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 وزارت صنعت، معدن و تجارت �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 
تكميل شناسه كاال، شناسايي زنجيره و رهگيري كاال در زنجيره تامين و توزيع براي كاالهاي 

 دار اولويت
 ماه 2

 ماه  5 تكميل شناسه كاال براي ساير كاالها 2

 ماه 2 در كشور يانباردار يندهايفرا يسازنهيمنظور به به ينظام انباردار ياستانداردها و ابالغ بيتصو 3

4 

و  و ويژهمناطق آزاد  ي،گمرك يكاال رندهيگليقبض انبار در مراجع تحو يكتايپوشش شناسه 

 دار رهگيري) كشور (در خصوص انبارهاي داخلي با اولويت قبوض كاالهاي اولويت داخلانبارهاي 

 گمرك، دبيرخانه مناطق و بيمه مركزي موظفند همكاري الزم را در اين خصوص به عمل آورند.

 ماه 4

5 
منظور تسريع در استقرار  هماهنگي با سازمان امور مالياتي و كارگروه راهبري سامانه موديان به

 كاري حساب الكترونيكي با پرهيز از ورود مكرر اطالعات و دوباره صورت
 ماه 1

6 

 32نامه اجرايي ماده  هاي خود به قابليت امضاي الكترونيكي طبق مقررات آيين مجهز كردن سامانه

 قانون تجارت الكترونيكي

صنعتي و  واحدهايدريافت اسناد و اطالعات از فعاالن اقتصادي تحت حاكميت بخشي خود ( -

  ها ) با امضاي الكترونيكي آنمعدني و بازرگانان

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته  صدور گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 نظارتي شورا) صادر شده باشد.

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود به استعالم ساير دستگاهپاسخ  -

 ماه 3

 وزارت جهاد كشاورزي �

ف
دي
ر

 
 مهلت تكليف

 ماه 2  همكاري در استقرار شناسه كاال در خصوص كاالهاي كشاورزي 1

 ماه 1 طبق نياز وزارت صمت در ارسال اطالعات بازارگاه به سامانه جامع تجارت هارفع نواقص و تاخير 2

3 
موضوع مصوبه هفدهم جلسه (استقرار فرآيند صدور مجوز ترخيص از طريق سامانه جامع تجارت 

 )شوراي اجرايي فناوري اطالعات
 ماه 2

 ماه 4 آوري و فروش اموال تمليكي سرويس ارسال مجوز فروش كاالهاي سازمان جمع سازي وب پياده 4

5 

 32نامه اجرايي ماده  امضاي الكترونيكي طبق مقررات آيينهاي خود به قابليت  مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز صدور  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته نظارتي  گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 در شده باشد.شورا) صا

 ماه 4



2 

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 
طبق نياز  به سامانه جامع تجارت) TTAC(از جمله هاي مربوطه  ارسال اطالعات رهگيري از سامانه

 وزارت صمت
 ماه 1

2 

 اتصال اطالعاتاز جمله  استقرار شناسه كاال در خصوص كاالهاي بهداشتي و درماني همكاري در

 سرويس مربوطه و ارائه به سامانه جامع تجارت در وبIRC اطالعات شناسه بهتعرفه كد  شناسه كاال و

 (طبق شيوه مصوب ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز)

 ماه 2

3 
موضوع مصوبه هفدهم جلسه (استقرار فرآيند صدور مجوز ترخيص از طريق سامانه جامع تجارت 

 )شوراي اجرايي فناوري اطالعات
 ماه 2

 ماه 4 آوري و فروش اموال تمليكي سرويس ارسال مجوز فروش كاالهاي سازمان جمع سازي وب پياده 4

5 

 32نامه اجرايي ماده  ونيكي طبق مقررات آيينهاي خود به قابليت امضاي الكتر مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي

هاي پخش،  دريافت اسناد و اطالعات از فعاالن اقتصادي تحت حاكميت بخشي خود (شركت -

 ها ها، پزشكان و ...) با امضاي الكترونيكي آن داروخانه

كي از مراكز مياني مجاز صدور هاي امضاي الكترونيكي كه توسط ي پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته نظارتي  گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 شورا) صادر شده باشد.

