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 نگارش شرح تغییرات/اقدام اقدام کننده تاریخ

 1.1 تهیه نسخه اول نعیمه نجارباشی 11/5/1131

 1.1 بررسی مریم قربانی 15/5/1131

 1.1 1.1نسخه / بازنگری نعیمه نجارباشی 15/5/1131
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ظهور فناوری اطالعات و توسعه روزافزون این فناوری در ابعاد خرد و کالن، بسییاری از محیدودیت هیای موجیود در زنیدگی      با 

امروزه در بسییاری  . یکی از فناوری های نوین وکارآمد در این زمینه، کارت های هوشمند می باشند. روزمره بشر رفع شده است

 .د رایج می باشداز نقاط جهان استفاده از کارت های هوشمن

در کشور عزیزمان ایران هم چند سالی است که به اهمیت وجود کارت هوشمند پی برده شده اسیت و در پیرو ه هیای ملیی از     

یکیی از   .قبیل کارت های سوخت، کارت های هوشمند پایان خدمت، گواهینامه های رانندگی و غیره، شاهد توسعه آن هسیتیم 

و ه کارت بازرگانی هوشمند می باشد که در حال حاضر در سراسر کشور راه اندازی شیده و در  پرو ه های مهم در این زمینه پر

وجود کارت بازرگانی هوشمند در کشور موجب بهره گیری بازرگانیان از فنیاوری هیای روز شیده و     . دمی باش حال بهره برداری

راجعات حضیوری کیاهش میی یابید، سیرعت      از مبسیاری . می شودبسیاری از محدودیت های زمانی، مکانی  از بین رفتن سبب

قطعا وجود کارت هیای بازرگیانی هوشیمند از زیرسیاخت     . شودمی یند ها باالتر رفته و از معطلی و زمان های انتظار کاسته فرآ

 .های کلیدی مورد نیاز بخش بازرگانی با چشم انداز رونق اقتصادی باال و ورود به دروازه های جهانی می باشد

ته آموزشی؛ توضیحاتی در خصوص کارت های هوشمند، کارت بازرگانی هوشمند، کاربردهای آن و سیامانه یکاارچیه   در این بس

شایان ذکر است که سامانه یکاارچه گواهی مبداء یکی از زیر سیستم هیای مهیم سیامانه یکاارچیه     . گواهی مبداء ارائه می شود

 .کارت بازرگانی هوشمند می باشد

  

 سخنی  با بازرگان



5 

 

 
 

 سامانه یکپارچه گواهی مبداء  -معاونت امور فناوری اطالعات و ارتباطات   –اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

 

 

 

سامانه یکاارچه کارت بازرگانی هوشمند، یکیی از پیرو ه هیای موفیق ملیی در حیوزه بازرگیانی کشیور اسیت کیه هیم اکنیون             

 سییامانه میی کور طییی تفییاهم نامییه ای سییه جانبییه، میییان اتییا     . سراسییر کشییور در حییال بهییره بییرداری مییی باشیید    در

مرکییزی، در سراسییر کشییور  تعییاون تجییارت و اتییا  و معییدن صیینعت، وزارت ایییران بییا کشییاورزی و معییادن بازرگانی،صیینایع،

اییین سییامانه بییا هییده یکاارچییه سییازی و سییازمان دهییی بییه فراینیید هییای مربییوط بییه کییارت بازرگییانی و    . رسییمیت یافییت

کشیاورزی، و   عضویت، ساماندهی بیه ایین کیارت هیا، ارائیه خیدمات بیه بازرگانیان و اتیا  هیای بازرگیانی، صینایع، معیادن و             

یکییی دیگییر از اهییداه ایجییاد اییین سییامانه کییاهش زمییان  . ایجییاد سییهولت در امییور مربییوط بییه بازرگییانی ایجییاد شییده اسییت 

 .معطلی، ح ه محدودیت های زمانی و مکانی، و ارائه خدمات الکترونیکی و آنالین می باشد

 .می باشد هوشمند به شرح شکل زیر بازرگانی یکاارچه کارت سامانه های اصلی ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تسهیل و روان  گواهی مبداءاتا  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای مدیریت یکاارچه و قابل اطمینان امور 

گیواهی  و تنهیا مرجیع تاییید اعتبیار     اسیت   کیرده  راه انیدازی را  "گیواهی مبیداء  سامانه یکاارچه "سازی فعالیت های مربوطه، 

 .باشد کور میهای صادر شده در جمهوری اسالمی ایران، سامانه ممبداء

 

 

 هوشمند بازرگانی کپارچه کارتی سامانه معرفی

 معرفی سامانه یکپارچه گواهی مبداء
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. ارائیه شیده اسیت    گیواهی مبیداء   برخیی از راهنمیایی هیای میرتب  بیا فراینید هیای اولییه صیدور          ،در این قسمت از مسیتند 

در صیورت وجیود    تهییه شیده اسیت و    فعیالین اقتصیادی  راهنمایی های موجیود جهیت ارائیه اطالعیات اولییه بیه اتیا  هیا و         

امیور آمیوزو و پشیتیبانی سیامانه یکاارچیه کیارت بازرگیانی هوشیمند         میی تواننید بیا    افیراد   ،و پیشنهاد ابهام ،هرگونه سوال

 . تماس حاصل نمایند

 :به شرح زیر می باشد امور آموزو و پشتیبانی سامانه یکاارچه کارت بازرگانی هوشمند روو های تماس با

 

  111-85711311    :شماره تلفن  

 111-85711111    :فکس   

 ir.iccima@coo: پست الکترونیکی  

  

 مستندات راهنما 

mailto:coo@iccima.ir
http://www.google.com/imgres?biw=1360&bih=619&tbm=isch&tbnid=4MHFZZllq7YWdM:&imgrefurl=https://www.iconfinder.com/icons/177143/buzz_call_call_on_cell_chat_chatter_chin_confab_confabulate_converse_dangle_gossip_have_icon_icons_mobile_phone_prattle_refer_ring_up_say_speak_symbol_talk_telephone_tell_voice_icon&docid=9w84EIEYN2t4bM&imgurl=https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/color-flat-icons/512/call_phone_telephone_mobile_cell_talk_chat.png&w=512&h=512&ei=BlocUtKZApPE4gS3qYD4AQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:0,i:174&iact=rc&page=2&tbnh=182&tbnw=182&start=20&ndsp=27&tx=86&ty=96
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 امضای و پدسترسیتعیین   فرم راهنمای
 

 
    خوان کارت دستگاه از استفاده راهنمای  

 

 چیست؟ هوشمند کارت

 

 

سیسیتم رمزنگیاری   کارت هوشمند یك کیامایوتر مینییاتوری در ابعیاد کیارت ویزییت اسیت کیه شیامل پردازنیده، حافظیه و           

گونییه دسترسییی  بییا حفاظییت از اطالعییات ذخیییره شییده در کییارت، اجییازه هییی  هوشییمند پردازنییده داخییل کییارت. مییی باشیید

بیاالیی را بیرای اطالعیات ذخییره شیده در        العیاده  دهید و همیین امیر امنییت فیو       مستقیم به اطالعات داخیل کیارت را نمیی   

 هیای  قابلییت  هوشیمندی، از . اسیت  هوشیمند  کیارت  مزاییای  جملیه  از کیاربرد  سیهولت  و بیاال  امنییت . کنید  کارت فراهم میی 

