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 ورود به سامانه  -1
توانند با وارد کردن می، در سامانه جامع تجارت هاو بارگذاری صالحیت خود حیصحو رمز عبور  ینام کاربر دریافتکاربران پس از 

 است.  www.ntsw.irآدرس سامانه جامع تجارت  وارد سامانه شوند. و رمز عبور ینام کاربر

، )کدملی(ینام کاربرسپس  ،را انتخاب نمایید "ورود"گزینه  نوار آبی رنگ باالی صفحهقسمت در  برای ورود به سامانه جامع تجارت،

 .تصویر امنیتی را وارد نماییدهمچنین و  کلمه عبور )رمز(

 تجارت جامع انهسام ورود فرم -2 ریتصو

 تجارت جامع سامانه اصلی صفحه-1 ریتصو

file:///C:/Users/a.dabaghha/AppData/Local/Temp/www.ntsw.ir
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 تعیین نقش  -2

در صورت داشتن . شودانتخاب  توسط کاربر) تولیدی یا وارداتی(اال مرتبط با ثبت ک (صالحیت )نقش نیاز است تا در این مرحله

پس از استعالم کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت، دسترسی ، تواند اقدام به اخذ نقش بازرگان نمایدکارت بازرگانی، کاربر می

پس از بارگذاری شناسه صنفی، گواهی همچنین  در عملیات شناسه کاال ایجاد خواهد شد. "کاالی وارداتیبرای ثبت شناسه"کاربر 

در عملیات شناسه کاال ایجاد  "کاالی تولیدیبرای ثبت شناسه"به نقش تاجرتولید و... در سامانه جامع تجارت، دسترسی کاربر 

 نقشدقت کنید که  .بیشتر به اسناد آموزشی بخش پایه سامانه جامع تجارت مراجعه نمایید()جهت کسب اطالعات   خواهد شد.

یا  د کارتابل تولیدیتوانیمیاری شده و متناسب با صالحیت بارگذ متناظر با کاالی موردنظر خود را در این مرحله انتخاب نمایید

 .کنیدجارت مشاهده ی سامانه جامع تی خود را در منووارداتی مربوط به شناسه کاال

 تجارت جامع سامانه نقش انتخاب فرم -3 ریتصو
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 وارداتی کاالی ثبت  -3
 کاالیشود و در صورت ثبت اطالعات توسط یک کاربر و صدور شناسه کاالی وارداتی یک شناسه کاال صادر میقلم به ازای هر 

رای آن کاال توسط سایر شناسه کاالی جدید ب امکان اخذ ؛ لذاتوانند از همان شناسه کاال استفاده کنندمتناظر، سایر کاربران نیز می

 . کاربران وجود ندارد

 فهرست "گزینه  ،"شناسه کاال"در منو  ،های بازرگان و انتخاب یکی از نقش سامانه به ورود از پس، وارداتی جهت اخذ شناسه کاال

رده و وارد فرم ثبت اطالعات را انتخاب ک "جدیدثبت کاالی "گزینه  ،نمایید. پس از باز شدن صفحه انتخاب را "وارداتیی هاکاال

  .(یواردات یکاالها فهرست-4 ریتصو) کاال شوید

 صفحه اول: انتخاب سرفصل 1-3
آن  درکه  نمایش داده می شودصفحه ای  تولیدی در منوی سمت راست ،با انتخاب گزینه ی ثبت کاالی وارداتی یا ثبت کاالی 

کد و بر اساس  همچنین میتوانید .(سرفصل انتخاب صفحه د،یجد یکاال ثبت فرم -5 ریتصو) وجود دارد.مختلف های کاالیی گروه

جستجو و مشاهده نمایید. را خود سرفصل کاالیی مد نظر   isic و شرح تعرفه، کد و شرح کدهای متناظر سرفصل، نامنام سرفصل، 

  .فرض جستجو بر اساس کد و شرح تعرفه است()حالت پیش

 المللی  صفحه دوم: کدهای بین 2-3
کاالیی، وارد مراحل تکمیل شناسنامه کاال خواهید شد. در گام اول از تکمیل شناسنامه، کدهای بین المللی  سرفصلپس از انتخاب 

 ( بندیثبت کدهای بین المللی و تناظرات طبقه -6 ریتصوبندی از کاربر دریافت خواهد شد )کاال و تناظرات طبقه

کارگروه تخصصی هر گروه کاالیی، الزام درج سایر کدهای تخصیص یافته به کاال برقرار شود، کاربر ملزم به از سوی در صورتی که 

