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 یتعالبسمه

 کاالشناسه نصبو  اخذ ،شناسنامه ثبت ییاجرا دستورالعمل

 کشاورزیکاالیی گروه  یبرا

 

هیی میور     52403ت /75642بیه میراره    آن یی  اجرا نامهنییآو  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 13 مادهبه  تیعنا با

 یهیا دسیتااه بیه   ،یکشیاورز ی  کاال گروه یکاالمناسهو نصب  اخذ ،مناسنامه ثبت جهت لیذ دستورالعرل ،23/6/95

 .گردد م  رساناطالع و ابالغ دکنندگانیتول و واردکنندگان از اعم کاالمناسه افتیدر نیمشرول و بطیرذ

 :اهداف
 کاالمناسهساختار  ارائه .1

 کاالمناسه نصب و اخذ ،مناسنامه ثبتار کراه ارائه .2

 هاتیاولو نییتعو  ی اجراند یآفر فیتعر .3

 

 :روند ممشروح مربوط به کار   در معان ریدستورالعرل اصطالحات ز نیدر ا -1 ماده

 23/6/95 مور  هی 52403ت /75642 مراره به کاال یریرها و کاالمناسه ی اجرا نامهنیآئ منظور: نامهنیآئ – الف

 .است ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون( 13) ماده موضوع

قلیم   یی   یصو تشخ یفتعر منظوربهکه  است یضرور  از حداقل اقالم اطالعات یامجروعه ب ـ شناسنامه کاال: 

 .روند مبا آن قلم کاال به کار  یرمرتبط و درگ یهاسامانه یندر ب ی ،کاال

هر قلم  یکاالست و مشخصات ماهو یبندطبقه جامع نظام  یبر   مبتن که  رقرچند  یامناسه :کاالشناسهـ   پ

 ایی )بارکد( و  نهیبه صورت رمز ،کاال قلم هر از مشترک بردامت جادیا منظور بهسامانه   یو در  مدهاحصاء در آن کاال 

 .ابدی م صیتخص کتای یکاالمناسه  ی کاال اسنامهبه هر من .گردد م درج ای نصب کاال یرو بر آن رینظا

(، اسیتاندارد  HS) مدههراهنگسامانه  یلاز قب هایبندطبقه یربه سا کاالمناسهدر   از اقالم اطالعات  بخش - تبصره

 اختصاص دارد. ،(CPCمحصول ) محوری بندیطبقه(، ISIC) یاقتصاد هایفعالیت بندیطبقه الرلل بین

             ( آییین نامیه  3( و ردییف )(( میاده )  ردییف )   (7مشرول بند ) که کشاورزی یکاالها کلیه مشمول: هایکاال- ت

 .م  بامند

وزارت صنعت،  یتبا مسئول نامهیینآ ی بند )ث( ماده  یلبه استناد تبصره ذاست که   ارگروهک :یکارگروه مل -ث 

میده   یلتشیک  مرتبط یهادستااه یرمبارزه با قاچاق کاال و ارز، گررک و سا یستاد مرکز یمعدن و تجارت و با هرکار

 است.



 5از  2صفحه 

سیازمان   یتمسیئول  با کشاورزیکاالی  گروه  یبرا  کارگروه مل یلذ کهاست   ارگروهک :یکارگروه تخصص -ج 

 یهیا دفاتر مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دسیتااه  یتو با عضو تولیدکنندگانمصرف کنندگان و  حرایت

 مده است. یلتشک ، نامهیینآ ی بند )ث( ماده  یلمده در تبصره ذ یدق

توسیط   کاالمناسه یک ترونکاستعالم ال هسامانه جامع تجارت ب یک ترونکال ییدتأ به معنای: یکیکترونال یگواه - چ

 بامد.م  کگرر

جین،، نیوع، رنیگ، ابعیاد،      یلکاال از قب یو ظاهر یکارکرد  ،ذات یاتعناصر و خصوص کاال: توصیفیعناصر  - ح

 است. مؤثرکاال  یحآن که در تشر یو نوع کاربر یکشور سازنده، نام تجار ،یدکنندهتولوزن، طرح، مدل، 

کید بیه نیام     یی  به هرقلم کاال،  GS1 یمراره گزار یستمبر اساس س (:GTIN1) کاالقلم  یجهانشناسه  – خ

