
 

 ن و مقررات پرتال مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدماتقوانی

 299الي  220يا بازه  626كه به  رقمي 7يا  6، 5 ،4شركتي  كاربر سيستم، در فرايند دريافت كد 

 .ناميده مي شود "عضو"شركتي و پس از دريافت كد  "متقاضي" افزوده خواهد شد،

 مي باشد "متقاضي/ عضو"ده به سيستم، اظهار كليه اطالعات ارايه ش. 

  آشنا شده و خواهان نظام ملي كدگذاري كاالمتقاضي در نتيجه فرآيندهاي عملياتي خود در كشور با 

مراجعه كرده گذاري كاال و خدمات ايران مركز ملي شمارهنظام مي باشد. لذا به پرتال اين عضويت در 

 .انجام مي دهدشركتي و مراحل ثبت نام را طبق اعالم سيستم تا مرحله دريافت كد 

 تقاضي متعهد مي گردد تمامي اطالعات مربوط به عضويت )اطالعات اشخاص حقيقي/حقوقي( و م

براي محصوالت خود را با ( GTINشماره يكتاي كاال )اطالعات اقالم مورد درخواست براي دريافت 

 .صحت و دقت كامل به سيستم ارايه دهد

 و كد محصوالت و شركتي د مسئوليت حقوقي ارايه اطالعات نادرست به سيستم جهت دريافت ك

 .مي باشدنظام عواقب احتمالي آن به عهده متقاضي/ عضو 

  عضو متعهد مي گردد هرگونه تغييرات در اطالعات ارايه شده را در سيستم ويرايش و اطالعات خود

 .را به روز نمايد

  رساني(  در صورت اعالم اطالع)اطالعات كلي عضو مانند نام و آدرس به همراه اطالعات محصوالت

قابل انتشار در پرتال و قابل ارايه به سيستم هاي مصرف كننده اطالعات مانند سيستمهاي عملياتي 

 .دولتي و غير دولتي مي باشد

  درج اطالعات متقاضي بايد مطابق با دستورالعمل هاي ارائه شده توسط مركز ملي شماره گذاري كاال

 .گيردو خدمات ايران صورت 

 هاي مركز ملي شماره گذاري كاال و هزينه اشتراک ساليانه را مطابق با تعرفه عضو متعهد مي گردد

 .خدمات ايران پرداخت نمايد

 هاي كليه هزينه ها مي بايست به حساب مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات ايران و به شماره

ايران هيچگونه صورت مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات  واريز گردد. در غير اين اعالم شده

 .ندارد هامسئوليتي در قبال وجه پرداخت شده به ساير حساب

 هاي صفحه كاربري خود در پورتال، از سه ساعت آموزش تواند جهت آشنايي با كليه قسمتعضو مي

 .مند گرددرايگان توسط نماينده بهره

 ري با مركز ملي شماره عضو متعهد مي گردد، در صورت عدم فعاليت و يا عدم تمايل به ادامه همكا

گذاري كاال و خدمات ايران، پيش از سر رسيد زمان پرداخت اشتراک ساالنه )پايان دوره عضويت(، 

 .انصراف خود را به صورت مكتوب اعالم نمايد

 