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود  پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 4

 نيروي انتظامي ج.ا.ا. �
ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 

اي و اعمال  خوان جاده هاي پالك به همه دوربين "اي جريمه هوشمند فرار بارنامه جاده"طرح توسعه 

 جريمه بدون دخالت عامل انساني

 ايونقل جادهشده به صورت برخط به سازمان راهداري و حمل هاي انجامارائه بازخورد جريمه

 ماه 1

2 

ها و اسناد مثبته آن  ناوگان باري بتوانند جريمهاي كه مالكان  گونه ايجاد سامانه الكترونيكي الزم به

مربوط به ناوگان خود را مشاهده نموده و در صورت نياز نسبت به ثبت اعتراض و درخواست تجديد 

 نظر اقدام نمايند.

 ماه 3

 ماه 1 هاي كنترل سرعتتخصيص كد پليس به تمام دوربين 3

 ماه 1 صورت برخط به سازمان راهداريمشخصات ناوگان عمومي به اطالعاتي ارائه سرويس  4

 ماه 1و  به سازمان راهدارياز طريق سامانه جامع تجارت ارائه سرويس استعالمي اطالعات پاسپورت  5



3 

و سازمان بنادر و دريانوردي (براي تدقيق اطالعات (براي استعالم اطالعات راننده) اي  ونقل جاده حمل

 اسناد حمل دريايي)

 بانك مركزي ج.ا.ا. �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 

 خريدمنظور ايجاد اتصال اسناد معامالت به تراكنش  به خريد شاپركيارائه سرويس استعالم تراكنش 

مطابق نياز وزارت صمت از جمله اينكه با ارسال اطالعات تراكنش، هويت خريدار (دارنده كارت) 

 قابل تشخيص باشد.

 ماه 1

2 
، پرداخت هاي بانكي (اعم از چك، پايا، ساتنا، كارت به كارت تراكنشتعيين سازوكار استعالم ساير 

 منظور ايجاد اتصال اسناد معامالت به تراكنش خريد و ...) به تسهيالت
 هفته 1

 ماه 3 ها به وزارت صمت شده در رديف فوق و ارائه سرويس استعالم ساير تراكنش اجراي سازوكار تعيين 3

 ماه 2 منظور حذف مراجعه حضوري بازرگان به بانك عامل ستمي ارز بهاستقرار كامل درخواست سي 4

5 

شده توسط  فاكتورهاي ثبت استعالمهاي مورد نياز از سوي بانك مركزي براي  ابالغ دستورالعمل

عنوان اسناد مورد نياز براي پرداخت  افق) بهطرح ن اقتصادي در سامانه جامع تجارت (فعاال

ها و موسسات مالي و حذف فاكتورهاي  اي) از سوي كليه بانك الت زنجيرهتسهيالت (با اولويت تسهي

 فيزيكي

 ماه 1

6 
با پيگيري بانك  فوقطبق دستورالعمل موسسات مالي ها و  عملياتي كردن موضوع توسط بانك

 مركزي
 ماه 3
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 32اجرايي ماده نامه  هاي خود به قابليت امضاي الكترونيكي طبق مقررات آيين مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي

هاي عامل و  دريافت اسناد و اطالعات از فعاالن اقتصادي تحت حاكميت بخشي خود (بانك -

  ها ها) با امضاي الكترونيكي آن صرافي

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته  مجوز از شوراي سياستصدور گواهي (داراي 

 نظارتي شورا) صادر شده باشد.