GTIN کد مود داده م تخصیص .GTIN  دارد. رقر  14و  13، 12، 8ساختار 

بر اساس بند الف ماده مش قانون مبیارزه بیا    کهاست  رانیسامانه جامع تجارت ا منظورسامانه جامع تجارت:  -د 

 و واردکننیدگان  از اعیم  را یاقتصیاد  فعیاالن  ارتبیاط  کپارچیه، ی  درگاه عنوان به ،1392 قاچاق کاال و ارز مصو  سال

 .کند م کنترل ،در امر تجارت ربطیذ یهادستااه با دکنندگانیتول

درخواست و  ییندهاکه فرآ کاالمناسهو نصب  اخذ مناسنامه، است به منظور ثبت یاسامانه :کاالشناسهسامانه  -ذ 

 یین هدف ا. نراید مو افراد مرتبط فراهم  هاسامانه یرا برا کاالمناسهرا در برگرفته و امکان استعالم  کاالمناسهصدور 

 هیای ییت فعالاسیاس، زبیان مشیترک در کیل      ینکشور است و بر ا یتجار یرهدر طول زنج کاالمناسه دیریتسامانه، م

 .مود مفراهم  یتجار

عناصیر مناسیه کیاال در کاالهیای دارای بسیته بنیدی تجیاری توسیط واردکننیدگان و ییا            یمحتوا لیتکر -2ماده 

 مود.  وزارت جهادکشاورزی انجام مدر سایر موارد توسط ، تولیدکنندگان

بیه سیامانه    سیت یبا می  تیجهت ثبت نام و احراز صالح ابتدا لدستورالعر نیابالغ ا خیاز تار انیمتقاض هیکل - تبصره

در  کاالمناسهثبت  ایثبت اطالعات و اخذ  یو سپ، برا ندیمراجعه نرا  http://www.ntsw.ir آدرس  بهتجارت  عجام

 .ندیمراجعه نرا cid.ntsw.ir//:httpو رمز عبور به آدرس  یبا هران نام کاربر کاالمناسهسامانه 

 کننیده دیتوسط تول ، داخل دمدهیتول یاالک قلم هر یازا به ستیبا م مناسه افتیو در کاال هناممناس لیتکر -3 ماده

 و هیا تیی اولوبر اساس  )بعد از الزام مناسه( واردات ای دیتول یسر نیاول یبرا واردکنندهتوسط  ، واردات یکاال قلم هر و

 .ردیگ انجام ،پیوست جدول در مقرر یبندزمان

              براسیاس زمانبنیدی کیه متعاقبیاال اعیالم      مشیرول  هایکاالو اخذ مناسه بیرای سیایر  مناسنامه  الزام ثبت – 1 تبصره

 خواهد مد.

                                                           
1 Global Trade Item Number 
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 مده بامید  ثبت کاالمناسهدر سامانه  یاریه توسط فرد ددواردکنن دنظرم یکاالمناسه که قبالال  در صورت –2 تبصره

 میل کا قیی و در صیورت تطب  دیی نرا لحاص نانیخود اطر یبا کاال  فینسبت به تطابق عناصرتوص ستیبا م هدواردکنن

در   ولی  .دیاستفاده نرا کاالمناسه اناز هر تواند مو  نخواهد دامت دیجد یکاالمناسهبه ثبت  یازین ،  فیعناصرتوص

 .دیاقدام نرا دیجد یکاالمناسهاخذ د و یل مناسنامه جدیرکت نسبت به دیبا ، فیدر عناصر توص رتیصورت مغا

شور ک، یشور صاحب نشان تجارک ،ینشان تجار، درج یاجبار یلدهایاال در بخش فکمناسنامهل یرکدر ت -3 تبصره

 است. یضرور ) اقالم بسته بندی (د مناسهیتول  له اصلکعنوان ما( به  ا حقوقی  قیننده )حقکدیننده، و نام تولکدیتول

بیه   صرفاالننده کافتیننده مناسه است و درکن سامانه متعلق به صادریق ایصادره از طر یهامناسهت کیمال -4 تبصره

 بردار آن مناسه خواهد بود.عنوان بهره

ل مناسینامه بیه عنیوان    یی رک(، پی، از ت GTINاال )کی قلم   ن نامه، مناسه جهانییآ 5به استناد تبصره ماده  -4 ماده

