
 

  عاليت بسمه
  »با صلوات بر محمد و آل محمد«

  

   وزارت جهاد كشاورزي‐ وزارت امور اقتصادي و دارايي‐وزارت بازرگاني

   سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور‐ وزارت تعاون‐ وزارت صنايع و معادن

   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  

 بـه اسـتناد مـاده    18/9/1385مورخ   هـ35818ت/116225تصويب نامه شمارة    ) 4(وزراي عضو كارگروه بند     
نظام ملـي طبقـه بنـدي و    نامه اجرايي   و با رعايت بند ياد شده، آيين – 1382 مصوب   –قانون تجارت الكترونيك    ) 79(

  :خدمات شناسه كاال و خدمات را به شرح زير تصويب نمود
  

  "تآئين نامه اجرايي نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كاال و خدما"
  

  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  در اين آيين-1ماده 
 نظامي است كه اطالعات پايه زنجيره تـامين در حـوزه   : نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كاال و خدمات   -الف

هـا،   م بـا اسـتفاده از رويـه   در ايـن نظـا  . نمايـد  كاالها و خدمات را تحت كنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه مي          
بندي و كدگذاري كاالها و خدمات، زبان مـشترك و مفـاهيم همـساني در سـطح      استانداردها و به ويژه ابزار خبره طبقه 

كننده، مشخصات فنـي، اسـتانداردهاي        ملي ايجاد شده و كليه اطالعات اعتباري كاالها و خدمات از قبيل مراجع عرضه             
  . گردد ت، ذخيره، ساماندهي و توزيع ميثب... المللي و  ملي و بين

  .گردد  اطالق مي"نظام"بندي و خدمات شناسه كاال و خدمات در اين آيين نامه تحت عنوان  نظام ملي طبقه
بندي است كـه توسـط وزارت بازرگـاني ايجـاد و جهـت                 نظام، داراي يك ساختار طبقه      :بندي ملي    ساختار طبقه  -ب

بنـدي نمـوده و       اين ساختار بر اساس ماهيت كاالها و خـدمات، آنهـا را دسـته             . گيرد  مياستفاده عموم در دسترس قرار      
  . باشد سازگار با شرايط كشور مي

فضاي اطالعاتي مجهز به حافظة اجتماعي و مفاهيم مشترك است كه جريان اطالعات چندسطحي  : بستر اطالعاتي  -ج
ايـن بـستر زيرسـاخت طراحـي     . سـازد  ن سـازمانها را ميـسر مـي   ها در درون و بيـرو  را برقرار و تبادل الكترونيكي داده  

  .اي در سازمانهاي مختلف افزايش يابد گيرد تا قابليت تعامل بين سيستمهاي رايانه پايگاههاي اطالعاتي قرار مي
رت گذاري و تعيين شناسه كاال و خدمات است كه توسط وزا            بندي، نام   منظور استانداردهاي ملي طبقه    : استانداردها -د

  .يابند بازرگاني طراحي، تعريف و نگهداري گرديده و توسعه مي
دسته اول، اطالعات پايه بوده كه خـارج        . هاي تامين، دو دسته اطالعات وجود دارند        در تمام زنجيره   :اطالعات پايه  هـ

ته دوم اطالعـات  دسـ . باشـند  گردند و بين تمام عناصر زنجيره تامين مشترك مـي   از محيط هر يك از سازمانها توليد مي       
را ... عملياتي هستند كه وابسته به محيط بوده و عمدتا آمارهايي از قبيل ميزان توليد، ميزان واردات، ميزان صـادرات و                     

سـازي و   نظام مذكور با اطالعات پايه سر و كار دارد و به ساماندهي، تعيين استانداردها، توليد، ذخيـره        . گردند  شامل مي 
  . پردازد طالعات ميانتشار اين دسته از ا

شود، درگـاهي     رساني ناميده مي    كه در اين آيين نامه درگاه اطالع       :رساني ملي كاال و خدمات      درگاه يا پرتال اطالع    هـ
كننـده، نـام و       شـامل مراجـع عرضـه     (اينترنتي است كه تبادل اطالعات پاية مربوط به كاالها و خدمات در زنجيرة تامين             



 

از طريق آن انجام گرديده و اطالعات پايـة مربـوط بـه كاالهـا و خـدمات از                   ) مثال آنها شناسه ملي، مشخصات فني و ا     
  .شود طريق آن در قالب پايگاههاي اطالعاتي مناسب ساماندهي و توزيع مي

تشريح چگونگي اجرايي نمودن نظام و مشخص نمودن چارچوب كلـي و            نامه عبارت است از       ف اين ايين   هد -2ماده  
  .جرايي در آنوظايف دستگاههاي ا

كننـده     دامنه شمول مواد اين آئين نامه، كليه كاالها، خدمات و اشخاص حقيقي يا حقوقي توليدكننده يا عرضـه                  -3ماده  
  .كنندگان داراي شخصيت حقوقي است اولويت پذيرش با بنگاههاي توليدي و عرضه. آنهاست
نامـه    رسانند مشمول اين آيين     كننده نهايي مي    مصرففروشي كه كاال و خدمات را مستقيماً به           واحدهاي خرده  :1تبصره  
  .نيستند