 شود. وارد کردن آن شناسه در این مرحله از ثبت اطالعات کاال می

یا این کدها نباشد ثبت در صورتی که برای ثبت کاال الزام به نام برد.  2VINو  1GTIN توان بهالمللی میهای بیناز انواع شناسه

 .شدوارد مرحله بعدی  "کاالی فاقد شناسه" توان با انتخاب گزینهبصورت اختیاری باشد؛ می

در صورت عدم . می شودعبور از این فیلد به کاربر داده نامکان قبل از انتخاب گزینه ی مناسب ، ، GTIN در صورت اجباری بودن

کاال را دریافت کرد و برای کاالهای  GTINمی بایست برای کاالهای وارداتی از شرکت تولید کننده  GTINآگاهی برای دریافت 

 متناظر کاال نمود. GTINاقدام به دریافت کد ( IR.org1GSدر ایران به آدرس ) 31GSنماینده تولید داخل از 

                                         

1Global Trade Identification Number (GTIN)  
 (VIN: اختصاربه( )Vehicle Identification Number: یسیانگل به) خودرو، ییشناسا شماره  2
3  1GS هدف و است گرفته شکل کشور 100 از بیش در عضو هایسازمان اجتماع از که است غیرانتفاعی المللیبین مجمع یک 

 هایبخش بین در و جهانی تامین زنجیره شفافیت و کارایی بهبود منظور به جهانی کارهایراه و استانداردها سازیپیاده و طراحی آن

 به بنا تواند یم کد نیا. شودمی شناخته GTIN عنوان تحت سازمان، نیا شده هیارا خدمات و کاال شناسه کد. باشدمی مختلف

 شناسه توانیم. رود یم کار به یبند بسته سطح هر در محصول نوع ییشناسا یبرا GTIN. باشد یرقم 14 ای 13 ،12 ،8 ازین

GTIN  کرد لیتبد بارکد کی به را. 
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کند کنید. اینکار کمک میمشخص می المللیتناظرات بینشما جایگاه کاالی خود را در  از فرم کدهای بین المللی، در مرحله دوم

ها مشخص بندیجایگاه کاالی شما در هر یک از طبقهمختلف برای کاالی شما به درستی برقرار شده و  هایبندیطبقهتناظر بین 

خواهد  CPCو  HS ،ISICهایی که در این مرحله جهت انتخاب به کاربر نمایش داده خواهد شد، طبقه بندی بندیطبقه .گردد

ساس بر ا (CPCو  ISIC)بندی دیگرممکن است دو طبقهاما  ی باشد،های کاالیی الزامی مدر همه گروه HSبندی بود. انتخاب طبقه

 سرفصل انتخاب صفحه د،یجد یکاال ثبت فرم -5 ریتصو

 یواردات یکاالها فهرست-4 ریتصو
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باشد و کاربر تنها در صورت تمایل میتواند آن را انتخاب نموده و یا از آن ت اختیاری رتخصصی هر قلم کاال بصوتصمیم کارگروه 

 عبور نماید .

 انتخاب ها،با محدود کردن گزینهتالش شده است  در این بخش ،بندی مربوط به هر کاالبا توجه به تخصصی بودن انتخاب طبقه

صمیم کارگروه تخصصی مرتبط با هر کاال تشخیص داده هایی که به تبندیکاربر تنها بخشی از طبقه و شود تسهیلبرای کاربر 

  خواهد کرد.را مشاهده  شده است

تر تخصصی مربوطه اتوانید به دفدر صورت عدم مشاهده طبقه بندی متناسب با کاالی مورد نظر خود، می

 .نماییدکاالیی ارائه  بندی جدید به هر سرفصلو درخواست خود را جهت اضافه نمودن طبقه مراجعه

 صفحه سوم: فیلدهای اجباری 3-3
متفاوت  این عناصرکاالهای مختلف  و هادر گروه کاال به کاربر نمایش داده شده و توصیفی ای(عناصر )فیلده ،یبعد دو گامدر 

 . هستند)تکمیلی( اجباری و اختیاری  در دو نوع توصیفی عناصر. است

انتخاب می باشد.  مقادیر  "اختیاری"عناصر توصیفی تکمیلی  و مقداردهیاست  "الزامی"اجباری  مقداردهی عناصر توصیفی

 را تشکیل می دهند. شده شناسنامه کاالی توصیف ،این عناصر شده از

 

 بندیطبقه تناظرات و المللی بین کدهای ثبت -4 ریتصو
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جهت مقداردهی (. فرم عناصر توصیفی اجباری کاال -7 ریتصوشود )به کاربر نمایش داده می "فیلدهای اجباری"در ابتدا صفحه  

های( موجود یا درخواست مقدار جدید استفاده توان به دو روش استفاده از مقادیر )ارزشهر یک از عناصر توصیفی، کاربر می

 در ادامه نحوه مقداردهی عناصر توصیفی به تفصیل آمده است. نماید.

