


 اؾتبًساضزّبي ٍاضزات ٍ نبزضات

  همسهِ

يىي اظ لسيوي تطيي فطايٌس ّبيي وِ اظ ظهبى پيسايف اختوبٖبت اٍليِ اًؿبًي اًدبم هي قسُ، زاز ٍ ؾتس ٍ ضز ٍ ثسل وطزى وبال ثَزُ 

  .اؾت وِ ًْبيتبً ثِ تدبضت ٍ نبزضات ٍ ٍاضزات هٌتْي قسُ اؾت

هٗبهلِ پبيبپبي نَضت هي گطفت ٍ اًؿبى ثب اؾتفبزُ اظ هجبزلِ هؿتمين وبال ثب وبالي تدبضت زض خَاهٕ اثتسايي ثِ قىل ؾبزُ اي 

زيگط،ثِ ضفٕ ًيبظّبيف هي پطزاذت .زض هجبزلِ پبيبپبي ذطيساض ٍ فطٍقٌسُ پؽ اظ هكبّسُ وبالّبي هَضز هٗبهلِ ٍ پصيطفتي اًتمبل 

ض ايي گًَِ هجبزالت حؿت هَضز ثب ثْطُ گيطي اظ قيَُ ّبي آًْب ، وبالي هَضز ًٓط ذَيف ضا زضيبفت هي وطزًس، َطفيي هٗبهلِ ز

اثتسايي ؾٌدف هبًٌس هكبّسُ ، لوؽ وطزى ، تَظيي ، پيوبًِ وطزى ، چكيسى ٍ غيطُ ثِ اًتربة وبال هجبزضت ًوَزُ ٍ ّوچٌيي 

هلِ، اظ هٗيبض ّبي ضايح زض آى وبالي هطغَة ضا اظ ًب هطغَة تفىيه هي وطزًس. ثٌبثطيي ذطيساض ثطاي آگبّي اظ ويفيت وبالي هَضز هٗب

زٍضاى اؾتفبزُ هي وطز. يوٌبً ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثَزى وبالّبي هَخَز، حك اًتربة چٌساًي ثطاي ذطيساضاى ههساق ًساقت. ثيكتط 

  ...وبالّبيي وِ ثسيي تطتيت هجبزلِ هي گطزيس ٖجبضت ثَزًس اظ: ًوه، پَؾت، ذطهب، ظيٌت آالت ٍ ؾالح ٍ

ثِ ٖسم ٍخَز پَل زاز ٍ ؾتس تٌْب ثِ نَضت هٗبٍيِ اخٌبؼ ثب يىسيگط اًدبم هي گطفت وِ هكىالت ظيبزي ضا ثِ زض اثتسا ثب تَخِ 

  .لحبِ تفبٍت زض اضظـ وبالّب ثب يىسيگط ثطاي ذطيساضاى ٍ فطٍقٌسگبى ايدبز هي وطز

ي ثِ تسضيح پيكطفت وطزُ ٍ ايي ؾيط قيَُ ؾٌتي ٍ اٍليِ تدبضت زض گصض ظهبى ٍ ّوعهبى ثب پيكطفت ثكط زض ؾبيِ همَلِ ّبي ظًسگ

لَاًيي هسٍى ٍ هسضًي خْت ذطيس ٍ فطٍـ وبال تسٍيي  (WTO) تىبهلي تب اهطٍظ وِ ثب ٍخَز ؾبظهبى ثيي الوللي تدبضت خْبًي

  .قسُ اؾت، ازاهِ زاضز

ٌٌسگبى هكرم اؾت زض ايي لَاًيي وِ وطُ ظهيي ّوچَى زّىسُ اي خْبًي فطو قسُ هؿيط حطوت ثطاي نبزض وٌٌسگبى ٍ ٍاضز و

  .ٍ وكَض ّبي ًَٖ ايي ؾبظهبى هلعم ثِ اخطاي لَاًيي آى هي ثبقٌس

اظ زيط ثبظ تدبض اٖن اظ نبزض وٌٌسگبى ٍ ٍاضز وٌٌسگبى زغسغِ ّبي فىطي ثؿيبض ظيبزي زاقتٌس. نبزض وٌٌسگبى ّوَاضُ زض ّطاؼ اظ 

