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 21/05/99 جلسه تاریخ   رویه اجرایی -مقررات -قانون شناسه

 بررسی مشکالت عدم امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از سامانه جدید جامع تجارت  موضوع عنوان

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تبریز مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

یااین نامااه اجرایاای و مااواد آ( 3( و ماااده  6قااانون مقااررات صااادرات و واردات، بنااد  ت( ماااده   1(3ماااده   مطاااب 

شاااماره  مباااارزه باااا قاااااق کااای و ارز  رایناااد صااادور و تمدیااادکارت بازرگااانی  ااای ناماااه قااانون 3(6و   2(5 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ گردید.   08/11/98مورخ  297939/60

یاه،  رایناد صادور و تمدیاد کاارت بازرگاانی از  ریا  ساامانه جاامع تجاارت شارو  مای گاردد. بر اساس این ابالغ 

 اتاق بازرگانی وظایف اجرایی و سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش نظارتی را بر عهده دارد.

 وزارت صمت  297939/60فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق ابالغیه شماره 

سااازمان توسااعه تجااارت ایااران و  ااما    31/04/99مااورخ  13483/100/99نامااه شااماره  مطاااب در نهایاات 

عملیااات صاادور کااارت بازرگااانی از تاااریخ  01/05/99مااورخ  13815/100/99مربو ااه و اصااالآیه آن بااه شااماره 

 
ایران صاادر و بازرگانی اسات که توساا اتاق بازرگانی و صانایع و معادن  مبادرت به امر صاادرات و واردات کای به صاورت تجاری مساتلزم داشاتن کارت قانون مقررات صاادرات و واردات    3ماده  -1

 .رسدبازرگانی می به تأیید وزارت

های الکترونیکی  جمهور ساامانهمند آن با ییشانهاد ساتاد و یا از ابالغ ر یاقاچاق و شاناساایی نظامدولت مکلف اسات به منظور ییشاگیری از ارتکا     ن مبارزه با قاچاق کاال و ارز وقان  5ماده  -2

 .اندازی نمایدو هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر  رآیند واردات، صادرات، آمل، نگهداری و مبادله کای و ارز را ایجاد و راه 

 بروز قاچاق کای و ارز:  یهانهی( و به منظور کاهش زم5( ماده 3مذکور در تبصره  ا العات مربوط به سامانه  یسازکپارچهیها و داده  عیبه منظور تجم  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 6ماده   -3

جامع   یا زاراز سااامانه نرم  یبرداراجراء و بهره  ه،یاقدام به ته ربایذ یهادسااتگاه  ریو سااا رانیا یاسااالم یسااتاد و گمرک جمهور  یوزارت صاانعت، معدن و تجارت موظف اساات با همکار -الف

 .دیتجارت نما ندیو نظارت بر  رآ یسازکپارچهی

 .ندیآن اقدام نما  یسامانه به ارا ه و تبادل ا العات از  ر  نیاز ا یبردارکشور، موظفند با اجراء و بهره  یمرتبا با تجارت خارج یهادستگاه   هیکل  -تبصره 
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 15/05/99تاااریخ تااا و تمدیااد کااارت بازرگااانی  گااردداز  ریاا  سااامانه یکپارچااه اعتبارساانجی انجااام  01/05/99

 اعتبار سنجی انجام گردد.از  ری  سامانه اتاق بازرگانی و یا از آن در سامانه یکپارچه 

یایش از ایان،  رایناد صادور و تمدیادکارت بازرگاانی در ساامانه کاارت هوشامند اتااق بازرگاانی شایان ذکار اسات  

بازرگاان شارو ، انجام می گردید. ایان  رایناد باا یایش ناویا متقا ای توساا متقا ایان صادور و تمدیاد کاارت  

سااپا در اتاااق بازرگااانی بررساای و اسااتعالم هااایی بااه صااورت سیسااتمی و  یزیکاای انجااام ماای گردیااد. یااا از 

تاییااد اتاااق بازرگااانی باارای تا یااد و ام اااء دوم بااه سااازمان صاامت ارجااا  و یااا از تاییااد سااازمان و تاییااد نهااایی 

ی تحویال داده مای شاد. لایکن در ایان  رایناد اتاق ایران، توساا اتااق بازرگاانی ماذکور کاارت چاا  و باه متقا ا

 نیز به مشکالتی در خصوص استعالم های  یزیکی که یروسه را  وینی می کرد وجود داشت.

لایکن مطااب  ابالغیاه ساازمان توساعه تجاارت صادور کاارت بازرگاانی بایساتی از اول مارداد مااه از ساامانه اعتباار 

ه و متقا اایان بااا مشااکالتی در سااامانه روباارو هسااتند. ساانجی صااورت ماای گر اات کااه تااا کنااون میساار نگردیااد

ماارداد ماااه نیااز تمدیااد کااارت بازرگااانی از ایاان سااامانه بایسااتی انجااام ماای گردیااد کااه تااا کنااون  15همچنااین از 

  رایند تمدیدی انجام نشده است. 

امانه جدیااد بار اساااس اظهااارات متقا ایان متاساافانه  راینااد صاادور و تمدیاد کااارت بازرگااانی در مراآال اولیااه ساا

مای گاردد و تاا کناون  توسعه تجاارت بامشاکالتی نظیار عادم بارگاذاری مادارک و عادم تاییاد اساتعالم هاا روبارو

 هیچ متقا ی مو   به صدور و یاتمدید کار بازرگانی نشده است.

