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 به نام خدا

 مقدمه

 

 بیه منظیور   هیای میرتبط بیا یکیدیگر را    ای از سیامانه خیود مجووعیه   تکیالی  در راسیتای اجیرای    مرکز توسعه تجارت الکترونیکیی 

 . دنوواندازی راهری بسترسازی تسهیل تجا

 

 

 

 

 ست که در ذیل به معرفی آن پرداخته شده است.ا ها، سامانه شناسه کاالیکی از این سامانه

 سامانه جامع تجارت )سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت(

 تجارت فرامرزی تجارت داخلی

 سامانه جامع انبارها سامانه شناسه کاال سامانه رهگیری
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 «سامانه شناسه کاال»

 

 معرفی سامانه 1.1

  :است شده تعری  این صورت به ارز، و کاال قاچاق با مبارزه قانون 9 ماده ذ بند طبق کاال شناسه

 در و احصیا   کیاال  قلی   هیر  میاهوی  مشخصیات  و کاالسیت  بنیدی طبقیه  جیامع  نظیام  یی   بیر  مبتنیی  کیه  رقویی  چند ای شناسه

 .گرددمی درج یا نصب کاال روی بر آن نظایر یا و( بارکد)رمزینه صورت به و شود می ثبت سامانه ی 

 

تجییارت رسییوی در زنجیییره  مییورد مبادلییهی گییاه داده جییامعی از مشخصییات کاالهییا، پایدر سییامانه شناسییه کییاال  بییر اییین اسییا 

اییین سییامانه بییا  و قابییل در  از ماهیییت کاالهییا امکییان پیی یر گییردد.ایجییاد زبییان مشییتر  امکییان  تییا گییرددتشییکیل میییکشییور 

اختصییاش شناسییه یگانییه بییرای هییر کییاال، اطنعییات مییاهوی آن را بییه عنییوان شناسیینامه مییرتبط بییا اییین شناسییه را دریافییت      

 کند.  می

 تلفنییی و اسییا  اسییتعنم اینترنتییی، موبییایلی بییربلیییت را دارد کییه  اییین قا و اسییت cid.ntsw.irسییامانه  اییین نشییانی اینترنییی

 نواید.ت کد و اطنعات کاال را اعنم اصنل
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 فاهدا 1.1

رسییوی  معاملییه مییورد یهییاکاال از کییاال اطنعییات سییازییکسییان و آوری جوییع ،شناسییه کییاال سییامانه انییدازیراه کیینن هییدف

 اسییت کییه بییه منظییوربییرای هییر کییاال حیید ای واسییامانه، شناسییه خروجییی اییینکشییور بییه صییورت یکپارچییه و اسییتاندارد اسییت. 

کیار   بیه  تجیاری کشیور  هیای  سیامانه  ، در راسیتای دریافیت و اسیتعنم اطنعیات موردنییاز     شناسایی کاال در طیو  زنجییره تیامین   

 رود.می

 

 مهوترین اهداف آن عبارتند از: به این ترتیب 

 های تجاریم سامانهایجاد زبان مشتر  و قابل در  از کاال برای توا 

o تسهیل در شناسایی کاالها 

o تعری  شناسنامه یکسان برای کاالهای هوسان 

 های متداو  تجاری در این بندیوری در زنجیره تامین با ایجاد تناظر میان طبقهارتقای میزان هواهنگی و بهره

 سامانه

 های تجاری از طریق مطابقت کاال با شناسنامه موجود در سامانه جلوگیری از اظهار خنف واقع در فرآیند 

 ها مرتبط با کاال و کو  به تهیه آمار دقیقشفاف سازی داده 

 

 

 شناسه کاال سامانه هایقابلیت 1.1

 در سامانه اطنعات توصیفی کاالهاشناسنامه  ذخیره 

 صدور یا ثبت( شناسه منحصر به فرد هر شناسنامه تخصیص( 

 رسانی اطنعات شناسنامه کاال بدون از دست رفتن یکپارچگی ارتباط آن با شناسهامکان به روز 

 سامانه مجوزهاتجارت جامعهای دیگر از جوله سامانه شناسه رهگیری، سامانه ارتباط با سامانه ،   

 استعنم 

o هاتوی شناسه برای دیگر سامانهسیس استعنم 

o برای شناسنامه هر کاالالوللی ارائه شده استعنم اصیل بودن شناسه بین 

  هاهای موجود در سامانه بر اسا  شناسهشناسنامهجستجوی 
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 با سایر سامانه های کشورآن  ضرورت سامانه شناسه کاال و ارتباط 1.1

ها با به گونه ای که از این پس، ارتباط سیستوی سامانه، های تجاری کشور ارتباط تنگاتنگی داردبا سایر سامانهسامانه شناسه کاال 

ند به کشناسه رهگیری صادر می ،سامانه های اینداده سامانه شناسه رهگیری بر اسا  گردد.براسا  شناسه کاال انجام مییکدیگر 

وانی مانه رهگیری این اطنعات فراخ، در ساشناسه کاال از سامانه شناسهدریافت یا ثبت شناسنامه و  پس از تکویلکه برای  این صورت

 دهسامانه متصل شسامانه دیگری است که باید به این  ،. سامانه جامع امور گورکیشودصادر میو بر اسا  آن شناسه رهگیری شده 

اده از به استفسامانه دیگر که ملزم  و اطنعات ترخیص کاال از گور  را با شناسه و شناسنامه کاال مرتبط کند. سامانه انبارها و هر