وبالي ذَز ثَزُ ٍ ٍاضز وٌٌسگبى ًيع زغسغِ ّبيي  زؾت زازى وبالي ذَز ثسٍى ضؾيسى ثِ اضظـ آى يب وبؾتِ قسى اظ ويفيت

ّوچَى ٖسم زضيبفت وبال ٖليطغن پطزاذت ٍخِ آى، زضيبفت وبال ثب ويفيت پبييي تط اظ هيعاى تَافك قسُ يب زضيبفت وباليي غيط اظ آى 

فت ٖلن تدبضت همساض ايي ؾفبضـ ذَز ضا زاقتِ ٍ الجتِ زض حبل حبيط ًيع ايي ًگطاًي ّب ون ٍ ثيف ٍخَز زاضز اگط چِ ثب پيكط

 .زغسغِ ّب ثِ قست وبّف يبفتِ اؾت



 اؾتبًساضز ٍ تدبضت

يىي اظ َٖاهلي وِ هيتَاًس هَخجبت آؾَزگي ذبَط نبزض وٌٌسگبى ٍ ٍاضز وٌٌسگبى ضا تب حس ظيبزي فطاّن ًوبيس ٍخَز ٖبهل 

اظ زٍ َطف ٍ نطفبً ثِ اؾتٌبز لَاًيي ٍ همطضات اظ زض تدبضت ثيي آًْبؾت.ٖبهلي وِ ثسٍى خبًجساضي اظ ّط يه  (Third party)ؾَم

پيف تسٍيي قسُ ثِ زاٍضي پطزاذتِ ٍ ظهيٌِ اًتمبل وبال اظ زؾت فطٍقٌسُ ثِ ذطيساض ضا هحيب وٌس. ايي ٖبهل ؾَم وِ ثِ چكن ؾَم 

 :ًيع هٗطٍف اؾت ثبيس زاضاي ذهَنيبت ظيط ثبقس

  .فطٍقٌسُ( ثبقسهَضز ٍثَق ٍ تبييس ّط زٍ َطف )ذطيساض ٍ      1-  

  .ثِ توبهي خٌجِ ّبي تدبضت احبَِ زاقتِ ثبقس       2-

  .زاضاي لسضت تهوين گيطي ثبقس -3      

 .ض اضتجبٌ ثب وويت ٍ ويفيت وبال ّبي هجبزلِ قسُ تٗبضيف هسٍى ٍ هكرهي زاقتِ ثبقسز     4-  

   

بنيت فَق الصوط ضا زاضا ّؿتٌس هيتَاًٌس ًمف ٖبهل ؾَم ضا ثسٍى قه هَؾؿبت اؾتبًساضز زض ؾُح خْبى ثب تَخِ ثِ ايٌىِ چْبض ذ

زض تدبضت ثِ ْٖسُ زاقتِ ثبقٌس ظيطا ظثبى اؾتبًساضز ظثبى تفبّن ثيي الوللي اؾت ٍ اؾبؾبً هفَْم لغَي اؾتبًساضز، 

  .ًوًَِ،لبٖسُ،انل،هميبؼ تهَيت قسُ ٍ ّط چيعي اؾت وِ ثِ ٌَٖاى هجٌبيي ثطاي همبيؿِ پصيطفتِ قَز

يي هُبثمت وبال، ذسهبت، آييي وبض، ؾيؿتن ويفيت يب ّط اهطي ثب اؾتبًساضز، ثسيي هٌٗب اؾت وِ زض آى هَاضز لَاٖس، انَل ٍ ثٌبثط

  .همطضات ٍيػُ اي ضٖبيت قسُ اؾت

 اؾتبًساضز ؾبظي ثِ هفَْم لبًًَوٌس قسى ٍ هُبثمت ثب انَل ٍ يَاثٍ ٖلوي ٍ فٌي زض اهَض هرتلف ّوچَى تَليس، تدبضت، حول ٍ

  .ًمل، اضتجبَبت ٍ غيطُ ههساق هي يبثس

ثسيْي اؾت زض نَضتي وِ ّن ذطيساض ٍ ّن فطٍقٌسُ پبيجٌسي ذَز ضا ثِ اؾتبًساضز ذبني اٖالم ًوبيٌس، هيتَاًٌس زض پٌبُ ايي ظثبى 

 .هكتطن ثِ ضاحتي زاز ٍ ؾتس ذَز ضا اًدبم زٌّس

  

 

 

 



