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 سامانه به ورود

اعم  خود صالحیت وثبت نام  ntsw.ir)ران )ای سامانه جامع تجارتدر  ابتدا و دریافت شناسه کاال، شناسنامه برای ثبت

ز عبور نام کاربری و رم با را احراز نمایید سپس شرکت، کارت بازرگانی، شناسه صنفی و هرگونه مجوز تولید یا واردات از

 .شوید( cid.ntsw.ir) سامانه شناسه کاالوارد  رانای جامع تجارت سامانه از دریافتی

سامانه جامع تجارت، در شناسه صنفی، کارت بازرگانی، شناسه شرکت و ...( های شما )صالحیت به با توجهکنید که دقت  

 شود.دو باز می یا هرو دسترسی شما به ثبت کاالی تولیدی، وارداتی 

 تولیدی کاالی ثبت
 ارند.دلید داخل کشور را کاالهای تو اخذ شناسهاجازه  ایشانبوده و تنها تولیدکنندگان مختص ثبت کاالی تولیدی 

زینه ثبت ، گتخاب نمایید. پس از باز شدن صفحهرا ان «ثبت کاالی تولیدی»نکار، پس از ورود به سامانه، گزینه ای برای

 اب کنید.کاالی جدید را انتخ

 
 

جهت ثبت شناسنامه و اخذ  پیش از انتخاب گروه کاال نمایید.را مشاهده می مختلف های کاالییگروه ،در صفحه جدید

رشته  درممکن است شما، کاال را انتخاب کنید. برای نمونه  آن، باید صالحیت مرتبط با شناسه کاالی مورد نظر خود

ن ایخود را در نظر شناسه صنفی متناظر با کاالی موردداشته باشید، دقت کنید که شناسه صنفی  ،های مختلففعالیت

 مرحله انتخاب نمایید.
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در صورتی که برای کاالی تولیدی خود،  شوید.می کاالشناسنامه وارد مراحل ثبت  پس از انتخاب گروه کاالی مورد نظر

 صورت غیر ایندر  ثبت نمایید ، آن را به عنوان شناسه کاالشناسهاین  اظهاربا  توانیدمی ایددریافت کرده GTIN شناسه

برای  GTINدریافت برخی کاالها،  در ممکن استشوید. وارد مرحله بعدی  ناسه را انتخاب وگزینه کاالی فاقد ش

وجود نخواهد  نظر در گروه مورد GTIN امکان ثبت کاالی فاقد شناسهصورت  این در که باشد اجباری لیدکنندگانتو

 در اطالعات بیشتر) نمایید مراجعه گذاری کاال و خدماتمرکز ملی شمارهبه توانید می GTINجهت دریافت  .داشت

Gs1ir.org). 

 

 کنید.مشخص می CPCو  HS ،ISIC، کد()ایران ملی کاال و خدماتی هابندیجایگاه کاالی خود را در طبقه بعددر مرحله 

 صیثبت سفارش واردات و ترخ یبرا HSکد بوده،  رانیا یمل بندیطبقهکاال، همان  یبندستهدکه  در نظر داشته باشید
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 CPC ،کنیدکاربرد دارد، لطفا در انتخاب آنها دقت  یاقتصاد تیمشخص کردن نوع فعال یهم برا ISICکاال از گمرک و 

ن امکان نیز وجود دارد که با تایپ بخشی از کلمه مورد ای .دیاز آن عبور کن دیتوانمیاست که  یاریاخت بندیطبقهتنها  زین

 .نمودجستجو  هابندینظر، در طبقه

 
 

فیلدهای  ،فمختل کاالهای دراست  ممکن. شویدمیکاال فیلدهای توصیفی  تکمیلمرحله  وارد ها،بندیبعد از انتخاب طبقه

. فیلدهای (دهدنشان میرا گروه کاالیی دخانیات  در کاالی سیگار مرتبط با یفیلدها ،ذیل شکل) باشندمتفاوت توصیفی 

صورت خودکار  به شرح تجاری کاالبا انتخاب مقادیر فیلدهای توصیفی،  .باشنداختیاری  یا اجباری و توانندمی توصیفی،

 شود.امل میک

 

تواند آنها وجود داشته باشد، به کاربر نمایش داده شده و کاربر میاگر برای کاال، فیلدهای توصیفی اختیاری  بعددر مرحله 

. دییامن دانلود آن را یدتوانمیو  شدهنمایش داده یا از آنها عبور کند. در نهایت شناسه کاال به صورت بارکد  و را پر کرده

 .خواهد بود GTIN همان، بارکد شده باشددر ابتدا ثبت  GTINشناسه الزم به ذکر است در صورتی که 
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 وارداتی کاالی ثبت

پس از ورود  بایستی لذا کننده کاال است؛واردکننده، ثبتن تفاوت که ای مشابه کاالی تولیدی است با، ثبت کاالی وارداتی

در . دطی نماییمشابه مراحل ثبت کاالی تولیدی  را بعدی مراحل وتخاب را ان «وارداتیثبت کاالی »به سامانه، گزینه 

ی حال کند دربدین معنا که شناسه کاال به ازای واردکننده تغییر نمی رداهمیت نداکننده فرد ثبت ،خصوص کاالی وارداتی

بار  اال فقط یککبنابراین در کاالهای وارداتی، . یابدکننده تغییر میکاال به ازای تولید که در ثبت کاالی تولیدی، شناسه

 .کننداستفاده می شدهسه کاالی ثبتواردکنندگان از همان شنا و شدهثبت

تبه جستجوی کاالهای ثب، از بخش جستجوی کاال، اول سامانهتوانند در صفحه ، کاربران همیشه میذکر است الزم به

در را  شان مطابقت داشته باشد، کاالای با مشخصات مورد نظرکاالی ثبت شده، شناسنامه شده بپردازند و در صورتی که 

 فاده بعدی در دسترس داشته باشند.ستورت لزوم برای اکرده و در ص ذخیره« کاالهای انتخاب شده»بخش 
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