 .مناخته خواهد مد کاالمناسه

 " الرللی نیفاقد مناسه ب" نهیاز گز تواند مبامد،  GTIN دک فاقدکه کاربر   اخذ مناسه در صورت مدر هناا – تبصره

 .دهد م اختصاص مده اظهار یکاال به  داخل یکاالمناسه  یصورت سامانه  نی. در اکند استفاده

 گردد. درج  کیزیبه صورت ف زیتجه و یبندبسته ن سطحیترکوچک یرو بر ستیبا م کاالمناسه -5 ماده

مناسه کاال برای اقالم فله و فاقد بسته بندی در اسناد تجیاری از قبییل اسیناد تیرخیص ،حرل،انبیار  و       -1 تبصره

 فاکتور فرو  کاال درج خواهد مد.

 برچسیب مندرج بر محصول نبوده،   اطالعات اصل تیبامد که مانع رو یبه نحو دیبرچسب با محل الصاق -2 تبصره

 بامد. ی مناساقابل  هابارکدخوان با و بوده تیرو قابل تراماال

 محصیوالت  یناهیدار  طیمیرا  در کیه  بامد یاگونهو به  DPI 300 تیفیبا حداقل ک دیبا هابرچسب چا( -3 تبصره

 .براند  باق خوانا و نشده پاک

بارکد ارائه مده به  ای ناخوان تی. مسئولبامد )بارکد( م یالهیم یدر فرمت عدد و کدها حداقل کاالمناسه – 4 تبصره

 .بامد م دکنندهیبرعهده واردکننده/تول ،بارکدخوان لهیوس

محدوده ابعاد  تیبر رعا عالوه. بامد م ریجدول ز براساسبوده و  دیسف نهیزم پ، با  مشک رنگ به بارکد -5 تبصره

 بامد. 1.37ثابت و معادل  یهرواره عدد دیبارکد، نسبت پهنا به ارتفاع بارکد با

 مشخصه
 مجاز اندازه حداکثر

 (متریلی)م

 استاندارد اندازه

 (متریلی)م

 مجاز اندازه حداقل

 (متریلی)م

 18.28 22.85 45.7 ارتفاع

 25.08 31.35 62.7 پهنا
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توسیط سیامانه جیامع تجیارت،      کیاال مناسها صدور ین و ثبت یتوسط مشرول ی ل مناسنامه کاالیپ، از تکر -6ماده 

ار یو برخط در اخت  کیصورت ارتباط الکترونگررک به یتوسط سامانه صادر و پ، از استعالم از سو  کیالکترون  گواه

 خواهد بود. کاالمناسهد ییهران تأ  ن گواهیگررک قرار خواهد گرفت. ا

ق تبادل اطالعات و یاز طر کاالمناسهص کاال از صحت یترخ یندهایگررک موظف است به هناام انجام فرآ -7ماده 

  افیت گیواه  یند بیه منزلیه در  یآن فرید. انجام اینان حاصل نراین نامه اطریی( آ5مناسه مذکور در ماده )  افت گواهیدر

 .بامد م کگرر یاز سو کاالمناسه یک ترونکال

مجوز  یهاقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستااه 6و  5مواد  ی نامه اجرانییآ 3  ماده یبه استناد تبصره  - 8ماده 

 ند.یاقدام نرا کاالمناسهت براساس ید و ترانزیواردات، صادرات، تول یدهنده مکلفند در زمان صدور مجوزها

منظور و اصالحات مربوطه را به  انتقادات و نظرات واصله را بررس شنهادات،یموظف است پ  تخصصکارگروه  -9ماده 

 .دیوزارت صنعت، معدن و تجارت( ارسال نرا  )دفتر امور خدمات بازرگان  روز نرودن دستورالعرل به کارگروه ملبه

 و کننیدگان   سازمان حراییت مصیرف  و  یرانا یمعادن و کشاورز یع،صنا  ،اتاق بازرگان یران،اتاق اصناف ا -10ماده 

 یکی  مرکز توسعه تجارت الکترون هرچنین دستورالعرل در سطح بازار و ینا یاجرا یندموظفند گزار  فرآ تولیدکنندگان

وزارت صینعت، معیدن و تجیارت      امور خدمات بازرگان فتربه دیکبار  ماهسههر را  کاالمناسهگزار  استفاده از سامانه 