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 3

 .بيمه مركزي ج.ا.ا �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 
جامع مجوز ثبت سفارش از سامانه  استعالم به يواردات يمنوط شدن پرداخت خسارت در رشته باربر

 تتجار
 ماه 2

 ماه 4هيرو( الملل در قبال گمرك نيونقل بحمل يها شركت تيدر رشته مسئول نامهمهيمنوط شدن صدور ب 2



4 

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

 از طريق سامانه جامع تجارت ياظهارنامه گمرك استعالم به) يگمرك يها

3 
از سامانه  يو برخط موجود يستميس به استعالم يسوز منوط شدن پرداخت خسارت در رشته آتش

 رهگيريطرح  مشمول يانبارها در كاالها
 ماه 3

 ماه 2 ننابازرگا يبرا تجارت سامانه جامع طريقاز  يتجار يها نامهمهيامكان صدور ب جاديا 4

5 

 كتايكد  صيالملل به تخصنينقل بو حمل انيمتصد تيدر رشته مسئول نامهمهيمنوط شدن صدور ب

 يمركز مهيب

 نامه با بيمه مركزي به عمل آورد. سازمان راهداري موظف است همكاري الزم را در تبادل اطالعات راه

 ماه 3

6 
 يهاهيرو( در قبال گمرك الملل نينقل ب و حمل يها شركت تيمسئولنامه  بيمهارسال اطالعات 

 و مبارزه با قاچاق  ييسامانه شناسا به) يمركگ
 ماه 4

 ماه 3 و مبارزه با قاچاق ييسامانه شناسا به الملل نينقل ب و حمل انيمتصد تيارسال اطالعات رشته مسئول 7
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 32نامه اجرايي ماده  هاي خود به قابليت امضاي الكترونيكي طبق مقررات آيين مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي

هاي بيمه،  تحت حاكميت بخشي خود (شركتدريافت اسناد و اطالعات از فعاالن اقتصادي  -

 ها ها و ...) با امضاي الكترونيكي آن نمايندگي

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز صدور  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته نظارتي  گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 ا) صادر شده باشد.شور

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 3

 گمرك ج.ا.ا. �

ف
دي
ر

 
 مهلت تكليف

1 

 و ايران گمرك ستاد داده پايگاه جداول بهبراي وزارت صمت  كامل دسترسيايجاد و تحويل 

 اطالعاتي فيلدهاي بررسي جهت خواندن قابليت با صرفا اجرايي گمركات محلي داده هاي پايگاه

 در سامانه جامع تجارت دريافتي هاي دادهبا  تطبيق و موجود

 هاي سامانه در كه هايي داده بررسي به نسبت دسترسي، دريافت از پسوزارت صمت ظرف يك هفته 

 سامانه براي بايستي كهرا  هايي داده فهرست و نموده اقدام است موجود ايران گمرك ستاد و محلي

 .نمايد مي اعالم و تعيين شود ارسال تجارت جامع

 هفته 1

2 
 اطالعات كه اي گونه به جديد هاي سرويس ايجاد يا و موجود هاي سرويس در الزم تغييراتاعمال 

 .شود ارسال تجارت جامع سامانه به نقص و تاخير بدون صمت، وزارت اعالمي نيازمندي مطابق
 ماه 1

3 

كه  ييها محموله هيكل يبراو صدور پته  صيترخقابل  يبا درج درصد كاال يكيالكترونپروانه صدور 

و ارسال برخط و به لحظه براي  شوند يم صيبا صدور حكم ترخيا و  ياكنون به صورت درصد هم

 سامانه جامع تجارت

 ماه 1



5 

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

4 

اعمال اصالحات الزم در سامانه گمركي در خصوص مبادالت مرزي از جمله مطابقت اطالعات 

از دريافتي   و ملوان ور لهيبر، پ كول ،ياعم از تعاون( نانيمرزنش يثبت آماراظهارنامه با اطالعات 

و  هبازخورد آن (پروانارسال  و بدون دخالت عامل انساني و يستميبه صورت س) سامانه جامع تجارت

 تجارتجامع سامانه براي ) يمتصل به ثبت آمار پته

 ماه 2

5 

تعيين تكليف ساير موارد (از جمله موارد مذكور در پيوست شماره يك) اعم از رفع نواقص در ثبت 

ونقل  حمل يها در حوزه سامانهكاري  اطالعات، اصالح فرآيندهاي گمركي، توسعه سامانه، عدم موازي

ها توسط گمرك و پيگيري اجرا  همراه استخراج زمانبندي اجراي آن به صيبعد از ترخو و انبارش 

 طبق زمانبندي استخراجي توسط نماينده ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي

 و بررسي ها دستگاه مستقل هاي سامانه با آن تعامل نحوه و تجارت جامع سامانه معماري تبصره:

