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 جامع امور گمرکی ) واردات(نحوه دسترسی به سامانه 

 

یا  Mozilla Firefoxبرای استفاده از سامانه هوشمند بهتر است آخرین نسخه 

Chrome  Google در را روی کامپیوتر خود نصب کنید. آدرس دسترسی به سامانه

 بصورت ذیل می باشد:گمرکات اجرایی 

xxx.xxx.xxx.81:1818/Customs 

 می گردد.  مشخصسه قسمت اول آدرس فوق با توجه به آدرس محلی گمرک مربوطه 

 

 
 ”Login“ صفحه -8شکل 



  85  |) واردات( یبه سامانه جامع امور گمرک ینحوه دسترس

 

 دیدبان سامانه برای کنترل عملکرد کاربران در آدرس ذیل قابل دسترسی است:همچنین 

xxx.xxx.xxx.81:1818/Swich/Monitor

 

 ”نگیتوریمان“ صفحه -2شکل 
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 سطوح دسترسیاختیارات کارمندان و تعیین 

 

 تعریف کارمند

کاربری می تواند اقدام به تعریف کارمند نماید که خود حداقل دارای سطح دسترسی 

SuperAdmin  باشد. در ابتدا با مراجعه به آدرسURL  زیر وارد محیط مربوطه خواهید

 شد: 

xxx.xxx.xxx.81:1818/Customs/Superuser 

 
 ”Superuser“ صفحه -3شکل                    

در این سربرگ مشخصات کارمند مورد نظر را وارد نمائید. باید توجه نمود که یکی از 

کد ملی کارمند را  ود.وسط سامانه صحت آن کنترل می شاطالعات فردی کد ملی است که ت

فرد  ربر اگر مشخصاتبه عنوان نام کاربری فرد وارد کنید در پایان با کلیک بر روی تعریف کا

 را مشاهده می نمائید. "اضافه شد…کاربر "به درستی وارد شده باشد پیغام 

پس از مراحل فوق با ورود مجدد به سامانه توسط کدملی و رمز عبور تعیین شده، 

نمایش داده خواهد شد و یا می توانید از قسمت سمت   "مدیریت مشخصات کاربری"صفحه 

 نام کاربر کلیک نموده و قسمت پروفایل من را انتخاب نمایید. چپ باالی صفحه بر روی 
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 ”پروفایل من“صفحه  -9شکل  

 

در این صفحه، نام گمرک محل خدمت کارمند را انتخاب کنید )دقت شود که نام ها بر اساس 

اسامی صحیح گمرکات قرار دارند و باید نام درست انتخاب شود( و سپس کلید تائید را فشار 

دهید از شما در مورد اطمینان از انتخاب صحیح محل خدمت سوال خواهد شد، در صورتی 

ه درستی انجام داده اید آن را تائید کنید. سپس بخش مربوط به عملکرد که انتخاب خود را ب

مجموعه تمام "کاربر را نیز تعیین کنید. در گمرکاتی که دارای بخش نیستند بایستی گزینه 

ارج ر روی خروج از سامانه خانتخاب گردد و کلید تائید را کلیک کنید. در پایان با کلیک ب "ها

 شوید.

برای تعیین اختیارات کاربر با سطح دسترسی مشخص به سامانه وارد شوید و در قسمت 

جستجو با جستجوی نام کارمند آن را انتخاب نمائید. در صفحه مدیریت کاربران در قسمت 

نام کارمندان، نام کارمند را انتخاب نمائید. در این لیست نام کلیه کارمندانی که تعریف نموده 

گردد. در قسمت سمت چپ اختیاری که به کاربر می خواهیم تخصیص دهیم  اید مشاهده می

یار این اخت "اضافه کردن اختیارات جدید"را انتخاب می نمائیم. حال با کلیک بر روی کلید

ن ذکر می شود. شایابه فرد تخصیص می یابد و نام کاربر به افراد دارای اختیار در لیست اضافه 

  بر روی نام کارمند می توان اختیارات آن کارمند را مشاهده کرد. است که با تامل
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 ”مدیریت کاربران“صفحه  -5شکل 
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 اظهار از راه دور -1

 .قابل انجام می باشد صرفاً از طریق سایت گمرک ایران اظهار از راه دور

 دور اظهاری الکترونیک -8-8

دم ع ،می گرددیا کندی فعالیت در گمرک  از مشکالت اظهارکنندگان که باعث توقف و

عدم اطالع همچنین تسلیم به موقع اظهارنامه و  ،دسترسی به موقع به گمرکات اجرایی 

سیستمی اظهارکننده یا صاحب کاال از رویه های طی شده ، وضعیت اظهارنامه و پروانه گمرکی 

 و ... می باشد.