 اًَأ اؾتبًساضز

يب اظ زٍ هليت هرتلف ثبقٌس زاز ٍ ؾتس وبال ثيي آًْب ذطيس ٍ فطٍـ زاذلي ٍ يب نبزضات ٍ ثط حؿت ذطيساض ٍ فطٍقٌسُ اظ يه هليت 

ٍاضزات تٗطيف هي گطزز وِ وِ ّط يه اظ ايي زٍ هٗبهلِ تبثٕ اؾتبًساضزّبي ذبل ذَز هي ثبقٌس ثٌبثطيي الظم اؾت زض ايٌدب ثب اًَأ 

 .اؾتبًساضزّبي اقٌب قَين

 اؾتبًساضز هلي       -1

بًساضزي اؾت وِ ثب ثْطُ گطفتي اظ ًتبيح حبنل اظ ٖلَم ٍ فٌَى ٍ ًٓط وبضقٌبؾبى، زؾت اًسضوبضاى ٍ هؿئَالى هطثََِ زض ؾُح اؾت

يه وكَض تَؾٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز آى وكَض تٗييي، تسٍيي ٍ هٌتكط هي گطزز ثطاي هكرم قسى اؾتبًساضز هلي يه وكَض 

اهىبًبت هَخَز زض ًٓط گطفتِ هي قَز. اؾتبًساضز هلي حؿت هَضز زض ذهَل  هَاضزي اظ لجيل قطايٍ التهبزي، خغطافيبيي ٍ

تَليسات، آييي ّبي وبض، ذسهبت ٍ ... ههساق هي يبثس. اّن اّساف هَضز ًٓط زض تْيِ ٍ اخطاي اؾتبًساضز ّبي هلي ٖجبضتٌس اظ: حفّ ٍ 

 هٌبفٕ هلي  اضتمبء ؾُح تىٌَلَغي، حوبيت اظ ههطف وٌٌسُ ٍ تَليس وٌٌسُ ًْبيتبً تبهيي

قىي ًيؿت وِ ذطيساضاى ٍ فطٍقٌسگبى همين يه وكَض ثبيس اظ اؾتبًساضزّبي هلي آى وكَض تجٗيت ًوَزُ ٍ هُبثك آى ٖول 

 .ًوبيٌس

   

 اؾتبًساضز هٌُمِ اي     -2

ظ وكَض ّبي اؾتبًساضزي اؾت وِ خْت تؿْيل هجبزالت تدبضي، زض هٌُمِ اي ذبل، هتكىل اظ تٗسازي وكَض ّودَاض يب گطٍّي ا

زاضاي هجبزالت ثبظضگبًي هكتطن تْيِ، هٌتكط ٍ اٖوبل هي قَز، هبًٌس اؾتبًساضز ّبي اضٍپبيي وِ ثطاي وبال ّبي هَضز هجبزلِ زض 

 Conformite وِ هرفف CE .اؾت  CE وكَض ّبي ًَٖ اتحبزيِ اضٍپب ههساق ٍ اٖتجبض زاضز ٍ ٖالهت اذتهبضي آى

Europeenne ؾتبًساضز ّبي اضٍپبيي اؾت ٍ ًكبى هي زّس وِ وبالي هَضز ًٓط ثب قطايٍ تٗييي قسُ زضثبضُ ثِ هٌٗبي اًُجبق ثب ا

  .ايوٌي، ثْساقت، هحيٍ ظيؿت ٍ حوبيت اظ ههطف وٌٌسُ اًُجبق زاضز

اي اگط نبزض وٌٌسُ ٍ ٍاضز وٌٌسُ يه وبال همين زٍ وكَض زض هٌُمِ اي ذبل هثل اضٍپب ثبقٌس ثبيس تبثٕ ّوبى اؾتبًساضز هٌُمِ 

 .هَضز ًٓط ثبقٌس

 

 



 اؾتبًساضز ثيي الوللي      -3

اؾتبًساضزي اؾت وِ ثب تَخِ ثِ قطايٍ ضٍظ زًيب ٍ ثٌب ثِ يطٍضت، ايدبز آى تَؾٍ ؾبظهبى ّبي ثيي الوللي هطثََِ اظ لجيل ؾبظهبى 