 با را خروجي و ورودي صرفا و نشده ها دستگاه عمليات وارد تجارت جامع سامانه گرديد مشخص

 تحويل دستگاه سامانه به و دريافت بازرگان از را ورودي كه اي گونه به نمايد مي تبادل دستگاه سامانه

 رساند انجام به خود مستقل سامانه در را خود عمليات مربوطه دستگاه آنكه از پس و دهد مي

 بازرگان به را خروجي تجارت جامع سامانه و نمايد مي ارسال تجارت جامع سامانه براي را خروجي

 و نهايي مرجع عنوان به اداري عدالت ديوان قطعي راي به توجه با و اساس، اين بر. دهد مي نمايش

 جامع سامانه طريق از كاال گمركي اظهار اينكه بر مبني حقوقي و قانوني مباحث الخطاب فصل

 اين گرديد مقرر باشد، نمي گمرك استقالل ناقض و نداشته گمركي امور قانون با مغايرتي تجارت،

 از زيادي بخش امر، اين انجام با كه چرا گيرد قراراين رديف  موضوع موارد بررسي اولويت در امر

 .شد خواهد مرتفع خودكار طور به موارد ساير

 ماه 2

6 

نامه اجرايي ماده  به قابليت امضاي الكترونيكي طبق مقررات آيين گمركيهاي  مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي 32

 ها با امضاي الكترونيكي آن كارمندان خوددريافت اسناد و اطالعات از  -

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته  جوز از شوراي سياستصدور گواهي (داراي م

 نظارتي شورا) صادر شده باشد.

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 4
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 سازمان بنادر و دريانوردي  �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 

ها  لحظه آن از انبارهاي بنادر و ارسال برخط و بهرفع نواقص موجود در ثبت اطالعات خروج كاال 

 براي سامانه جامع انبارها

است اطالعات مربوط به اين رديف (توزين و ...) را در اختيار سازمان بنادر و  موظفگمرك 

 دريانوردي قررار دهد.

 ماه 2

2 

مشخص گردد اي كه  گونه اجراي طرح اتصال قبض انبار بنادر به ثبت سفارش/ ثبت آماري به

هايي است و   كاالهاي وارداتي موجود در بنادر (اعم از اظهارشده و نشده) مربوط به چه ثبت سفارش

بر اين اساس در صورت رسوب كاال در بنادر، امكان تشخيص علت رسوب بر اساس شماره ثبت 

 سفارش يا ثبت آماري فراهم گردد.

در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار وزارت صمت موظف است سرويس استعالم ثبت سفارش را 

 دهد.

 ماه 4

3 

 يسند اعالم ورود شناور، سامانه كااليي؛ ايدر جامع(از جمله سامانه هاي خود  مجهز كردن سامانه -

به قابليت امضاي ) كاال فستيسند ماني؛ عموم يسامانه كاالها، كاال ستيفيمان سندي؛ نريكانت

 قانون تجارت الكترونيكي 32نامه اجرايي ماده  الكترونيكي طبق مقررات آيين

، ونقل هاي حمل دريافت اسناد و اطالعات از فعاالن اقتصادي تحت حاكميت بخشي خود (شركت -

، كاربران BOX Agentي؛ نريكانت ندگانيفرواردرها و نما ،يرانيكشت خطوط ،يرانيكشت ندگانينما

GCOMS ،CCS ها و ...) با امضاي الكترونيكي آن 

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور و تحت نظارت كميته  صدور گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 نظارتي شورا) صادر شده باشد.

