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 کسب ٍ کاس بْبَد هحیطصدایی ٍ  طَست خالطِ هزاکشات ٍ تظویوات کویتِ تخظظی ّیأت هقشسات 

ظزایی  وویتِ ترػػی ّیأت همطضات 158ٍ  156ثٌسی جلسبت  ثطضسی هجسز الساهبت غَضت گطفتِ ًبضی اظ جوغ :هَضَع جلسِ 

وِ ثِ ضطح ثٌسّبی شیل «  تجبضت ذبضجی سبظی پیطٌْبزات سیبستی زض حَظُ ضٍاى»ٍ ثْجَز هحیظ وست ٍ وبض زض ذػَظ 

 ثبضس: هی

  ُجوَْض زفتط ضئیس 25/04/1398هَضخ  49270ضطٍضت اًتطبض هست ظهبى هَضز ًیبظ ثطای اًجبم آظهبیص ثط اسبس اثالغیِ ضوبض 

 تسْیل ٍ ضفغ هَاًغ ٍاضزات ًْبزُ ّبی تَلیس اظ عطیك ثطلطاضی اهىبى اظْبض زض غَضت اًمضبی تبضید ثجت سفبضش 

 163 شواسُ جلسِ: -2

 12:30الی  10:30: اظ سبػت: صهاى– 5    06/04/1400: هَسخ– 4 طٌجِیىسٍص: – 3

 الؼبزُ  فَق                          ػبزی  – 7  جْبزسبلي  -هؼبًٍت اهَض التػبزی هحل تشكیل: – 6

 اهیطذابًی ، تؼابٍى ایاطاى(  )اتبق ًیب  حسیٌیزازستبًی ول وطَض(، هحوسی ) پَض )هؼبًٍت التػبزی(، هػغفی ػظیوی )زثیط ّیبت(،آلبیبى  اػضای حاضش کویتِ: -8

، )زثیطذبًاِ ّیابت(   زٍسات ٍ ایاط    ، فاالح فیاطٍظی ضئَفی )هجلس ضَضای اسالهی(، ، )اتبق ثبظضگبًی، غٌبیغ، هؼبزى ٍ وطبٍضظی ایطاى( هْبجطی، )اتبق اغٌبف ایطاى(

 (تبیّ طذبًِی)زثاحوسپَض ٍ  ذَاُ ٍعي ّب نذبً

ٍ سابلوی  ّابی زام ٍ عیاَض ایاطاى(، ًجابض      اضًٍمی )گوطن جوَْضی اسالهی ایطاى(، ًْبًٍسی ٍ حبجی ظازُ )اتحبزیِ ٍاضزوٌٌاسگبى ًْابزُ   آلبیبى: اػضای هذػَ -9

 ّب ثبلطی )ٍظاضت غٌؼت، هؼسى ٍ تجبضت(، پَضحمین ٍ غجبح )سبظهبى غصا ٍ زاضٍ( غصا ٍ زاضٍ( ٍ ذبًن )سبظهبى ٍ هْسٍی )سبظهبى زاهپعضىی وطَض(، ایٌبًلَ

هجلاس  ) ظهابًی (، وطاَض  وال  یسبظهبى ثبظضس)ًژاز  یَسفلٌجطی )زیَاى هحبسجبت وطَض(،  ،)هؼبًٍت حمَلی ضیبست جوَْضی(ًْطیٌی آلبیبى  اػضای غایب: –01

 ضَضای اسالهی(

 هَضَػات هطشح شذُ:اّن  -11

  ظزایی، گوطن جوَْضی اسالهی ایطاى هتي پیطٌْبزی  وویتِ ترػػی ّیأت همطضات 158ٍ  156زض ضاستبی تػویوبت اتربش ضسُ زض جلسبت

 سبظی تجبضت ذبضجی ضا ثِ ضطح شیل اضائِ زازُ است: ذَز زض ذػَظ پیطٌْبزات سیبستی زض حَظُ ضٍاى

 "جوَْض زفتط ضئیس 25/04/1398هَضخ  49270ضطٍضت اًتطبض هست ظهبى هَضز ًیبظ ثطای اًجبم آظهبیص ثط اسبس اثالغیِ ضوبضُ "زض هَضز  -

 اظ ثؼس یب لجل آًْب، گَاّی اذص یب استبًساضزّب ،ضَاثظ ضػبیت ثِ هٌَط وبالّبیی غسٍض یب ٍضٍز وِ ّبیی سبظهبى ٍ ّب ٍظاضتربًِپیطٌْبز ضسُ است: 

 ضَاثظ هجطی ٍ وٌٌسُ وٌتطل ّبی سبظهبى ٍ هَسسبت ًبم ّوچٌیي ذَز، ًظط هَضز هطرػبت ٍ ضطایظ هَظفٌس ثبضس، هی گوطن زض وبال اظْبض