 15/05/99ویااد و کنفرانساای نیااز در ایاان راسااتا بااا آ ااور وزارت صاامت، اتاااق ایااران و تمااامی اتاااق هااا در تاااریخ 

برگاازار گردیااده، لاایکن در یرزناات  راینااد صاادور و تمدیااد وزارت صاامت نیااز بااا مشااکل عاادم دریا اات نتیجااه 

 استعالم ها روبرو گردید و یاسخی به سوایت اتاق ها داده نشد.

آااال بااا عنایاات بااه اینکااه هاادی از ایجاااد ایاان سااامانه تسااهیل در دریا اات اسااتعالم هااا و کاااهش زمااان صاادور و 

روز تمدیااد کااارت هااا بالتکلیااف  10انی بااوده لااذا نزدیااک بااه یااک ماااه کااارت هااای صاادور و تمدیااد کااارت بازرگاا

 مانده است.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

ماده مبادرت به امر  نیا ب  ( قانون مقررات صااادرات واردات، به صااورتیکه  3مغایرت اجرای این سااامانه با ماده    .1

و معادن    عیو صانا  یاسات که توساا اتاق بازرگان  یبازرگان مساتلزم داشاتن کارت یصاادرات و واردات کای به صاورت تجار

م به ذکر اسات صادور کارت بازرگانی  ب  این ماده مساتلزم ع اویت یز .رسادیم  یبازرگان وزارت  دییصاادر و به تأ   رانیا

 ییش بینی نگردیده است.شرو   رایند صدور کارت بازرگانی   . در آالیکه این مو و  دردر اتاق بازرگانی می باشد

کارت .  ب  روال گذشااته صاادور کارت بازرگانی مسااتلزم بازدیدهای میدانی از محل معر ی شاادهاز سااو متقا اای  2

بازرگانی می باشاد. لیکن در این ساامانه با ارا ه کد رهگیری، بازدید میدانی از یروساه صادور کارت آذی خواهد گردید و 

با توجه به اینکه دریا ت کدرهگیری از آژانا های امالک بسایار راآت می باشاد، لذا صادور کارت های یکبار مصاری 

 ا زایش خواهد یا ت.
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روز از ابالغ بخشاانامه وزارت صاامت می گذرد آتی یک مورد کارت بازرگانی   25به اینکه  . در آال آا اار با توجه 3

مرداد ماه جرای  رایند تمدید کارت بازرگانی نیز از این ساامانه    16صاادر نشاده اسات همچنین  ب  بخشانامه مذکور از  

 بایستی انجام گیرد که تا کنون کارتی نیز از این سامانه تمدید نشده است.

کالت سایساتمی دیگری در این ساامانه اتفاق ا تاده اسات که برای صااآبان کارت های بازرگانی ایجاد مشاکل . مشا4

 نموده است. بر  رض مثال در کارتابل سازمان صمت استان  رایند تمدید کارت بازرگانی از خرم آباد مشاهده می گردد. 

 مشکالت بوجود آمده در خصوص سامانه نمی باشند.. متاسفانه مسیولین آوزه یشتیبانی این سامانه نیز یاسخگوی  5

جلسه  بندی جمع

به تاریخ    کارشناسی

19 /05 /99 

شاناسای با واآد صادور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی در خصاوص مشکالت سامانه جدید توسعه تجارت تشکیل جلساه کار

بازرگانی به دلیل عدم صادور و تمدید کارت بازرگانی  شاد. بر اسااس اظهارات این واآد، متقا ایان صادور و تمدید کارت 

اعتراض هایی به این واآد ارا ه نمودند. به دلیل اهمیت مو ااو  دبیرخانه شااورای گفتگوی اسااتان این مو ااو  را در 

 دستور کار خود قرار داد.

 پیشنهادات 

مشاکالت  لیاباه دل کنیکاه در گذشاته تبات سافارج انجاام داده اناد. لا یا اراد ساتیسازمان صمت اساتان، ل.  1

خاود نشااده اناد بااه وزارت صامت ارسااال گااردد و وزارت  یکاارت بازرگااان دیااساامانه جااامع تجاارت مو اا  باه تمد

ل مشاکالت ساامانه یاا اراد باه دل نیاا یکاارت بازرگاان دیامو او  کاه عادم تمد  نیاصمت با مد نظار قارار دادن ا

 .دیا راد اعمال نما نیا  یکایها صیرا در خصوص ترخ یداتیباشد، تمه  یجامع تجارت م

. استانداری  ی نامه ای به ساتاد ملای کروناا، درخواسات نمایاد، تاا اصاالر سااختار کلای ساامانه جاامع تجاارت 2

 گیرد.صدور و تمدید کارت بازرگانی  ب  روال گذشته از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند انجام  

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛ قانون مقررات صادرات و واردات .  1

 قانون مبارزه با قاچاق کای و ارز؛ .  2

 . آ ین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ 3

 سازمان توسعه تجارت.  01/05/99مورخ    100/99/ 13815  و اصالآیه    31/04/99مورخ    13483/100/99. ابالغیه شماره  4

 


