
 مند فرایندهای تجاری مدیریت نظام

 قَاًیي ٍ ساهاًِ ّا
 (تا تاکید تر قاًَى هثارزُ تا قاچاق کاال ٍ ارز)

 
  1395هرداد    



 ساختار هطالة
 مريری بر قًاویه

 مىد فرایىدَای تجاری ريیکردَای مدیریت وظام

 کىترل ي وظارت تسُیل تجارت

 تجارب جُاوی تجارب جُاوی

  مىد فرایىدَای تجاری مدیریت وظامَای  کلیٍ ساماوٍ

 ساماوٍ َای يزارت صىعت، معدن ي تجارت

 يضعیت مًجًد ساماوٍ َای يزارت صىعت، معدن ي تجارت



 (ٍظایف ٍزارت صٌعت، هعدى ٍ تجارت)قَاًیي 
 قاًَى هثارزُ تا قاچاق کاال ٍ ارز

ُگیشیاص• (13هاد1ُتبصشُ)سغحػشضِتابذٍٍسٍداصضٌاساییٍسّگیشیواالبِهٌظَسفٌاٍسیْایًَیيبْش

هاد3ُتبصشُ)بِهٌظَستشخیص،تَصیغٍفشٍشواالّایٍاسداتیضٌاسِواالٍضٌاسِسّگیشیتْیِآییيًاهِاجشائی•

13)

ِبٌذیاػتباسیبشایتجاستداخلیٍخاسجی• (6بٌذتهادُ)ایجادساهاًِیىپاسچِاػتباسسٌجیٍستب

ِداسوشدىولیِاًباسّاٍهشاوضًگْذاسیواالاستفادُاصساهاًًِشمافضاسیبِهٌظَس• ثبتهطخصاتهالهواال،ٍضٌاس

(6بٌذثهادُ)اصایياهاويباّذفضٌاساییواالّایلاچاقًَعٍهیضاىواالّایٍسٍدیٍخشٍجی

ُبشداسیاص• ِساصیًٍظاستبشفشآیٌذتجاستتْیِ،اجشاءٍبْش (6بٌذالفهادُ)ساهاًًِشمافضاسیجاهغیىپاسچ

 ٍ کار هحیط کسة قاًَى تْثَد هستور 

(8هادُ)الىتشًٍیىیساصیفشآیٌذّایتجاستخاسجی•

 



 ها مدل مفهومی ارتباط سامانه

بىدی   اعتبارسىجی ي رتبٍ
 اعتباری

 مجًزَا

 پرتال ارزی

 جامع اوبارَا

جامع 
 گمرکی

 جامع حمل ي وقل

حمل  
 درين شُری

 شىاسٍ رَگیری

سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر 
تجارتفرآیند   

(6بند الف ماده )  

 شىاسٍ کاال

5مادٌ  3ساماوٍ تبصرٌ   



تجارب جْاًی در حَزُ کٌترل ٍ 
 ًظارت

تجارب جْاًی در حَزُ تسْیل 
 تجارت

ساصیفشایٌذّایتجاسیسادُ•
حزفلَاػذغیشضشٍسی•
تؼاهالتالىتشًٍیىی،سشیغٍونّضیٌِ•
 دسگاٍُاحذّایتجاسیاصیهاًجامولیِفؼالیت•

 تسْیل تجارت

 تررسی پیشیٌِ هَضَع

 کٌترل ٍ ًظارت

هٌد  رٍیکردّای هدیریت ًظام
 فرایٌدّای تجاری

وٌتشلهَجَدیواالّاایاساسایٍواالّاای•
ّذفدسوطَس

هحَسپزیشیواالّایسالهتاهىاىبشگطت•
 ًظاستبشتجاستسسویٍلاًًَی•



 تسْیل تجارتتجارب جْاًی 

 اجزای موثر در ارتقاء کارایی تجارت 

تسهیل 
 تجارت

مطالعه موردی 
تسهیل تجارت در 

 کره جنوبیکشور 

وضعیت سایر 
 کشورها

بشاساسگضاسشباًه
دسحالحاضش جْاًی،

دسدًیاااوطااَس73
 ٍاحذ تجاسیباپٌجشُ

سا هختلاف لابلیتْای
 .اًذاًذاصیوشدُساُ



تجارب جْاًی در حَزُ کٌترل ٍ 
 ًظارت

تجارب جْاًی در حَزُ تسْیل 
 تجارت

ساصیفشایٌذّایتجاسیسادُ•
حزفلَاػذغیشضشٍسی•
تؼاهالتالىتشًٍیىی،سشیغٍونّضیٌِ•
 دسگاٍُاحذّایتجاسیاصیهاًجامولیِفؼالیت•