 .ثطسبًٌس شیطثظ اجطایی ّبی سبظهبى ٍ غبزضوٌٌسگبى ٍاضزوٌٌسگبى، اعالع ثِ ًبظط، همطضات اًتطبض ٍ جطایس زض آگْی زض  ثب ضا هصوَض

 حساوثط ًوَزى لحبػ ضوي ضا ذَز پَضص تحت وبالّبی آظهبیص ٍ ثطضسی ثٌسی ظهبى ّستٌس هَظف هصوَض ّبی سبظهبى ٍ ّب ٍظاضتربًِتجػطُ: 

 اثالؽ گطزز( ًیع هَضَع ایي اجطای ضوبًت است الظم. )وٌٌس اػالم ٍ تْیِ اهَض زض تسطیغ ٍ تسْیل

  هحتطم هؼبٍى« ثطلطاضی اهىبى اظْبض زض غَضت اًمضبی تبضید ثجت سفبضشّبی تَلیس اظ عطیك  تسْیل ٍ ضفغ هَاًغ ٍاضزات ًْبزُ»زض ذػَظ ثٌس 

 :اًس زاضتِ ػٌَاى شیل ثططح سفبضش ثجت اػتجبض هْلت ثب زض اضتجبط ضا هَاضزی 19/03/1400 هَضخ 361136/1400 ضوبضُ ًبهِ عی گوطوی اهَض

باشٌذ، اظْاس کاال بِ گوشک ٍ طذٍس هجَصّای  دس خظَص کاالّای ٍاسداتی کِ دس صهاى اػتباس ثبت سفاسش، داسای قبض اًباس -1

 قاًًَی )هاًٌذ استاًذاسد، بْذاشت، قشًطیٌِ، داهپضشكی ٍ ...( با سػایت سایش هقشسات، بذٍى توذیذ ثبت سفاسش، بالهاًغ است.

ضَز، ظهبًی  ی اجطا ًویالؽ ّن ضسُ است ٍلاست ٍ اث 08/07/1399ضییس جوَْض زض ثٌسضػجبس زض تبضید ایي ثٌس هػَثِ ًطست هؼبٍى هحتطم 

ایي اهط ًوبیٌس وِ ثجت سفبضش ًبهؼتجط است ٍ  ّبی هصوَض اػالم هی وٌس، زستگبُ وِ هتمبضی ثطای زضیبفت هجَظ استبًساضز، ثْساضت ٍ ... السام هی

 ضَز. وبال هی بییهَجت ایست

پیطٌْبز اضبفِ ضسى وس ضّگیطی ثبًه ٍ اػالهیِ تبهیي اضظ ثِ ایي ثٌس ضا هغطح ًوَز  ّبی زام ٍ عیَض ایطاى اتحبزیِ ٍاضزوٌٌسگبى ًْبزًُوبیٌسُ 

ظزایی ثب حضَض  ٍلی ثِ زلیل ػسم حضَض ًوبیٌسُ ثبًه هطوعی زض جلسِ، همطض ضس ایي پیطٌْبز زض جلسِ آتی وویتِ ترػػی ّیبت همطضات
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 ًوبیٌسُ ثبًه هطوعی هَضز ثطضسی لطاض گیطز.

ششیفات گوشکی ٍ تشخیض کاالّای اساسی گشٍُ یک، ًیاصی بِ اسائِ ثبت سفاسش هؼتبش اص ًظش هْلت جْت اظْاس، اًجام ت -2

 اػتباس ًبَدُ ٍ با سػایت سایش هقشسات، ثبت سفاسش کاالّای هزکَس، ًیاصی بِ توذیذ ًذاسد.

ت، هؼسى ٍ تجبضت ثَزُ ٍ اثالؽ ّن ضسُ است ٍ هػَة ستبز همبثلِ ثب تحطین ٍظاضت غٌؼایي ثٌس زستَض ٍظیط هحتطم غٌؼت، هؼسى ٍ تجبضت 

 ایي ثٌس ًیبظ ثِ اغالح ٍ اضبفِ ضسى تَضیح تىویلی زاضز. است.

چٌاًچِ دس صهاى اظْاس کاالی ٍاسداتی بِ گوشک، ثبت سفاسش هؼتبش بَدُ ٍ پس اص اظْاس، دس حیي اًجام تششیفات گوشکی یا  -3

بشسذ، جْت تشخیض قطؼی کاال با سػایت سایش هقشسات، ًیاص بِ  صهاى خشٍج کاال، هْلت اػتباس ثبت سفاسش هضبَس بِ اتوام

 باشذ. توذیذ ثبت سفاسش ًوی

لیكي هْلت اػتباس ثبت چٌاًچِ بشای ثبت سفاسش کاالی ٍاسدات قطؼی، کذ سّگیشی باًک یا اػالهیِ تاهیي اسص طادس شَد،  -4

قطؼی کاال، ًیاص بِ توذیذ ثبت سفاسش اشاسُ  سفاسش هزکَس بِ پایاى بشسذ، جْت اظْاس، اًجام تششیفات گوشکی ٍ تشخیض

