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 مقدمه
تدوین های مجوزدهنده از سامانه یکپارچه مجوزها سازمانکاربران استفاده  جهت ییبه منظور راهنما این سند

پیشرو از دو بخش تشکیل شده  . سندباشدمیقابل استفاده  مجوزدهندههای شده است و برای کاربران سازمان

های مختلف و بخش دوم راهنمای استفاده از بخش افزاری مناسبنرمایجاد مقدمات است. بخش اول مربوط به 

 باشد.مجوزها میسامانه یکپارچه 
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 افزاری مناسب بخش اول: ایجاد مقدمات نرم

روی سیستم شما نصب یا باالتر  4نسخه  Net framework.تی نرم افزار به منظور ثبت نهایی مجوز  بایس .1

 شده باشد.

حالت از را و آن کرده  دانلود https://ntcms.ir سایتوباز  را نرم افزارچنانچه در محیط اینترنت هستید،  .2

نام کاربری و  شود.باز می 1پنجره شکل" FCT.Permit"با کلیک برروی فایل  دربیاورید. سپس فشرده

 کلمه عبور را وارد کنید.

زار از افافزار استفاده کنید، نرمخواهید از این نرمچنانچه در محیط اینترانت)شبکه داخلی( میتذکر:  -

دانلود خواهد بود. در این حالت از  قابل  http://.212.62.211/FCT1/install/fct.permit.zipمسیر 

 استفاده نمایید.    http://.212.62.211/FCT.Webservice/.permit.asmxآدرس سرویس 

 

 ورود صفحه 1 شکل

  

 توانید وارد سامانه شوید.می "ورود"با کلیک کردن بر روی کلید 
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 راهنمای استفاده از سامانه یکپارچه مجوزهابخش دوم: 

 شود:مینمایان  2مطابق شکل مجوزها یکپارچهصفحه اصلی سامانه با ورود به سامانه، 
 

 

 مجوزها یکپارچه سامانه یاصل صفحه 2 شکل

 های مختلف سامانهبخش -2-5

 قابل انجام است:های زیر ا استفاده از صفحه کاربری فوق، اقدامب

 ارسال مجوز به وزارت صمت 

 ارسال مجوز به گمرک 

 ثبت نهایی مجوز 

 جستجوی کلی مجوز 

 ابطال مجوز 

 تمدید مجوز 

 استعالم مجوز 

 های فوق در ادامه تشریح خواهد شد.نحوه کار با بخش
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 ارسال مجوز به وزارت صمت -2-2

وزارت صنعت، معدن و تجارت شود و پس از ثبت نهایی به سفارش کاال استفاده میجوزهای ورود جهت ثبتم

 دو حالت وجود دارد:ثبت مجوز ورود  برای شود.ارسال می (سازمان توسعه تجارت)

و صدور مجوز با کد/شناسه ملی بازرگان)روش قدیمی(: در این حالت صدور مجوز با استفاده از اطالعات  .1

 گیرد.پروفرمای دریافتی از بازرگان صورت می

فاکتور را (: در این حالت، بازرگان اطالعات پیشروش جدیدفاکتور)صدور مجوز بر اساس اطالعات پیش .2

کند و همان اطالعات از طریق سامانه مجوزها در اختیار سازمان در سامانه جامع تجارت ایران ثبت می

 شود.فاکتور دریافتی صادر میبر مبنای تایید یا رد پیشگیرد. مجوز مجوزدهنده قرار می

 

 )روش قدیم(مجوزهای ورود کاال جهت ثبت سفارش -2-2-5

مجوزهای ورود کاال جهت "گزینه  "ارسال مجوز به وزارت صمت" دور مجوز در صفحه اصلی، از سربرگجهت ص

 (3)مطابق شکل .را انتخاب کنید "ثبت سفارش

 

 

 ارسال مجوز به وزارت صمت 3 شکل
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چنانچه فرد مراجعه سفارش، با توجه به نقش بازرگان در کارتابل ثبتبرای شما باز خواهد شد.  4شکل پنجره 