  .تْيِ، تهَيت ٍ هٌتكط هي گطزز (ISO) خْبًي اؾتبًساضز

ظ ًبهكبى پيساؾت زض وليِ وكَض ّبي خْبى اٖتجبض زاضًس ٍ ايي ثساى هٌٗبؾت وِ نبزض وٌٌسگبى ايي ًَٔ اؾتبًساضزّب ّوبًگًَِ وِ ا

  .ٍ ٍاضز وٌٌسگبى ٍالٕ زض زٍ وكَض هرتلف هي تَاًٌس زاز ٍ ؾتس وبالي ذَز ضا ثِ پكتَاًِ اؾتبًساضزّبي ثيي الوللي اًدبم زٌّس

 

 ًمُِ اًتمبل ضيؿه

وٌٌسگبى ٍ ٍاضز وٌٌسگبى ّط يه ثِ فطاذَض ٍيٗيت ذَز ًگطاًي ّبيي زاضًس وِ يىي اظ ّوبًگًَِ وِ پيف تط اقبضُ قس نبزض 

هْوتطيي آًْب هطثٌَ ثِ ًمُِ اًتمبل ضيؿه هي ثبقس. ًمُِ اًتمبل ضيؿه زض انُالح ثِ لحِٓ اي اظ تدبضت اَالق هي گطزز وِ 

ثِ ايي همَلِ ًيع پطزاذتِ ٍ هٌتْي ثِ پيسايف اؾتبًساضزّب  .هؿئَليت ويفيت وبال اظ فطٍقٌسُ ثِ ذطيساض هٌتمل هي گطزز

  .قسُ اؾت 1انُالحبت هرتلف تدبضت )هَؾَم ثِ ايٌىَتطهع( 

ايٌىَتطهع ٖالٍُ ثط ضؾيسگي ثِ ًمُِ اًتمبل ضيؿه، زضثبضُ هجبحثي چَى ّعيٌِ حول ٍ ًمل ٍ ثيوِ اًتمبل ٍ غيطُ اؾتبًساضز ّبيي ضا 

  :ٖجبضتٌس اظتسٍيي وطزُ وِ هْوتطيي انُالحبت آى 

1)       FOB  (Free On Board)  

زض ايي هؿئَليت ويفيت وبال ثِ هحى ثبضگيطي زض ٍؾيلِ حول )وبهيَى، لُبض، َّاپيوب ٍ ذهَنبً وكتي( اظ فطٍقٌسُ ثِ ذطيساض 

  .هٌتمل هي گطزز. ثسيْي اؾت وِ ّعيٌِ حول ٍ ًمل زض ايي ٍيٗيت ثب ذطيساض اؾت

2)       C&F (Cost and Freight)  

  .زض ايي حبلت هؿئَليت پطزاذت ّعيٌِ حول ٍ ًمل ثب فطٍقٌسُ ذَاّس ثَز

3)       CIF (Cost Insurance Freight)  

 .زض ايي حبلت هؿئَليت پطزاذت ّعيٌِ حول ٍ ًمل ٍ ثيوِ وبال ثِ ْٖسُ فطٍقٌسُ هي ثبقس

   

 

 



 ًمف هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌٗتي ايطاى زض تدبضت

وِ نبزضات ٍ ٍاضزات ثي ضٍيِ ٍ ثسٍى وٌتطل هكىالت ظيبزي ضا ثِ ّوطاُ زاضز. اگط ثط اهط نبزضات ًٓبضت وبفي نَضت هيساًين 

ًگيطز، ثبٖث ذسقِ زاض قسى هَلٗيت وبالّبي ايطاًي زض خْبى قسُ ٍ ٖسم ًٓبضت ثط ٍاضزات وبالّب ًيع هَخت ٍاضز قسى وبالّبي 

طزم(هي گطزز، لصا ٍخَز يه اضگبى ًبْط زض ظهيٌِ نبزضات ٍ ٍاضزات اهطي اختٌبة ًب ًب هطغَة ثِ وكَض ٍ هتًطض قسى خبهِٗ )ه

  .پصيط ثَز ٍ ايي ًٓبضت يىي اظ ايي ٍْبيف هْن هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌٗتي ايطاى اؾت

زٍ  1371ة ؾبل فهل زٍم لبًَى انالح لَاًيي ٍ همطضات هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌٗتي ايطاى ههَ 3هُبثك هبزُ     

