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1   صفحه

 

 مقدمه

این سند به منظور راهنمایی نحوه استعالم اصالت شناسه رهگیری سیگار در طول زنجیره تامین و توزیع تدوین 

 شده است.

تلفن همراه سامانه جامع تجارت افزار شناسه رهگیری سیگار از طریق نرم در حال حاضر امکان استعالم اصالت

افزار تلفن همراه سامانه جامع و برای کلیه اشخاص فراهم گردیده است. بدین منظور نیاز است در ابتدا نرم

 تجارت را دریافت و نصب نمود.

 دریافت و نصب نرم افزار –بخش اول 

 از طریق فروشگاه توانمی ،اندروید(نسخه سامانه جامع تجارت )تلفن همراه افزار نصب نرمدریافت و جهت 

 http://bit.ly/NTSW-Appیا از طریق لینک مستقیم  در تلفن همراه اقدام نمود« مایکت»یا  «بازار» افزارینرم

 .نماییدو نصب افزار را دریافت رمن

 سیگاراستعالم شناسه رهگیری  –بخش دوم 

بدون ورود به استعالم  امکان شناسه رهگیری سیگار،با توجه به نیازمندی همه اشخاص جهت استعالم اصالت 

پس  بنابراین فراهم گردیده است. وارد نمودن کدملی(ن همراه سامانه جامع تجارت )بدون نیاز به تلف افزارنرم

مطابق مراحل ذیل ، افزار در تلفن همراه خود، برای استعالم شناسه رهگیری سیگارنرماز نصب و اجرای این 

 .نماییداقدام 



2   صفحه

 

تواند با استفاده از گزینه بارکدخوان، اقدام به اسکن بارکد دوبعدی شناسه رهگیری در مرحله سوم، کاربر می

 نماید. واردو یا شناسه رهگیری را در قسمت مربوطه  ودهنم

  اوال صحیح بوده و ثانیا توسط تولیدکننده در سامانه شدهیا اسکن در صورتی که شناسه رهگیری وارد ،

اظهار کننده، شناسه کاال،  افزار مشخصات شخص/ شرکتنرمتجارت اظهار و ثبت نهایی شده باشد،  عجام

 نوع کاال و شرح کاال را به کاربر نمایش خواهد داد.

سطوح  عدم الزام تولیدکنندگان سیگار به برقراری ارتباط بین شناسه کاالی الزم به ذکر است به جهت

، یک شناسه کاالی «در گام اول» سطوح ناسه رهگیری الصاق شده به آنسیگار و ش مختلف بسته بندی

در نظر در سامانه  5555555555555شناسه کاالی  و «شناسه سیگار مشمول رهگیری» با شرحعمومی 

 گرفته شده است.

 اظهار و یا  در سامانه جامع تجارت توسط تولیدکنندهیا و صحیح نباشد که شناسه رهگیری  درصورتی

نمایش  را به کاربر «کد رهگیری نامعتبر است. :سامانه رهگیری»پیغام نرم افزار نهایی نشده باشد، ثبت 

 .خواهد داد
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