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به نام خدا      

 مقدمه

 

 بیه منظیور   دیگر راهیای میرتبط بیا یکی    ای از سیامانه خیود مجموعیه   تکیالی  در راسیتای اجیرای    مرکز توسعه تجارت الکترونیکیی 

 اندازی نمود .ری راهبسترسازی تسهیل تجا

 

 

 

 

 است که در ذیل به معرفی آن پرداخته شده است.جامع تجارت ها، سامانه یکی 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 جامع تجارت »

 

 معرفی و اهداف سامانه 1.1

 

واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت  درگاهسامانه جامع تجارت )سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت( با هدف ایجاد یک 

مدت کلیدی، توسعه سامانه جامع . به طور کلی اهداف بلندخارجی و فعاالن اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است

 تجارت الکترونیک به شرح زیر می باشد.

 جرائی در انجام امور  تجارت و های ابخشی به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاهمهندسی مجدد فرآیندهای تجاری بین

 سازی فرآیندهاساده

 کارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنهاسازی اسناد تجاری و ارائه راهاستانداردسازی و هماهنگ 

 ربطهای اجرایی ذیایجاد هماهنگی الزم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه 

 عتماد، شفاف و مبتنی بر استانداردهای باز به منظور تسهیل جریان تبادل اطالعات ارائه یک پلتفورم الکترونیکی امن، قابل ا

 های دولتی در حوزه تجارت.و یکپارچه سازی خدمات دستگاه
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 های جدید تجاری و توزیع برابر این فرصت ها در سطح جامعه در ارائه یک زیرساخت و بستر مناسب برای توسعه فرصت

 الم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور.راستای توسعه فضای رقابت س

  ایجاد شفافیت اطالعاتی در فرآیندهای تجاری 

 ربط در امر تجارتهای ذیحذف مراجعات فیزیکی بازرگانان به دستگاه 

 

الزم اطالعییات  تلفیین و اینترنییت، موبایییل ارتباطییاتی بییر بسییتربییر اسییا   بییوده و ntsw.ir.www سییامانه اییین نشییانی اینترنییی

 گیرد:گذارد. سامانه جامع تجارت، دو حوزه تجارت فرامرزی و درون مرزی را در بر میختیار میدر ارا 

 های فرعی آن به شکل زیر است.ها و سامانهو زیرسامانه معماری ارتباط سامانه

 

 «سامانه حوزه  تجارت فرامرزی» 1.1

 

  شود.میکاال را شامل صادرات، واردات و ترانزیت  ،حوزه تجارت فرامرزی 

 ند.زیر هست به صورتپنج خوشه عملیات اصلی  واردات مورد هدف قرار گرفته است که شامل فرآینداین سامانه، فاز اول در 

 

 

اخذ مجوزهای ورود  •

ثبت سفارش•
عملیات تجاری

اعالم منشا ارز•

عملیات ارزی•
عملیات ارزی

اظهار کاال•

ترخیص کاال•
عملیات گمرکی 

حمل بین المللی کاال• یعملیات لجستیگ بین الملل

حمل داخلی کاال• عملیات لجستیک داخلی
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های مرتبط با امور بانکی و پیگیری و جلوگیری از نیاز مجدد به ورود اطالعات کلیه فعالیت مشیییاهده،با اسیییتفاده از این سیییامانه، 

 ای، حمل و نقل، اخذ مجوزها و امور گمرکی امکان پذیر می باشد.  بیمه

 

ساله دنبال خواهند  5 با اسیتناد به اسیناد باالدستی و سند چشم انداز تجارت الکترونیکی، اهداف بلندمدت کلیدی که در طی دوره  

 از: شد، عبارت خواهند بود

 های اجرائی در انجام امور  تجارت و هماهنگی میان دستگاهبخشی به منظور ایجاد مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری بین

 سازی فرآیندهاساده

 کارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنهاسازی اسناد تجاری و ارائه راهاستانداردسازی و هماهنگ 

 ربطهای اجرایی ذیایجاد هماهنگی الزم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه 

 رم الکترونیکی امن، قابل اعتماد، شیییفاف و مبتنی بر اسیییتانداردهای باز به منظور تسیییهیل جریان تبادل  ارائه یک پلتفو

 های دولتی در حوزه تجارت.اطالعات و یکپارچه سازی خدمات دستگاه

  های جدید تجاری و توزیع برابر این فرصت ها در سطح جامعه در ارائه یک زیرسیاخت و بستر مناسب برای توسعه فرصت

 راستای توسعه فضای رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور.