 الكترونيكي خودها با استفاده از امضاي  پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 3
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 اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

 ماه 2 هاي فورواردري) جهت تعيين مالك كاال در اسناد حمل استقرار كامل سامانه بارفرابران (شركت 1

 ماه 2 ها WIMهمه به  "اي جريمه هوشمند فرار بارنامه جاده"توسعه طرح  2

 ماه 4 خوان منتخب هر محورهاي پالكدوربينبه  "اي جريمه هوشمند فرار بارنامه جاده"توسعه طرح  3

 ماه 3 بين شهري نقل و درگاه ملي بار به عنوان بازارگاه متمركز حملتحليل و طراحي تكميل  4

5 
پس  ماه 3 بين شهري درگاه ملي بارافزار  سازي و توسعه نرم پياده

 4از رديف 

 بين شهري درگاه ملي بارتقرار اس 6
ماه پس  2

 5از رديف 

 سازي فرآيند درخواست حمل به درگاه ملي بار در سامانه جامع تجارت همكاري در پياده 7
پس  ماه 2

 5از رديف 

8 

اي الزم براي راننده، گيرنده و فرستنده  حذف برگه فيزيكي بارنامه و ايجاد امكانات سامانه

 هاي مربوط به خود مشاهده بارنامهمنظور استعالم و  به

 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است همكاري الزم را در اسرع وقت به عمل آورد.

 ماه 2

9 

نامه اجرايي ماده  هاي خود به قابليت امضاي الكترونيكي طبق مقررات آيين مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي 32

هاي  از فعاالن اقتصادي تحت حاكميت بخشي خود (شركتدريافت اسناد و اطالعات  -

 ها ونقل و ...) با امضاي الكترونيكي آن حمل

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور و تحت نظارت  صدور گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 نظارتي شورا) صادر شده باشد. كميته

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 3
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 سازمان امور مالياتي �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 

اولويت با (سامانه موديان مربوط به ارسال صورتحساب الكترونيكي به هاي  سرويس رفع نواقص وب

هاي  حساب ، دريافت صورت)سامانه جامع تجارتاستقرار موضوع در خصوص معامالت ثبتي در 

 ها به مودي در كارپوشه سامانه موديان شده توسط سامانه جامع تجارت و نمايش آن ارسال

 ماه 1

2 

بدون به منزله انجام تكليف مؤدي سامانه جامع تجارت در  شده ثبتصورتحساب الكترونيكي  پذيرش

ها  هاي سازمان امور مالياتي براي كليه ماليات نياز به ورود مجدد اطالعات صورتحساب در كليه سامانه

 و تاير، سيمان، لوازم خانگي رهگيري وزارت صمت از جملههاي كااليي منتخب  گروهبا اولويت (

 هاي مربوط و ابالغ بخشنامه پوشاك)

 ماه 2

 ماه 2 هاي توليدي و تجاري به وزارت صمت فزوده و ماليات مستقيم بنگاهارائه اطالعات ماليات بر ارزش ا 3

4 

 32نامه اجرايي ماده  هاي خود به قابليت امضاي الكترونيكي طبق مقررات آيين مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي

امضاي  دريافت اسناد و اطالعات از فعاالن اقتصادي تحت حاكميت بخشي خود (موديان) با -

 هاي مالياتي و صورتحساب ها با اولويت اظهارنامه الكترونيكي آن

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز صدور  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته نظارتي  گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 شد.شورا) صادر شده با

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 3

 سازمان برنامه و بودجه كشور �

ف
دي
ر

 
 مهلت تكليف

 ماه 1 يشناسه مل يبا ورود يا بودجه فيرد يها سازماناطالعات  استعالمسرويس جهت  ارائه وب 1

2 

 32نامه اجرايي ماده  الكترونيكي طبق مقررات آيينهاي خود به قابليت امضاي  مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز صدور  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته نظارتي  گواهي (داراي مجوز از شوراي سياست

 باشد. شورا) صادر شده

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 3

 

  



9 

 اقتصادي و ويژه صنعتي-اد تجاريمناطق آز شوراي عالي دبيرخانه �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 
مشخص كردن با  به سامانه جامع انبارها هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصاديرسيد و حواله انبار ارسال

  انواع مختلف آن اعم از مسافري، ماده اوليه واحد توليدي، محصول واحد توليدي و . . .
 ماه 3

2 
به به خارج كشور و خروج كاال از مناطق از خارج كشور به مناطق  هاي واردهاطالعات كاال ارسال

 هاي مناطق لحظه به صورت اعالمي به سامانه جامع تجارت توسط سازمان صورت برخط و به
 ماه 3