 .یندارسال نرا

 نییی . لیذا تع میوند  وارد می  ایی  دیتول ،کاالمناسهاست که بعد از الزام  ی دستورالعرل صادره مشرول کاالها -11ماده 

 11و میاده   نامیه نییی آ 7مشیرول میاده    بیی سفارمات قبل از الزام، بیه ترت  صیموجود در کشور و ترخ یکاالها فیتکل

 .بود خواهد واردات و صادرات مقررات قانون ی اجرا نامهنییآ

 و هیا مناسیه  اسیتعالم  پاسیخ  ت،یی مالک انتقال عبور، رمز و یکاربر نام صیتخص ها،مناسه ثبت یندهایفرآ -12ماده 

 .بامد م اانیرا هاسامانه ارید و تجارت جامع سامانه در دستورالعرل نیا در مذکور یهاتیفعال ریسا و ها گواه

الیزام   خیکه از تار دینرا میتنظ یاگونهثبت سفار  را به ندیآفرصنعت، معدن و تجارت مکلف است  وزارت -13ماده 

 .دینرا یریجلوگ کاالمناسه بدون کاالها نیا سفار  ثبت از پیوست جدول طبق کاالمناسه نصب و اخذ ،مناسنامه ثبت

 

 خـدمات  امـور  دفتـر  در 96/ 2 / 11  مـورخ در جلسـه   تبصـره  12و  ماده 13دستورالعمل در  نیا

 بـه  کاالی کشـاورزی  یارگروه تخصصک یاعضا حضور با تجارت و معدن صنعت، وزارت یبازرگان

 .دیرس بیتصو
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 پیوست

 کاالهای مشمول کشاورزیفهرست 

 نام کاال ردیف

تاریخ الزام ثبت، اخذ 

شناسه برای و نصب 

 کاالهای وارداتی

الزام گمرک نسبت به 

ها دریافت و ثبت گواهی

و شماره شناسه کاال از 

 سامانه جامع تجارت

تاریخ الزام ثبت، اخذ 

ونصب شناسه برای 

 کاالهای تولید داخلی

1 
سویا، ، گندم، جو، برنج، ذرت، ملتوک برنج هایدانه

 آفتاباردان، کلزا، کنجد، گلرنگ، بادامزمین ، پنبه و کتان
01/04/1396 31/06/1396 01/08/1396 

2 
آفتاباردان، کلزا، کنجد، ر گندم، جو، برنج، ذرت، سویا، وبذ

 گلرنگ، بادامزمین ، پنبه، کتان و چای
01/04/1396 31/06/1396 01/08/1396 

 01/08/1396 31/06/1396 01/04/1396 روغن نبات  و مکرچای،  3

4 
سویا، آفتاباردان، کلزا، کنجد، گلرنگ،  هایکنجاله

 (بادامزمین ، پنبه، کتان، مندا ، پالم، گوار و نارگیل )کپرا
01/04/1396 31/06/1396 01/08/1396 

5 

گاو، تلیسه، گوسفند، بز، متر، گاومیش )بوفالو(، اسب، االغ، 
مرغ، بوقلرون، مترمرغ، بلدرچین، اردک، غاز، ، قاطر و استر

مرغ، بوقلرون، مترمرغ، بلدرچین،  روزهکب  و جوجه ی 
 و کب  اردک، غاز

01/04/1396 31/06/1396 01/08/1396 

6 

گاو و گوساله، گوسفند و بره، بز و بزغاله، متر،  هایگومت
گاومیش )بوفالو(، گوزن، آهو، اسب، االغ، قاطر و استر و 

مرغ، بوقلرون، مترمرغ، بلدرچین، اردک، غاز، کب ، ، گراز
میاو، خرچنگ، البستر، ماه  ماخدار، ماه ، میاو، ماهمرغ 

 مرکب، عروس دریای  و اسکویید

01/04/1396 31/06/1396 01/08/1396 

 01/08/1396 31/06/1396 01/04/1396 (کودهای میریای ، آل  و بیولوژی  )زیست  7

8 
های میکروب  )میکروارگانیسم(، شکسروم میریای ، آفت

مبارزه با بیومیریای  و ماکروارگانیسم و ابزار و تجهیزات 
 آفات؛ ویژه دفع آفات نبات 

01/04/1396 31/06/1396 01/08/1396 

 