 کاال اجباری توصیفی عناصر فرم -5 ریتصو

 توصیفی عنصر مقدار انتخاب-6 ریتصو
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 مقدار مورد نظر را از آن لیست انتخاب کرده و گزینه یدتوانشود که مییک صفحه جدید باز می ویرایش/ ثبتبا انتخاب گزینه 

 .(توصیفیانتخاب مقدار عنصر -8 ریتصو) را انتخاب نمایید ثبت

شود، با انتخاب گزینه )ارزش مورد نظر در لیست در صورتی که قصد دارید مقداری را انتخاب کنید که در فهرست مشاهده نمی

الت بایستی . در این ح(دیجد ارزش درخواست فرم-9 ریتصو) وجود ندارد( مقدار پیشنهادی خود را به مدیریت سامانه ارسال نمایید

کاالهای وارداتی( شما اضافه صبر کنید تا در صورت تایید به )فهرست  توسط کارشناس سیستمی مقدار پیشنهادی تا زمان بررسی

در فرم  .شودتا زمان بررسی مقادیر درخواستی جدید نهایی نشده و شناسه کاال متناظر صادر نمیشما اظهار شده شناسنامه شود. 

  را انتخاب نمایید. ثبتدرخواست ارزش جدید، می بایست شرح فارسی و التین مقدار مدنظر را وارد کرده و گزینه 

به عنوان  ؛ورود اطالعات تعریف شده باشد فرمت برایصر توصیفی، چندین باید توجه داشته باشید که ممکن است برای یک عن

توان از قالب عدد طبیعی یا قالب عدد اعشاری ، میالکتریکی غیر دوچرخهسایز چرخ در سرفصل مثال برای وارد کردن 

  (.انتخاب قالب مناسب در زمان مقداردهی یا درخواست مقدار جدید -10 ریتصو).استفاده

 

 

 دیجد ارزش درخواست فرم-7 ریتصو
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 چهارم: فیلدهای اختیاریصفحه  4-3
 .شویدوارد می "های تکمیلیویژگی"به صفحه  بعدی گامانتخاب گزینه  د از کامل نمودن فیلدهای اجباری بابع

 

 های تکمیلیویژگیه شده در صفحه توانید فیلدهای ارائمی در صورت تمایلاختیاری است و شما  انتخاب این عناصر نماییددقت 

 از این مرحله عبور نمایید.  ،بعدی گام با انتخاب گزینهانتخاب و یا از تکمیل آن خودداری نموده و را به 

 جدید مقدار درخواست یا مقداردهی زمان در مناسب قالب انتخاب -8 ریتصو
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 صفحه پنجم: پیوست 5-3
تواند از طریق افزودن فایل ارائه دهد می درصورتی که کاربر بخواهد از کاالی مورد نظر خود مستنداتی ،بعدی گام انتخاب گزینه با

 تواندبارگذاری اسناد پیوست بر اساس تصمیمات کارگروه تخصصی هر کاال، می .(صفحه پیوست-11 ریتصو) این کار را انجام دهد

  یا اجباری باشد. اختیاری

بارگذاری تصاویر  م بهتوانید اقدافایل پیوست نمایش داده شده و میدر صفحه پیوست، فرم انتخاب  فایل افزودنبا انتخاب گزینه 

 (فرم بارگذاری اسناد-12 ریتصو) .نماییدکاال، کاتالوگ محصول یا سایر اسناد با فرمت معین 

 تایید نهایی اطالعات  6-3
تواند در صورت نیاز و کاربر می نمایش داده می شود شناسنامه کاالعناصر انتخاب شده به صورت پیش نمایشی از در مرحله آخر، 

پیش نمایش  - 31 ریتصو) .نمایدرا انتخاب  ثبت  در صورت تایید، گزینه  و به اصالح، به عقب برگشته و اطالعات را ویرایش کند

 .(شناسنامه کاال

 

 

 