به منظور تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سرعت و سهولت در امر ورود و خروج کاال ، 

با ایجاد امکان دور اظهاری توسط اظهارکنندگان از طریق خطوط  مور گمرکیاجامع سامانه 

 ، اهداف فوق را برآورده ساخته است.و در اختیار قرار دادن کارتابل مربوط به شخصاینترنت 

 می شود.توضیح داده اه اندازی این سیستم در ادامه استفاده و ر از این رو ، نحوه

جهت اطالع بیشتر می توانید از کتاب آموزشی دور اظهاری واردات استفاده همچنین 

 نمایید.
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 امضای دیجیتال: -8-8-8

 

به جهت کنترل و احراز هویت اولیه ، افراد می بایست تأیید گردیده و دسترسی و آموزش  

 استفاده از سامانه را دریافت نمایند.الزم جهت 

خود را  رمز عبور ودر این قسمت ابتدا اظهار کننده به گمرک مراجعه ، نام کاربری 

دریافت می نماید. بر این اساس به اظهارکنندگان امضای دیجیتال تخصیص یافته تا فرد بتواند 

 با استفاده از آن از سامانه دور اظهاری استفاده نماید.

به افراد مربوطه در می توان از طریق سامانه مرکزی نسبت به اطالع رسانی  همچنین

 اقدام نمود. خصوص دریافت نام کاربری و رمز عبور

 
 ارسال دعوت نامه توسط سیستم - 9شکل 
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 ورود به سامانه : -8-8-2

 د.آدرس زیر وارد سامانه می شوکاربر )اظهارکننده( با استفاده از وب سایت اینترنتی گمرک به 

https://epl.irica.gov.ir 

 
 صفحه اصلی دور اظهاری -5شکل 

. نمایدمی   به سامانه ، اظهارکننده از منوهای مختلف که در اختیار دارد استفاده پس از ورود 

 استفاده به شرح ذیل می باشد:اهم قسمت های مورد 

 + خوداظهاری

 + گزارش محموله های خروجی

 + گزارش وضعیت هر پروانه وارداتی

 + گزارش وضعیت 

 + راهنما

 + بررسی خروجی خودروها

... + 

 

 

 

 

 

 

https://epl.irica.gov.ir/
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 ثبت پیش اظهار -8-8-3

نسبت به تکمیل فرم  "خوداظهاری جدید"در این قسمت ، اظهار کننده با مراجعه به منوی 

SAD .اظهارنامه اقدام می نماید 

 

 فراخوانی اطالعات ثبت سفارش: -

جهت واردات ، ورود شماره پیگیری ثبت سفارش الزامی بوده و با ورود آن ، اطالعات مربوط 

 به ثبت سفارش فراخوانی و در اظهارنامه وارد می شود.

 شود. در صورت مغایرت اطالعات ، می بایست ابتدا اطالعات ثبت سفارش را اصالح

 
 اتصال به ثبت سفارش در دور اظهاری واردات -9شکل 
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 مانیفست و قبض انبار الکترونیک -

با وارد نمودن شماره ، در گمرکاتی که مجهز به مانیفست و قبض انبار الکترونیک هستند

ضافه اطالعات پیش اظهار ا، اطالعات مربوطه بطور اتوماتیک به قبض انبار الکترونیک پیگیری

 و متصل می گردد.

 
 فراخوانی اطالعات قبض انبار الکترونیک -7شکل 

 

 

 

 

 ثبت اطالعات در فرم اظهارنامه -
به سامانه و تکمیل فرم  بر اساس دستورالعمل های مربوطه ، اظهار کننده اقدام به ورود

می نماید. همچنین می بایست اسناد خود را در اسکن و فایل های مربوطه را در  اظهارنامه

 سامانه وارد نماید.

