باسمه تعالی
راهنمای ورود به سامانه کارت بازرگانی هوشمند ویژه راهبران و بازرگانان
آذر 95

با توجه به راه اندازی سیستم جدید چاپ کارت های عضویت/بازرگانی هوشمند(فاقد تراشه طالیی) از طریق شعب اتاق
ایران در سراسر کشور  ،فعال ورود به سامانه با استفاده از دستگاه کارتخوان امکان پذیر نمی باشد و تمامی فرآیندها
طبق متن راهنمایی که در اختیارتان قرار گرفته انجام خواهند شد.
با وارد نمودن آدرس  cscs.irصفحه ی اصلی ورود به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند نمایش داده می شود ،
شرح بخش های مختلف در صفحه ی جدید ورود به سامانه در زیر آمده است:

ورود دارندگان کارت عضویت/بازرگانی:
در طراحی جدید صفحه ی ورود به سامانه  ،بازرگان با وارد نمودن شماره ملی/شناسه ملی و رمز عبور(دریافت رمز عبور
اولیه با وارد کردن مشخصات کارت)  ،می تواند از خدمات مرتبط با فرآیندهای کارت هوشمند و گواهی مبدا در سامانه
بهره مند شود .الزم به ذکر است که در سیستم جدید  ،تمام فرآیندهای مجاز کارت عضویت/بازرگانی هوشمند بجز
صدور (از جمله تمدید ،تغییر  ،انتقال و  ) ....و گواهی مبدا برای بازرگان فقط از طریق ورود به کارتابل هوشمند بازرگان
امکان پذیر می باشد.
در این صفحه (تصویر )1متقاضیانی که جهت ورود به سامانه و ثبت درخواست گواهی مبدا قبال از اتاق تهران نام
کاربری و کلمه عبور دریافت کرده و یا جهت ثبت درخواست فرایند صدور اقدام نموده و هنوز درخواست خود را نهایی
نکرده اند  ،می توانند با وارد کردن شماره /شناسه ملی و رمز عبور قبلی وارد کارتابل خود شوند.

تصویر 1

 )1چنانچه بازرگان تاکنون اقدام به دریافت رمز عبور نکرده و یا رمز عبور جهت ورود به کارتابل خود را فراموش کرده
است ،می تواند در صفحه ی قبل ( تصویر  )1با استفاده از لینک فراموشی  /دریافت رمزعبور با تکمیل فیلدهای مورد
نیاز  ،رمز عبور کارتابل خود را دریافت نماید(.تصویر )2

تصویر 2

نکته  :محل درج شماره سریال کارت  ،در تصویر  3نمایش داده شده است.

تصویر 3

 )2برای آن دسته از متقاضیانی که کارت عضویت/بازرگانی قدیمی ( دفترچه ای) دارند ،با استفاده از لینک فراموشی
/دریافت رمز عبور و وارد نمودن شماره ی کارت عضویت  /بازرگانی خود ،فیلد "شماره سریال کارت" بصورت خودکار
برای آنها غیر فعال شده و با تکمیل سایر فیلدها  ،رمز عبور حهت ورود به کارتابل برای آنها ارسال خواهد شد.
نکته  :در صورتی که فیلد تلفن همراه دارنده کارت در سامانه موجود نباشد  ،بازرگان می بایست به اتاق مربوطه مراجعه
و احراز هویت شود  ،سپس اتاق می تواند از طریق تماس با بخش پشتیبانی سامانه  ،رمز عبور بازرگان را دریافت کند
که البته دریافت رمز عبور به این روش ،موقتی بوده و به زودی این مسئله مرتفع خواهد شد.
 )3بازرگانانی که در حال انجام فرآیند صدور هستند (هنگام تغییر ورژن سامانه در پیش نویس متقاضی بوده اند) نیز با
وارد کردن شماره ی کارت(شماره ملی برای اشخاص حقیقی یا شناسه ملی برای اشخاص حقوقی ) فیلدهای تاریخ
انقضا و شماره شناسنامه و شماره سریال برای آنها غیر فعال شده و بازرگان میتواند با وارد کردن شماره ی تلفن همراه
خود ،رمز عبور صادر شده را دریافت کند.
درخواست صدور کارت عضویت/بازرگانی:
متقاضیانی که برای اولین بار اقدام به ثبت درخواست جهت دریافت کارت عضویت/بازرگانی دارند می توانند با کلیک بر
روی دکمه ی درخواست صدورکارت بازرگانی/عضویت و ورود به صفحه ی ثبت درخواست ( تصویر  ، )4مشخصات الزم
را تکمیل و برای ادامه ی فرآیند صدور وارد کارتابل خود شوند.

تصویر 4

ورود راهبران:

کاربران اتاق های بازرگانی با استفاده از دکمه ی " ورود راهبران " به صفحه ی ویژه کاربران( تصویر  )5هدایت شده و
با استفاده از نام کاربری و کلمه ی عبور یا در صورتی که با کارت وارد می شوند از لینک ورود با کارت هوشمند  ،با رمز
عبور کارت راهبری  ،وارد کارتابل اتاق می شوند.

تصویر 5

پورتال خدمات الکترونیک اتاق ایران:

از این پس ،آگاهی از اعتبار کارت بازرگانی  /عضویت و یا گواهی مبدا  ،تنها با ورود به پورتال خدمات الکترونیکی اتاق
ایران در منوی سامانه های خدماتی ،امکان پذیر خواهد بود.