 پیوست صفحه-9 ریتصو
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 اسناد بارگذاری فرم-11 ریتصو

 کاال شناسنامه نمایش پیش - 10 ریتصو
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 صدور شناسه کاال  7-3
 کاال شناسهو  شناسنامه اظهار شده نهایی شده ،جدید (ارزشدرخواست مقدار )عدم در صورت  ،ثبت  ک بر روی گزینهپس از کلی

 کاالهای فهرست گزینه  توان ازجهت مشاهده شناسه کاال صادر شده و شناسنامه متناظر آن می گردد.متناظر شناسنامه صادر می

برای مشاهده و دریافت شناسنامه  به صفحه مورد نظر منتقل شده و لیست شناسه کاالهای صادر شده را مشاهده نمود. وارداتی

ود و شناسنامه )کاتالوگ( کاال در صفحه نمایش داده خواهد شد استفاده نم کاتالوگ توان از گزینه می متناظر هر شناسه کاال،

 (.شناسنامه )کاتالوگ( کاال -14 ریتصو)

توانید اقدام به دانلود و نصب آن بر در شناسنامه نمایش داده شده تصویر بارکد دو بعدی شناسه کاال نمایش داده خواهد شد و می 

 روی کاالی خود نمایید.

شناسنامه اظهار شده، درخواست مقدار جدیدی برای حداقل یکی از فیلدهای توصیفی داده شود، شناسنامه نهایی صورتی که در در 

 گردش در های درخواستاز طریق گزینه باید کد درخواست دریافت شده در این مرحله را  شود وتبدیل به شناسه کاال نمی

 .(های در گردشدرخواست -6) پیگیری نماید

 

 کاال )کاتالوگ( شناسنامه -12 ریتصو
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 شناسه تکمیلی  -4
رقمی شناسه کاالی متناظر بوده و در صورت مقداردهی فیلدهای اختیاری  13با پیش شماره  رقمی 16 ایشناسهشناسه تکمیلی، 

شناسه تکمیلی ) از  999رقمی( امکان اخذ  13شود و از همین رو به ازای هر شناسه کاال ))تکمیلی( کاال توسط کاربر تولید می

شود، با این حال اگر کسب و کاری حاضر از شناسه تکمیلی در فرآیندهای تجاری استفاده نمیدر حال  .( وجود دارد999تا  001

تواند از این قابلت سامانه شناسه کاال در فرآیندهای داخلی نیاز به تعریف کدی با اطالعاتی بیشتر از شناسه کاال داشته باشد می

 خود استفاده نماید.

 دارای شناسه بین المللیهای در سرفصل تکمیلیشناسه  1-4

 استفاده کرده است، "کدهای بین المللی"یی که کاربر بصورت اختیاری یا اجباری از شناسه بین المللی در صفحه هادر سرفصل

از قبل در سامانه وجود  المللی کدی را وارد کند کهدر فیلد شناسه بینگذاری و یا از طریق کپی درخواست کداگر در حین فرآیند 

شود و کاالی موجود در سامانه نمایش داده میو شناسنامه فرم تکمیل اطالعات  ،و شناسنامه آن تکمیل شده باشد ته باشدداش

اگر برای رقمی نماید. قابل ذکر است  16اقدام به مقداردهی فیلدهای اختیاری و در نتیجه تکمیل اطالعات شناسه تواند کاربر می

ند یک شناسه تکمیلی داشته باشد و در نتواشناسه کاال فقط میمقداردهی شده باشد، آن  لمللیاشناسه بین فیلد شناسه کاال یک

 .فقط اطالعات آن کامل می شود و امکان صدور شناسه کاالی جدید وجود نداردمراحل بعدی 

  شناسه بین المللی فاقدهای سرفصل تکمیلیشناسه  2-4

با اطالعات  CPCو  HS,ISICهای و همچنین اطالعات طبقه بندی فیلدهای اجباریمقادیر انتخابی برای اگر ها در این سرفصل

شناسه کاالیی که در سامانه وجود دارد یکسان باشد، فرم تکمیل اطالعات با مشخصات شناسه کاالی موجود در سامانه نمایش 

 .شودداده می

تواند کاربر می ،شناسه کاالی تکراری تشخیص داده شده دارای شناسه تکمیلی نباشد چنانچه "تکمیل اطالعات"فرم  مقداردهیبا  

 در صورتی که پیش از این برای شناسه کاال،با تکمیل اطالعات فیلدهای اختیاری اولین شناسه تکمیلی خود را دریافت نماید. 