  ایجاد شفافیت اطالعاتی در فرآیندهای تجاری 

 ربط در امر تجارتهای ذیحذف مراجعات فیزیکی بازرگانان به دستگاه 

 

 «داخلی تجارتسامانه » 1.1

 

حوزه های اصیییلی حمل، انبارخ، خرید و فروخ و انتقال  این حوزه در برگیرنیده کلیه تعامالت بازرگانان در طول زنجیره تامین در 

محل ورود کاال به و امکان ثبت و اسیییتعالم اطالعات اطالعاتی از جمله،  مالکیت در حوزه کاالی هدف تا سیییطح تعیین می باشییید

 قال )مالکیت( کاال در طولقل )جابجایی( و انتو مسیر ن مالک کاال، محل قرارگیری کاال در هر نقطه از زنجیره تامین، زنجیره تجاری

 را فراهم می کند. زنجیره تامین تا سطح تعری  شده
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 :از عبارتند سامانه این بارز هایویژگی

 تسهیل الکترونیکی فرآیندها و یکپارچه سازی و ساده سازی فعالیتهای تجارت داخلی 

 کشور سطح در یکپارچه صورت به داخلی تجارت فرآیند بر کنترل و نظارت امکان ایجاد 

 داخلی حوزه در کاغذ بدون تجارت ترویج و زیرساخت ایجاد 

 تجاری خدمات سازی یکپارچه و اطالعات تبادل جریان تسهیل منظور به الکترونیکی رمپلتف یک ارائه 

 تامین زنجیره در شفافیت افزایش 

 استاندارد مطابق داخلی تجارت داده الکترونیکی تبادل امکان ایجاد  

 داخلی تجارت سطح در پایه های داده سازی یکسان و سازی استاندارد  

 عرضه سطح تا ورود بدو از ارز و کاال یکیالکترون یابیرد و یریرهگ کپارچهی ساختار جادیا 

 

 های سامانه در حوزه تجارت داخلی را به می توان به حوزه های زیر تقسیم بندی نمود. بر این اسا  فعالیت

 در این بخش عملیات زیر قابل انجام می باشد.:  انتقال مالکیت کاال 

 اخذ مجوزهای فعالیت در صورت نیاز 

 )ثبت اطالعات کاالی فروخ رفته )به همراه شناسه رهگیری پیوست 

 )ثبت اطالعات کاالی خریداری شده )به همراه شناسه رهگیری پیوست 

  والد و فرزندی میان کدها(مدیریت شناسه های رهگیری )شامل تفکیک، تجزیه، ترکیب و ایجاد رابط 

 )مدیریت شناسه کاال )دریافت شناسه کاال و تکمیل شناسنامه کاال و استفاده از شناسه در تعامالت تجاری 

 

  در این بخش عملیات زیر قابل انجام می باشد.حمل کاال انبارخ و : 

 ثبت درخواست حمل 

 سه رهگیری پیوست(دریافت اطالعات بارنامه و رسید کاال در مقصد )به همراه شنا 

 )دریافت اطالعات قبض انبار )به همراه شناسه رهگیری پیوست 

 

 در این بخش عملیات زیر قابل انجام می باشد.پرداخت و عملیات مالی : 

 ... پرداخت هزینه حمل، انبار، مجوزها و 

 کاال و دریافت بیمه نامه درخواست بیمه 
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ین شییده را در کاالهای هدف ارخ، خرید و فروخ کاالهای داخل کشییور تا سییطح تعیاین سییامانه کلیه اطالعات مربوط به حمل، انب