 طریییق از ناصییحی  اطالعییات ورود از جلییوگیری و اطالعییات سیینجی صییحت ضییمن اسییت، یکاارچییه هییای سییامانه مهییم

 قیوانین  بیا  انطبیا   در پی یری  انعطیاه  سیازی،  بهینیه  و هیا  کیاری  دوبیاره  حی ه  فرآینیدها،  بهبیود  هیا،  سامانه سایر با اتصال

 .داشت برخواهد در را کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

عییالوه بییر مزایییای عمییومی اسییتفاده از کییارت هییای هوشییمند؛ ورود کییارت هییای بازرگییانی هوشییمند بییه محییی  هییای       

بازرگییانی فییراهم خواهیید  کییارت بییا مییرتب  فرآینییدهای سییازی یکاارچییه و رویییه وحییدت بازرگییانی کشییور موجبییات ایجییاد

 سییایر بییا (Online)  بییرخ  ارتبییاط الکترونیکییی، برقییراری صییورت بییه بازرگییانی کییارت بییا مییرتب  خییدمات ارائییه. آورد

 رضییایتمندی سییط  بازرگییانی، افییزایش کییارت امییور بییا مییرتب  فرآینییدهای کارآمیید و مییرثر مییرتب ، مییدیریت هییای سییامانه

 .بازرگانی از دیگر اهداه ایجاد کارت بازرگانی هوشمند می باشد کارت دارندگان

 سراسییر در قییدیمی ای دفترچییه هییای کییارت جییایگزینی هوشییمند، بازرگییانی کییارت صییدور سییامانه سیسییتم زیییر ایجییاد بییا

 فقی   ذییرب   هیای  سیازمان  سیایر  و کشیور  در حیال حاضیرگمرکات   اینکیه  ضیمن . اسیت  گرفتیه  قیرار  کیار  دسیتور  در کشور

 .داد خواهند انجام را مربوطه های عملیات و نموده هویت احراز هوشمند بازرگانی کارت بوسیله

 

  

 (Smart Card Reader)خوان    کارت کارت هوشمند و دستگاه از استفاده راهنمای

 معرفی کارت هوشمند و کارت بازرگانی هوشمند
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 (Smart Card Reader)کاارت خاوان  برای خواندن اطالعات موجود در تراشه ی کارت های هوشمند، از دستگاهی به نیام  

 .شوداستفاده می 

 نیازهیای  بتیوان  آن از اسیتفاده  بیا  اسیت  امیید  و شیده  تهییه  دسیتگاه  ایین  آسیان  نصیب و کیاربری   ی زمینه در زیر راهنمای

 .نمود  برآورده را محترم کاربران

 

  دستگاه .1

 USBکابل اتصال  .1

 لوح فشرده نرم افزارهای مورد نیاز نصب و استفاده از کارت خوان .1

 

 

  

 جانبی لوازم وکارت خوان  دستگاه معرفی
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 : نصب نرم افزارهای مورد نیاز دستگاه  .1

 نصب کارت خوان  نرم افزار: 

یکییی از اییین دو نییرم افییزار بییر روی  ( بیتییی 64بیتییی یییا  11)کییاربرعامییل الزم اسییت بییه تناسییب نییو  سیسییتم  

 .سیستم کاربر نصب گردد

، نیییازی بییه نصییب درایییور نمییی باشیید و سیسییتم عامییل ، پییس از   7 وینییدوز معمییوال در سیسییتم عامییل :نکتااه 

 .تم، دستگاه را شناسایی خواهد کرددستگاه کارتخوان به سیس USBاتصال کابل 

  نرم افزار جاوا: 

، ایین نیرم   در سیامانه  یکی دیگر از نرم افزارهای مورد نییاز بیرای کیار بیا دسیتگاه کیارت خیوان       

 .افزار است که بهتر است از جدیدترین نسخه این نرم افزار استفاده شود

 

 

 

 

 

 آماده سازی کارت خوان جهت کار با سامانه 
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 :قرار گرفتن صحی  کارت در کارت خوان .1

 .شودکارت خوان هدایت  تراشه به داخل سمتبه پشت و از  بایستمی  هوشمند کارت
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 .کلیك شود "ورود با کارت هوشمند"در صفحه ی ورود به سامانه، برروی گزینه ی  :گام اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، نیرم افیزار جیاوا در سیسیتم نصیب شیود، پیریام زییر مشیاهده میی شیود کیه الزم اسیت بیه               اولین بارچنانچه برای  :1 نکته

 .طریق زیر عمل شود تا در دفعات بعدی، این پیرام نمایش داده نشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود به سامانه کارت هوشمند از طریق کارت بازرگانی هوشمند و کارت خوان
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مشیاهده  ر صورتی کیه کیارت خیوان نصیب نشیده ییا در نصیب کیارت خیوان خطیایی رد داده باشید، تصیویر زییر              د :2 نکته

 .می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کییارت در کییارت خییوان "رصییورتی کییه کییارت در کییارت خییوان قییرار نگرفتییه باشیید، در صییفحه ی ورود، پیرییام  د :3نکتااه 

 .مشاهده می شود "نمی باشد
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 هوشییمندپییس از صییحی  قییرار گییرفتن کییارت در کییارت خییوان، الزم اسییت بییرای ورود بییه سییامانه، رمییز کییارت   :دومگااام 

 .شودموجود در پاکت کارت، وارد ( چهاررقمی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچییه پیس از قیرار گییرفتن کیارت در کییارت خیوان و وارد نمییودن رمیز، پیریام زیییر نمیایش داده شیید، بیه اییین          :4 نکتاه 

 .معنی است که کارت از سمت صحی  آن وارد نشده است
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  ،از کییارت خییوان خییار  شییود، کییاربری بییه طییور خودکییار از   کییارت هوشییمندچنانچییه در هنگییام کییار بییا سییامانه

لی ا در مواقیع ضیرورت و شیتای، میی تیوان از ایین روو بیرای خیرو  از سیامانه اسیتفاده            . سامانه خار  می گردد

 .نمود

 در صورت فراموشی رمز، از وارد نمودن رمزهای احتمالی خودداری شود. 

 بیه اشیتباه وارد شیود، کیارت مسیدود شیده و تیا         هوشیمند ، رمیز عبیور کیارت    مرتباه  11صورتی کیه بییش از    در

 .رمز، امکان ورود به سامانه وجود نخواهد داشت  1بازیابی

  خیدمات  ، الزم اسیت مراتیب بیه واحید     خیود  هوشیمند مسیدود شیدن کیارت    ییا   و مفقیود ، فراموشی رمزدر صورت

 .تا راهنمایی های الزم جهت انجام اقدامات بعدی، صورت گیردشود اطال  داده  بازرگانی اتا  مربوطه

  

                                                           
 
 Reset 

 نکات تکمیلی
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 امکانیات توسیعه   در راسیتای ، در سراسیر کشیور   بازرگانی هوشمند و بهره برداری از کارت هاییکاارچه استقرار سامانه  پس از

به صورت الکترونیکی راه ارائه خدمات بازرگانی جهت  کارتابل الکترونیکی هوشمند بازرگان ،ی هوشمندارت هاکبکارگیری 

 .خواهیم پرداخت آنقسمت به آموزو این  اندازی شده است که در

 :را مرور می کنیمبازرگان هوشمند کارتابل الکترونیکی  سامانه پیش نیازهای ورود بهپیش از آموزو، 

 و باالتر 3نسخه  "اینترنت اکسالورر"از مرورگر  استفاده  

 کنیم از نسخه ی موجود برروی آدرس  نصب نرم افزار جاوا که پیشنهاد میcscs.ir/jre7.zip استفاده نمایید. 