 تسْیل تجارت

 تررسی پیشیٌِ هَضَع

 کٌترل ٍ ًظارت

هٌد  رٍیکردّای هدیریت ًظام
 فرایٌدّای تجاری

وٌتشلهَجَدیواالّاایاساسایٍواالّاای•
ّذفدسوطَس

هحَسپزیشیواالّایسالهتاهىاىبشگطت•
 ًظاستبشتجاستسسویٍلاًًَی•



 کٌترل ٍ ًظارت تر فرایٌدّای تجاریتجارب جْاًی 

 سيستم رهگيري و توزيع متمرکس

:ًوًَِّایسیستنّایوٌتشلٍسّگیشیدسحَصُّایهشتبظبا
واالّایسالهتهحَس•
 (FCTCّایهختلفبیيالوللیهاًٌذهبتٌیبشوٌَاًسیَى)واالّایدخاًی•
هذیشیتهَجَدیرخایشاستشاتژیهدساتحادیِاسٍپا،اهشیىاٍسایشوطَسّا•



 کٌترل ٍ ًظارت تر فرایٌدّای تجاریتجارب جْاًی 

رهگيري و نمونه سيستم 
در  Recallو قواعد   رديابي

 حوزه دارو



 تررسی ٍضعیت فرآیٌدّای تجاری
در کشَر    



 کشوردر سامانههایحوزهتجارت

 سامانه انبارها

 شرکت َایساماوٍ 
 بیمٍ 

 ساماوٍ باوکی ي ارزی

 /ضًابط کاالیی
 مجًزَا

 بازرگان

 ساماوٍ گمرک

 ساماوٍ  اعتبارسىجی 
 بىدی ي رتبٍ

 ساماوٍ کریرَا 
 ي فًرياردرَا

 ساماوٍ حمل

 هاب حمل هاب اقتصادی

 هاب تجاری

 جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت سامانه 

 مالیوبانکی تجاری
انبارشو
 بازرسی

 حمل

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 تجارت داخلی تجارت خارجی

 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

لاًَىهباسصُبالاچااقوااالٍاسص،13هادُ
ضٌاساییٍسّگیشیّشٍاحذوااالاصباذٍ

 ٍسٍدتاسغحػشضِ

لاًَىهباسصُبالاچااقوااالٍاسص،13هادُ
اصتؼشیافوااالدسصبااىهطتااشنایجاد
 صًجیشُ

لاًَىهباسصُبالاچاقواال6ٍبٌذالفهادُ
اسص،ٍصاستصٌؼت،هؼذىٍتجااستهَفاف

ًظاستساصیٍاًذاصیساهاًِیىپاسچِبِساُ
 .تجاستاستبشفشآیٌذ



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت


:اسصلاًَىهباسصُبالاچاقواال6ٍالفهادُبٌذ(1

ُباشداسیاصسااهاًًِاشمافاضاسیجااهغتْیِ ،اجاشاءٍبْاش
ِساصیًٍظاستبشفشآیٌذ تجاستیىپاسچ


:واسبْبَدهستوشهحیظوسبٍلاًَى8هادُ(2

تجااستخااسجیاػاناصٍاسداتٍالىتشًٍیىیوشدىفشآیٌذ
صادساتواالٍخذهاتٍصذٍساسٌادٍهذاسنهشبَطاصلبیل
گَاّیهباذ،،فاشهْاایتجااسی،گاَاّیّاایبْذاضاتٍ
استاًذاسد،اػتباساسٌادی،ثبتسفاسش،پشٍاًِگوشویٍبیوِ

 ًفغًاهِ،بذٍىًیاصبِهشاجؼِحضَسیری


 