 می باشد. (SAD)این اظهارنامه بر اساس فرم سند واحد اداری 
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 SADفرم دور اظهاری  -1شکل 
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 ثبت نهایی و دریافت شماره عطف و پیگیری -8-8-9

 

از اتمام ورود اطالعات ، سامانه شماره پیگیری ویژه ای را صادر می نماید که کاربر می پس 

 نماید. یجهت پیگیری های بعدی آن را نگهدار بایست

همچنین پس از ارسال اطالعات به گمرک اجرایی مربوطه ، شماره عطف نیز نمایش داده شده 

 نماید.و کاربر می تواند فرم اظهارنامه مربوطه را چاپ 

همچنین سامانه این قابلیت را داراست در گمرکاتی که سیستم آسیکودا را در اختیار دارند 

 جهت یکپارچگی اطالعات، اقدام به درج مستقیم داده ها در این سیستم نماید.

 نکته : چاپ فرم اظهارنامه از طریق گمرکات اجرایی نیز قابل دریافت می باشد.

 
 ذخیره اطالعات و دریافت شماره پیگیری -3شکل 
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 از طریق شبکه بانکیالکترونیک پرداخت  -8-8-5

 

یکی از موارد مهم احراز هویت می باشد که می توان آن ها را به شیوه سنتی و فعلی انجام داد 

با توجه به تحقیقات و یا اینکه از شیوه های جدید و هوشمند استفاده نمود. بر این اساس 

پرداخت ، همچنین دیگر نهادهای حوزه اقتصادصورت گرفته توسط این پژوهشکده و 

الکترونیک از طریق کارت های مربوط به خود فرد اظهارکننده از موارد مهم و به نوعی احراز 

 الکترونیک می باشد که در بسیاری از کشورها مورد استناد قرار می گیرد.

ز ابتدای مسیر و همزمان با تکمیل اظهارنامه، از جمله مواردی است که همچنین پرداخت ا

 باعث شفافیت بیشتر و اطمینان بیشتر به اطالعات ثبت شده می گردد.

اس تواند بر استکمیل و تأیید اطالعات مربوطه میبنابر توضیحات فوق، اظهارکننده پس از 

 الکترونیک نماید. محاسبات صورت گرفته توسط سامانه، اقدام به پرداخت

 
 پرداخت الکترونیک در دور اظهاری -88شکل 
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 تکمیل پرداخت بر اساس اصالحات صورت گرفته -

در صورت اصالح اطالعات توسط کارشناسان گمرکی و اصالح میزان مبلغ عوارض گمرکی و 

های الکترونیکی مانند پیامک و دیگر مبالغ مانند جریمه و ... ، این موضوع از طریق سیستم

ایمیل، به اطالع اظهارکننده و صاحب کاال خواهد رسید. بنابر این اظهارکننده می تواند مجدد 

 به سامانه مراجعه و نسبت به تکمیل پرداخت اقدام نماید.

 در صورت عدم پرداخت، سامانه از صدور پروانه و خروج کاال جلوگیری بعمل خواهد آورد.
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 7ماده بدهی کنترل  -2

 

می گیرد.  انجام 7بصورت سیستمی و اتصال مستقیم به سامانه ماده  7ماده بدهی کنترل 

سالن ارزیابی با استعالم از دور اظهاری و بدین صورت که سامانه در مراحل مشخص شده 

بدهی از  را بررسی و در صورت وجود، میزان بدهی و محدودیت های گمرکی  7سیستم ماده 

 ادامه فعالیت جلوگیری بعمل می آید.

گمرک تشخیص داده شده  7بطور مثال در شکل زیر در قسمت صدور مجوز بارگیری ، ماده 

 و از ادامه مسیر  خروج کاال جلوگیری بعمل می آید.

 

 7علت بدهی ماده ه جلوگیری از فعالیت ب -88شکل 
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 جدید سرویس ارزیابی واردات ساختار -3

 

و بیشتر  شدهحذف و کارشناس ارزش جدید سرویس ارزیابی ، کارشناس احراز  ساختاردر 

نه بصورت اتوماتیک انجام می شود. همچنین کارشناس مسیر نیز فعالیت احراز توسط ساما

  وجود نخواهد داشت.

 
 توجه :

مرحله اظهارنامه پس از تأیید توسط این چرخه یک زنجیره بهم پیوسته بوده و در هر 

کاربر به مرحله بعد ارسال می گردد. بطور مثال تا زمانیکه ارزیاب تأییدیه و نظر خود را وارد 

 سامانه ننماید ، امکان تأیید توسط کارشناس وجود نخواهد داشت.
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 کارشناسی و ارزیابی واحدهای کاریتعریف و ایجاد  -4

 
، انتخاب کارشناس و ارزیاب یک اظهارنامه توسط سامانه ی در ساختار جدید سرویس ارزیاب

 صورت می پذیرد.

