نحوه ارزیابی انطباق تایر و تیوب وارداتی با استانداردهای مربوطه جهت انجام فرآیند
ثبت سفارش

مزاحل تاییذ تایز ي تیًب تٍ شزح سیز است لذا ایه فزایىذ در تزگیزوذٌ کلیٍ تایزَا ي تیًب َای يارداتی در
گزيٌ َای مختلف خًدري  ،مًتًرسیکلت  ،ديچزخٍ ي فزغًن می تاشذ :
مرحله اول  :دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی
 -1دریافت معزفی وامٍ اس ياردکىىذٌ کٍ تًسط يسارت صىعت  ،معذن ي تجارت تٍ ساسمان ملی
استاوذارد ایزان ارسال گزدیذٌ است.
 -2دریافت درخًاست يارد کىىذٌ  ،تعُذوامٍ صاحة کاال ي لسیت تایز درخًاستی تا درج کلیٍ اطالعات
تٍ مىظًر تزرسی آوُا
 -3معزفی يارد کىىذٌ تٍ شزکت تاسرسی
مرحله دوم  :شرکت بازرسی
 -4دریافت اسىاد ي مذارک مزتًط تٍ تایز مًرد درخًاست شامل خًداظُاری کاال (کٍ تًسط صاحة
کاال ارایٍ می شًد) ،مذارک  E-MARKکاال ي  E-MARKاستاوذاردَای سٍ گاوٍ ي وتایج آسمًن
ساسوذٌ کاال) .
 -5تزرسی اسىاد ي مذارک فىی دریافتی کٍ شزایط اصالت ي ًَیت آوُا احزاس شذٌ تاشذ اس جملٍ
مذارک ایمىی ي عملکزد آوُا يکىتزل DOT- MARK
تبصره  :وامٍ ساسوذٌ کاال مثىی تز دارا تًدن  ( E-MARKسایش ي  ) E-MARKتایذ دارای تاییذیٍ
اتاق تاسرگاوی کشًر ساسوذٌ ،تاییذیٍ سفارت ایزان در کشًر ساسوذٌ ي تاییذ يسارت امًرخارجٍ ایزان
تاشذ .
 -6دریافت ومًوٍ اس متقاضی ،پلمپ ي ارسال ومًوٍ تٍ آسمایشگاٌ دارای تاییذ صالحیت
 -7دریافت وتیجٍ آسمًن ي اوطثاق آن تا استاوذارد َای ملی مزتًطٍ ( ي یا سایز استاوذارد َای مًرد
قثًل ساسمان ملی استاوذارد)
 -8صذير گًاَی تاسرسی
 -9پس اس اوجام مًارد فًق طی وامٍای تٍ َمزاٌ گًاَی تاییذیٍ اوطثاق کاال ،تاییذیٍ سفارت ي لًح
فشزدٌ ( )CDحايی کلیٍ مکاتثات اس جملٍ مذارک  E-MARKکاال  E-MARK ،استاوذاردَای
سٍ گاوٍ ( ، DOT- MARK ، )SWRوتایج آسمًن ساسوذٌ کاال ي وتایج آسمایشگاٌ َمکار تٍ دفتز
ارسیاتی کیفیت کاالَای صادراتی ي يارداتی ارسال گزدد.

مرحله سوم  :دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی
تزرسی مذارک دریافتی تًسط دفتز ارسیاتی کاالَای صادراتی ي يارداتی ي اعالم وتیجٍ تٍ يسارت صىعت،
معذن ي تجارت

تیوب

مرحله اول  :دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی
 -1دریافت معزفی وامٍ ياردکىىذٌ کٍ تًسط يسارت صىعت  ،معذن ي تجارت تٍ ساسمان ملی استاوذارد
ایزان ارسال گزدیذٌ است.
 -2دریافت درخًاست يارد کىىذٌ  ،تعُذوامٍ صاحة کاال ي لسیت تایز درخًاستی تا درج کلیٍ اطالعات
تٍ مىظًر تزرسی آوُا
 -3معزفی يارد کىىذٌ تٍ شزکت تاسرسی
مرحله دوم  :شرکت بازرسی
 -4دریافت اسىاد ي مذارک مزتًط تٍ تیًب مًرد درخًاست شامل خًد اظُاری کاال کٍ تًسط صاحة
کاال ارایٍ می شًد تعُذوامٍ صاحة کاال  ،وتایج آسمًن ساسوذٌ کاال.
 -5دریافت ومًوٍ اس متقاضی  ،پلمپ ي ارسال ومًوٍ تٍ آسمایشگاٌ دارای تاییذ صالحیت تًسط شزکت
تاسرسی کاال .
 -6دریافت وتیجٍ آسمًن ي اوطثاق آن تا استاوذارد َای ملی ي مزتًطٍ  (.ي یا سایز استاوذارد َای مًرد
قثًل ساسمان ملی استاوذارد)
 -7صذير گًاَی تاسرسی.
 -8پس اس اوجام مًارد فًق طی وامٍ تٍ َمزاٌ گًاَی تاییذیٍ اوطثاق کاال ي لًح فشزدٌ (  )CDحايی
کلیٍ مکاتثات اس جملٍ تعُذوامٍ صاحة کاال ،وتایج آسمًن ساسوذٌ کاال ي وتایج آسمًن آسمایشگاٌ
َمکار تٍ دفتز ارسیاتی کیفیت کاالَای صادراتی ي يارداتی ارسال گزدد.
مرحله سوم  :دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و صادراتی
تزرسی مذارک دریافتی تًسط دفتز ارسیاتی کاالَای صادراتی ي يارداتی ي اعالم وتیجٍ تٍ يسارت صىعت،
معذن ي تجارت

