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1   صفحه

 

 ه است.تهیه شد «سامانه جامع تجارت»در  اظهار تولیدهای نحوه این فایل راهنما جهت معرفی گام

تولیدی واحد تجاری خود، با استفاده از نقش تولیدی خود  1هایپس از ثبت نام و بارگذاری صالحیت (1

 (1را انتخاب نمایید. )شکل  اظهار تولیدتوانید از منوی عملیات تجارت داخلی، گزینه می

 

 
 تولید اظهارنحوه دسترسی به منوی  -1شکل 

 

توانید لیست سوابق اظهار تولید خود را مشاهده نموده و می 2مطابق شکل  "اظهار تولید" در صفحه (1

  اقدام به ثبت تولیدات نمایید. روش ذکر شده 2از  ییکاطالعات آن را ویرایش نماید و یا با 

 

های زمانی مشخص( را درنظر داشته باشید تا در برای ثبت اطالعات تولید خود، روال ثابتی )بازهنکته : 

اما باید  ی اظهارات شما صورت پذیرد.اطالعات توسط بازرس طبق روال گذشتهزمان بازرسی، بررسی 

معدن و تجارت برای کاالی ، های اعالمی وزارت صنعتتوجه کنید انتخاب شاخص بر اساس سیاست

 های انجام شده برخورد نکنید.زرسیمورد نظر باشد تا به مشکل عدم ثبت اطالعات در با

 

 
 

                                                           
 مراجعه شود.ها و دریافت نقش تجاری به راهنمای بارگذاری صالحیت1 



2   صفحه

 

 :روش ذیل اقدام نمایید 2می توانید به یکی از  "جدیداظهار تولید " ایبر (2
 

 (.2)شکلاز طریق اکسل و مطابق با دستورالعمل موجود در فایل اکسل نمونه  -1

 فرم اظهار تولید جدید از طریق -2

 

 

 

 ثبت تولیداتتصویر صفحه  -2شکل 
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تولید خود را به صورت توانید شرح می "اظهار کاال"در صفحه  "اظهار تولید جدید"پس از کلیک بروی  (3

کاالهای تولیدی خود را درج نمایید. به  ،تولیدتاریخ و محل انبارش پس از تعیین  اختیاری وارد نموده و

  .تولید را تعیین نمایید و تاریخ  از قسمت انتخاب مکان، محل انبارش 3مطابق شکل  این منظور،

 توسط کاربر قابل تغییر است تاریخ تولید بصورت پیشفرض تاریخ روز جاری می باشد که. 

 تولیدتصویر صفحه اظهار  -3شکل 

 

 زءج کاالی انبارش مکان صورتیکه در. های خود انتخاب نماییدتوانید از لیست مکانمحل انبارش را می (4

 االیک انبارش مکان ") + (" گزینه انتخاب با توانیدمی نباشد، لیست در شما قبلی شده ثبت هایمکان

 ، نام انبار و کدپستی آن را استعالم و ثبت نمایید. 4. به این ترتیب مطابق شکل کنید اضافه را خود

  با استفاده از گزینه معرفی و ثبت انبار جدید و تکمیل اطالعات درخواستی می توانید انبار خود

 را در سامانه جامع انبارها ثبت نمایید.

 
 فرم افزودن مکان جدید -4شکل 



4   صفحه

 

امانه س"نمایید که شما در  اضافهتوانید هایی را میدر فرم افزودن مکان جدید، تنها کدپستی تذکر؛

  آن مکان تعریف شده باشید.  برداربهرهبه عنوان  "جامع انبارها

و زمانی  دنماییتوانید محل انبار کاال را بصورت موقت تعیین با انتخاب گزینه انبار موقت می نکته :

 .ماییدننسبت به انتخاب انبار صحیح، اقدام  "انتقال مکان"با استفاده از فرم که انبار کاال مشخص شد 
 

 

اقدام به ثبت  شناسه کاالیا  گروه کاالانتخاب با  روش 2می توانید به  " افزودن کاال" پس از کلیک بروی (5

 (.5)شکل  نمایید اظهار تولید

 

 کاالی جدید در اظهار تولیدتصویر فرم ثبت  -5شکل 



5   صفحه

 

  مورد نظر و تعیین فیلد ی شناسه کاالو طبقه ، گروهدر روش اظهار با گروه کاالیی پس از تعیین

  "ثبت و بعدی "بروی دکمه  نماییددر صورتیکه میخواهید شناسه های دیگری را نیز اضافه مقدار، 

و در  دنمایی؛ با این کار کاالی  اول ثبت شده و می توانید کاالهای  بعدی را وارد و ثبت نماییدکلیک 

 .نماییدکلیک  "ثبت و تمام "هنگام ثبت اخرین کاال بروی دکمه 

 

 انتخاب با گروه کاالیی -6شکل 

 

در فیلد شناسه کاال، تنها امکان انتخاب شناسه کاالهایی وجود دارد که توسط نقش تجاری فعلی شما ثبت  :تذکر

قبل  اید، الزم استشده باشد. شایان ذکر است در صورتیکه اقدام به اخذ شناسه کاال در سامانه شناسه کاال ننموده

کاال اقدام به ثبت اطالعات و اخذ شناسه نسبت و  مراجعه نموده 1از ثبت تولیدات، ابتدا به سامانه شناسه کاال

 نمایید.