ص مشخ  (واحدهای کاری)بر این اساس، ابتدا به تعداد کارشناسان سرویس واردات، گیت هایی 

نیز تعداد ارزیابان  ئو .. ( و همچنین به ازا 7، کارشناس  8می نماییم. ) بطور مثال کارشناس 

 خص می نماییم.گیت های ارزیابی مش

 بر اساس دستورالعمل های مربوطه ، کارشناسان را به گیت ها تخصیص داد.سپس می بایست 

در ساختار جدید سرویس ارزیابی اظهارنامه ها در هر مرحله به جای تخصیص به افراد ، به 

گیت ها تخصیص داده شده و فرد تخصیص داده شده به گیت می تواند اظهارنامه های مربوطه 

 بررسی و تأیید نماید. را

جهت بررسی بیشتر این موضوع به کتاب آموزش سطح مدیریت سامانه جامع امور گمرکی 

 مراجعه نمایید.
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 نقش های سرویس ارزیابی واردات -5

 

بررسی های احراز هویت بصورت سیستمی و در دوراظهاری صورت گرفته و سامانه بطور 

احراز را انجام می دهد و در صورت مشاهده اختالف از اتوماتیک وکالت نامه ها و بررسی های 

 انجام دور اظهاری جلوگیری بعمل می آورد.

بنابر این در سامانه جدید ، احراز هویت وظایف جدیدی دارد. از این رو بر اساس چینش جدید 

 مسئول احراز باقی خواهد ماند. سالن واردات ، کارشناس دایره احراز حذف و صرفاً 

کارشناس ارزش نیز از چرخه مربوطه حذف شده و این وظایف بر عهده کارشناس همچنین 

خواهند بود. از این رو کارشناسان احراز و ارزش با نظر مدیریت گمرک اجرایی می توانند به 

 عنوان کارشناس سالن واردات مشغول به فعالیت شوند.

 

 احراز مسئول -5-8

 

مسئول احراز پس  ده می نماید.هدریافتی را مشا ریاست احراز در کارتابل خود ، اظهارنامه های

اقدام به فراخوانی شماره سریال صادر شده  "مسئول احراز سالن" یاز ورود به سامانه از منو

تابل خود بر روی آن کلیک می نماید تا سامانه به صورت شکل رتوسط سامانه نموده یا در کا

 زیر اطالعات را نمایش دهد.
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 سالنصفحه فراخوانی اطالعات توسط مسئول احراز  -82شکل 

 

احراز عالوه بر بررسی اطالعات و اسکن های پیوست اظهارنامه ، جهت مرحله بعد  مسئول 

ناس احراز مربوطه را می نماید. در این حالت سیستم بطور اتوماتیک ، کارشاقدام به تأیید 

  .می دهد نمایشواحد کاری را انتخاب و 

 

 

 تعیین کارشناس بصورت اتوماتیک -83شکل 
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بر اساس قانون امور گمرکی ، پس از تخصیص گیت کارشناسی ، اظهارنامه کوتاژ شده :  8 نکته

محسوب می گردد و صاحب کاال یا اظهارکننده امکان ویرایش اظهارنامه مربوطه را نخواهند 

 داشت.

مربوط به اظهارنامه نموده و امکان  این مرحله سامانه اقدام به قفل نمودن اطالعات: در  2نکته 

اظهار مجدد را نمی دهد. همچنین در صورت لزوم اصالح اطالعات بر عهده کارشناس مربوطه 

 می باشد.
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 تعیین مسیرکارشناس  -5-2

امانه توسط س یافتهکارشناس پس از ورود به سامانه ، در کارتابل خود اسناد مربوطه اختصاص 

اقدام به جستجوی شماره  "تعیین مسیرکارشناس "و یا با ورود به منوی  را مشاهده می نماید

 (زیر)شکل  سریال می نماید.

