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مقدمه
ساامانه جامع تجارت بر اساا

بساته سایاساتی جداد با اشات ار ااصاا ا صاادرات ثام ار ثبت پروانه های

صاادرات راالی به کشاررهای غیر ا عراق و افغانساتار در با

مانی  1397/01/22تا  1397/05/16را فراهم

کرد اسات که متقایایار واجد ااراای می ترانبد با مراجعه ساامانه جامع تجارت نسابت به اپهار پروانه های
صاادراتی مککرر اددا نماابد در اان فااا راهبماث مرااا ثبت پروانه های صاادراتی جهت ارساا به ساا مار
ترسعه تجارت ترییح داد اد است

ثبت پروانه های صادراتی
صااادرکببداار می ترانبد با مراجعه به ب

عملیات ار ی >> مدارات ار ااصااا صااادرات >> دراا ثبت

صادرات راالی>> صادرات راالی به ساار کشررها ث پروانه های صادراتی خرد را اپهار نماابد

در اان صافهه سراب پروانه های اپهاراد خرد را مشاهد می کبید در صررت تمااا به دراافت فااا اکسا
ا اان جدو بر روی ازابه «خروجی اکسا» کلیک کبید
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در صررت تمااا به اپهار پروانه صادراتی جدادث ال است بر روی ازابه «اپهار پروانه های صادراتی» کلیک
نمائید در اان صررت به صفهه ار مبتقا خراهید اد :

در اان صفهه با درج اطالعات پروانه صادراتی و انت اب ازابه «استعال پروانه»ث استعال پروانه ها انجا اد
و یارابی مرر ااد به صاررت سایساتمی کبتر می اارند در صاررت مرفقیت در اساتعال پروانه های وارد
ااد ث اطالعات نر ها در جدو مرجرد در همین صافههث نماا

داد می اارند در صاررت تمااا می ترانید

برای هر اک ا پروانه هاث تریایهات مد نررتار را با کلیک بر روی ازابه «تریایهات» درج نمائید در نهاات
جهت ثبت اطالعات پروانه ها ال است بر روی ازابه «ثبت و تما » کلیک کبید
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پس ا تائید پیغا پاهر اد ث پروانه های استعال اد اما در «لیست پروانه های اپهاراد جهت ارسا به
سا مار ترسعه تجارت» درار می ایرند
در صاررتی که تمااا به اک پروانه خرد ا اان لیسات داراد می ترانید بر روی ازابه «اک » کلیک نمائید
در اان صاررت ویاعیت پروانه در جدو به االت «اک ااد » تغییر می کبد (ثبت مجدد پروانه های اک
اد بالمانع است )
بخش «درگاه ثبت پروانه های صاادراتی (به ساایر کشاورها)» در ساامانه اام تاارت به صاورت
موقت طراحی شاده اسات و پس از پایان مهلت اعالم شاده  ،غیرفعال می گردد و اطالعات پروانه
های مواود در «لیسات پروانه های اظهارشاده» که در وضاعیت «منتظر ارساال به ساازمان توساعه
تااارت» قرار دارناد اهات اعالم نظرباه کمیتاه اقادام ارزی ارسااال می شااونادا پس از تن ،نتیااه
بررسی در ستون «وضعیت» به کاربران نمایش داده خواهد شدا
نکته  : 1کلیه صاادرکببداانی که در ساامانه جامع تجارتث نق
میترانبد با نق

با راار اقیقی اا با راار اقردی را ندارند

پااه اقیقی اا پااه اقردی به دراا ثبت پروانه های صادراتی دسترسی پیدا کببد

نکته  : 2پروانه هاای در اان دسامت دابا ثبت هساتبد که تاراا ار اابی نر ها در با
1397 /05/16بااد و کشرر طر معامله نر ها کشررهای عراق اا افغانستار نبااد
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مانی 1397/01/22تا