  نصب نرم افزارAdobe reader  

 داخل پاکت کارت مند به همراه رمزعبور چهاررقمی داشتن کارت بازرگانی هوش 

  همراه نرم افزار نصب آن روی سیستمدستگاه کارتخوان به 

 

آدرس سیامانه را بیه نشیانی    و  نمیوده  را بیاز  (IE)مرورگیر اکسیالورر    پس از انجام اقدامات اولیه و اتصال کارتخوان به سیستم،

www.cscs.ir در نوار آدرس تایپ نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیارت هوشیمند و    از اسیتفاده  راهنمای" به قسمت به کارتابل الکترونیکی خود، کسب راهنمایی بیشتر از نحوه ی ورود جهت 

 .همین بسته ی آموزشی، مراجعه نمایید "خوان کارت دستگاه

 

 

 

 

 

 راهنمای کار با کارتابل هوشمند بازرگان
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 :، موارد زیر قابل مشاهده است هوشمندورود به کارتابل الکترونیکی با 

  مشخصات کارت بازرگانی با توجه به آخرین وضعیت آن نمایش داده می شود  ،"خانه"اصلی موسوم به در صفحه. 

  سه بخش اصلی وجود دارد کارتابل، سمت راست در: 

 تاریخچه کارت و فرآیندهای مرتب  با کارت می باشدنمایش : شامل  عملیات کارت که

و میدیریت  های ثبیت شیده   گواهی مبداءست فهر،  گواهی مبداءکه در حال حاضر شامل فرآیند صدور  گواهی مبداءملیات ع

 می باشدمجوزهای صدور 

 عملیات کارنه تیر که شامل عملیات های مرتب  با آن می باشد

 

 .ختپرداخواهیم  گواهی مبداء، تنها به آموزو بخش های مرتب  با راهنمای آموزشیدر این 
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  گواهی مبداءعملیات 

میدیریت  و  های ثبیت شیده  گواهی مبیداء فهرست  ،جدید گواهی مبداء صدور بخش اصلی این قسمت شامل سهدر حال حاضر 

 .قابل بهره برداری است، مجوزهای صدور

 

 

جدیید   گواهی مبیداء صدور سمت راست کارتابل و  بخش برای هربار ثبت درخواست خود، الزم است از در این بخش سیستم، 

 .اقدام نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 .صفحات مجزا قابل تکمیل می باشد ورود به این بخش، قسمت های مورد نیاز جهت ثبت درخواست شما بصورتبا 

 .را کلیك کنید  "مرحله بعد  " دکمه ، حت آن هاصاطمینان از پس از وارد نمودن مشخصات و الزم است که در هر مرحله 

پیریام بیرای کارشیناس اتیا  مربوطیه ، در انتهیای صیفحه و در        همچنین در هر مرحله می توانید در صورت نیاز به قرار دادن 

 .ثبت نماییدبا تایید آن مرحله، قسمت مشخص شده ، پیرام خود را 

 

 : اکنون به شرح صفحات می پردازیم

 صدور گواهی مبداء جدید
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  گمرکی ( های)مشخصات اظهارنامهصفحه:  

 .این قسمت با توجه به مندرجات اظهارنامه گمرکی تکمیل می شود 

 ، از صیحت (1)نمیایش اسیتعالم   مشخصه اصلی اظهار نامیه و کلییك بیرروی دکمیه      4در این قسمت می توانید با وارد نمودن 

 .گمرکی خود اطمینان حاصل نمایید مندرجات اظهارنامه

 مشخصه ی اصلی 4نمونه ی اظهارنامه ی گمرکی با 

بیر   گیواهی مبیداء  ، برخی مشخصیات  (1)کلیك نمایید "اطالعات نمودن  وارد "بر روی دکمه  ،چنانچه پس از دریافت استعالم

 . اساس اظهارنامه استعالم شده به صورت خودکار در فیلدهای مورد نظر در صفحات بعدی قرار می گیرد 
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استعالم هیای انجیام شیده در ایین     ول ، جدگواهی مبداءهمچنین در صورت وارد نمودن مشخصات هر تعداد اظهارنامه در یك 

 .شود تا در مراجعات بعدی مورد استفاده واقع گردد بت میصفحه ث

 صفحه مشخصات کارت بازرگانی :  

 . شود این بخش باتوجه به کارت بازرگانی معتبر و مندرجات اظهارنامه گمرکی تکمیل می

 

 

مجیاز بیه   سایر کارت هایی که شماره یا  ،به کارت جاری موسومخود شماره کارت بازرگانی انتخای در این قسمت، می توانید با 

 .، اقدام به ثبت درخواست خود نمایید می باشیدبرای آنها  گواهی مبداءثبت درخواست 

یکاارچه کارت بازرگانی دریافیت شیده و    سامانهپس از وارد نمودن شماره کارت، اطالعات کارت مربوطه به صورت خودکار و از 

 .در این قسمت نمایش داده می شود

 .الزامی است ستاره داراحل ثبت درخواست، وارد نمودن فیلدهای در تمام مر
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  گواهی مبداءمشخصات عمومی صفحه : 

 .این بخش مربوط به مشخصات گیرنده کاالست و با توجه به مندرجات اظهارنامه گمرکی و بارنامه حمل تکمیل می شود 

 

  اتیا   آن بیرای نام شعبه ای از اتا  بازرگانی ایران که قصد ارسیال درخواسیت    ،گواهی مبداء کننده صادر شعبهدر قسمت 

 .شود می انتخای دارد، وجود

  بنابراین بیرای کاالهیایی   . براساس درخواست خریدار و باتوجه به کشور مبدا ساخت کاال انتخای می شود صادرات نوعفیلد

 .شودمی انتخای  ترانزیتیو در غیراینصورت نو  صادرات  غیر ترانزیتیداخل کشور می باشند، نو  صادرات  دکه تولی

 .شودکشور مبدا کاال باید انتخای  در صورت انتخای نو  صادرات ترانزیتی، نام الزم به ذکر است

  شودات اظهارنامه گمرکی تکمیل می باتوجه به مندرج کاال مقصد کشورفیلد. 