                                                           
1 cid.ntsw.ir 
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  در روش اظهار با شناسه کاال می توانید با وارد نمودن شناسه کاالی مورد نظر پس از تعیین مقدار

کاال اقدام به ثبت کاال نمایید. همانطور که مشخص است در این روش سرعت ثبت اطالعات باالتر از 

 روش قبلی می باشد.

 انتخاب با شناسه کاال -7شکل 

 

د، ایتوانید اقالم کاالیی را که به لیست اظهار خود افزودهمی "اظهار کاال"پس از افزودن کاال، در صفحه  (6

تا به گام بعدی از  کلیک نمایید "بعدی"بر روی کلید  6نمایید. سپس مطابق شکل  ویرایشیا  حذف

 .ویزارد اظهار کاال بروید

 
 کاالهای افزوده شده به اظهار تولیدلیست  -8شکل 
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مشمول شناسه رهگیری   در صورتیکه اطالعات کاالهای اظهار شده "اظهار کاال"در گام بعدی ویزارد  (7

اقدام به اظهار شناسه رهگیری  "اکسل نمونه"، میبایست مطابق با دستور العمل موجود در فایل باشند

ید در صورت تای را کلیک نمایید. "استعالم شناسه های رهگیری"دکمه  ،پس از بارگذاری فایل نمایید و

درصورتیکه کاالی اظهار شده . ( 9) شکل کلیک نمایید "ثبت"بر روی کلید شناسه های اظهار شده، 

صورت در  .(10) شکل  منتقل می شوید "نهایی سازی اظهار "مشمول شناسه رهگیری نباشد، به ویزارد 

توانید به گام قبل بازگشته و اطالعات اظهار خود را ویرایش می "قبلی"با استفاده از کلید  نیاز به ویرایش 

 نمایید. 

 

 اظهار شناسه رهگیری -9شکل 

 

 
 تولیدویزارد نهایی اظهار  -10شکل 
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قابل مشاهده است. مطابق  "ثبت اولیه"ردیف اظهار با وضعیت  "اظهار تولید"پس از ثبت، در صفحه  (8

 تعبیه شده است. "جزئیات"و  "ابطال درخواست"، "ثبت نهایی"در ستون جزئیات سه کلید  11شکل 

توانید با انتخاب این گزینه اظهار خود را اید، میدر صورتیکه از اظهار خود منصرف شده ابطال درخواست؛ -

 نمایید. ابطال

 مشاهده نموده و مجددا ویرایش نمایید.توانید اظالعات اظهار خود را با استفاده از این گزینه می جزئیات؛ -

 خود اقدام نمایید. در اینصورت اظهارتوانید نسبت به نهایی سازی میاین گزینه،  با انتخاب ثبت نهایی؛ -

پس از ثبت نهایی امکان ویرایش  شما به وضعیت ثبت نهایی درآمده و به موجودی شما اضافه خواهد شد.اظهار 

 اظهار تولید وجود نخواهد داشت.

 
 تولیدثبت نهایی اظهار  -11شکل 

(. با این اقدام، اقالم کاالیی موجود در اظهار تولید به مکان 11کلیک کنید )شکل  "ثبت نهایی"بر روی کلید  (9

 تغییر خواهد کرد. "ثبت نهایی"انتخاب شده در موجودی کارتابل شما افزوده شده و وضعیت اظهار به حالت 

ریق واد اولیه را از طبایست ممی، داردتولید کاال به صورت حق العمل کاری را  مالک کاال قصددر صورتیکه نکته : 

اال تولید کننده ک شخص/شرکت سپس د،منتقل نمایکننده کاال شخص/شرکت تولید به  "انتقال مکان"فرم 

انتقال "از طریق فرم  نسبت به ثبت تولید اقدام نماید و "اظهار تولید"از طریق فرم  بایست پس از تولید کاالمی

ک کاال سپس مالاقدام نماید.  مالک کاالبه نسبت به انتقال مالکیت و مکان کاالی تولید شده  "مالکیت و مکان

 بایست نسبت به انتقال مالکیت و مکان کاال به زنجیره بعدی اقدام نماید.می

اد مو "استفاده در تولید"و با انتخاب نوع سند  "کاال اظهار خروج"بایست از طریق فرم میمالک کاال  همچنین

  .دکسر نمایاولیه را از موجودی خود 

  پایان