استفاده کنید و اگر صاحب کاال یک شرکت باشد  "شماره ملی صاحب کاال"کننده شخص حقیقی باشد از گزینه 

  استفاده کنید. "شناسه ملی صاحب کاال"از گزینه 

 

 صفحه ابتدایی ثبت مجوزهای ورود 4 شکل
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 ثبت مجوز ورود با شماره ملیحالت اول: 

نجره شکل پبا کلیک بر روی گزینه جستجو را وارد کنید.  بازرگانشماره ملی کاال فردحقیقی باشد، صاحبچنانچه 

  خواهد شد:باز  5

 

 جستجوی مجوزورود بوسیله شماره ملی 5 شکل

به هنگام تکمیل موارد زیر به نکات زیر  باز خواهد شد. 6شکل پنجره  "دمجوز جدی"با کلیک بر روی گزینه 

 دقت کنید:

 داشته باشید. "اعتبار مهلت"فیلد  مخصوصا فیلدها کردن پر کافی را در دقت 

  حالت وجود دارد سه" مجوز از استفاده محدودیت"در قسمت. 

 سفارش استفاده شود.قرار است از این مجوز برای یک ثبتفقط یک بار: برای حالتی که  .1

تا  سفارشثبت  برای حالتی که قرار است از این مجوز برای چندین به دفعات دلخواه تا تاریخ اعتبار: .2

 .مجوز، استفاده شود تاریخ اعتبار
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تا  سفارشثبت  برای حالتی که قرار است از این مجوز برای چندین به دفعات تا تاریخ اعتبار تا سقف: .3

 در مجوز، استفاده شود. شدهاعالمسقف  تامجوز و  تاریخ اعتبار

  الزامی  فردی که برای دریافت مجوز به سازمان مجوزدهنده مراجعه نموده است، همراه شمارهوارد کردن

 .شودمی پیامک وی به اطالعات یکسری همراه به رهگیری کد مجوز، صدور از پس که زیرا باشد،می

 اصلی فایل ضمن آنکه .شود صفحه این وارد اطالعات شد، آماده مجوز نامه نکهآ دقت شود که پس از 

 بایستی پیوست شود. مجوز

کلیک کنید تا مجوز برای ثبت نهایی به کارتابل مدیر  "ثبت"با تکمیل اطالعات خواسته شده بر روی گزینه  

 ارسال شود.

 

 درج مجوز ورود 6 شکل

 ثبت مجوز ورود با شناسه ملیحالت دوم: 

 باشد.مراحل حالتی که شناسه ملی شرکت در دست باشد همانند حالت اول می
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 روش جدید-)کاالیی(مجوزهای ورود کاال جهت ثبت سفارش -2-2-2

گزینه در صفحه اصلی سامانه  "ارسال مجوز به وزارت صمت" جهت صدور مجوز به روش کاالیی، از سربرگ

 (3)مطابق شکل .را انتخاب کنید ")کاالیی(مجوزهای ورود کاال جهت ثبت سفارش"

فاکتور یا همان شماره پرونده دریافتی از بازرگان را وارد ( کد اطالعات پیش7حال در پنجره بازشده)شکل شماره 

 دهید.را فشار  "جستجو"نموده و دکمه 

 

 صدور مجوز ورود کاال جهت ثبت سفارش به روش کاالیی 7 شکل
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-شباشد. به منظور تایید اولیه پیفاکتور میاین پنجره حاوی اطالعات اصلی، مالی، کاالیی و سایر مشخصات پیش

 مشروط، ردشده، نقص در مدارک فاکتور بر روی ردیف کاالیی مورد نظر کلیک نمایید. سپس وضعیت)تاییدشده،

های ثبت در ردیف، ثبت در و خارج از حدود اختیارات(، تاریخ اعتبار و توضیحات را وارد نمایید و یکی از گزینه

 همه و تایید همه را انتخاب کنید، سپس تایید اولیه نمایید. 