 

 

 "کارشناس احراز سالن" صفحه  -89شکل 

همچنین اسناد پس از باز نمودن هر کدام از اسناد ، کارشناس نسبت به بررسی اطالعات و 

و این کار می تواند با استفاده از لینک مشاهده پرونده دیجیتال  اسکن شده اقدام می نماید

 .انجام شود

همچنین در صورت نیاز مجوز های الزم را نیز مشاهده می نماید. در این مرحله ، سامانه 

به کارشناس مربوطه نمایش می دهد.  هشدارهای الزم را مبنی بر دریافت مجوزهای مختلف

در این قسمت نیز لینک ارتباطی با سامانه مجوز ها نیز قرار داده شده است که کاربر می تواند 

 از آن استفاده نماید.

اقدام می نماید ، در این مرحله ، سامانه آن کارشناس پس از مشاهده اطالعات ، نسبت به تأیید 

 می نماید.اقدام  شماره کوتاژ و مسیر اظهارنامه ش بطور اتوماتیک نسبت به نمای
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 تعیین مسیر ، ارزیاب و شماره کوتاژ توسط سامانه هوشمند -85شکل 

 

: در صورت وجود سیستم آسیکودا و به جهت نگهداری از اطالعات یکپارچه، سامانه نکته 

مسیر مربوطه را نمایش داده و در خود  کوتاژ و  ،تأیید توسط کارشناسهوشمند ، پس از 

 ذخیره می نماید.

 

 

 

 

 

 

 انتخاب ارزیاب در مسیر قرمز -5-3

در مسیر قرمز ، بعد از تأیید توسط کارشناس ، سامانه بطور اتوماتیک واحد کاری مربوط به 

 .ارزیابی را مشخص و نمایش می دهد
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 نکته :

ای ه ناحیهن قابلیت در سامانه وجود دارد تا در ایهستند ،  ناحیه بندی در گمرکاتی که دارای 

 مختلف و ارزیابان متفاوت را پشتیبانی نماید.

 

 

 تغییر مسیر -5-9
 

یر و با پر نمودن فرم تغی ننمودهکارشناس اظهارنامه را تأیید در صورت نیاز به تغییر مسیر ، 

تواند اظهارنامه را می  مسیر ، اظهارنامه را به رئیس سرویس ارجاع می دهد. ریاست سرویس 

 از مسیر سبز به زرد یا از مسیر زرد به قرمز تغییر دهد.

الزم به ذکر است پس از تغییر مسیر اظهارنامه به کارتابل کارشناس بازگشته و کارشناس 

 موظف به تأیید آن می باشد.
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 ارزیابی  -6

 

جهت ارزیابی ارسال  پس از تعیین مسیر ، اظهارنامه هایی که در مسیر قرمز قرار گرفته اند ،

یا پس از ورود  می گردند. بدین صورت ارزیاب در کارتابل خود اطالعات مربوطه را مشاهده و

 .نسبت به بررسی آنها اقدام می نمایدو ورود شماره سریال ،  " ارزیابی سالن "به منوی 

عات و هده اطالنکته : فقط ارزیابانی که اظهارنامه به آنها تخصیص داده شده باشد توانایی مشا

 تأیید های مربوطه را خواهند داشت.
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 ارزیابی به روش سنتی -9-8

 

، اطالعات توسط سامانه بطور اتوماتیک ورت عدم امکان ارزیابی غیر حضوریدر این روش در ص

به کارتابل ارزیاب مربوطه ارسال می گردد. اظهارکننده پس از مرحله کارشناس احراز ، به 

 نموده و سپس اقدام به ارزیابی فیزیکی می شود.ارزیاب مراجعه 

پس از این مرحله ، ارزیاب به سامانه مراجعه نموده ، ضمن مشاهده اطالعات و همچنین اسناد 

 مربوطه اقدام به تأیید آن و ارسال به مرحله بعد می نماید.

 همچنین ارزیاب می بایست در سامانه نظریه و مشاهدات خود را نیز وارد نماید.

برای این منظور در زمان فراخوانی اطالعات ، نظریه خود را مانند شکل وارد نموده و دکمه 

 اضافه کردن نظر را وارد می نماید تا نظریه به نام وی ثبت گردد.

 

 ارزیابی غیر حضوری -9-2

سامانه هوشمند این توانایی را دارد در گمرکاتی که انبارهای آنها بصورت الکترونیک به سامانه 

بوده و همچنین امکان ارزیابی غیابی را دارا باشند ، این موضوع را بصورت سیستمی مجهز 

 اجرا نماید.