یلی جدید با مقادیر جدید برای فیلدهای اختیاری کند و تواند اقدام به ایجاد شناسه تکمکاربر می صادر شده باشد،شناسه تکمیلی 

 .تر نمایداطالعات آن را کاملموجود  هایتکمیلی شناسهپس از انتخاب یکی از یا اینکه 

 نحوه ایجاد شناسه تکمیلی  3-4

فرم نمایش شناسه کاالی -15 ریتصو)  اطالعات افزودن اطالعات/ تکمیل بعد از نمایش فرم اولیه تکمیل اطالعات و انتخاب گزینه 

اقدام به مقداردهی فیلدهای توصیفی تکمیلی )اختیاری( نمود  "فیلدهای توصیفی تکمیلی" صفحه توان با انتخابمی (،تکراری

 .(یاریاخت) یلیتکم یفیتوص یلدهایف یمقدارده -16 ریتصو)



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 تکراری کاالی شناسه نمایش فرم-14 ریتصو

 (یاریاخت) یلیتکم یفیتوص یلدهایف یمقدارده -13 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 کپی درخواست  -5
کار ابتدا از  . برای اینکرددرسامانه استفاده "ی درخواستکپ"از قابلیت توان میهای یکسان برای سهولت در ثبت کاال با ویژگی

محل گزینه کپی  -17 ریتصو)را انتخاب نمایید درخواست کپی الهای ثبت شده خود گزینهلیست کا در ،کاالهای وارداتی فهرست

 .(درخواست

شود. کاربر در با مقادیر شناسه کاالی انتخاب شده به کاربر نمایش داده می "ثبت کاالی جدید"پس از انتخاب این گزینه، فرم 

 کندرا انتخاب می "ثبت"تغییرات مد نظر نسبت به شناسه کاالی کپی شده را اعمال و پس از اتمام مراحل گزینه صفحات مختلف، 

اجرا  وارداتی کاالی ثبتهای تشریح شده در فرآیند . در این مرحله گام(فرم اطالعات کاال  در زمان کپی درخواست -18 ریتصو)

 خواهد شد.

 درخواست کپی گزینه محل -15 ریتصو

 درخواست کپی زمان در  کاال اطالعات فرم -16 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 های در گردشدرخواست  -6

و به یی کند ممکن است کاربر شروع به ثبت کاالهای سامانه شناسه کاال امکان ذخیره درخواست شناسه کاال است. قابلیتیکی از 

 ذخیرههای ثبت صدور شناسه کاال، از گزینه این امکان وجود دارد که کاربر در هر یک از گام مراحل را به اتمام نرساند.هر دلیل 

 .(گزینه ذخیره جهت ایجاد درخواست-19 ریتصو) استفاده کند

  

پیغامی مبنی بر ذخیره درخواست و حاوی  شود ودر این لحظه به اطالعات ثبت شده کاربر یک شماره درخواست تخصیص داده می

 (.شده داده صیتخص درخواست شماره شینما و درخواست رهیذخ -20 ریتصوشود )ه میشماره درخواست به کاربر نمایش داد

درخواستهای در گردش استفاده شود )تصویر 21- صفحه  جهت مشاهده لیست درخواستهای موجود، میبایست از گزینه 

درخواستهای در گردش(. در این صفحه با انتخاب گزینه  ادامه فرایند به ازای هر درخواست، میتوان اقدام به تکمیل اطالعات و 

 در انتها با انتخاب گزینه  ثبت و ارسال شناسه کاالی جدید اخذ نمود )تصویر 22- تکمیل اطالعات درخواست و ثبت اطالعات(.

 درخواست ایجاد جهت ذخیره گزینه-17 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 شده داده صیتخص درخواست شماره شینما و درخواست رهیذخ -18 ریتصو

 گردش در هایدرخواست صفحه -19 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 دالیل عدم تبدیل درخواست به شناسه کاال 1-6
 شود:به دالیل زیر، فرآیند صدور شناسه کاال یا تکمیل اطالعات یک درخواست منجر به شناسه کاال نمی

درخواست داده باشد. در این حالت، درخواست کاربر توسط کارشناسان  کاربر مقدار جدیدی برای یکی از فیلدهای توصیفی -1

 نمایش دادهبه کاربر های در گردش درخواستشود و پس از بررسی پاسخ مناسب در فرم بررسی می السامانه شناسه کا