ماه از ابالغ اين آيـين نامـه،  سـاختار           ) 9(وزارت بازرگاني به عنوان مجري نظام، مكلف است ظرف مدت نه             -4ماده  
بندي ملي كاال و استانداردهاي الزم را براي صدور شناسه ملي براي تمام كاالها  فراهم نمايـد در مـورد خـدمات                         طبقه

ريزي كشور مـسئول تـأمين منـابع     سازمان مديريت و برنامه.  ماه پس از ابالغ اين آيين نامه خواهد بود       12مهلت زماني   
نامـه    هـاي تعيـين شـده در تـصويب          هاي اجرايي ذيربط، به خصوص دسـتگاه        مصوب اجراي طرح بوده و تمام دستگاه      

  .، موظف به همكاري براي ايجاد و گسترش اين نظام خواهند بود18/9/85هـ مورخ 35818ت/116225شماره 

هاي آموزشي و اطالع رساني اقـدام و ظـرف شـش مـاه از                 موظف است نسبت به تهيه بسته     اني  وزارت بازرگ  -5ماده  
سـازي و آمـوزش عمـومي را از طريـق         ربط، اطالع رساني مناسب، آگاه      هاي ذي   غ اين آيين نامه با همكاري دستگاه      ابال

  .م فراهم شودهاي جمعي و ساير ابزارهاي مربوط انجام دهد تا بستر مطلوب براي اجراي نظا رسانه

نامه موظفنـد بـا مراجعـه بـه واحـدهاي تاييـد شـده توسـط وزارت                    اين آئين ) 3(كليه مشمولين موضوع ماده      -6ماده  
 ملـي بـراي كاالهـا ظـرف        بندي و دريافـت شناسـه       شوند، نسبت به طبقه     رساني معرفي مي    بازرگاني كه در درگاه اطالع    

وزارت . اقـدام نماينـد   )  5مـاده   (ماه  پس از مهلـت آگـاه سـازي           ) 18(ماه و براي خدمات ظرف هيجده       ) 12(دوازده  
بازرگاني موظف است با اتخاذ تمهيدات الزم از جمله سازوكارهاي تشويقي و حمايتي، زمينه الزم را  بـراي عـضويت           

  .اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي به وجود آورد

  :باشند  ميدستگاههاي دولتي مربوط موظف به انجام اقدامات زير -7ماده 
، خريدهاي بزرگ و متوسط خود را       1388به منظور اجراي نظام، كليه دستگاههاي دولتي موظفند از ابتداي سال             -الف

  .با قيد شناسه ملي انجام دهند
ماه پس از ابالغ اين آيين نامه، به هنگام ) 24(به منظور اجراي نظام، وزارت بازرگاني موظف است بيست و چهار         -ب

، اعطاي تسهيالت و مشوقهاي صادراتي، صدور تائيديه و تمديد كارت بازرگاني ارائـه خـدمات خـود را                   ثبت سفارش 
  .رساني از سوي واحد متقاضي نمايد منوط به ارائه شناسه ملي مربوطه و تاييد شده در درگاه اطالع

هاي اجرايـي     اير دستگاه  و س  18/9/85هـ مورخ   116225/358185 نامه  يبصوت) 2(همچنين دستگاههاي مذكور در بند      
 در آذر ماه هر سال، ليست خدماتي كه در حوزه عمليات هر دستگاه بـه توسـعه نظـام كمـك                   1387مكلفند كه از سال     

كند به وزارت بازرگاني اعالم نموده و از ابتداي سال بعد ارائه خدمات مذكور را منوط به ارائه شناسـه ملـي تأييـد                          مي
  .شده نمايند



 

ازرگاني موظف است با همكاري گمرك جمهوري اسالمي ايران، مركز آمار ايران، وزارت صـنايع و                وزارت ب  ‐۸ماده  
ربط حسب مورد نسبت به تهيه جداول تطبيقي و ايجاد تناظر بين شناسـه ملـي كـاال بـا                     معادن و ساير دستگاههاي ذي    

  .اقدام نمايد...  و HS, CPC, ISIC, SITCساير سيستم هاي كدينگ موجود نظير 
كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط در صورت نياز به اعتبارات خاص براي اجرايي نمودن نظام، اعتبارات مـورد                  ‐۹ماده  

  .بيني نمايند ريزي، پيش نياز را ساليانه در پيشنهاد بودجه سنواتي خود به سازمان مديريت و برنامه
بندي آنهـا      از سوي دستگاههاي اجرايي مربوطه و جمع       نامه با ارائه پيشنهاد     اصالحات مورد نياز در اين آيين      ‐۱۰ماده  

  . نامه اعمال خواهد گرديد كننده همين آيين توسط وزارت بازرگاني و تصويب در كارگروه تدوين
  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است9/2/1386نامه در تاريخ  اين تصويب

  
  پرويز داودي                          

  معاون اول رييس جمهور                                                                                                   
  
  
  

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دفتر معاون اجرايي 
 حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان رييس جمهور، دفتر معاون

عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسالمي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه 
هاي انقالب اسالمي، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، دبيرخانه شوراي اطالع رساني ها، سازمانها و موسسات دولتي، نهاد وزارتخانه

  .شود دولت و دفتر هيئت دولت ابالغ مي
  