 .شود سایر قسمت ها باتوجه به مندرجات بارنامه تکمیل می

 شخص دیگری نیز از وضعیت کیاال  /ممکن است در مواردی نیاز باشد که عالوه بر گیرنده کاال، شرکت ،  به اطالع در قسمت

 . ثبت می شودشخص دوم /تلفن شرکتدر این صورت در این بخش نام و نشانی و . باشد  مطلع

  ،تکمیل میی   گواهی مبداء توضیحاتباشد، این مشخصات در فیلد  داشته توضیحات خاصی گواهی مبداءچنانچه در نهایت

 .گردد

 "سیه برگیی   گواهی مبداء" قسمت مالحظاتو یا  "Aفرم "از  4قسمت در مشخصات مندر  در این فیلد،  الزم به ذکر است

 .چاپ می شود
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  مشخصات حمل و نقلصفحه : 

 . این فرم مربوط به نحوه حمل و ترانزیت کاال با توجه به مندرجات بارنامه حمل است 

 

انتخای هریك از انوا  ترانزیت، فیلد مشخصات مرتب  با آن نو  ترانزیت نمایش داده می شیود کیه بیا توجیه بیه منیدرجات        با

 .بارنامه حمل، قابل تکمیل می باشد

 .قابل در  است "توضیحات حمل ونقل"ات خاصی باشد، در فیلد چنانچه نحوه ی حمل کاال دارای توضیح

 .چاپ می شود "سه برگی گواهی مبداء"و یا  "Aفرم "از  1قسمت در مشخصات مندر  در این فیلد،  الزم به ذکر است

  



22 

 

 
 

 سامانه یکپارچه گواهی مبداء  -معاونت امور فناوری اطالعات و ارتباطات   –اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

  ها مشخصات کاالصفحه: 

 .، فرم تکمیل مشخصات کاالستگواهی مبداءاصلی ترین بخش صدور 

 . مشخصات کاالی صادراتی بر اساس مندرجات اظهارنامه گمرکی و بارنامه حمل  در این قسمت وارد می شود 

 

 :ضروری استنکته در ابتدای آموزو این قسمت، ذکر یك 

اسیتفاده از تمیامی   " گزینیه دارید، الزم اسیت   گواهی مبداءچنانچه قصد ثبت مشخصات کاالهای اظهارنامه را در  بیش از یك 

  .از حالت انتخای خار  شود "سهم کاال برای این صادرات

 

در نظیر گرفتیه میی شیود و امکیان       گواهی مبیداء این سهم کاالی وارد شده، برای  بصورت پیش فرض، تمام و در غیراینصورت

 .این اظهارنامه را نخواهید داشتا مشخصات ب دیگری گواهی مبداءدور ص

 :قسمت های مختلف این بخش می پردازیمحال به تشری  
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  ،انتخای نام کاالستدر قسمت مشخصات عمومی کاال، مهمترین بخش.  

 :وارد کردن نام کاال از دو طریق امکان پ یر است

 کد کاال را در این قسمت وارد نمایید و کلید اینتر را برروی صفحه کلید بفشارید ( روو اول

 

 

 .استخرا  کنیدرکی ماظهارنامه گ 11ردیف شماره  را می توانید ازکد کاال 

  .می توانید از دکمه جستجوی کاال استفاده نمایید( روو دوم

 

 

سیاس نیام   ، انتخای نموده( شکل زیر)برای انتخای کاال، ابتدا گروه کاالی مورد نظر را از فهرست پوشه های سمت راست 

 .کاالی مورد نظر را از جدول سمت چپ انتخای کنید

 

کیاال در قسیمت    مشخصاتو وارد  نمودن ( همه کاالها)درصورت عدم اطال  از گروه کاالی مورد نظر، با انتخای پوشه اول

قابیل انتخیای    آن فهرست جستجوی کاال، جستجو آغاز می شود و نام کاالی مورد نظر از بین نتایج جستجو از جدول زیر

 .می باشد
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  اظهار نامه گمرکی تکمیل می شود قسمت مشخصات کوتا   با توجه به. 

 د تمیام سیهم کیاالی منیدر  در     یی گفتیه شید اگیر بخواه   در ابتدای این بخش همانطور که : در قسمت تعداد و وزن کاال

بصیورت پییش    "استفاده از تمامی سهم این کاال بیرای صیاردات    "د ، گزینه یصادر کن گواهی مبداءاظهارنامه را  با یك 

 آن هاو مقادیر درخواستی برای تعداد، وزن خالص و ناخالص، بصورت خودکار برابر با مقادیر کل فرض انتخای شده است 

 .وارد می شود 

 "د، پس از غیر فعیال نمیودن گزینیه    یاظهارنامه باشیك بخشی از کاالهای  برای گواهی مبداءدور اما چنانچه مایل به ص

های تعداد ، وزن خالص و ناخالص کل را از روی اظهارنامه گمرکیی  ، فیلد"استفاده از تمامی سهم این کاال برای صاردات 

در  گیواهی مبیداء  بیرای ایین   خود را می توانید تعداد، وزن خالص و ناخالص مورد نظر  وارد نموده و در فیلدهای مربوطه

تعداد مشخصیی از کیاال را در زمیان    به این روو می توانید .  یدوارد کن، وزن خالص و ناخالص درخواستی قسمت تعداد 

 .دیگری ثبت نمایید گواهی مبداءدررا  بقیهو  حال

، مقادیر مندر  در تعداد کیل، وزن  هر کاال یکجا یا جزء به جزءبصورت دونو  صادرات که در هر  باز هم تاکید می کنیم

 .خالص کل و وزن ناخالص کل باید براساس مقادیر در  شده در اظهارنامه ثبت گردد

 

  به در  توضیحات خاص برای یك کاال داشته باشید، قبیل از ثبیت هرکیاال، ایین     نیاز  چنانچه، توضیحات کاالدر قسمت

 .  مشخصات را در این قسمت وارد می نمایید

 

 .چاپ می شود( در داخل پرانتز) گواهی مبداءمقابل نام التین هر کاال در مشخصات مندر  در این فیلد،  الزم به ذکر است

 .شود مشخصات هر کاال ثبت می "ثبت کاال"با کلیك برروی دکمه مشخصات کاال ،  یپس از وارد کردن تمام

 .گردد خود مایل به ثبت بیش از یك کاال باشید، این روال مجددا در این قسمت تکرار می گواهی مبداءچنانچه در 

 .مشاهده کنید جدول انتهای این بخش،می توانید لیست کاالهای ثبت شده را در 

 .نیز تعبیه شده استامکان ویرایش و ح ه کاالی ثبت شده این جدول، در ستون نو  عملیات 
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  مشخصات مدارک پیوستیصفحه  : 

بارگی اری  های مشخص شده قسمت نموده و در اسکن را با کیفیت مناسب  گواهی مبداءمدارک الزم برای صدور در این بخش 

 . نمایید

 باشند PDFفایل های پیوست شده در این قسمت باید بصورت عکس یا فایل  :نکته 

 

  پرداخت ها  مشخصاتصفحه : 

و در صورت لزوم فیش آن نیز  ثبتفیلدهای مربوطه  رد براساس شماره حسای شعبه واریزیاطالعات فیش های پرداخت شده 

 . پیوست می شود

خود جهت واریز آن به حسای اتیا  مربوطیه نمیی     گواهی مبداءدر صورتی که قادر به محاسبه ی دقیق هزینه ی صدور  :نکته

 . مراجعه نمایید گواهی مبداءباشید، الزم است به کارشناس مربوطه در شعبه ی صادرکننده 
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  مشخصات چاپصفحه: 

، به کارشناس گواهی مبداءدر این مرحله، قادر خواهید بود با انتخای هریك از مشخصات زیر، نو  درخواست خود را برای چاپ 

 گواهی مبیداء به عنوان مثال با انتخای گزینه ی چاپ اطالعات کوتا ، مشخصات کوتا  کاالی شما در . اتا  مربوطه اعالم نمایید

 . چاپ خواهد شد

 

می توانید بیا انتخیای   ، گواهی مبداءهمچنین با مشاهده تصویر امضای دارنده ی کارت و اطمینان از صحت آن برای چاپ روی 

 جهیت در  امضیا   به اتیا   بدون مراجعه حضوری، از امکان در  تصویر امضای خود "گواهی مبداءچاپ تصویر امضا در " گزینه

