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فعال ساسی  
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بز اساس دستور  
 العمل ابالغی

تمام سطوح  روی 
بسته بندی، مطابق 

 با دستور العمل

تزخیص  قبل اس :  کاالی وارداتی 3
 گمزکی

اس خزوج کاال قبل : کاالی تولیدی
 کارخانهاس 

بعد اس وارد کزدن شماره  :  وارداتیکاالی 
تزخیص گمزکی و در صورت لشوم تائید 

 ساسمان ناظز
 

بعد اس ثبت نهایی و در صورت  : کاالی تولیدی
 لشوم تائید ساسمان ناظز

ورود به سامانه 
 شناسه رهگیزی

اخذ و ثبت شناسه  
کاال در سامانه 

 شناسه کاال

ثبت نام در 
سامانه جامع 

 تجارت
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 تًلیذ شىاسٍ رَگیری
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 اوتخاب گريٌ کاالیی، وًع بستٍ ي تعذاد مًرد ویاز  
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 فایل حايی شىاسٍ َای تًلیذ شذٌ دریافت 
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 ساختار شىاسٍ رَگیری

 شَد، ًوی اًجام رّگیزی ساهاًِ تَسط صزفا رّگیزی ی شٌاسِ تَلیذ :تذکز
 ساختار تِ هزتَط اتالغی الؼول دستَر اساس تز تَاًٌذ هی کٌٌذگاى ٍارد یا کٌٌذگاى تَلیذ

 .ًوایٌذ رّگیزی ی شٌاسِ  ایجاد تِ اقذام رّگیزی، شٌاسِ
 

 سیگار رهگیزی شناسه  ساختار
 شٌاسِ درج ،(FCTC) دخاًی هحصَالت قاچاق تا هثارسُ الوللی تیي کٌَاًسیَى تا هطاتق

 دخاًی هحصَالت تَلیذکٌٌذگاى ٍ است اجثاری ٍارداتی ٍ تَلیذی کاالی در رّگیزی
 تستِ سطَح تواهی رٍی تز گذاری شٌاسِ تِ ًسثت استاًذارد هطاتق ّستٌذ هَظف
 .کٌٌذ اقذام خَد تٌذی
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 سیگار رهگیری شناسه ساختار 

ِ ّای ( الف      ِ ّای (ب     پاکت رّگیزی شٌاس  (قزاصِ) تاکس رّگیزی شٌاس
ِ ّای (ج      ِ ّای (د        کارتي رّگیزی شٌاس  پالت رّگیزی شٌاس
 .تاشذ هی (O اًگلیسی حزف اس غیز تِ)  Z تا A اًگلیسی تشرگ حزٍف اس یکی یا 9 تا 0 ارقام اس یکی ًوایاًگز N حزف
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  رّگیزی شٌاسِ حَسُ در ّذف کاالی گزٍُ دٌّذُ ًشاى رقن دٍ ایي : N1 ٍ N2 کاالیی گزٍُ
 ّوِ اتتذای در هیثایست تٌاتزایي .است دخاًی هحصَالت گزٍُ ًشاًگز ػٌَاى تِ 10 ػذد .است

  .گزدد درج 10 ػذد کاراکتز دٍ ایي جای تِ دخاًی هحصَالت رّگیزی ّای شٌاسِ
  

 کذ .است دخاًی هحصَالت کٌٌذُ تَلیذ دٌّذُ ًشاى رقن دٍ ایي : N3  ٍ N4کاالیی گزٍُ
  اػالم آًْا تِ ٍ تخصیص تجارت، جاهغ ساهاًِ در ًام ثثت ٌّگام در کٌٌذُ، تَلیذ ّز تِ هزتَط
 .شذ خَاّذ

  
 تزای تزکیة ایي .تاشذ یکتا ٍ تصادفی تزکیثی هیثایست ارقام ایي : N15 تا N12 یکتا شوارُ
  رقن 5 پالت سطح تزای ٍ رقن 6 کارتي سطح تزای ، رقن 7 تاکس سطح تزای رقن، 8 پاکت سطح
 .است

  
 ٍ هیگیزد قزار رّگیزی شٌاسِ راست سوت الیِ هٌتْا در رقن ایي :Check digit کٌتزلی رقن

 .هیزٍد کار تِ کٌٌذُ قزائت اتشار تَسط صحیح قزائت صحت تزرسی جْت
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  تجاری سًجیزُ تِ ٍرٍد اس قثل تَلیذ خطَط در شذُ تَلیذ رّگیزی ّای شٌاسِ
   .گزدًذ اظْار ٍ ثثت رّگیزی ساهاًِ در تایست هی

 
  سیگارّای هَرد در ٍ گوزکی اظْار اس قثل هزحلِ ایي ٍارداتی سیگارّای هَرد در

 .است الشاهی کارخاًِ اس خزٍج اس قثل کشَر داخل تَلیذی
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 جدیداظهار  ثبت 

 

11 



 تعییه گريٌ کاالیی -ثبت اظُار جذیذ 
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 َای رَگیری دي ريش برای ثبت ي اظُار شىاسٍ
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 رهگیری جدیداظهار موردی شناسه روش اول، 
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 وکات مُم در اظُار مًردی شىاسٍ رَگیری