هبهَضيت هْن ايي هَؾؿِ ٖجبضت اؾت اظ : الف( وٌتطل ويفي وبالّبي نبزضاتي هكوَل اؾتبًساضز اخجبضي ٍ خلَگيطي اظ نسٍض 

وبالّبي ًب هطغَة ثِ هٌَٓض فطاّن ًوَزى اهىبى ضغبثت ثب وبالّبي هكبثِ ذبضخي ٍ حفّ ثبظاضّبي ثيي الوللي. ة( وٌتطل ويفيت 

كوَل اؾتبًساضز اخجبضي ثِ هٌَٓض حوبيت اظ ههطف وٌٌسگبى ٍ تَليس وٌٌسگبى زاذلي ٍ خلَگيطي اظ ٍضٍز وبالّبي ٍاضزاتي ه

وبالّبي ًب هطغَة ذبضخي. هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ ًيع اخطاي ايي هبهَضيتْب ضا ثِ ازاضات ول اؾتبى ّب وِ گوطوبت وكَض زض آًْب ٍالٕ 

  .ّؿتٌس تفَيى وطزُ اؾت

 

 تحميمبت نٌٗتي اؾتبى تْطاى ازاضُ ول اؾتبًساضز ٍ

ازاضُ ول اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌٗتي اؾتبى تْطاى يىي اظ ازاضات تبثِٗ هَؾؿِ اؾتبًساضز ثَزُ وِ ٖالٍُ ثط اًدبم ؾبيط هبهَضيتْب،  

ْٖسُ ازاضُ اهط ًٓبضت ثط نبزضات ٍ ٍاضزات وبالّب اظ گوطوبت هؿتمط زض اؾتبى تْطاى ضا ًيع ثِ ْٖسُ زاضز وِ ايي هؿئَليت ثط 

  .ثبظضؾي ٍ ًٓبضت ثط اهَض نبزضات ٍ ٍاضزات ايي ازاضُ ول هي ثبقس

زض ثرف نبزضات ثب ّسف تَؾِٗ نبزضات ٍ خلت اَويٌبى ذطيساضاى ذبضخي ٍ حفّ حؿي قْطت وبالّبي ايطاًي، ٖالٍُ ثط 

مطضات اؾتبًساضز اخجبضي اؾت، قف للن وبالّبيي وِ تَليس آًْب زض وكَض ثط اؾبؼ ههَثِ قَضاي ٖبلي اؾتبًساضز، هكوَل اخطاي ه

  .ذكىجبض قبهل پؿتِ، وكوف، ذطهب، ثطگِ ظضز الَ، ظيطُ ٍ ظٖفطاى ًيع هكوَل همطضات اؾتبًساضز اخجبضي خْت نبزضات ّؿتٌس

زض ثرف ٍاضزات ثِ هٌَٓض حوبيت اظ ههطف وٌٌسگبى زاذلي ٍ ّوچٌيي خلَگيطي اظ ٍضٍز وبالّبي ًب هطغَة تٗسازي اظ وبالّب 

)ههَة قَضاي ٖبلي اؾتبًساضز( ٍ تٗساز زيگطي اظ الالم )ههَة ّيبت هحتطم ٍظيطاى(هكوَل اخطاي همطضات اؾتبًساضز اخجبضي ثطاي 



ٍاضزات هي ثبقٌس وِ تطذيم آًْب اظ گوطوبت ٍالٕ زض اؾتبى تْطاى هٌٌَ ثِ نسٍض هدَظ هطثََِ اظ ازاضُ ول اؾتبًساضز ٍ تحميمبت 

 .قسنٌٗتي اؾتبى تْطاى هي ثب

   

  :گوطن اؾت وِ ٖجبضتٌس اظ 9لبثل شوط اؾت زض حبل حبيط اؾتبى تْطاى زاضاي 

 گوطن غطة        1-

 گوطن قْطيبض        2-

 فطٍزگبُ هْط اثبز  1گوطن حَظُ        3-

 فطٍزگبُ هْط اثبز  2گوطن حَظُ        4-

   گوطن خٌَة       5-

 گوطن اهبًبت پؿتي        6-

   ن پيبمگوط       7-

 گوٌطن ًوبيكگبُ ثيي الوللي        8-

 )گوطن فطٍزگبُ اهبم ذويٌي)ضُ       9-

 ًوًَِ ؾبظهبًي ازاضُ ثبظضؾي ٍ ًٓبضت ثط اهَض نبزضات ٍ ٍاضزات       10-

   