را به کارتابل اسناد مربوطه  و سامانه هوشمند اطالعات، در این روش ، پس از احراز هویت 

 ارزیاب ارسال می نماید.

به کاالیی که نیاز به ارزیابی ارزیاب پس از مراجعه به سامانه ، در کارتابل خود اطالعات مربوط 

رند ، تعداد و ... بِ ، طالعات شامل : اطالعات کامل کاالفیزیکی را دارد مشاهده می نماید. این ا

می نماید. در این مرحله     بوده و همچنین نام انبار و محل دقیق قرارگیری آنها را مشاهده 
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جهت کنترل های بیشتر به ارزیاب  می توان اطالعات مربوط به صاحب کاال و اظهارکننده را

 داد. نمایش

ارزیاب پس از مشاهده فیزیکی کاال ، اظهارنامه را به مرحله بعدی ارسال نموده و همچنین 

 هرنویسی مربوطه را در سامانه وارد می نماید.ظ  

 

 ثبت ارزیابی توسط ارزیاب اظهارنامه  -89شکل 

فراخوانی اطالعات ، نظر خود را مانند شکل وارد نموده و دکمه اضافه  برای ثبت نظر در زمان

 کردن نظر را وارد می نماید تا نظر به نام وی ثبت گردد.
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 ارسال نمونه کاال به استاندارد جهت تعیین ماهیت -9-2-8

 

در صورت وجود سامانه هوشمند استاندارد و همچنین ارتباط آن با گمرک و در صورت عدم 

ا استفاده می تواند بتشخیص نمونه کاال با اظهار یا نیاز به تعیین ماهیت تخصصی کاال، ارزیاب 

 اطالعات نمونه مربوطه را به استاندارد ارسال "ارسال نمونه جهت تعیین ماهیت"از گزینه 

 نماید.

سامانه بطور اتوماتیک اطالعات مربوطه را به استاندارد ارسال و پس از انجام رویه داخلی اداره 

 استاندارد ، نتیجه مربوطه دریافت و به اطالع ارزیاب و دیگر قسمت های گمرکی خواهد رسید.
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 سالن واردات نهاییکارشناس  -7

 

پس از تعیین کارشناس مسیر توسط سامانه هوشمند ، کارشناس می تواند با استفاده از کارتابل 

 اقدام به بررسی اظهارنامه و اسناد مربوطه نماید. "سالننهایی کارشناس "خود و یا منوی 

در این قسمت ، پس از فراخوانی اظهارنامه ، سامانه بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین 

نوان مثال کد تعرفه( مشخص می نماید که آیا اظهارنامه نیاز به مجوز استاندارد دارد شده )بع

 یا خیر .

در این قسمت در صورت دریافت سیستمی مجوز های مربوطه ، کارشناس می تواند مجوزها 

 را رویت و نسبت به تأیید اظهارنامه اقدام نماید.

تخصیص جریمه های مربوطه را دارا  همچنین کارشناس امکان اصالح اظهارنامه و همچنین

 می باشد.

 

 در سامانه هوشمند سالنصفحه کارشناس  -87شکل 
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 دریافت اتوماتیک مجوزها -7-8

استاندارد و اتصال آن به سامانه هوشمند گمرک ، تبادل اطالعات در صورت وجود سامانه 

طالعات ، ا جامع امور گمرکیسیستمی و اتوماتیک بین این دو سامانه صورت می گیرد و سامانه 

مورد نیاز استاندارد و سایر دستگاههای مجوز دهنده را ارسال و مجوز های آنها را بصورت 

 سیستمی دریافت می نماید.

می تواند با مشاهده این اطالعات و تأیید های آنها نسبت به بررسی و ارسال به  کارشناس

 مرحله بعد اقدام نماید.

نکته: در صورت وجود ارتباط سیستمی ، اجازه ارسال به مرحله بعد تا زمان دریافت مجوز 

 الکترونیک داده نخواهد شد.
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 اصالح اظهارنامه توسط کارشناس -8

 

هارنامه ، کارشناس می تواند از منوی کارشناس تعیین مسیر یا کارشناس جهت اصالح اظ

 ن واردات اقدام به اصالح اظهارنامه نماید.لنهایی سا

 شکل زیر ظاهر می گردد.ا انتخاب اظهارنامه و باز شدن آن ب

 

 صفحه فراخوانی اظهارنامه در قسمت کارشناسی -81شکل 

  




