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ابتدا برای انجام مراحل ثبت حامل ابتدا به آدرس  www.epl.irica.irمراجعه نمایید.
کاربرانی که از صاحب کاالی خود در سامانه  www.epl.irica.irوکالت کارمندی داشته باشند ویا
اظهار کننده سریال مورد نظر باشند جهت ثبت حامل از مسیر زیر اقدام نمایند :
پس از ورود به سامانه  www.epl.irica.irاز منوی کاربری گزینه ورود اطالعات کامیون ها را انتخاب
نمایید.

مطابق تصویر در کادر اول شماره سریال پروانه با با فرمت ((سریال  -کد گمرک اظهاری )) را وارد
نمایید.
کادر دوم را بدون تغییر گذاشته و گزینه اضافه کردن را کلیک کنید.

در کادر سوم لیست مقصد های کاال وجود دارد که صاحب کاال به آن ها جهت انجام فرایند تخلیه کاال
وکالت داده است وجود دارد (جهت کسب اطالعات بیشتر راهنمای انتخاب مقصد را مطالعه فرمایید)
در صورتی که قصد تخلیه در انبارهای شهری را دارید با توجه به محل تخلیه محموله ی حامل  ،مقصد
مورد نظر را انتخاب و گزینه اضافه کردن را انتخاب کنید .
و در صورتی که محموله شما در انبار شهری تخلیه نمی شود  ،کادر سوم را بدون تغییر گذاشته و گزینه
اضافه کردن را کلیک کنید.

پس از انجام مراحل باال صفحه مورد نظر جهت ورود اطالعات کامیون برای شما نمایش داده می شود.
تمام اطالعات خواسته شده را تکمیل کنید.موارد ستاره دار الزامیست.

در انتها از گزینه ثبت جهت تکمیل فرایند ورود اطالعات حامل استفاده نمایید.
پس از ثبت شدن اطالعات در پایین صفحه شماره ای تحت عنوان سفر به شما نمایش داده میشود  ،و به
این معنی است که اطالعات حامل ثبت و آماده ورود به محوطه گمرکی می باشد.

نکات قابل توجه :
* -برای کلیه حامل هایی که دارای پالک ملی نمی باشند(مثل کامیون های کشورهای همسایه ) کافی است تائیدیه قسمت
"آیا شماره ایران است؟" را بردارید و توجه کنید توزین و انجام تشریفات مربوط به این حامل ها با شماره سفر امکان
پذیر است در نتیجه بعد تکمیل اطالعات و انتخاب دکمه "ثبت" حتما "شماره سفر" مربوطه را یاداشت کنید.
* -در صورتی که حامل قصد بارگیری محموله کانتینری ندارد ،تائیدیه قسمت "آیا کانتینر دارد؟ " را بردارید.
* -در صورتی که بعد از انتخاب دکمه ثبت با پیغام " این حامل سفر قبلی را به پایان نرسانده است" مواجه شدید به این
معنی است که این حامل در مراجعه قبلی خود به گمرک تشریفات گمرکی مربوط به خود را به صورت صحیح طی نکرده
است .در نتیجه باید به گمرک مراجعه کند.
جهت دریافت آخرین اخبار و همچنین فایل های آموزشی به کانال تلگرامی پنجره واحد به آدرس :
 https://telegram.me/csw_channelبپیوندید.