 نیاز به برقراری ارتباط و استعنم سیستوی از سامانه شناسه کاال دارند. ،شناسه کاال در فرایند خود هستند

 

o  بازرگان و یا تولیدکننده در سامانه جامع تجارت بر اسا  شناسه کاالی وارد/تولید شده :  تجارت جامع سامانهارتباط با

 دهد.میهای مرتبط خود را انجام فعالیت

o  شناسه رهگیری ، شناسه ای مبتنی بر شناسه کاالست، بر این اسا  سامانه رهگیری برای : رهگیری کاال سامانهارتباط با

 نواید.تخصیص شناسه رهگیری به هر کاالی واحد، اطنعات شناسه کاال را دریافت می

o  العات ق تبادل اطیاز طر کاالشناسهاز صحت و اطمینان کاال  صیترخ یندهایانجام فرآ به منظور ی:کمرگسامانه جامع امور ارتباط با

 .کاال بایکدیگر در ارتباط باشند جامع امور گورکیکاال و سامانه  شناسهباید سامانه  شناسه مذکور یافت گواهیو در

o  از طریق سامانه  بایست شناسه کاالی حول شده ذکر گردد و صحت اطنعات بارنامهدر اسناد حول می: حمل سامانهارتباط با

 شود.کاال بررسی می

o  در طو  زنجیره تامین،  ترخیص کاالها در انبارها و مراکز نگهداری: به منظور انبارها و مراکز نگهداری کاال سامانهارتباط با

 کاال و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کاال بایکدیگر در ارتباط باشند.  شناسهباید سامانه 

 
 

 :شناسه کاال سامانهقوانین مرتبط با  1.1

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 11 ماده

 و تشیخیص  شیود میی  کشیور  وارد قیانونی  تشیریفات  انجیام  بیا  کیه  خیارجی  کاالهیای  رهگییری  و شناسیایی  منظیور  به 

غیراسییتاندارد،  و غیربهداشییتی تقلبییی، جعلییی، کییاالی قبیییل از الزم مجوزهییای فاقیید یییا قاچییاق کاالهییای از آنهییا

شیواره   و هیا گیواهی  ثبیت  رهگییری،  شناسیه  کیاال،  شناسیه  دریافیت  هیای گیواهی  ارائیه  به منوط تجاری کاالی ترخیص
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 فروشیی  خیرده  بیازار  سیط   در وارداتیی  کاالهیای  فیرو   و توزییع  حیا   هیر  در. اسیت  گویر   توسیط  فوق هایشناسه

 .شوندمی محسوب قاچاق م کور کاالهای اینصورت غیر در و است شناسه دو این نصب منوط به

 و رهگیری شناسایی برای مرتبط، تخصصی دستگاههای هوکاری با است مکل  تجارت و معدن صنعت، وزارت -9 تبصیره 

 و چند بعدی، ایجاد یا دو رمزینه جوله از نوین هایفناوری از گیریبهره با ایسییامانه عرضییه، سییط  تا ورود بدو از کاال

 «.نواید فراه  مزبور سامانه از را مرتبط دستگاههای گیریبهره امکان

 

 ایران: اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 101ماده 

 توزییع  فرآینید  سیازی شیفاف  و توزییع  شیبکه  وریبهیره  ارتقیا   رقابیت،  سیط   افیزایش  بیازار،  مناسب تنظی  منظور به» 

 تواند:می دولت خدمات، و کاال

 ایجیاد  منظیور  بیه ( کید  اییران ) اییران  خیدمات  و کیاال  شناسیه  خیدمات  و بنیدی طبقیه  ملیی  نظیام  توسعه به نسبت - ج

 کننییدگانعرضییه کلییه  و نوییوده اقیدام  خییدمات و کاالهییا بیه  مربییوط اطنعیات  تبییاد  بییرای یکپارچیه  و منسییج  نظیام 

 بییه موظیی  را ربیط ذی اجرائییی دسییتگاههای و( کید ) شناسییه اییین کیردن  روزآمیید و اخیی  بیه  مکلیی  را خییدمات و کیاال 

 «نواید. آن از استفاده

 

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 6و  1ماده  1آیین نامه بند  11و  11ماده 

 اطنعیات  تبیاد   در هیا سیامانه  بیین  سیسیتوی  ارتبیاط  بیرای  مشیتر   زبیان  و هویاهنگی  ایجیاد  منظیور  به -99 ماده»

 ملییی سییازمان ایییران، اسیینمی جوهیوری  گوییر  هوکییاری بییا اسییت موظی   تجییارت و معییدن صیینعت، وزارت کیاالیی، 

 نامیه، آییین  ایین  ابین   تیاری   از میاه  6 میدت  ظیرف  دهنیده،  مجیوز  هیای دسیتگاه  سیایر  و دارو و غ ا سازمان استاندارد،

  .نواید برداریبهره و اجرا تهیه، را قانون 93 ماده موضوع کاال شناسه سامانه

 شناسییه صییدور و درخواسییت فرآینییدهای کییه گییردد اجییرا و طراحییی ایگونییهبییه باییید کییاال شناسییه سییامانه -92 مییاده

 فییراه  نامییهآیییین اییین موضییوع هییایسییامانه بییرای را کییاال شناسییه سیسییتوی اسییتعنم امکییان و برگرفتییه در را کییاال

 «.نواید