 ضٍقْبي اخطايي هَخَز زض ازاضُ ًٓبضت ثط اهَض نبزضات ٍ ٍاضزات

 بالّبي ٍاضزاتي هكوَل اؾتبًساضز اخجبضي نسٍض گَاّيٌبهِ اًُجبق يب ٖسم اًُجبق و    1-

  :: وبالّبي ذبل ٖجبضتٌس اظ1يبزاقت     

 الف( هَضز ًيبظ پطٍغُ ّبي زٍلتي 

 ة( تدْيعات وبضذبًِ ٍاحس ّبي تَليسي 

 ج( وبالّبي حس ٍؾٍ يب هَاز اٍليِ ٍاحس ّبي تَليسي 

 اضظيبة تَؾٍ اضظيبثي هتي( وبال تطذيم)  وبال، ٍويل نبحت وبال : ايي ثطضؾي قبهل وٌتطل اْْبض ًبهِ، فبوتَض، نبحت 2يبزاقت 

  .ثبقس هي گوطن اظهبيكگبُ ثِ اضخبٔ ًحَُ ٍ گوطن



، وٌتطل هجسا ؾبذت وبال ٍ وٌتطل اؾتبًساضز يب  MD : ايي ثطضؾي قبهل وٌتطل تْٗس ًبهِ نبحت وبال، وٌتطل3يبزاقت 

  .هي ثبقس (اؾتبًساضزّبي ؾبذت وبال )حؿت هَضز

  .: ايي ثطضؾي قبهل وٌتطل گَاّيٌبهِ ثجت وبال ٍ اٖتجبض آى، وٌتطل هجسا ؾبذت وبال ٍ ؾبيط هَاضز هَضز ًيبظ هي ثبقس4بزاقت ي

 MD : ايي ثطضؾي قبهل اٖتجبض گَاّي ثبظضؾي، اًُجبق آى ثب اؾٌبز ذطيس، وٌتطل ًتيدِ اظهَى ّوطاُ گَاّي، وٌتطل 5يبزاقت 

  .وبال ٍ ؾبيط هَاضز هَضز ًيبظ هي ثبقس ّوطاُ گَاّي، وٌتطل هجسا ؾبذت

: آظهَى ثبيس زض يىي اظ آظهبيكگبّْبي هَؾؿِ اؾتبًساضز، ازاضات ول تبثِٗ آى يب آظهبيكگبُ ّوىبض )اوطٍزيتِ( اًدبم گطفتِ 6يبزاقت 

  .ثبقس

 نسٍض گَاّيٌبهِ اًُجبق وبالّبي نبزضاتي هكوَل اؾتبًساضز اخجبضي   -2

ل وٌتطل هساضن حمَلي ٍاحس تَليسي، وٌتطل ٍالٕ ثَزى ٍاحس تَليسي زض اؾتبى تْطاى ٍ ؾبيط هَاضز : ايي ثطضؾي قبه1يبزاقت 

  .هي ثبقس

  .: يوي اؾتٗالم اظ ازاضُ اخطاي اؾتبًساضز2يبزاقت 

  .( اًدبم قَز: آظهَى ثبيس زض يىي اظ آظهبيكگبّْبي هَؾؿِ اؾتبًساضز، ازاضات ول تبثِٗ آى يب آظهبيكگبُ ّوىبض )اوطٍزيت3ِيبزاقت 

  .: هَافمت ثب اؾتبًساضز ثِ گَاّيٌبهِ اًُجبق نبزضُ ٍ ثهَضت ْْط ًَيؿي اْْبض ًبهِ نبزضاتي نَضت هي گيطز4يبزاقت 
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  .: زض ايي هطحلِ اضائِ هٗطفيٌبهِ ثبًه ًيع الظم اؾت1يبزاقت 

وٌتطل ًبهِ ثبًه هطثََِ ٍ ؾبيط هَاضز هي  P/I(Performa Invoice): ايي ثطضؾي قبهل وٌتطل ثجت ؾفبضـ، وٌتطل2يبزاقت 

