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 «بسمه تعالی»
 

 قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیهاخذ و نصب شناسه رهگیری  اجرایی دستورالعمل

ت /24617شماره مصوبه به  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 11ماده آیین نامه اجرایی  11و  11 ،11مواد در راستای اجرای تکالیف  

برای عرضه قطعات یدکی و مصرفی وسائل  هیات محترم وزیران و با هدف تعیین رویه اخذ و نصب شناسه رهگیری 71/6/54هـ مورخ  47115

جارت نقلیه و همچنین تعیین تکلیف قطعات یدکی و مصرفی فاقد شناسه رهگیری در سطح بازار و انبارها، به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و ت

  .به شرح زیر تصویب گردید دستورالعملو با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاههای اجرایی عضو، 

 تعاریف -1ماده 

 .و اصالحات بعدی آن است 1157قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  :قانون  . أ

 مصـوبه  شـماره  بـه  ارز و کـاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  قـانون ( 11) مـاده  موضـو   کاال یریرهگ وکاال  شناسه ییاجرا نامه نیآئ: نامه نیآئ . ب

 .هیات محترم وزیران  71/6/54 مورخ هـ 47151ت /24617

 یو مصـرف  یـدکی کاال برای گروه کـاالیی قطعـات    اخذ و نصب شناسه ،دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه :اجرایی دستورالعمل  . ت

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت 1/1/56مورخ  65577/65یه به شماره  ابالغیه نقل یلوسا

 .وزارت صنعت معدن و تجارت :وزارت  . ث

 .ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز :ستاد . ج

و  شدهاحصاء  ،هر قلم کاال یکاالست و مشخصات ماهو یبند طبقه جامع نظام کیبر  یکه مبتن یچند رقم یا شناسه :شناسه کاال . ح

 درج ایـ  نصـب  کاال یرو بر آن رینظا ایو ( بارکد) نهیبه صورت رمز کاال، قلم هر از مشترک برداشت جادیا منظور بهملی سامانه  کیدر 

 .ابدی یم صیتخص کتای یکاال  شناسه کی کاال اسنامهبه هر شن. گردد یم

کاال به کلیه کاالهـای  ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد  شناسه :شناسه رهگیری . خ

ماهیت، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسـه  . یابد بندی با ابعاد مشخص اختصاص می دارای بسته

 .شود قابل استعالم و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کاالهای مزبور نصب یا درج می

یه که دارای شناسنامه کاالیی و شناسه کاال بوده و فهرست آن متعاقبا با تصویب نقل یلوسا یو مصرف یدکیقطعات  :مشمولی کاال . د

کارگروه تخصصی شناسه قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه موضو  بند ج ماده یک دستورالعمل اجرایی و ابالغ کارگروه ملی شناسه 

 .کاال اعالم می شود

 رهگیـری  شناسـه  یـا نشـده اسـت    یفسامانه جامع تجارت تعر شناسه رهگیری در برای آن که مشمول یکاال: کاالی فاقد شناسه . ذ

 .کاال درج نشده است یبر رو آنمتناظر با 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کلیه اشخاصی که  11ی اجرایی موضو  ماده نامهآیین 1مطابق بند چ ماده  :نیتام رهیزنج یاعضا . ر

کاال تا تحویل آن به مصرف کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کـاال فعالیـت نمـوده و مطـابق      پس از تولید یا واردات

-می     های مرتبط با رهگیری کاال قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مسئول انجام بخشی از فعالیت 11آینن نامه اجرایی موضو  ماده 

 .باشد

قـانون    6است که بر اساس بنـد الـف مـاده    ( www.ntsw.ir)نه جامع تجارت ایران به آدرس منظور ساما :سامانه جامع تجارت . ز

، بـه عنـوان درگـاهی یکچارچـه، ارتبـاال فعـاالن اقتصـادی را اعـم از واردکننـدگان و          1157مبارزه با قاچاق کـاال و ارز مصـوب سـال    

 .کند ربط در امر تجارت، کنترل میهای ذی تولیدکنندگان با دستگاه

تولیاد  )متناسب باا مجاوز الالیاو  اود     ،برای ورود کاال به زنجیره تجاری کشور موظف هستندکاالی مشمول تولیدکنندگان و واردکنندگانکلیه  -2اده م

 ، (می باشد که بر روی سامانه جامع تجارت در دسترس) مطابق رویه مندرج در راهنمای نحوه ا ذ کد رهگیری و در سامانه جامع تجارت  (واردکننده/ کننده
 .اقدام نمایند نسبو به ا ذ و نصب شناسه رهگیری

به صورت قابل رویو با ارمو استاندارد و و تولیدی  کاالهای وارداتی کلیه برای شناسه رهگیری یا حک یا الصاق( چاپ)برچسب یا درج  نصب -3ماده 

ضمانتنامه  و(( warp)اعم از کارتن یا جلبه یا لفااه )کاال بندی بستهبدنه کاال، سطوح بر روی مع تجارت امندرج در این دستوراللمل و سامانه جرعایو قواعد 
  . واهد بود الزامی ،دستوراللملی مشمول هاکاالاهرسو از تاریخ ابالغ  (در  صوص کاالهای دارای برگه ضمانتنامه ایزیکی) کاال
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 :رعایو استاندارد ذیل الزامی اسوبندی و ضمانتنامه کاال سطوح بسته بدنه،برای چاپ برچسب شناسه رهگیری و نصب آن بر روی  -4ماده 