 هستٌد قاًًَی



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت



ٍٍاحذبشایباصسگاىدسگاُیىپاسچِایجاد


 ّا کارکردّا ٍ قاتلیت

:تجاستخاسجی
هذیشیتفؼالیتْایتجاسی•
هذیشیتفؼالیتْایحولبیي•

الوللی
استباااطتجاااسباااهااذیشیت•

گوشن
هااذیشیتفؼالیتْااایاسصیٍ•

باًىی
:هذیشیتفؼالیتْایپطتیباى

بیوِبیيالوللی،پشداختداخلی،باصسسی

:تجاستداخلی
هذیشیتحولواال•
واااالهااذیشیتًماال•

(اًتمالهالىیت)
هذیشیتًگْذاسیواال•



:فؼالیتْاایپطاتیباىهذیشیت
بیوِ،پشداخت







 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

 ٍضعیت هَجَد

 فاز تحلیل ٍ طراحی

 سازی پیادُ

 استقرار

60% 

40% 

- 

 زیرساهاًِ
 تجارت داخلی 

60% 

40% 

20% 

 زیرساهاًِ
 خارجیتجارت  

 عولیات پایِ

 عولیات تجاری

 عولیات تاًکی  
 ٍاردات

 عولیات گورکی

 عولیات لجستیک خارجی

 عولیات لجستیک داخلی



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

سامانهشناسه
رهگیری

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

اسصهباسصُبالاچاقواالٍلاًَى13هادُ

 هستٌد قاًًَی

صباىهطتشنٍلابلدسنبشایتوامسیستنّاایایجاد•
تجاسی

تؼشیفهطخصِّایاصلیواالبِصَستاستاًذاسد•

اصضٌاساِوااالدسٌّگاامواالّاٍاستفادُعبمِبٌذی•
هجَصّاصذٍس

 ّا کارکردّا ٍ قاتلیت



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

سامانهشناسه
رهگیری

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

 ّا تا طرح ایراى کد تفاٍت

 جذیذضٌاسِواالسٍیىشد ایشاىوذ لابلیت سدیف

1 
الوللاایٍضااٌاختِبااَدىباایي

 الوللیاستفادُاصوذّایبیي هختصبِایشاىاست وُذضٌاسِواالدسسغحجْاًی

2 
دلتوُذضٌاساِوااالدستواایض

 هیاىواالّایهختلف

دسهَاسدیوِواالتَسظ
هی وذگزاسی ٍاسدوٌٌذُ
ضَدصحتوذّاپااییي

 است

باتَجِبِایٌىاِواذّاتَساظ
ضاًَذٍتَلیذوٌٌذُتؼییيهای

ٍابستِباِباصسگااىًیساتٌذاص
 .دلتباالییبشخَداسّستٌذ

 یىتابِّشواالوُذتخصیصیه 3
تخصیصوذّایهختلف
بشاییهواالبشاسااس
 ٍاسدوٌٌذگاىهتفاٍت

 ساصًذُیىتاتَسظوُذتخصیص

4 
هسااتملبااَدىضٌاسااِواااالاص

 ساختاسعبمِبٌذی
وُذضٌاسِوااالٍابساتِ

 بِعبمِبٌذیاست
وُااذضٌاسااِواااالهسااتملاص

 .بٌذیواالستعبمِ

اسائِوذبشاساسًیاصّایصًجیشُ)واسبشدهحَسیبِوذهحَسیاص:تغییشسٍیىشد
 (تجاسی



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

سامانهشناسه
رهگیری

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال




 ٍضعیت هَجَد

 فاز تحلیل ٍ طراحی

 سازی پیادُ

 استقرار

100% 

90% 

90% 

ًاهِضٌاسِواالدسحالبشسسیآییي
ٍتصَیبدسوویسیَىلَایحدٍلت



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

اسصهباسصُبالاچاقواالٍلاًَى13هادُ

 هستٌد قاًًَی



ضٌاساییّشٍاحذدسّشًمغِاصصًجیشُاهىاى•

(Tracing)سّگیشی-اهىاىاعالعاصهٌطاواال•

(Tracking)پیگیشی-اهىاىاعالعاصهمصذواال•

صًجیشُاهىاىاعالعاصهالهواالدسّشًمغِاص•

 ّا کارکردّا ٍ قاتلیت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 ضٌاسٌاهِواال