  .ثبقس

  :: وبالّبي ذبل ٖجبضتٌس اظ3يبزاقت 

 الف( هَضز ًيبظ پطٍغُ ّبي زٍلتي 

 ة( هَضز ًيبظ ٍاحس ّبي تَليسي ثِ ٌَٖاى تدْيعات وبضذبًِ 

 ج( وبالّبي حس ٍاؾٍ يب هَاز اٍليِ ٍاحس ّبي تَليسي 

   بالتٗييي هبّيت و  (3



 .تَييح: ايي ضٍيِ خْت وبالّبي نبزضاتي يب ٍاضزاتي وِ هكوَل همطضات اؾتبًساضز اخجبضي ًوي ثبقٌس وبضثطز زاضز

   

 هبضن CE يَاثٍ فٌي اؾتفبزُ اظ

زاقتي هٌسضج زض فْطؾت پيَؾت، ٖالٍُ ثط ضٖبيت همطضات اؾتبًساضز اخجبضي،  "هكوَل همطضات اؾتبًساضز اخجبضِِِِيِِ "ثطاي الالم  

 23 الي 11 ٍ 9 الي 1 ّبي ضزيف)ثبقس ًوي  هبضن  CE زؾتَض الٗول فبضؾي ّوطاُ ّط وبال العاهي اؾت ٍ ًيبظي ثِ اضائِ گَاّي

  )15 ثٌس ثبؾتثٌبء فْطؾت

هبضن ٍ زاقتي زؾتَض الٗول   CEهٌسضج زض فْطؾت پيَؾت، اضائِ تبييسيِ "هكوَل ههَة ّيبت هحتطم ٍظيطاى "ثطاي الالم _

   بضؾي ّوطاُ ّط وبال العاهي اؾت ٍ ًيبظي ثِ ًوًَِ ثطزاضي ٍ آظهَى ًوي ثبقسف

  ) فْطؾت 33الي  24ٍ ضزيف ّبي 15ٍ 10ضزيف ّبي (

ثطاي وبالّبي ذبل )اظ لجيل الىتطٍ هَتَض، غًطاتَض، ؾطٍض، ضايبًِ ّوطاُ ٍ اؾىٌط( زؾتَضالٗول ّوطاُ هي تَاًس فبضؾي          -

  .اًگليؿي ثبقٌس)تطخيدبً( يب 

هبضن اضائِ زّس، هي تَاًس ثب يىي  CE زض نَضتيىِ ٍاضز وٌٌساي ًتَاًس ثطاي الالم هكوَل ههَثِ ّيبت هحتطم ٍظيطاى گَاّي      -

هبضن ٍ اضائِ زؾتَض الٗول فبضؾي ّوطاُ  CE ض السام ٍ زض نَضت تبييس ٍ ضٖبيت اؾتبًساضزّب ٍ العاهبت/35/131اظ ضٍقْبي اخطائي 

  .وبال، هحوَلِ ذَز ضا تطذيم ًوبيٌسّط 

ثب ضٍـ ذَزاْْبضي(ٍ زض ؾط ثطي وبضذبًِ ؾبظًسُ )هبضن نبزضُ اظ ؾَي ؾبظًسُ وبال هؿتمط زض وكَضّبي هٗتجط  CE گَاّي      -

هبضن وبالّبي ؾبذت ؾبيط وكَضّب ثبيس تَؾٍ يه ؾبظهبى گَاّي   CE وبال وفبيت وطزُ ٍ هَضز لجَل هي ثبقس ٍلي گَاّي

  .ٌٌسُ هٗتجط )ؾبظهبى گَاّي وٌٌسُ هؿتمل قرم ثبلث( نبزض قسُ ثبقسو

  

 هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي CE فْطؾت وبالّبي هكوَل يَاثٍ فٌي

 ضزيف ًبم وبال قوبضُ تٗطفِ َْاثٍ 

 ثربضي اخبق گبظ فطزاض، هٌتمل، اخبق َجد  1

 خجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي ا 7321ّوگي ثب ؾَذت اًَأ گبظ( )



  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت     841451        اًَأ پٌىِ ٍ َّاوف  2

ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول  84181000يرچبل فطيعض ذبًگي هدْع ثِ زضة ّبي ذبضخي خساگبًِ  3

 فبضؾي 

  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 84182100                طاووي يرچبل ذبًگي اظ ًَٔ ت 4

  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 84182200                  يرچبل ذبًگي اظ ًَٔ خصثي  5

 ت اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي همطضا ضٖبيت 84501200                اًَأ هبقيي ضذتكَيي ذبًگي  6