 در ایٌکار .تاشذ شذُ دریافت کاال ی شٌاسِ ًظز هَرد کاالی تزای است السم اٍل ی ٍّلِ در
 .هیشَد اًجام کاال شٌاسِ ساهاًِ
 .تاشذ شذُ اًتخاب کاالی شٌاسِ تا هزتثط شذُ درج رّگیزی شٌاسِ
 تستِ ًَع تا هتٌاسة شذُ، اتالؽ ّای الؼول دستَر طثق شذُ، ٍارد رّگیزی ی شٌاسِ ساختار

 ٍ تَدُ خطا ًثاشذ، رّگیزی شٌاسِ ساختار تا ّوزاستا تٌذی تستِ ًَع صَرتیکِ در) .تاشذ تٌذی
 .(تَد ًخَاّذ اظْار ثثت تِ قادر سیستن
 تاشذ، داشتِ کاالیی گزٍُ آى در شذُ تؼزیف ساختار تا هٌطثق ساختاری تایذ رّگیزی شٌاسِ

 شٌاسِ تَلیذ دستَرالؼول تز هٌطثق تایذ رّگیزی شٌاسِ دخاًیات کاالیی گزٍُ در هثال تزای
 .تاشذ شذُ تَلیذ رّگیزی،

 ثثت ٍ اخذ کاال ی شٌاسِ کاال، شٌاسِ ساهاًِ طزیق اس است السم رّگیزی، شٌاسِ تَلیذ اس قثل
 .تاشذ شذُ
 است السم
 .ًشَد درج تکزاری رّگیزی شٌاسِ است، السم

  ی تستِ ًَع ٍالذِ هثال، تؼٌَاى).تاشذ هتٌاسة ٍالذ ی تستِ شوارُ ٍ تستِ ًَع تا تستِ شوارُ
  (.تاشذ تاکس یؼٌی آى اس تاالتز سطح یک تایذ  "پاکت"
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 روش دوم، ثبت از طریق آپلود فایل

  فایل هیتَاًیذ پایِ اطالػات هٌَی در .است excel حاضز حال در ارسالی فایل قالة
 .ًواییذ دریافت را ًاهِ اظْار ًوًَِ

 

 

 

16 

https://tid.ntsw.ir/static/template.xlsx
https://tid.ntsw.ir/static/template.xlsx
https://tid.ntsw.ir/static/template.xlsx
https://tid.ntsw.ir/static/template.xlsx
https://tid.ntsw.ir/static/template.xlsx
https://tid.ntsw.ir/static/template.xlsx
https://tid.ntsw.ir/static/template.xlsx


 ومًوٍ فایل اظُار وامٍ –اطالعات پایٍ 
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 روش دوم، ثبت از طریق آپلود فایل
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 بارگساری مًفقیت آمیس فایل اظُار وامٍ
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 دریافت خطای مربًط بٍ وًع فایل
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 دریافت خطای مربًط بٍ اطالعات يارد شذٌ در فایل اظُار وامٍ
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 وکات مُم در پر کردن فایل اظُاروامٍ

  اخذ کاال ی شٌاسِ کاال، شٌاسِ ساهاًِ طزیق اس است السم رّگیزی، شٌاسِ تَلیذ اس قثل
 .تاشذ شذُ ثثت ٍ

 تزای شذُ ثثت کاالّای شٌاسِ تا هطاتق فایل، در شذُ ٍارد کاالّای شٌاسِ است السم
 .تاشذ کاال شٌاسِ ساهاًِ در کارتز،

 شذُ، اتالؽ ّای الؼول دستَر طثق شذُ، ٍارد رّگیزی ی شٌاسِ ساختار کِ ضزٍریست
 شٌاسِ ساختار تا ّوزاستا تٌذی تستِ ًَع صَرتیکِ در) .تاشذ تٌذی تستِ ًَع تا هتٌاسة
 .(تَد ًخَاّذ اظْار ثثت تِ قادر سیستن ٍ تَدُ خطا ًثاشذ، رّگیزی

 .تاشذ ًذاشتِ ٍجَد تکزاری رّگیزی شٌاسِ است، السم
 ًَع ٍالذِ هثال، تؼٌَاى).تاشذ هتٌاسة ٍالذ ی تستِ شوارُ ٍ تستِ ًَع تا تستِ شوارُ
   (.تاشذ تاکس یؼٌی آى اس تاالتز سطح یک تایذ  "پاکت" ی تستِ
  تؼذاد تا شذُ، اظْار فایل در کِ ،"رّگیزی ّای شٌاسِ کل تؼذاد" تِ هزتَط ػذد

   .تاشذ تزاتز کزدُ ٍارد فایل در کارتز کِ ای رّگیزی ّای شٌاسِ
 

22 



 
 ها پیش شمارهفهرست  -اطالعات پایه
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 رهگیریفعال سازی شناسه 

 
 تائید لشوم صورت در و گمزکی تزخیص شماره کزدن وارد اس بعد  :وارداتی کاالی

 ناظز ساسمان
 

 ناظز ساسمان تائید لشوم صورت در و نهایی ثبت اس بعد :تولیدی کاالی
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 «با آرسوی موفقیت»
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