات بر روی گزینه صحیح بودن 

 کلیک کنید "ادامه 

  رویبازگشت به صفحه قبل بر  برای .2

 کلیک کنید . " برگشت "گزینه 

  

 "بازگشت به صفحه اول  بر روی  برای .3

 کلیک کنید . "به اول   برگشت

 

 

 

 

 (3)طبق تصویر.

 ، 4 فیلدبه صورت اتوماتیک پس از انتخاب  نوع دستگاه .1

 گردد.فعال می 

 4برند دستگاه به صورت اتوماتیک پس از انتخاب قسمت  .2

 فعال می گردد.، 

 4مدل دستگاه به صورت اتوماتیک پس از انتخاب قسمت  .3

 فعال می گردد.، 

 مدل و مشخصات فنی گوشی انتخاب نمایید. .4

 کلیک کنید . "ادامه"بر روی  گزینه   .5

 "بازگشت به صفحه قبل بر روی  گزینه            برای .0

 کلیک کنید . " برگشت

 کیکل "برگشت  به اول  " یبر رو اولبازگشت به صفحه  برای. 7

دیکن  . 

 .داده می شود شیبصورت خودکار نماگوشی مشخصات  و مشخصات فنی گوشی، با انتخاب مدلنکته : 
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مسافری (راهنمای  آموزشی نحوه ثبت اظهارنامه  گمرکی تلفن همراه )   

 

 

 

  گمرک ورودی را انتخاب نمایید. .1

 شماره تلفن همراه را وارد نمایید. .2

 اتباع خارجی را وارد نمایید.کدملی/شناسه فراگیر  .3

 شماره گذر نامه را وارد نمایید . .4

 کلیک کنید  "ادامه"بر روی  گزینه   .5

بازگشت به صفحه قبل بر روی  گزینه            برای .0

 کلیک کنید . " برگشت "

برگشت  به  " یبر رو اولبازگشت به صفحه  برای .7

 دیکن کیکل "اول 

 

 

جهت احراز تلفن همراه به  امنیتی کددر مرحله بعد ، یک 

 .وارد شود مورد نظرکه باید در فیلد  گردد یشماره تماس مربوطه ارسال م

 

 وارد نمایید . 1در قسمت  کد امنیتیشماره  .1

 .دیکن کیکل "برگشت   " یبر روزگشت به صفحه قبل ،با برای .2

 .کلیک کنید  "ادامه"بر روی  گزینه   .3

 .دیکن کیکل "برگشت  به اول  " یبر رو اولبازگشت به صفحه  برای .4

 به صفحه زیر انتقال داده می شود .  "ادامه   "پس از کلیک بر روی  گزینه 
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بررسی کنید در را اطالعات مورد نظر . 1

          صورت انجام عملیات بانکی بر روی

 کلیک کنید . "پرداخت  "

  یبر روعدم انجام عملیات  در صورت . 2 .5

 .دیکن کیکل "  حذف "

بر  اولدر صورت بازگشت به صفحه . 3

 .دیکن کیکل "برگشت  به اول  " یرو

 

 

 

0 

با انتخاب پس از وارد کردن اعداد در فیلد مربوطه 

می   انجام پرداخت  ندیفرآ "سدادپرداخت " نهیگز

 .شود
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7تصویر   

مبدا بازگردانده شوید.را زده تا به سایت  "تکمیل فرایند خرید"پس از انجام عملیات پرداخت، دکمه   

 شود و سپس از طرف همتا یک کد فعال اطالعات ثبت شده به همتا فرستاده می ،"ارسال به همتا"کلیددر مرحله نهایی با کلیک بر روی  .1

  (9)طبق تصویر گردد. طریق پیامک ارسال میو از سازی صادر

 

 

 نکات مهم:

 از #60#درصورت مشاهده این خطا با شماره گیری *

گوشی اطمینان حاصل نمایید. توجه   IMEIصحت 

  IMEIلیه شود که در ابتدای کار ، ورود اطالعات ک

)در صورت چند سیم کارته  های گوشی تلفن همراه

در صورت عدم رفع مشکل بودن( صورت پذیرد. 

 مراتب  می بایست از طریق سامانه همتا پیگیری

 گردد
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مسافری (راهنمای  آموزشی نحوه ثبت اظهارنامه  گمرکی تلفن همراه )   

 

 .این پیغام بدین معناست که مدل و یا برند گوشی شما در سامانه گمرک ثبت نشده است 

 .گمرک ایران با آدرس ذیل مراجعه نمایید 2( به ساختمان شمارهtscMapCodeبه منظور پیگیری ثبت گوشی با در دست داشتن تصویر خطا حاوی )

 دفتر ارزش -گمرک جمهوری اسالمی ایران -رو بروی پارکینگ مصلی –خیابان شهید بهشتی 

 

  در صورت مشاهده این پیغام ابتدا با هر سه آدرس اعالم شده

در صورت و  انجام دهید فرآیند رجیستری راابتدای راهنما،  در

 ری نمائید.یاز پلیس گذرنامه پیگ رامورد  مجدد، مشاهده

 

 

 

 

آخر موفق به دریافت کد فعال  توجه : در صورتیکه در مرحله

، با مراجعه مجدد به سامانه رجیستری و با طی سازی نشده اید

توضیح داده شد(،گزینه  2کردن مرحله اول )که در صفحه شماره 

را انتخاب کرده و کد فعال سازی را دریافت  "ارسال به همتا"

 نمایید.

 

 

 

 استعالم گذرنامهسرویس  لطفاً توجه داشته باشید 

)یعنی بازه زمانی محاسبه می گردد .به صورت ماه 

 روزه نمی باشد.( 96مورد نظر 

مرداد ماه وارد کشور شده  در هر روزی ازبرای مثال فردی که     

 است ، فقط تا پایان ماه مهر فرصت انجام فرآیند رجیستری را دارد.

 