  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 84501100                چطخ زٍظًسگي اظ ًَٔ ذبًگي  7

  اًگليؿي يب فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 84521000                  اًَأ الىتطٍ هَتَض ٍ غًطاتَض  8

 هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي  CE 8501                              هٌجٕ تغصيِ ضايبًِ  9

 ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي  8504                            اًَأ خبضٍ ثطلي  10

 ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي 85091000     آؾيبة، هرلٌَ وي، آثويَُ گيط،آة ؾجعي گيط  11

 ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي  85094000  ضيف تطاـ، هبقيي هَظًٍي  12

ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض  85101000آثگطم وي ّبي فَضي يبهرعًي ثطلي ٍ گطم وي ّبي غََِ ٍضثطلي  13

 الٗول فبضؾي 

 هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي  CE 851610          ضازيبتَض گطم وي هرعًي  14

  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 851621                    كه وي هَ ذ 15

  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 85163100        زؾتگبّْبي آضايف هَ  16

  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 85163200      زؾتگبّْبي ذكه وي زؾت  17

  فبضؾي الٗول زؾتَض ٍ اخجبضي اؾتبًساضزّبي همطضات ضٖبيت 85163200                            اتَ ثطلي  18

 ّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي اؾتبًساضز همطضات ضٖبيت 85164000            هيىطٍيَ (OVEN) فط 19

 ذَضان پع ّب، اخبلْب، وتطي ّبي ثطلي، وجبة پع ّب ٍ تفت زٌّسُ  20

 ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي  8516500  

   

    85166000  زؾتگبّْبي زضؾت وي لَُْ يب چبي  21



 ضٖبيت همطضات 

 بي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي اؾتبًساضزّ

 ضٖبيت همطضات اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي  85167100   (TOSSTERS) زؾتگبّْبي ثطقتِ وطزى ًبى 22

نفحِ گطزاى )زن نفحِ(پرف نَت نفحِ، پرف نَت وبؾت ٍ ؾبيط زؾتگبّْبي پرف نَت،تَام ًكسُ ثب زؾتگبُ ْجٍ  23

  (نَتنَت )اًَأ زؾتگبُ پرف 

  85167200          

   

   

   

 CE هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي 

زؾتگبُ ْجٍ ًَاض هغٌبَيؿي ٍ ؾبيط زؾتگبّْبي ْجٍ نَت، حتي تَام قسُ ثب زؾتگبُ پرف نَت )زؾتگبُ ْجٍ ٍ پرف  24

 )ًَاض هغٌبَيؿي

  8519  

   

CE  هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي 

 )زؾتگبُ ْجٍ پرف ٍيسيَ)(Videotuner)زؾتگبُ ْجٍ يب پرف ٍيسيَ حتي زتَام قسُ ثب يه ٍيسيَ تيًَط 25

 

  8520 CE  هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي 

زؾتگبُ گيطًسُ ثطاي ضازيَ تلفي،ضازيَ تلگطاف يب پرف ضازيَي حتي تَام قسُ زض يه هحفِٓ ثب زؾتگبُ ْجٍ يب پرف نَت يب  26

 )أ ضازيَ ٍ ضازيَ ْجٍ ٍ پرف نَتيثب ؾبٖت )اًَ

 

  8521 CE  هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي 

زؾتگبّْبي تلَظيًَي حتي تَام قسُ ثب زؾتگبُ گيطًسُ پرف ضازيَيي يبثب زؾتگبُ ْجٍ يب پرف نَت يب تهَيط، هبًيتَض  27

 ٍيسيَيي ٍ پطٍغوتَضّبي ٍيسيَيي 

 



  8527 CE  هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي 

 هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي  CE 8528          يط آالت )ثْساقتي، ؾبذتوبًي ٍ گبظ ؾَظ( اًَأ ق 28

                                    8481           (Scaner) اؾىٌط –چبپگط  29

                                                  84716060  

 

  CE ؿي هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي يب اًگلي 

 هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي يب اًگليؿي  CE             84713020                          ضايبًِ ّوطاُ  30

 هبضن ٍ زؾتَض الٗول فبضؾي يب اًگليؿي  84713090 CE       (Server) ؾطٍض 31

             اًَأ فتَوپي 32

 

 