 دٍسبیيػىاسیدیجیتال ًامتجاسی

 DSLR-A200K E32 هذل

 سًَی تَلیذوٌٌذُ

 دستگاُ ٍاحذضواسش

 وشُ وطَستَلیذوٌٌذُ

 1/2000 , 3“ سشػتضاتش

 f4.5 – f 6 دیافشاگن

 mah 1500  باتشی

 HS  84362110وذ

 ISIC  3190وذ

 CPC  48322وذ

 ضٌاسِواال

8801121140018 



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 ّا تا طرح شثٌن تفاٍت

 گزاسیجذیذعشحضٌاسِ عشحضبٌن ّالابلیت سدیف

1 
تفاااااٍتسٍیىشدّااااای
سّگیااااااااااااااشی

 دسواالّایهختلف
 یىساىػولهیًوایذ

بِهطخصِ ّاایوااالسٍیىاشدبستِ
 .هتٌاسبپیطٌْادهیگشدد

2 

-اهىاىاستفادُاصهطخصِ
ّااایراتاایواااالجْاات
سّگیشیٍػاذماساتفادُ

 اجباسیاصبشچسب

 ایياهىاىٍجَدًذاسد
ّایّاشوااالاهىااىبستِبِلابلیت
ّایهَجَددسوااالاستفادُاصضٌاسِ
 سافشاّنهیآٍسد

3 

اساتاًذاسدّای اص استفادُ
اجبااااااااااااااااسی

الوللاایدسگشٍّْااایباایي
 واالیهختلف

ایياهىاىتؼشیفًطذُ
 بَد

بسااتِبااِگشٍّْااایواااالییّااذف
الوللایّایبیيهیتَاىاصوٌَاًسیَى
 .هشتبظاستفادًُوَد