 .برخوردار شوید، گواهی مبداءبرروی 

اضافی قرار  مطلب، با پشت زمینه سفید و بدون هیچگونه PNGیا  GIFتصویر امضای بارگ اری شده باید با فرمت  :ولنکته ا

 .، در این قسمت بارگ اری شودگردددر  می  گواهی مبداءدر  معموالتوصیه می شود تصویر امضایی که . داده شود

 های تایید نهایی شیده گواهی مبداءو ستون عملیات جدول  "های ثبت شدهگواهی مبداءفهرست "چنانچه از بخش  :نکته دوم

 . شودنو  ترییر مشخص الزم است در این سربرگ نمایید؛  را آغاز ، فرآیند ترییر(11ک ص.ر)

 "تریییر بیا چیاپ مجیدد    "نیو    الزم است ،باشد گواهی مبداءنیاز به چاپ مجدد  اگر پس از انجام فرآیند ترییر،به عنوان مثال 

 .، هولوگرام جدید نیز به سند چاپ شده، الصا  خواهد شدگواهی مبداءالوه بر چاپ مجدد در این حالت ع. انتخای شود

 .دقت نمایید "نو  ترییر"در انتخای  ینبنابرا
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  گواهی مبداءتایید نهایی صفحه  : 

 بصیورت یکجیا   وارد شیده در مراحیل قبیل    مشخصیات  تمام در کارتابل شما، گواهی مبداءدر آخرین مرحله از ثبت درخواست 

 .د ننمایش داده می شو

 

خود، با انتخای دکمه تایید نهایی، درخواست شما برای اتا  بازرگانی  گواهی مبداءانتهای فرم، پس از اطمینان از مندرجات در 

 .شده و در کارتابل اتا  قرار می گیردمربوطه ارسال 

بیه اتیا  بازرگیانی     گواهی مبداءمی توانید در ساعات اداری، با در دست داشتن اصل مدارک خود، جهت دریافت ترتیب به این 

  .مربوطه مراجعه نمایید
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 :در این قسمت مهم استات نکتوجه به این 

که شرح آن در ادامه خواهد آمید، قیادر خواهیید بیود امکانیات وییژه ای از        گواهی مبداءدر این صفحه و صفحه ی مشاهده ی 

 .در باالی صفحه مشاهده نمایید ونارنجی با رنگ میانبر را با استفاده از آیکون های  گواهی مبداءمشخصات ثبت شده در هر 

 

 

 :این آیکون ها از راست به چپ عبارتند از

میی توانیید    اظهارنامیه هیای اسیتعالم شیده    بااسیتفاده از آیکیون مجموعیه     :مجموعه اظهارنامه های اساتعالم شاده    (1

 .را در پنجره ای مجزا مشاهده نمایید گواهی مبداءجدول استعالم های ثبت شده برای هر

، تمیامی توضییحات   تاریخچیه ی توضییحات گیردو کیار    بیا کلییك بیرروی آیکیون     : تاریخچه توضیحات گردش کاار  (2

 .بصورت یکجا و به تفکیك کاربر ثبت کننده توضیحات، قابل مشاهده است ثبت شده در حین انجام فرآیند

را  گیواهی مبیداء  ی از محتیوای قابیل چیاپ بیرروی     پییش نمایشی  امکیان مشیاهده ی    آیکیون ایین   :پیش نمایش چاپ (3

 .در اختیار شما قرار می دهد تا از صحت مشخصات و جانمایی صحی  مندرجات اطمینان حاصل نمایید

جهییت دریافیت نسیخه ی چیاپی از صیفحه ای کییه در آن قیرار گرفتیه ایید، طراحییی         چیاپ در نهاییت آیکیون   :چااپ   (4

 .شده است
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هایی که در حال ثبت آن میی باشیید وییا قیبال     گواهی مبداء، قادر خواهید بود فهرستی از گواهی مبداءدر بخش دیگر عملیات 

 .را مشاهده نمایید ثبت نموده اید

 

 

 

 

 

 

 

های ثبت شده برای شما فراهم شده که در این قسمت به تشری  هریك از آن ها گواهی مبداءاز میان  همچنین امکان جستجو

 .می پردازیم

 امکان جستجو 

 .هایی که در جدول زیر ثبت شده باشند، جستجو انجام دهیدگواهی مبداءمی توانید در میان  در این قسمت

 

 .را جستجو نمایید "آلمان"های صادر شده با کشور گواهی مبداءخواهید فهرستی از  عنوان مثال شما میبه 

 .، گزارو مورد نظر تهیه می شود"جستجو"انتخای دکمه  وگیرنده در فیلد کشور  "آلمان"بنابراین با وارد نمودن نام کشور 

 .خواهد شدهمچنین با پر کردن فیلدهای بیشتر، جستجوی شما دقیق تر 

  

 شده ثبتفهرست گواهی مبداهای 
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  گواهی مبداءامکانات موجود در فهرست 

  .های ثبت شده می پردازندگواهی مبداءردیف های این جدول شامل ستون هایی است که به معرفی اجمالی 

 

 .، دسترسی هایی تعریف شده استگواهی مبداءوضعیت  تناسبدر ستون عملیات این جدول، به 

 در هرزمان، اقدام به تکمیل می توانید تا زمانی که درخواست مورد نظر در کارتابل شما می باشد،  :ویرایش

 .یا ویرایش درخواست خود نمایید

  درخواست مورد نظر ح ه خواهد شداین گزینهبا انتخای  :حذف ،. 

  بیا  و میی باشیید    گواهی مبیداء تنها قادر به مشاهده ی شمای کلی  با این امکان :گواهی مبداءمشاهده ی

 گیواهی مبیداء  ن وییرایش  دیگر امکیا توجه به آنکه درخواست مورد نظر برای اتا  بازرگانی مربوطه ارسال شده است، 

 .وجود نخواهد داشت

  های صیادر شیده ی قبلیی    گواهی مبداءبه عبارت ساده تر، کای کردن از  :گواهی مبداءاز نسخه برداری

جدید با استفاده از مشخصاتی که قبال ثبت کرده اید را برای شما فیراهم   مبداءگواهی است و امکان تسریع در صدور 

 .می کند

  ئی که گواهی مبدامی توانید درخواست خود را مبنی بر اصالح یا ترییر در  بااین امکان :گواهی مبداءتغییر

ک ص.ر) .، ارسیال نماییید  مبداء گواهیقبال اقدام به صدور و دریافت آن نموده اید؛برای اتا  بازرگانی صادرکننده ی 

17) 

 می توانید درخواست خود را مبنی بر صدور نسخه ی المثنیی از   بااین امکان  :المثنی گواهی مبداءصدور

 .، ارسال نماییدگواهی مبداءمفقود و یا مخدوو شده، برای اتا  بازرگانی صادرکننده ی  گواهی مبداء

 مشاهده نماییدخود را  گواهی مبداءاز این طریق می توانید وضعیت : نمایش فرآیند جاری. 