فاکتور را مشخص نماید. این بدین منظور است که چنانچه پس از تایید سازمان کاربر بایستی فیلدهای مهم پیش

اره فاکتور دوب، پیشکند و مورد ویرایش شده جز فیلدهای مهم باشد فاکتور را ویرایشبازرگان پیشمجوزدهنده 

 شود. برای تایید به سازمان مجوزدهنده برگشت داده می

ه بر مشاهده مستندات فرستاده شده توسط بازرگان، پیوست مورد نظر عالو "پیوست"توانید در سربرگ شما می

 خود را الصاق نمایید.

قابل  "هامجوز سایر سازمان"ها مجوزی صادر شده باشد در سربرگ فاکتور توسط سایر سازمانچنانچه به این پیش

 ام نمایید.فاکتور اقدنسبت به تمدید پیش "تمدید"توانید در قسمت مشاهده است. همچنین می

یری کلیک نماید. در این روش کدرهگ "ثبت نهایی"تواند بر روی کاربری که دسترسی ثبت نهایی داشته باشد می

 شود.شود و پاسخ مجوز خواسته شده با تایید نهایی به سامانه جامع تجارت فرستاده میرقمی صادر نمی 14

 

 ارسال مجوز به گمرک -2-9

(. به منظور ثبت 1صادرات و ترانزیت بایستی از این بخش استفاده کنید)شکل، ترخیص هایمجوز ثبته منظور ب

 توان به سه روش عمل کرد:می مجوز ترخیص

 مجوزهای ترخیص از گمرک دارای شماره کوتاژ -

 ثبت سفارشمجوزهای ترخیص از گمرک دارای  -

 ترخیص از گمرک بدون ثبت سفارش مجوزهای -

 پردازیم:یص با هر یک سه روش فوق میکه در ادامه به نحوه صدور مجوز ترخ
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 ارسال مجوز به گمرک  1 شکل

 مجوز ترخیص با شماره کوتاژ ثبت -2-9-5

بت ث"گزینه در صفحه اصلی سامانه  "ارسال مجوز به گمرک" جهت صدور مجوزترخیص با شماره کوتاژ، از سربرگ

 باز خواهد شد: 1شکل ای مطابق پنجره .انتخاب کنیدرا  "مجوز ترخیص با شماره کوتاژ

 

 صیترخ مجوز صدور یبرا کوتاژ شماره یجستجو 1 شکل
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ی اشماره کوتاژ مدنظر را وارد کنید، سال موردنظر را انتخاب کنید و بر روی گزینه جستجو کلیک کنید. پنجره

 باز خواهد شد. 1شکل  همانند

هنوز به سامانه مجوزها نرسیده باشد. ممکن است به دلیل تاخیر در دریافت اطالعات از سامانه گمرک، اطالعات 

صبح انجام شده باشد، تاظهر بایستی ساعاتی از زمان اظهار در گمرک صبرکنید.)به عنوان مثال چنانچه اظهار 

 (.بایستی صبر شود

 شود:نمایش داده می 10چنانچه شماره کوتاژ وارد شده ترخیص شده باشد پیغام شکل 

 

 هشدار ترخیص کاال 10 شکل

 11توانید تاریخ ترخیص و گمرک ترخیصی را مطابق شکل کلیک کنید. می ”OK“چنانچه بر روی دکمه 

 مشاهده کنید.

 

 اطالعات کوتاژ ترخیص شده 11 شکل

اطالعات سایر  10ر روی فلش مشخص شده در شکل با کلیک ببا توجه به اینکه شماره کوتاز یکتا نیست، 

  . توان مشاهده نمودکوتاژهای موجود را هم می
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فروشنده، فع، نسفارش نظیر کشور ذیتوانید اطالعات کلی از ثبتمی "سفارشاطالعات ثبت"با کلیک بر روی زبانه 

 کل کاالهایی که "کاالهای نیازمند مجوز"سفارش، نام بازرگان و غیره، قابل مشاهده است. در قسمت تاریخ ثبت

، "مجوزهای ترخیص سایر سازمانها"شود. همچنین در قسمت در این اظهار بایستی مجوز بگیرند نمایش داده می