 . ای باشد که در شرایط نگهداری محصوالت پاک نشده و  وانا باقی بماندو به گونه DPI 033چاپ برچسب باید با حداقل کیفیو  -1
  .می باشد( رمزینه)کدهای میله ای شناسه رهگیری حداقل در ارمو عدد و  -2
، نسبو پهنا به رمزینهعالوه بر رعایو محدوده ابلاد . زیر تنظیم گرددجدول  ا مشخصات مندرج دربه رنگ مشکی با پس زمینه سفید بوده و برمزینه  -0

 .باشدمتر میلی 1301باید همواره عددی ثابو و ملادل  رمزینهارتفاع 

(میلی متر)حداکثر اندازه مجاز  مشخصه (میلی متر)اندازه استاندارد   (میلی متر)حداقل اندازه مجاز    

 12322 .2232 7.31 ارتفاع

 2.332 .0130 7231 پهنا

 .باشد SNبا نشانگر  شماره سریالو عند الزوم  GCو کد شناسه کاال با نشانگر  TC می بایسو حاوی کد رهگیری با نشانگربرچسب شناسه  -7

مالکان همچنین و  (واردکننده/  تولید کننده)زنجیره تامین کاالهای مشمول این دستوراللمل موظف اند بر اساس مجوزهای الالیو  ود اعضاء  -5ماده 

و نصب  زمانبندی اعالمی از سوی کار گروه ملی به شرح ذیل جهو ا ذمراحل اجرایی ذکر شده در سامانه جامع تجارت و در زنجیره تجاری بر اساس  کاال
 .رهگیری اقدام نمایند کد

از سوی کارگروه ملی نسبو به ا ذ و نصب کد  ی مشمولهاکاالاهرسو  ماه پس از اعالم 2تولید کنندگان و واردکنندگان موظف اند حداکثر تا  (الف

مطابق  (برای واردکنندگان) یا قبل از تر یص (واردکنندگان و برای تولیدکنندگان)حمل کاالی مشمول از مبادی گمرکی یا تولیدی رهگیری قبل از 
 .این دستوراللمل اقدام نمایند 7ارمو ارائه شده در ماده 

، ضمن ا ذ کد رهگیری از از سوی کارگروه ملی اهرسو کاالهای مشمول ماه پس از اعالم 7سایر اعضاء زنجیره تامین موظف اند حداکثر تا  (ب

 .رهگیری اقدام نماید ااقد کدمشمول نصب کد رهگیری، بر روی کاالهای نسبو به ا ذ و  تولید کننده کاالی مربوطه،/ واردکننده

    حداکثر  به نحوی اقدام نمایند که هستند موظف( و مالکان کاالاردکننده تولیدکننده، و)کاالهای مشمول در سطح بازار و انبار اعضاء زنجیره تامین  : 1تبصره 
امتناع شناسه یا دارای شناسه نا وانا از سوی کارگروه ملی از  رید، اروش، نگهداری و انبارش، کاالهای ااقد  اهرسو کاالهای مشمول ماه پس از اعالم 7تا 

 .ورزند

وزارت موظف اسو امکان استلالم رایگان شناسه رهگیری توسط مصرف کننده، سازمان های نظارتی و زنجیره تامین و پاسخگویی به استلالم  :2تبصره
 .آوردرا اراهم کننده 

از طریـق منـاطق آزاد تجـاری صـنعتی و ویـ ه       رعایت مفاد این دستورالعمل برای عرضه کاالهای مشمول در زنجیره تجاری کشـور  -6ماده 

ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیلـه وران،  قانون ساماندهی مبادالت مرزی نظیر  1، مصادیق موضو  ماده اقتصادی

و همچنین نهادهای موضو  آیین نامـه اجرایـی    (قانون ساماندهی مبادالت مرزی 1ماده )خدمه و کارکنان شناورها ،های مرزی، ملوانانبازارچه 

 .قانون نظیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، الزامی می باشد 46و  44مواد 

برخـورد  مطابق قـانون    ،در صورت مشاهده و کشف کاالی فاقد شناسه ،این دستورالعملشده در پس از انقضای مواعد زمانی تعیین -7ماده 

 .خواهد شد

نخواهـد بـود و   ( سطح بازار و انبار)های میدانی  های مربوطه در نظارت این دستورالعمل به منزله عدم کنترل یا عدم برخورد دستگاه -8ماده 

پس از انقضای مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل نیز . باشد ن نیز میقانو 1ماده ( ژ)مالک عمل در حوزه کاالهای وارداتی همچنان بند 

 11فاقـد شناسـه باشـد ،مطـابق مـاده       کاالی قاچاق نبودن کاال نیست، اما به هر ترتیب در صورتی که  الزاماً به منزله کاالوجود شناسه بر روی 

 .برخورد خواهد شدقانون، 

 گیـری دارد، بـر عهـده    کـه نیـاز بـه تصـمیم     دستورالعمل نیاحسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی ناشی از اجرای ظارت بر ن -9ماده 

ای با مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان و تولیـد     کمیته

هـای  های صنفی و انجمـن صنایع وزارت و همچنین نمایندگان اتحادیهامور کترونیکی و دفاتر تخصصی معاونت کنندگان، مرکز توسعه تجارت ال

 .باشدربط و اعضایی که حسب مورد حضورشان ضرورت دارد، میتخصصی ذی

 .این دستورالعمل خواهد بود دفتر امور خدمات بازرگانیرسانی موثر این دستورالعمل و آموزش ذینفعان آن بر عهده اطال  -11ماده 

 .باشد الزم االجراء میی مشمول، هاکاالبرای  تبصره تصویب و از تاریخ ابالغ  2ماده و  01این دستورالعمل در 