3 

استفاده از  -سامانه جامع تجارت جهت ورود كاال به مناطق با ضوابط مناطق ياستفاده از ثبت آمار

 مشمول يكاالها يبرا يريشناسه كاال و رهگ

 همكاري نمايد.وزارت صمت موظف است با دبيرخانه براي توليد شناسه كاالهاي وارداتي به مناطق 

 ماه 3

4 
توليد واحدهاي توليدي به همراه اطالعات گواهي ارزش افزوده آن به صورت ارسال اطالعات گواهي 

 اعالمي به سامانه جامع تجارت
 ماه 3

 ماه 3 ارسال اطالعات فعاالن تجاري مناطق آزاد و ويژه به صورت اعالمي به سامانه جامع تجارت 5

6 

 32نامه اجرايي ماده  مقررات آيينهاي خود به قابليت امضاي الكترونيكي طبق  مجهز كردن سامانه -

 قانون تجارت الكترونيكي

 ها دريافت اسناد و اطالعات از فعاالن اقتصادي مستقر در مناطق با امضاي الكترونيكي آن -

هاي امضاي الكترونيكي كه توسط يكي از مراكز مياني مجاز صدور  پذيرش صرفا آن دسته از گواهي -

گذاري گواهي الكترونيكي كشور تحت نظارت كميته نظارتي  استگواهي (داراي مجوز از شوراي سي

 شورا) صادر شده باشد.

 ها با استفاده از امضاي الكترونيكي خود  پاسخ به استعالم ساير دستگاه -

 ماه 3

 

ها را به مناطق تفويض نمايد، در صورت  تواند تكاليف فوق را خود به انجام رساند و يا اجراي آن دبيرخانه مي تبصره:

و پاسخگويي در اين توسط دبيرخانه انجام شده و مسئوليت نهايي انجام تكاليف  از مناطقتفويض به مناطق، پيگيري 

 بر عهده دبيرخانه خواهد بود. خصوص 
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 هاي اجرايي آن نامه هاي موضوع قانون و آيين سامانه متوليهاي  كليه دستگاه �

ف
دي
ر

 

 مهلت تكليف

1 

هاي  هاي اجرايي آن موظفند سامانه نامه هاي موضوع قانون و آيين هاي مسئول سامانه كليه دستگاه

قانون تجارت الكترونيكي مجهز به قابليت امضاي الكترونيكي  32نامه اجرايي ماده  خود را طبق آيين

و در شده توسط فعاالن اقتصادي (تحت حاكميت بخشي  نموده و اوال اطالعات و اسناد ارائه

ها را با  هاي ساير دستگاه هاي خود) را با امضاي الكترونيكي دريافت نمايند و ثانيا پاسخ استعالم سامانه

قانون برنامه ششم توسعه  67امضاي الكترونيكي ارسال نمايند. با توجه به اينكه طبق بند ج ماده 

است و لذا  يكيتجارت الكترونمفاد قانون  تيرعاكشور، اعتبار و كفايت اسناد الكترونيكي منوط به 

گيرند كه گواهي امضاي  صرفا اسنادي مورد پذيرش ادارات دولتي و محاكم قضايي قرار مي

ها موظفند صرفا آن دسته از  ها با رعايت مقررات فوق صادر شده باشد، كليه دستگاه الكترونيكي آن

اكز مياني مجاز صدور گواهي هاي امضاي الكترونيكي را پذيرش نمايند كه توسط يكي از مر گواهي

گذاري گواهي الكترونيكي كشور و تحت نظارت كميته  الكترونيكي (داراي مجوز از شوراي سياست

 نظارتي شوراي مذكور) صادر شده باشد.