 ها قابل مشاهده است.سازمانمجوزهای اعطائی به این کوتاژ توسط سازمان شما و سایر

 

 

 کوتاژ ییکاال و یاصل اطالعات 12 شکل
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 13شکل کلیک نمائید. که پنجره  "مجوز جدید"بر روی گزینه  فوق درصورت صحت اطالعات مندرج در صفحه

 خواهد شد: باز

 

 کوتاژ کی یبرا صیترخ مجوز درج 13 شکل

 

روز تنظیم شده  10دار بایستی پر شوند. همچنین مهلت اعتبار مجوز به صورت پیشفرض بر روی فیلدهای ستاره

ا )که ب"کاالی مجوز"همچنین با کلیک بر روی سربرگ  توانید تغییر دهید.است، درصورت لزوم این عدد را می
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مقدار کاالی مورد نظر سازمان مجوزدهنده را به تعداد و واحد  (کادر قرمزرنگ در عکس فوق مشخص شده است

 و سپس گزینه ثبت را بزنید. مشخص کنید، 14شماره همانند شکل شمارش دلخواه 

 باشد.، در هر سه روش، اجباری میبه منظور ارسال کد رهگیری درخواست کننده مجوزوارد کردن شماره همراه 

 

 

 مجوز یکاالها ریمقاد درج 14 شکل

  

 ،دیگر نیازی به بارگذاری اسکن مجوز صادرشدهشود این روش فیلدهای اطالعاتی برای گمرک فرستاده می درچون 

 باشد.نمی
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 :و حذف مجوز نحوه ویرایش

ر دهای مربوط اند با کلیک بر روی گزینهامکان ویرایش و حذف مجوز برای مجوزهایی که هنوز ثبت نهایی نشده

 باشد.مهیا می 15شکل 

 امکان مشاهده فایل مجوز و الصاق پیوست:

، مشاهده نمود. 15موجود در شکل  "مشاهده فایل مجوز"توان از قسمت اف مجوز داده شده را میدینسخه پی

 .این کار را انجام داد "پیوستها"توان با کلیک بر روی گزینه چنانچه نیاز به الصاق پیوست باشد می

 

 

 صدور مجوز ترخیص با شماره کوتاژ15 شکل

 جوز ترخیص دارای ثبت سفارشمثبت  -2-9-2

با این تفاوت که به هنگام کلیک  ،باشدمی "صدور مجوز ترخیص با شماره کوتاژ"شبیه روش ثبت مجوز مراحل 

 شود:باز می ،16، شکل پنجره زیر "مجوز جدید"بر روی دکمه 
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کلید فارسی باشد، با تایپ اولین حرف نام گمرک، گمرک انتخاب نام گمرک، در صورتیکه زبان صفحه به هنگام

یک کل "ثبت"بر روی گزینه  نامه مجوزنمودن و پیوست  با تکمیل اطالعات خواسته شدهشود. مربوطه آورده می

 کنید تا مجوز برای ثبت نهایی به کارتابل مدیر ارسال شود.

 

 درج مجوز برای ثبت سفارش 16 شکل

 

 مجوز ترخیص بدون ثبت سفارشثبت  -2-9-9

 ثبت کرد. که عبارتند از: با کدملی یا شناسه ملی صاحب کاال توان مجوز ترخیص را حالت وجود دارد که میدو 

 گویند.کاال همراه مسافر بوده است که اصطالحا کاالی مسافرتی می .1
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 است.به گمرک نیازی به ثبت سفارش نداشتهکاالی رسیده  .2

 آمده است. "مجوز ورود ثبت"، 2-2در قسمت  ثبت مجوز با کدملی یا شناسه ملیشرح 

 مجوز صادرات ثبت-2-9-4

 ثبت"، 2-2شود. شرح این حالت در قسمت در این روش مجوز با کدملی یا شناسه ملی صاحب کاال صادر می

با این تفاوت که در صادرات یک گمرک اظهارکننده و یک گمرک خروجی وجود دارد  آمده است. "مجوز ورود

که ممکن است متفاوت باشند به عنوان مثال یک کاال در گمرک شهریار اظهار شود و از گمرک بازرگان خارج 

را مشاهده نمایید. 17شکل شماره  شود.