 شما در مرحله ی امضای اتا  باشد، با نمایش کادر قرمز گواهی مبداءمثال چنانچه 

 .رنگ روی مرحله ی امضای اتا ، شما را از وضعیت فعلی درخواستتان مطلع می سازد
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می باشد و همانطور که در راهنمای این بخش اشاره شده است،  ، مدیریت مجوزهای صدور گواهی مبداءقسمت نهایی سیستم 

با استفاده از شماره کارت بازرگانی خیود را بیه آن هیا میی      گواهی مبداءدر راستای مدیریت افرادی است که شما مجوز صدور 

 .دهید

 

 

 

 

 

 

 

 .کلیك نمایید "اضافه"دکمه  به این ترتیب الزم است برروی

شخص مورد نظر، در صورت تایید نام صاحب کارت، و وارد نمودن سایر بخش  و یا عضویت وارد نمودن شماره کارت بازرگانیبا 

  .کلیلك نمایید "ذخیره"ها، برروی دکمه 

با این اقدام، شخصی که نام وی را در این قسمت ذخیره نمودید، مجاز خواهد بود تا از طریق کارتابل هوشمند خود، با اسیتفاده  

 .نماید گواهی مبداءاز شماره کارت بازرگانی شما، اقدام به ثبت درخواست 

دیگر  ،لت انتخای خار  گردد، شخصبرای شخصی از حا "فعال"در این قسمت آن است که چنانچه گزینه  نکته حائز اهمیت

همچنین پیش از ذخیره ی نام صیاحب کیارت، میی توانیید بیا وارد      . مجاز به استفاده از شماره کارت بازرگانی شما نخواهد بود

 .خود را به بازه ی زمانی مشخصی محدود نماییدکارت از شماره  بهره برداریامکان فیلدهای مورد نظر، نمودن تاریخ در 

 

  

  

 مدیریت مجوزهای صدور
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 .با وجود نصب درایور کارتخوان، اما هنوز امکان وارد نمودن رمز برای ورود به سامانه وجود ندارد .1

 : علت های بروز مسئله

  کاربرعدم نصب نرم افزار جاوا و یا استفاده از نسخه های قدیمی این نرم افزار برروی سیستم. 

  کاربرروی سیستم  امنیتی بر تنظیمات لیلکارتخوان به ددرایور شناسایی نشدن. 

 

 .اظهارنامه گمرکی مورد نظر، استعالم نمی شود .2

 : علت های بروز مسئله

 فیلد موجود تکمیل نشده باشد 4، هر هنگام استعالم اظهارنامه گمرکی. 

 مشخصات وارد شده برای استعالم اظهارنامه گمرکی ناصحی  باشد. 

  استعالم اظهارنامه گمرکی با گمرک مرکزی وجود داشته باشدخطا در سرویس. 

 

 .نام کشور گیرنده مورد نظر در فهرست اسامی کشورها موجود نیست .3

عنوان ه ب. برای برخی کشورها، نام کشور مورد نظر لزوما با نام مندر  در اظهارنامه گمرکی یا بارنامه حمل یکی نیست

که در این مواقع باید با دقت  در لیست اسامی کشورها ذکر شده است "فدرال روسیه"نام کشور روسیه با عنوان : مثال

 .بیشتری به جستجوی نام کشور مدنظر پرداخته شود

 

 "شماره کوتاژ تکراری"مشاهده ی پیغام خطای  .4

 : علت های بروز مسئله

  ام صادرات کلی برای تمامی انجبرای شماره کوتا  وارد شده در شعبه ی دیگر یا همان شعبه و  گواهی مبداءصدور

 سهم کاال

  گواهی مبداءکاال برای ثبت در چند نادرست تقسیم بندی 

ازحالت انتخای خار   "استفاده از تمامی سهم این کاال برای صادرات"گزینه به این منظور باید قبل از ثبت کاال، 

و ساس در قسمت های تعداد کل کاال، وزن خالص کل و وزن ناخالص کل عدد مندر  در اظهارنامه ثبت  شده باشد

در قسمت تعداد درخواستی، وزن خالص درخواستی و وزن ناخالص درخواستی، عدد مورد نظر برای ثبت در . شود

 .ثبت گردد گواهی مبداءاین 

 د که الزم است مه گمرکی براساس نام و کد آن ها مشابهت دارنردیف های کاالهای دریافت شده از استعالم اظهارنا

 .و در یك ردیف ثبت شوندکدها به صورت تجمیعی 

 

 وزن ناخالص کل، قابل ویرایش نیست .5

مشخصات وزن ناخالص کل کاال، قابل ویرایش نمی پس از دریافت استعالم اظهارنامه گمرکی و وارد نمودن اطالعات، 

 .باشد

  اشتباه رایج کاربران سامانه 11



33 

 

 
 

 سامانه یکپارچه گواهی مبداء  -معاونت امور فناوری اطالعات و ارتباطات   –اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 .چاپ نمی شود گواهی مبداءتصویر امضا در  .6

در سربرگ مشخصات چاپ کارتابل بازرگان و یا در مرحله ی امضای اتا   "گواهی مبداءچاپ تصویر امضا در "گزینه ی 

 .کارتابل اتا ، انتخای نشده است

 

گواهی ، روی نوشته های اصلی گواهی مبداءتصویر امضای دارنده کارت بسیار کوچک بوده و یا در زمان چاپ  .7

 .را می گیرد بداءم

تصویر امضای دارنده کارت، در حین صدور کارت بازرگانی هوشمند و از طریق فرآیندهای مرتب  با کارت؛ بارگ اری می 

و فق  حاوی تصویر امضای شخص باشد به این  GIFیا  PNGفرمت تصویر امضای دارنده کارت باید با فرمت های . شود

 . معنی که پس از بارگ اری، تصویر امضا وضوح داشته باشد

 

داده شده، های صادر شده برای کارتی که مجوز آن برروی کارتابل بازرگان گواهی مبداءامکان مشاهده ی  .8

 .وجود ندارد

 :علت های بروز مسئله

  در قسمت جستجو و فیلد شماره کارت، شماره کارتی که مجوز آن "شدههای ثبت گواهی مبداءفهرست "در بخش ،

 .را دارید، انتخای نکرده اید

  های کارت دیگر، به اتمام رسیده است و الزم است در این خصوص با دارنده گواهی مبداءمهلت شما برای مشاهده ی

 .کارت بازرگانی دیگر، تماس حاصل نمایید

 

 .از روی کارتابل بازرگان وجود ندارد گواهی مبداءامکان حذف  .9

که ثبت درخواست شده و برای اتا  بازرگانی مورد نظر، ارسال شده است؛ از روی کارتابل بازرگان  گواهیامکان ح ه 

 .برای اتا  بازرگانی ارجا  نشده است، امکان ح ه آن وجود دارد گواهی مبداءل ا تا زمانی که . وجود نخواهد داشت

 

 .گواهی مبداء از روی کارتابل بازرگان وجود نداردامکان چاپ  .11

بنابراین الزم است . صرفا اتا  بازرگانی صادرکننده ی گواهی مبدا، مجاز به چاپ و تایید نهایی گواهی مبداء می باشد

اجعه متقاضی پس از تایید درخواست از کارتابل خود، برای دریافت گواهی مبدا چاپ شده، به اتا  بازرگانی مربوطه مر

 .نماید
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 رد؟یگ یم قرار استفاده مورد منظور چه به و ستیچ گواهی مبداء :پرسش

 محیل  کشیور  بیر  و شده ارائه و نیتدو( ICC) الملل نیب یبازرگان اتا  توس  که است یالملل نیب یسند مبداء گواهی :پاسخ

 کیاالی  تیی ماه صیراحتا   دارد، را سیند  نیا  صدور اختیار که  یقانون مرجع ، اساس نیبرا. کند یم داللت کاال ساخت ای دیتول