 ػذماهىاىجؼلضٌاسِ 4
اهىاىجؼلٍتَلیذ
ضٌاسِتملبیٍجَد

 .داضت

اًاذاصیسیساتنثباتهتوشواضباساُ
ّایسّگیشیٍایجادسیساتنضٌاسِ

 .هؼاهالتیاهىاىجؼلٍجَدًذاسد



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری

 (اداهِ)ّا تا طرح شثٌن  تفاٍت

 گزاسیجذیذعشحضٌاسِ عشحضبٌن لابلیتّا سدیف

5 
اهىاىسّگیشیهٌطاءواالی

 لاچاق

اهىاىسّگیشیهٌطاواالی
 لاچاقٍجَدًذاضت

باایجادصیشسیستنسدگیشیاًتمالهالىیت
ٍالضامًگْذاسیسَابكخشیذٍفشٍشاهىاى

 .سّگیشیهٌطاواالیلاچاقٍجَدداسد

6 
اهىاىًصبضٌاسِسّگیشی
 ایياهىاىٍجَدًذاضت دسهشاحلهختلفتَصیغ

ضَدتادسّشایياهىاىبِباصسگاًاىدادُهی
بٌذیالذامهشحلِبشایباالتشیيسغحبستِ

بِوُذگزاسیًوَدٍُوُذگزاسیواالیداخال
(فشٍضاٌذُبؼاذی)ّاساباِخشیاذاسبستِ

 .ٍاگزاسًوایٌذ

7 
ّایاًگیضضیاستفادُاصهذل

هختلفخشیذاساىدسگشٍّْای
 هختلف

 .ًوایذیىساىػولهی
ُّایواالییهختلفبٌابِهطخصات دسگشٍ

وٌٌذگاى،اصالگَیایجادواالٍاًگیضُهصشف
 .ضَداًگیضُهتفاٍتیاستفادُهی

8 
اهىاىایجاداًحصاسدساسائٍِ

تَلیذ
 بشچسبسّگیشی

 ایياهىاىٍجَدداضت

باتَجِبِایٌىِواالیداسایضٌاسًِیااصی
بِبشچسبًاذاسدٍوااالیفالاذضٌاساِ

تَسظّشفشدیهغابكاساتاًذاسدتَاًذهی
 .تَلیذضَداهىاىایجاداًحصاسٍجَدًذاسد



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری




 ٍضعیت هَجَد

 فاز تحلیل ٍ طراحی

 سازی پیادُ

 استقرار

90% 

80% 

70% 

سّگیاشیدسًاهاِضٌاساِآییي•
حاااالبشسسااایٍتصاااَیبدس

دٍلتوویسیَىلَایح


ًااااَی تااااذٍیيپاااایص•
:ّایسّگیشیبشایدستَسالؼول

سیگاس•
هَبایل•
پَضان•
لَاصمخاًگی•



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

:لاًَىهباسصُبالاچاقواالٍاسص6بٌذثهادُ
ِداسوشدىولیاِاًباسّااٍ استفادُاصساهاًًِشمافضاسیبِهٌظَسضٌاس
هشاوضًگْذاسیواالٍثبتهطخصاتهالهواال،ًَعٍهیاضاىواالّاای

 ٍسٍدیٍخشٍجیاصایياهاويباّذفضٌاساییواالّایلاچاق

 هستٌد قاًًَی

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری



اًباسّاٍهشاوضًگْذاسیواالٍساهاًذّیآًْاضٌاسایی•

بااًباسّا(سیستوی)یىپاسچِساصیٍالىتشًٍیىیساصیاستباط•

اصاًبااسباِ(بیجه)ٍخشٍجواال(لبضاًباس)اسائِاعالػاتٍسٍد•
هالهواال

هذیشیتهَجَدیواالیّذف•

 ّا کارکردّا ٍ قاتلیت



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری




 ٍضعیت هَجَد

 فاز تحلیل ٍ طراحی

 سازی پیادُ

 استقرار

90% 

80% 

80% 

دسحالحاضشبشایولیِاًباسّاای
صیشهجوَػِجْاادوطااٍسصیدس
حَصُرخایشواالّاایاساتشاتژیه

ُپیادُ بْاش ٍ باشداسیساصیضاذُ
.گشدیذُاست

گٌذم•

بشًج•

وٌجالِ•

سٍغيٍ•

•....



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

ایجادسااهاًِ:لاًَىهباسصُبالاچاقواالٍاسص6بٌذتهادُ
ِبٌذیاػتبااسیباشایتجااست یىپاسچِاػتباسسٌجیٍستب

داخلیٍخاسجی

 هستٌد قاًًَی



بشسسیصالحیتفؼالیتدستجاستواالیهذًظش•
 بشسسیستبٍِاػتباسفؼالتجاسیدسصَستًیاص•



 ّا کارکردّا ٍ قاتلیت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری




 ٍضعیت هَجَد

 فاز تحلیل ٍ طراحی

 سازی پیادُ

 استقرار

 ؟

 ؟

 ؟



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

:لاًَىهباسصُبالاچاقواالٍاسص5ٍ6آییيًاهِاجشاییهَاد3هاد1ُتبصشُ
(تشاًضیات)بِهٌظَستطخیصهجَصّایهَسدًیاصبشایٍاسدات،صادساتٍػبَس

ساهاًِهزوَسدسایيهادُآخشیيٍضؼیتضَابظواالییسااصساهاًِهشبَطباِ
صَستسیستویٍبشخظدسیافتٍبِاصایافْاسواالتَسظباصسگاى،هجَصّاای

واالّاایافْااسضاذُساباش(تشاًضیت)هَسدًیاصبشایٍاسدات،صادساتٍػبَس
اساسضٌاسِواالٍبذٍىدخالتػاهلاًساًیتطخیصهیدّذٍدسخَاسات
صذٍسهجَصسابِصَستسیستویٍبشخظبشایسااصهاىّاایهجاَصدٌّاذُ

.اسسالهیًوایذ

 هستٌد قاًًَی



هذیشیتضَابظواالییٍفؼالیتدسحَصُتجاست

اهىاىاستؼالمسیستویضَابظبشایساهاًِّایهشتبظ



 ّا کارکردّا ٍ قاتلیت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری



 هاب تجاری

سامانه یکپارچه سازی و 
 نظارت بر فرآیند تجارت

 سامانههایوزارتصنعت،معدنوتجارتدرحوزهتجارت

سامانهشناسه
کاال

سامانهشناسه
رهگیری




 ٍضعیت هَجَد

 فاز تحلیل ٍ طراحی

 سازی پیادُ

 استقرار

80% 

20% 

0% 



 پایاى