 

 صادرات مجوز درج 17 شکل
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 ثبت مجوز ترانزیت -2-9-1

وارد شود پس از کلیک بر روی گزینه جستجو  ونقلشرکت حملشناسه ملی  یستیااین روش برای ثبت مجوز ب در

یل چگونگی تکم. شودای باز میپنجره "مجوز جدید"شود که با کلیک بر روی گزینه نام شرکت نمایش داده می

است با این تفاوت که برای مجوز ترانزیت گمرک ورودی و آمده  "ثبت مجوز ورود"، 2-2در قسمت  این پنجره

 شکل زیر را مشاهده نمایید. گمرک خروجی وجود دارد که بایستی مشخص شود.

 

 درج مجوز ترانزیت 11 شکل

 صدور مجوز به اموال تملیکی -2-4
 

 کلیک کرده و گزینه "مجوزها"به منظور صدور مجوز برای اموال تملیکی در صفحه اصلی سامانه بر روی سربرگ 

 را انتخاب کنید. "مجوز به اموال تملیکی"

اموال تملیکی برای دریافت مجوزهای خود ابتدا درخواست خود را به سامانه مجوزها ارسال می نماید و سامانه  

 12رقمی تحویل می نماید. کارمند اموال تملیکی پس از دریافت کد  12رخواست یک کد داین مجوزها به ازای 

شماره "رقمی  12کد  نمودنوارد  بانماید. می رائهرقمی به سازمان مجوزدهنده مراجعه و درخواست خود را ا
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به کادر صدور  اطالعات مربوط یو بایستخواهد شد.  باز 11شکلپنجره سازمان مجوزهنده توسط کاربر "درخواست

به منزله  شود رای این قسمت دیگر ثبت نهایی نخواهیم داشت و چنانچه گزینه ثبت زدهب مجوز را تکمیل نماید.

  ثبت نهایی خواهد بود.

 

 صدور مجوز برای سازمان اموال تملیکی 11 شکل
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 ثبت نهایی مجوز -2-1

 "ثبت نهایی مجوز" سربرگ( بر روی 2مجوزها)شکل  سامانه یکپارچهه منظور ثبت نهایی مجوز در صفحه اصلی ب

 باز شود. 20کلیک کنید تا شکل 

 

 ثبت نهایی مجوز20 شکل

 

با کلیک بر روی گزینه مجوز موردنظر را انتخاب کنید.  ،بر روی گزینه جستجوبا انتخاب نوع مجوز و کلیک 

توانید از محتویات مجوز ثبت شده مطلع شوید. در صورت تایید محتویات مجوز می "مشاهده متن/تصویر مجوز"

جام این . با انامضای خود را انتخاب کرده و بر روی گزینه ثبت نهایی کلیک کنید "نشانی امضاکننده"از قسمت 

شده این پنجره همان رمز پین کد درخواست باز خواهد شد. 21صورت عدم وجود مشکل پنجره شکل در  رویه،

 باشد.توکن شما می
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 درخواست پین کد 21 شکل

چنانچه پیغام زیر نمایش داده شود مجوز با موفقیت ثبت نهایی شده است و پیامک حاوی کدرهگیری به بازرگان 

 .خواهد شدارسال 

 

 پیغام ثبت موفقیت آمیز مجوز 22 شکل

 ابطال مجوز -2-6

 :دیکنبه این روش عمل  بایستیمجوز صادرشده رای ابطال ب

د مجوز صادرشده را یتوانمی باشدیا استفاده نشده  ، مشاهدهجستجو گمرکتوسط  صادر شدهاگر مجوز  .1