 گواهی مبداء در مندر  یکاال مشخصات اعتبار کننده نیتضم سند، نیا. دینما می تصدیق خاص کشورهای به را مبداء گواهی

 .بود خواهد یحیترج یها تعرفه از یبرخوردار شرط زین و داریخر یبرا

 می باشند؟ گواهی مبداءدر ایران چه مراکزی مجاز به صدور  :پرسش

 یاسیالم  یجمهیور  در گیواهی مبیداء   صیدور  مرجیع  11/3/1131 مصوی یگمرک امور قانون 17 ماده لیذ تبصره طبق :پاسخ

اتیا   )که اختیار آن، به شعب اتیا  بازرگیانی اییران در کیل کشیور       است رانیا یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتا  ران؛یا

  .تفویض گردیده است( بازرگانی شهرستان ها

 چیست؟ گواهی مبداءمدارک مورد نیاز برای صدور  :پرسش

  :پاسخ

  یگمرک پروانه ریتصو .1

 حمل بارنامه ریتصو .1

 کیارت  ینیدها یفرآ تیریمید  کاارچیه ی سیامانه  از یمیورد  مجیوز  ایی  یبازرگان کارت اعتبار استعالم هیدییتا ارائه .1

 ( ir.cscs.www -هوشمند یبازرگان کارتسامانه ) یبازرگان

 (کاال تعدد صورت در)  یبند عدل ستیل ارائه .4

 یاعضا ای رعاملیمد از ریغ یفرد که یحقوق اشخاص یبرا) گواهی مبداء افتیدر و درخواست جهت نامه یمعرف .5

 .(ندینما یم مراجعه اتا  به رهیمد اتیه

 گواهی مبداء صدور نهیهز پرداخت یبانک شیف .6

 چقدر است؟ گواهی مبداءهزینه ی صدور : پرسش

 ندگانینما ئتیه 11/11/1131و مصوبه جلسه مورد  رانیابازرگانی اتا   سهیرئ ئتیه 11/11/1131مصوبه مورد  وفق :پاسخ

دالر معیادل   111/111تیا مبلی     یصیادرات  اظهارنامیه  فقرههر  یبه ازا Aو فرم  گواهی مبداءصدور  نهیهز ران،یا بازرگانی اتا 

 مبلی   دالر 111/111 هیر  یازا بیه  باشید  دالر 111/111 از شیبی  هیا اظهارنامه  مبل  مجمو که  یو در صورت الیر 111/151

  .شد خواهد اضافه الیر 111/51

بیه ازاء چنید    گیواهی مبیداء  صدور )تجمیعی  مبداء گواهیاتا  بازرگانی اقدام به صدور  ،در صورتی که بنا به درخواست خریدار

تجمیعیی بیه ازاء هیر بارنامیه ییا پروانیه گمرکیی معیادل          گواهی مبداءنماید، هزینه صدور ( پروانه گمرکی و چند بارنامه حمل

 .محاسبه و دریافت می گردد الیر 111/151

 

  پرسش و پاسخ های عمومی گواهی مبداء
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 ؟ باشند یم مبداءگواهی  اخذ به مجاز بازرگانی یها کارت دارندگان فقط آیا :پرسش

 گیواهی  تواننید  میی   زیی ن معتبار  موردی مجوز و  مرزنشینان  ،وری پیله کارت ، تعاون اتا  یها کارت دارندگان خیر، :پاسخ

 .نمایند دریافت خود نام به مبداء

 ؟ نمایند دریافت مبداء گواهی اتاقی هر از توانند می بازرگانی کارت دارندگان آیا :پرسش

 میی  باشیند،  یمی  گیواهی مبیداء   افتیدر به مجاز که...  و یمورد مجوز بازرگانی، از اعم معتبر یها کارت دارندگان بله، :پاسخ

 .نمایند دریافت مبداء گواهی ران،یا یکشاورز و معادن و صنایع بازرگانی اتا  شعب از یك هر از الزم، مدارک ارائه با توانند

 داشاته  تفاوت بارنامه در کننده صادر مشخصات با گمرکی پروانه در کننده صادر مشخصات که مواردی در :پرسش

 ؟ کرد باید چه مبداء گواهی دریافت برای باشد

 نیام  بیه  مبداء گواهی دریافت تقاضای و باشد معتبر بازرگانی کارت دارای بارنامه کننده صادر چنانچه مواردی چنین در :پاسخ

 مربوطیه،  یبازرگیان  اتیا   مبیداء  گیواهی  صیدور  واحد به خطای ای نامه طی پروانه کننده صادر بایست می باشد، داشته را خود

 . نماید واگ ار بارنامه صاحب نام به مبداء گواهی دریافت جهت مشخصات ذکر با را خود صادراتی پروانه

  ؟ نماید می مطالبه را گمرکی پروانه اصل مبداء گواهی صدور واحد مواردی چه در :پرسش

 جهیت  ،گواهی مبیداء  صدور واحد درخواست به گمرکی پروانه اصل ارائه دستبافت های گلیم و فرشها صادرات مورد در :پاسخ

 گمرکیی  پروانه تصویر اصالت به نسبت مبداء گواهی کننده صادر مراجع دالیلی به که مواردی در همچنین و است الزامی رویت

 .نمایند مطالبه را حمل بارنامه یا گمرکی پروانه اصل توانند می باشند داشته تردید

 چه کسانی حق امضاء گواهی مبداء را به عنوان صادر کننده دارند ؟ :پرسش

دارندگان کارت بازرگانی عالوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضاء افراد دیگری، از جمله اعضاء هیات میدیره را   :پاسخ

در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان کارت هر فرد دیگری امضاء . فی نمایندکه در روزنامه رسمی نام آنها آمده، به اتا  معر

بیه  ( که نمونه امضاء آن در صفحه اول کارت بازرگانی میی باشید   )نماید می بایست حتما  قبال  امضاء ایشان توس  دارنده کارت 

 .شی از اقدام ایشان را با یرد واحد صدور گواهی مبداء اتا  بازرگانی مربوطه معرفی و کلیه مسئولیت های نا

به چاه   گواهی مبداءچنانچه وزن مندرج در بارنامه با وزن مندرج در اظهارنامه متفاوت باشد، روال صدور  :پرسش

 صورت خواهد بود ؟

چنانچیه متقاضیی   .، به درخواست متقاضی، می تواند براساس اظهارنامه یا بارنامه ثبت گرددگواهی مبداءوزن مندر  در  :پاسخ

در غیراینصورت، . را براساس وزن مندر  در بارنامه دریافت نماید، باید وزن بارنامه از اظهارنامه کمتر باشد گواهی مبداءبخواهد 

می تواند جهت اصالح اظهارنامه خود به گمرک اجرایی مربوطه  براساس وزن اظهارنامه صادر می گردد یا متقاضی گواهی مبداء

 .مراجعه نماید

 در مواردی که صادر کننده تقاضای گواهی مبداء اصالحی نماید، چه مدارکی را باید ارائه شود ؟ :پرسش

شید میی بایسیت    در صورتی که اصالحات در مندرجات اصلی گواهی مبداء ترییری ایجاد نکند و فقی  اشیتباه تیایای با    :پاسخ

ریال واریز و گواهی مبداء جدید دریافت نماید لییکن بیرای اصیالحات     51111گواهی مبداء صادره قبلی را عودت نماید و مبل  
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در یکی از مندرجات اصلی من جمله آدرس صادر کننده یا گیرنده یا مشخصات وسیله حمل و یا مشخصات کمی و کیفی کیاال  

