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آنـــی

دبیران محترم کمیسیونهای برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانهای سراسر کشور

سالمعلیکم

   با احترام، پیرو اطالعرسانی شماره ۰۰/۲۰۰۶۹۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ درخصوص دستـورالعمل اجرایی شناسه رهگیری گروه 

کاالیی لوازم یدکی خودرو، همانطور که پیش از این به اطالع رسید ازجمله تدابیر اتخاذ شده در دستورالعمل مذکور، لزوم اجرای تدریجی 

و قابلیت افزوده شدن کاال/کاالهای مشمول به دستورالعمل فوقالذکر میباشد که این مهم فرصت مغتنمی را برای پیادهسازی بهینه، آموزش، 

بهبود مستمر ایجاد مینماید.

در راستای سیاست اتخاذ شده فوق و پیرو برگزاری جلسات کارشناسی نهایتاً مقرر گردید حسب تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، کلیه اقدامات پیشنیاز و زیرساختهای الزم را پیش از اجرا در نظر گرفته شود و همچنین دو قلم کاالی کمک فنر و باتری خودرو 

با عنوان گروه نخست مشمول دستورالعمل فوق گردند (ابالغیه شماره ۶۰/۲۱۸۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳).

شایان ذکر است مستند به مفاد دستورالعمل اجرایی شناسه رهگیری گروهکاالیی لوازم یدکی خودرو بهشماره ابالغیه ۶۰/۵۵۶۲۹ 

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و آییننامه اجرایی ماده ۱۳، مالحظات ذیل بسیار حائز اهمیت میباشد:

وفق ماده ۵ دستورالعمل اجرایی شناسه رهگیری گروه کاالیی لوازم یدکی خودرو، اخذ و نصب شناسه رهگیری کاالهای  -

مشمول پس از دو ماه از زمان ابالغ برای تولیدکنندگان و واردکنندگان و پس از چهار ماه از زمان ابالغ برای کلیه کاالهای موجود 

در سطح بازار و انبار الزماالجرا میباشد.

وفق ماده ۷ دستورالعمل اجرایی شناسه رهگیری گروهکاالیی لوازم یدکی خودرو، پس از انقضای مواعد زمانی تعیین شده  -

در دستورالعمل، در صورت مشاهده و کشف کاالی فاقد شناسه، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وفق بند الف ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۱۳، ترخیص کاالهای مشمول از گمرک منوط به اخذ گواهی الکترونیکی و  -

شناسههای رهگیری از سامانه جامع تجارت میباشد.

لذا بهمنظور اجرای بهینه مفاد دستورالعمل برای کاالهای مشمول، مقتضی و نتیجه به ستاد اعالم شود:

نسبت به نظارت بر سازمان صنعت، معدن و تجارت آن استان بهمنظور شناسایی کلیه تشکلهای صنفی و صنعتی و کلیه  -

تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان و اصناف مرتبط با دو قلم کاالی ذکر شده و اطالعرسانی به ایشان اقدام الزم انجام 

پذیرد؛
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نسبت به نظارت بر سازمان صنعت، معدن و تجارت آن استان بهمنظور آموزش ذینفعان استانی برای اخذ شناسه رهگیری و  -

نصب آن بروی کاالهای مشمول اقدام الزم انجام پذیرد؛

نسبت به رصد و پایش وضعیت بازار استان درخصوص دو قلم کاالی ذکر شده و پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل فوق و  -

انعکاس موانع، مشکالت و پیشنهادات تخصصی و تحلیلی آن کمیسیون اقدام الزم انجام پذیرد.

رونوشت:
جناب آقای هندیانی، معاون محترم پیشگیری، برای استحضار. -

جناب آقای مقدسی، سرپرست محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران، برای استحضار و اقدام الزم در زمان ترخیص کاالهای مشمول وفق دستورالعمل. -
جناب آقای دهقانینیا، مدیرکل محترم دفتر نظارت بر سامانههای هوشمند و الکترونیکی ستاد، برای اطالع و اقدام الزم. -

جناب آقای شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای آگاهی و اطالعرسانی مجدد به ذینفعان. -
جناب آقای ممبینی، رئیس محترم اتاق اصناف ایران، برای آگاهی و اطالعرسانی مجدد به ذینفعان. -