 یکپارچهدر صفحه اصلی سامانه  "جستجوی کلی مجوز" سربرگبا کلیک بر روی  د.یابطال کن

 شود. مراحل زیر را انجام دهید:باز می 23شکل  پنجره ،(2مجوزها)شکل

  ( 23فعال کردن استفاده از فیلتر ترکیبی)مشخص شده در شکل 
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 انتخاب فیلد کدرهگیری 

 وارد کردن کدرهگیری 

 جستجو 

  (23)مشخص شده در شکل "جستجو/استفادهسابقه "مشاهده قسمت 

وانید تو می در قسمت پایین پنجره فعال است "ابطال مجوز"ای انجام نشده بود گزینه حال اگر جستجو یا مشاهده

 :دو حالت وجود داردو اگر فردی مجوز را دیده باشد  مجوز را ابطال کنید

ای را به پشتیبانی سامانه ثبتارش نامه ،اگر مجوز داده شده از نوع ورود باشد: بایستی سازمان مجوزدهنده .1

و  بطالاثبتارش در سامانه  باشد سفارش استفاده نشدهدرصورتی که کد رهگیری برای ثبتارسال کند تا 

 داده شود. مجوزدهنده اجازه ابطال به سازمان

 جستجو،ز را وکه مج همربوطاجرایی ای از گمرک بایستی نامهترخیص باشد:  عاز نو شدهاگر مجوز داده  .2

 خطاب به گمرک ایران فرستادهمبنی بر عدم استفاده از مجوزصادره  مشاهده و یا استفاده نموده است،

 شود تا اجازه ابطال توسط گمرک ایران به سازمان مجوزدهنده داده شود.

ا تواند مجوز مربوطه رشود و سازمان مجوزدهنده می، کلید ابطال مجوز روشن می2و  1بعد از انجام بند  .3

 نماید. ابطال

 جوز صادرشده ابطال و مجوز جدید صادر شود.به منظور اصالح مجوز، ابتدا بایستی م

 

 مجوز ابطال 23 شکل
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 تمدید مجوز -2-7

 مجوزها یکپارچهدر صفحه اصلی سامانه  "جستجوی کلی مجوز" سربرگرای تمدید مجوز با کلیک بر روی ب

 شود. باز می 24شکل  پنجره (2)شکل

 

 جستجوی مجوز جهت تمدید24 شکل

 مراحل زیر را انجام دهید: 

 ( فوق)مشخص شده در شکل  فعال کردن استفاده از فیلتر ترکیبی 

 انتخاب فیلد کدرهگیری 

 وارد کردن کدرهگیری 

 فیلتر 

  (فوق)مشخص شده در شکل "جستجو/استفادهسابقه "مشاهده قسمت 

 

 شود:ای همانند شکل زیر باز میپنجره بر روی تمدیدمجوز کلیک نمایید. برای تمدید مجوز
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 تمدید مجوز 25 شکل

اده از بسته به محدودیت استفالبته توانید تاریخ اعتبار جدید و فایل پیوست را وارد کنید. در پنجره باز شده می

امکان تمدید وجود در حاالت زیر ( تکمیل شده است؛ این قسمت در صفحه ثبت مجوز زیرمجوز )مطابق شکل 

 دارد:ن

 

 محدودیت استفاده از مجوز26 شکل

 بدین دلیل که وجود ندارد مجوز تمدید امکانو در گمرک استفاده شده باشد:  باشد مصرف یکبار مجوز .1

 است. شده استفاده گمرک در مجوز این

و سقف مجوز به اتمام رسیده باشد؛ امکان  باشد "سقف تا اعتبار تاریخ تا دلخواه دفعات به"نوع از مجوز .2

 تمدید مجوز وجود ندارد.

 در حالت زیر بنا به قبول شرایط امکان پذیر است:

 عدم از اطمینان ولی استفاده نشده است؛ برایباشد و در گمرک مشاهده شده  مصرف یکبار مجوز 

چنانچه از عدم استفاده در  نمایید، استعالم مجوز کننده مشاهده گمرک از توانیدمی مجوز از استفاده

 مجوز را تمدید نمایید. "ادامه"توانید با فشردن کلید می گمرک مطمئن هستید