در چنین مواردی عالوه بر عودت گواهی مبداء قبلی . اید تا بر اساس آن اصالحات صورت گیردمی بایست مدارک جدید ارائه نم

 .به همراه ارائه مدارک جدید، هزینه ای معادل صدورگواهی مبداء جدید اخ  می گردد 

 ، چه اقدامی صورت می گیرد؟گواهی مبداءدر صورت مفقود شدن  :پرسش

، درخواسیت خیود را طیی نامیه ای بیا سیربرگ       گواهی مبداءالزم است متقاضی با مراجعه به اتا  بازرگانی صادر کننده  :پاسخ

 .نمایدالمثنی اعالم  گواهی مبداء، مبنی برصدور گواهی مبداءوامضای صادر کننده  مهربا شرکت 

یرفتن هرگونه سوء استفاده های احتمالی از گیواهی  از متقاضی برای پ  اخ  تعهداتا  نیز با  گواهی مبداءهمچنین واحد صدور 

المثنیی صیادر میی     گیواهی مبیداء  در اتا  بازرگانی مربوطیه،   گواهی مبداءمفقود شده، در صورت تایید اشخاص مجاز به تایید 

 .نماید

 برای کاالهای ترانزیتی وجود دارد؟ گواهی مبداءآیا امکان صدور  :پرسش

بله، الزم است متقاضی با ارائه ی کارت بازرگانی معتبر، مدارک الزم و فیش پرداختی، درخواست خود را برمبنای صدور  :پاسخ

 .ترانزیتی، به اتا  مربوطه ارائه نماید گواهی مبداء

 برای چند اظهارنامه و چند بارنامه وجود دارد؟ گواهی مبداءآیا امکان اخذ یک  :پرسش

 .نام کشور گیرنده در تمامی اظهارنامه ها و بارنامه ها یکسان باشد الزم استبله،  :پاسخ

برای کارتی که در شرف تمدید است یا تنها چند روز از انقضای آن گذشاته،   گواهی مبداءآیا امکان صدور  :پرسش

 وجود دارد؟

خیر، الزم است دارنده ی کارت پیش از انقضای اعتبار کارت، جهت انجام اقدامات ضروری برای تمدید کیارت خیود بیه     :پاسخ

کارت مراجعه نموده و تا زمانی که فرآیند مربوطه به اتمام و تایید نهایی نرسیده باشد، امکیان صیدور   ( صادر کننده)اتا  متولی 

 .برای وی وجود نخواهد داشت گواهی مبداء

 وجود دارد؟ گواهی مبداءبرای چه کارت هایی منع صدور  :پرسش

 .دارند گواهی مبداءتمامی کارت های عضویت، ابطال شده، تعلیق شده و غیر فعال منع صدور  :پاسخ

 آیا شرکتهای حمل می توانند به عنوان صادر کننده ، گواهی مبداء دریافت نمایند یا خیر ؟ :پرسش

 .ندارند گواهی مبداء افتیدر و صادرات مجوز ل ا باشند می عضویت کارت دارای حمل های شرکت خیر، :پاسخ

 صادر نمود؟ گواهی مبداءآیا می توان برای یک اظهارنامه بیش از یک  :پرسش

صورت مشخص به واحد ه متقاضی، ب درخواستیو ( مندر  در اظهارنامه) کلبله ، در این صورت الزم است وزن و تعداد  :پاسخ

 .اعالم گردد گواهی مبداءصدور 

 ؟چیست گواهی مبداءمعیار نام کشور گیرنده برای ثبت در  :پرسش
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مورد استناد قرار میی گییرد، اظهارنامیه ییا      گواهی مبداءدر حال حاضر تنها مرجعی که برای ثبت نام کشور گیرنده در  :پاسخ

 .پروانه گمرکی است

 ؟صادر شده در اتاق های بازرگانی وجود دارد گواهی مبداءآیا امکان استعالم و اعتبارسنجی از  :پرسش

شیماره  "و  "شماره ارجا "و وارد نمودن دو مشخصه ی  www.cscs.irمی توانید با مراجعه به نشانی الکترونیکی. بله :پاسخ

، اقدام به استعالم گواهی مبداءکه در قسمت باالی سند در  شده است، در قسمت آگاهی از اعتبار  ،خود گواهی مبداء "سریال

 .خود در سامانه ی کارت بازرگانی هوشمند نمایید گواهی مبداء

 ؟ بدون ارائه ی مدارک اصلی وجود دارد گواهی مبداءآیا امکان صدور  :پرسش

تنها درخصوص صادرات کاال و خیدمات بیه کشیور عیرا ، در صیورتیکه ارائیه بارنامیه حمیل و پروانیه گمرکیی توسی              :پاسخ

گیواهی  صادرکننده مقدور نباشد، اتاقها می توانند براساس اطالعات مندر  در فاکتور فروو و گواهی بازرسی نسبت به صیدور  

 .اقدام نمایند مبداء

اتیا  هیا    گیواهی مبیداء  صادر کننده مبنی بر وصول مدارک الزم در اسر  وقت به واحد صدور این موضو  تنها با ارائه ی تعهد 

بیرای   گیواهی مبیداء  امکان پ یر است و در صورت عدم ارائه مدارک موصوه در موعد مقرر، عیالوه بیر آنکیه از صیدور مجیدد      

 .تا  ایران اعاده خواهد شدصادرکننده جلوگیری بعمل خواهد آمد، مراتب جهت رسیدگی به کمیسیون انضباطی ا

 ؟چیست گواهی مبداءشرایط ابطال  :پرسش

 گیواهی مبیداء  ، می توانید اقیدام بیه ابطیال     گواهی مبداءچنانچه یکی از شرای  زیر رد دهد، اتا  بازرگانی صادر کننده  :پاسخ

 :نماید

 در گیواهی مبیداء   همیین  صدور به ایشان تمایل یا گواهی مبداء داشتن به نیاز عدم درصورت) متقاضی درخواست به (1

 (دیگر شعبه

 صالح ذی مراجع درخواست (1

 کشور داخل به کاال شدن مرجو  (1

 چیست ؟ HS Code :پرسش

یك سیستم کدگ اری شش رقمی است که جهت استاندارد سازی شناسایی و طبقیه بنیدی کیاال بیوده و      HS Code :پاسخ

بیرای اسیتعالم کیدهای    . توس  دولتها، با توجه به سیاستهای مالیاتی ، قیمت گ اری ، بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند

HS می توانید از طریق نشانی ،www.hscodelist.com  دیینما اقدام. 

 چیست ؟کد تعرفه کاال  :پرسش

 .رقم نیز گزارو شده است 11این کدها با توجه به گستره ی طبقه بندی کاالها در هر کشور متفاوت بوده و تاکنون تا  :پاسخ

 11مندر  در ردییف  ( رقمی8)رقم اضافه تر  1شش رقمی به همراه  HSدر کشور ایران، کدهای تعرفه ی کاال شامل کد های 

 .اظهارنامه گمرکی و کتای قوانین مقررات صادرات و واردات کشور، معرفی می شوند

مورد ( در سیستم ثبت سفارو)یا واردات کاال ( در اظهارنامه)این کدها در مبادی گمرکی و برای صادرات کاال توس  گمرک 

 .دگیر استفاده قرار می

http://www.hscodelist.com/
http://www.hscodelist.com/

