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معاونین محترم فنی
مدیران محترم فناوری اطالعات و ارتباطات شرکتهای بیمه

ایران / آسیا / البرز / دانا / پارسیان / کارآفرین / رازی / سینا / ملت / امید / حافظ / معلم / دی / سامان / 
ایران معین / نوین / پاسارگاد / میهن / کوثر / ما / آرمان / آسماری / تعاون / سرمد / حکمت صبا / 

تجارت نو

سالم علیکم؛
احتراما، همانگونه که استحضار دارید، ماده ۳ آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، بیمه مرکزی و شرکتهای بیمهگر را موظف نمودهاست تا با همکاری «سامانه جامع تجارت» 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایطی را بوجود آورند که بازرگانان بتوانند تمام امور خود در خصوص 
تجارت (از جمله درخواست صدور بیمه نامه/ الحاقیه و پیگیری روند صدور آن) را از طریق این درگاه 
انجام داده و از ورود چند باره اطالعات جلوگیری شود. در راستای عمل به این تکلیف قانونی، طی چندین 
جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سامانه جامع تجارت، نظارت 
و فاوای بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران و شرکتهای بیمه، اقالم اطالعاتی مورد نیاز صنعت بیمه به 
شرح فرم پیوست نامه، نهایی شده و به همراه سرویس دریافت اطالعات مذکور (در بیمه مرکزی)، برای 
پیاده سازی در سایت سامانه جامع تجارت و ارسال اطالعات به بیمه مرکزی در اختیار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار گرفتهاست. به پیوست نسخه ۱ مستند «سرویس تبادل اطالعات با سامانه جامع تجارت 
و صدور بیمه نامه/ الحاقیه باربری (وارداتی، صادراتی و ترانزیت) در سایت سامانه جامع تجارت»، ایفاد 
میگردد. الزم است شرکتهای بیمه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسبت به پیادهسازی و بکارگیری این 
سرویس اقدام نمایند. در صورت بروز مشکل و نیاز به رفع ابهامات احتمالی، آقای اسدی با شماره تماس 
۲۴۵۵۱۷۴۵ معرفی میشوند. یادآور می نماید که کلیه مسئولیتهای ناشی از عدم اجرای تکلیف قانونی 

فوق، با مسئولین ذیربط در شرکت خواهد بود.

رونوشت:  
جناب آقای صنایع، مدیرکل محترم بازرسی امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه بازرسی کل کشور؛ احتراما پیرو  -

جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای استحضار.
جناب آقای دهقانی نیا، مدیر کل محترم نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  -