 و اطالعات دقیقی را از سامانه استعالم کرد. مهمترین این اطالعات عبارتند از: نمایدثبت می
 

 محل ورود کاال به زنجیره تجاری 

 محل قرارگیری کاال در هر نقطه از زنجیره تامین 

 مالک کاال 

  جابجایی( و انتقال )مالکیت( کاال در طول زنجیره تامین تا سطح تعری  شدهمسیر نقل( 

 

 های کلیدی در سامانه جامع تجارتفعالیت 1.1

 پنج خوشه عملیات اصلی عملیات واردات مربوط به تجارت فرامرزی به شرح زیر هستند.

 د.عملیات تجاری: در این بخش اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارخ امکان پذیر می باش 

 .عملیات ارزی: در این بخش انجام عملیات ارزی و اعالم منشا ارز امکان پذیر می باشد 

 .عملیات گمرکی: در این بخش انجام عملیات مربوط به اظهار کاال و ترخیص کاال امکان پذیر می باشد 

 ذیر می باشد.عملیات لجستیگ بین الملل: در این بخش انجام امور مربوط به حمل بین المللی کاال امکان پ 

 .عملیات لجستیک داخلی: در این بخش انجام امور مربوط به حمل داخلی کاال امکان پذیر می باشد 

 قوانین مرتبط با سامانه جامع تجارت 1.1

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  6ماده 

شناسیایی و مبیارزه باکیاالی    میذکور )سیامانه    سیازی اطالعیات مربیوط بیه سیامانه     هیا و یکپارچیه  به منظور تجمیع داده 

 :های بروز قاچاق کاال و ارز( و به منظور کاهش زمینه5( ماده)3قاچاق( در تبصره)

وزارت صیینعت، معییدن و تجییارت موظیی  اسییت بییا همکییاری سییتاد و گمییرا جمهییوری اسییالمی ایییران و سییایر   -الیی 

سیازی و نظیارت بیر    افیزاری جیامع یکپارچیه   نیرم بیرداری از سیامانه   هیای ذییربط اقیدام بیه تهییه، اجیرار و بهیره       دستگاه

 .فرآیند تجارت نماید
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بیرداری از ایین سیامانه بیه ارائیه      های مرتبط با تجیارت خیارجی کشیور، موظفنید بیا اجیرار و بهیره       کلیه دستگاه -تبصره

 .و تبادل اطالعات از طریق آن اقدام نمایند

 

 قاچاق کاال و ارزقانون مبارزه با  6و  1آیین نامه اجرایی مواد  1ماده 

های بروز قاچاق، وزارت نامه و کاهش زمینه( این آیین2سیییازی اطالعات مرتبط با سیییامانه موضیییو  ماده )به منظور یکپارچه

را به « سامانه جامع تجارت»( مذکور، 2های موضیو  ماده ) صینعت، معدن و تجارت موظ  اسیت با همکاری سیتاد و دسیتگاه    

برداری قرار دهد که متضییمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صییدور، و مورد بهره ای تهیه و اجرا نمودهگونه

های تجاری اعم از واردات، صیییادرات و عبور )ترانزیت( را تمیدیید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انوا  رویه  

های مرتبط از جمله سییامانه پنجره گذاری اطالعات موجود در سییامانهدربرگرفته و یکپارچه نماید. این سییامانه باید با اشییتراا

برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان قادر باشد واحد، سیامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره 

ه و از ورود چند باره اطالعات یکسان و تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پیگیری نمود

 .تکراری جلوگیری گردد

 

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 8ماده 

های امور اقتصیادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاقها و سایر  وزارت صینعت، معدن و تجارت موظ  اسیت با همکاری وزارتخانه  

شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کاال و  االجرارربط، ظرف شش ماه پس از الزمدستگاههای ذی

های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، خدمات و صیدور اسناد و مدارا مربوط از قبیل گواهی مبد،، فرمهای تجاری، گواهی 

 ت الکترونیکی درآورد.نفع را به صورنامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذیثبت سفارخ، پروانه گمرکی و بیمه