 ماه 3

 ماه 3 ) صورت پذيرد.NIXها با يكديگر بايستي از بستر مركز ملي تبادالت اطالعات ( تبادل اطالعات دستگاه 2
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 تكاليف گمرك ج.ا.ا. 5مربوط به رديف  :ت شماره يكپيوس �

 نماينده ويژه وزير امور اقتصادي و دارايياجرا توسط تكليف، زمانبندي و پيگيري جهت تعيين  مواردبرخي فهرست 

ف
دي
ر

 

 عنوان

 هاي وزارت صمت  ي، مطابق نيازمنديهاي اظهارنامه، پروانه و پته گمرك رفع نقص اقالم اطالعاتي در سرويس 1

2 

كارشناسان  )ها كامنتهاي ( ها، يادداشت تبادالت گمرك با ساير دستگاه هيكلاي كه در  گونه اصالح سامانه گمرك به

تبادل سامانه جامع تجارت از طريق و  (قابل فهم توسط سيستم) شود كيپارامترها تبديل به فيلدهاي  گمرك يا دستگاه

 .گردد

3 
هاي گمركي به صورت برخط و  ارسال و تحويل اطالعات اظهارنامه، پروانه و پته گمركي و كليه تغييرات آن در كليه رويه

 لحظه براي سامانه جامع تجارت و رفع هر گونه نقص و تاخير موجود به

4 
ور اجراي طرح اتصال پته منظ اي به اي از جهت عملياتي و سامانه ونقل جاده همكاري كامل با سازمان راهداري و حمل

 گمركي به سند حمل (بارنامه/راهنامه/پروانه تردد) 

5 
تعامالت بازرگان با گمرك كليه  به صورتي كهتبادل اطالعات با بازرگانان صرفا از طريق درگاه واحد سامانه جامع تجارت 

 .رديتجارت صورت پذجامع اه سامانه از درگصرفا  يپرداخت حقوق ورودآن و  وستياسناد پارائه اظهارنامه و از جمله 

6 

ها و  دستگاه ريسا از(شامل اطالعات مورد نياز  سامانه جامع تجارتطريق گمرك از  و اسناد مورد نيازاطالعات دريافت 

 يبارنامه، فاكتور كاال ،يخروج جكيارز، قبض انبار و ب نيتام هياعالم ،ها) (همه رويه صيمانند مجوز ترخ انبازرگان

 )و .... يو صادرات يواردات

7 
از  ياطالعات مواز افتيو از در رديقرار گ يگمرك فاتيشده از سامانه جامع تجارت مالك انجام تشرافتيصرفا اسناد در

 .شود يها خوددار دستگاه ريسا ايگمرك  يها سامانه

8 
و اعمال سيستمي  تجاري) ضوابطجامع تجارت (زيرسامانه از سامانه  يستميكاال به صورت س صياستعالم ضوابط ترخ

 و اعمال/استهالك مجوز بدون دخالت عامل انساني صورت پذيرد.  هاي مورد نيازمجوز صيتشخ اي كه گونه ها به آن

9 

شرح كاال درج و  نامه گمركيدر اظهار يمندرج در ثبت سفارش/ثبت آمار يها مطابق شناسه نايشناسه كاال عدريافت  -

 ) توسط گمرك رييتغ ايبدون دخالت اظهاركننده و (ن در اظهارنامه آمطابق 

و در نهايت ارسال خروجي پروانه و پته در  يگمرك فاتيتشرقرار دادن شرح كاالي مندرج در ثبت سفارش در مالك  -

 جارتت جامع سامانههمان قالب براي 

حتما سند  ،يآمار خارج از چارچوب ثبت سفارش/ثبت يگمرك فاتيتشر نيبه اصالح اظهار در ح ازيدر صورت ن -

 .شود افتياز سامانه جامع تجارت در جهت ادامه تشريفات گمركي شده مذكور اصالح

10 

از  )وابسته به آن يها و چه در سامانه يچه در سامانه گمركو حمل ( ديتول، در حوزه انبارعدم دريافت مستقيم اطالعات 

  ، انباردار، شركت حمل و موارد مشابه)(توليدكننده نفع يذ

 ها در تشريفات گمركي دريافت اطالعات فوق از طريق سامانه جامع تجارت و استفاده از آن -

 كاري در خصوص انبارهاي داخلي استعالم قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآيند اظهار و حذف موازي 11

 (نامه دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات) داده برخط انيجر يو برقرار يمركدر سامانه امور گ يكپارچگي جاديا 12

13 
(نامه دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري  TSCجاي  كاري در خصوص شناسه كاال و استفاده از شناسه كاال به حذف موازي

 اطالعات)
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