 .شودمی

شناسنامه اظهار شده کاربر یی نیازمند نظارت السرفصل کابرخی  در  البه درخواست کارگروه تخصصی، اخذ شناسه کا -2

ی معرفی شده توسط کارشناسان الکاهمه اطالعات شناسنامه جدید توسط کاربر،  مقداردرخواست  عالوه برو  است

ی معرفی شده، درخواست کاربر در این فرم نمایش داده خواهد الشود. تا اتمام نظارت کابررسی می السامانه شناسه کا

 .شد

را به زمان دیگری  یل دیگر، ادامه ثبت کاالالیا به د العات دقیقی برای تکمیل فرآیند ثبت کااطالبه جهت عدم وجود  کاربر  -3

  .ی خود را در آن مرحله ذخیره کندالموکول کرده و ثبت کا

 القلم کا ،(تی تاریخی ارسال درخواس بازه)در منوی درخواست های در گردش با جستجوی شماره درخواست، تاریخ درخواست 

مطلع  (رد، در جریان، درحال نظارت، ارسال نشده)درخواست مورد نظر را یافت و از وضعیت آن  توانو یا وضعیت درخواست می

 (.وضعیت درخواست ها-23)تصویر شماره .شد

 اطالعات ثبت و درخواست اطالعات تکمیل -20 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 ها درخواست وضعیت -21 ریتصو

 

 وضعیت های مختلف درخواست 2-6
 

 باشد.بررسی می در حال الدرخواست کاربر توسط کارشناسان سامانه شناسه کا: در حال نظارت  -1

توسط کارشناسان سامانه شناسه یل دیگر، الیا به دسرفصل، گروه کاالیی، به علت انتخاب اشتباه درخواست کاربر  رد : -2

نماید و یک درخواست جدید با اطالعات صحیح است. در این وضعیت کاربر بایستی درخواست را حذف رد شده  الکا

 ثبت نماید.

شده است و به سمت کاربر برگشت داده بررسی  الدرخواست کاربر توسط کارشناسان سامانه شناسه کا: در جریان  -3

 شده است.

 خیرهی خود را در آن مرحله ذالو ثبت کااست را به زمان دیگری موکول کرده  کاربر ادامه ثبت کاال: ارسال نشده  -4

 .کرده است

 



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 جستجوی کاال  -7
 شودبسترهای مختلفی جهت استعالم و جستجوی شناسه کاال تعبیه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 فرم جستجوی کاال در عملیات شناسه کاال 1-7
های بخش جستجوی شناسه کاال استفاده در منو عملیات شناسه کاال، از قابلیت کاال جستجویبا انتخاب گزینه توانند کاربران می

المللی کاال، شرح های بینبه صورت تخصصی و در تبهای جداگانه بر اساس شناسهتواند در این بخش میجستجوی کاال نمایند. 

 .(صفحه جستجوی شناسه کاال -24 ریتصو) المللی و برخی موارد دیگر انجام گیردکاال، شناسه داخلی کاال، تناظرات بین

 

 

 

 کاالهای منتخب من 2-7
تواند در لیست حاصل از جستجوی میباشد. کاربران لیست کاالهای منتخب میقرار داده شده، قابلیت دیگری که در این بخش 

کرده و در صورت  ذخیره "کاالهای منتخب من"در بخش ، آن شناسه کاال را منتخب کاالی به افزودنگزینه ، با انتخاب انجام شده

 .(لیست کاالهای منتخب من -25 ریتصو) لزوم برای استفاده بعدی در دسترس داشته باشند

 

 

 

 کاال شناسه جستجوی صفحه -22 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاال در سامانه شناسه کاال
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 شناسه کاال از صفحه اصلی سامانه جامع تجارتاطالعات خالصه استعالم   3-7
ساب کاربری خود اقدام به نام و ورود به حکنندگان به سامانه جامع تجارت فراهم شده است تا بدون ثبتاین امکان برای مراجعه

گزینه استعالم شناسه  استعالمات، بخش از ،تجارت جامع سامانه اصلی صفحهتوانند در استعالم شناسه کاال نمایند. کاربران می

 شناسه و کاال )شناسه کاال( یداخل شناسه براساسو در صفحه نمایش داده شده اقدام به استعالم شناسه کاال کاال را انتخاب کنند 

 .(کاالاستعالم اطالعات خالصه شناسه  -26 ریتصونمایند ) GTIN یالملل نیب

 

 من منتخب کاالهای لیست -23 ریتصو

 کاال شناسه خالصه اطالعات استعالم -24 ریتصو