 باشذ. شذُ ًوی

 ظزایی ثب حضَض ًوبیٌسُ ثبًه هطوعی ثطضسی ذَاّس ضس. ( زض جلسِ آتی وویتِ ترػػی ّیبت همطضات1ایي ثٌس ًیع ّوطاُ ثٌس )

 است. 08/07/1399ایي ثٌس ًیع هػَثِ ًطست هؼبٍى هحتطم ضییس جوَْض زض ثٌسضػجبس زض تبضید 

تَجِ بِ لضٍم کٌتشل ثبت سفاسش کاالّای تشاًضیتی کِ بِ هٌظَس ٍاسدات قطؼی، اص گوشکات هشصی بِ گوشکات داخلی، تحت با  -5

باشٌذ، چٌاًچِ ثبت سفاسش اسائِ شذُ بِ گوشک هبذا، هؼتبش ًباشذ، ًیاصی بِ توذیذ ثبت  سٍیِ تشاًضیت )ػبَس(، دس تشدد هی

 هسیش کاال، تَجِ الصم بِ گوشک هقظذ دس ایي خظَص دادُ شَد. سفاسش دس گوشک هضبَس ًبَدُ ٍ ضوي اداهِ

 ایي ثٌس هطثَط ثِ گوطن است ٍ هطىلی زض اجطای آى ًیست.

 ُّبی شیطثظ هَضَع هىلف ثِ اًجبم اغالحبت الظم زض سبهبًِ الىتطًٍیىی ذَز، جْت اجطایی ضسى هػَثبت  اػضبی وویتِ پیطٌْبز زازًس زستگب

 ایي جلسِ ضًَس.

 تظویوات اتخار شذُ: -12

 ّوىبض هسئَل 
ثیٌی ظهبى پیص

 ضسُ ثطای اًجبم

 همطض ضس:

زض ذػَظ وبالّبی ٍاضزاتی وِ زض ظهبى اػتجبض ثجت سفبضش، زاضای لجض اًجبض ثبضٌس،  -1

اظْبض وبال ثِ گوطن ٍ غسٍض هجَظّبی لبًًَی )هبًٌس اساتبًساضز، ثْساضات، لطًغیٌاِ،    

 همطضات، ثسٍى توسیس ثجت سفبضش، ثالهبًغ است.زاهپعضىی ٍ ...( ثب ضػبیت سبیط 

جْت اظْبض، اًجبم تططیفبت گوطوی ٍ تطذیع وبالّبی اسبسی گطٍُ یه وِ ثػاَضت   -2

ضًَس،  حول ثِ زفؼبت اظ هحل هجَظ ثجت سفبضش ولی ٍاضز ثٌبزض ٍ گوطوبت وطَض هی

ئاِ  ٍ زض هْلت اػتجبض ثجت سفبضش حسالل یه هحوَلِ ٍاضز ضسُ ثبضاس، ًیابظی ثاِ اضا   

ثجت سفبضش هؼتجط اظ ًظط هْلت اػتجبض ًجَزُ ٍ ثب ضػبیت سبیط همطضات اظ جولِ ثطضسی 

 اضظش، ثجت سفبضش وبالّبی هصوَض، ًیبظی ثِ توسیس ًساضز.

گوطن جوَْضی 

 - - اسالهی ایطاى
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چٌبًچِ زض ظهبى اظْبض وبالی ٍاضزاتی ثِ گوطن، ثجت سفبضش هؼتجاط ثاَزُ ٍ پاس اظ     -3

ال، هْلت اػتجبض ثجت سافبضش  اظْبض، زض حیي اًجبم تططیفبت گوطوی یب ظهبى ذطٍ  وب

هعثَض ثِ اتوبم ثطسس، جْت غسٍض هجَظّبی لبًًَی ٍ تطذیع لغؼای وابال ثاب ضػبیات     

 ثبضس. سبیط همطضات، ًیبظ ثِ توسیس ثجت سفبضش ًوی

ّبی ذاَزضٍ، وبالّابی    : ثسیْی است تَضیحبت فَق زض ذػَظ ثجت سفبضش1تجػطُ 

یطفؼبل، لبثلیت اجطا ًساضتِ، ّوچٌیي ٍ وبالّبی زاضای اٍلَیت اضظی غ 4هوٌَػِ گطٍُ 

ای، هْلت تطذیع وبال تػطیح ضسُ ثبضس ضػبیات ایاي    ثبیس تَجِ زاضت اگط زض هػَثِ

 هْلت ثطای تطذیع وبال ثب ضػبیت سبیط همطضات هطثَعِ العاهی است.

اًس اغالحبت الظم ضا زض سبهبًِ الىتطًٍیىای   ّبی شیطثظ هَضَع هىلف : زستگب2ُتجػطُ 

 جْت اجطایی ضسى احىبم ایي هػَثبت اًجبم زٌّس.ذَز زض 
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