
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه

 

 تعاریف -1ماده 

 .و اصالحات بعدی آن است 1931قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  :قانون -الف

( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شماره مصوبه 19کاال و رهگیری کاال موضوع ماده )نامه اجرایی شناسهینیآ :نامهینیآ -ب

 . هیات محترم وزیران 19/26/34هـ مورخ 41529/ت24651

ستورالعمل اجرایی  -ت سه کاال برای گروه کاالیی قطعات یدکی :د شنا صب  سنامه، اخذ و ن شنا ستورالعمل اجرایی ثبت   و د

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت 25/29/36 مورخ 62311/62 ابالغیه  مصرفی وسایل نقلیه به شماره

 .وزارت صنعت معدن و تجارت :وزارت -ث

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

سه کال   -ح سه :شنا صات ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهشنا شخ ست و م ماهوی هر قلم کاال، بندی کاال

صورت رمزینه )بارکد( و یا نظایر آن بر روی  شت مشترک از هر قلم کاال، به  سامانه ملی به منظور ایجاد بردا شده و در یک  احصاء 

 .یابدکاالی یکتا تخصیص می شود. به هر شناسنامه کاال یک شناسهکاال نصب یا درج می

نی بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال به کلیه ای چند رقمی مبتشناسه :شناسه رهگیری   -خ

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

 .شودای مزبور نصب یا درج میاین شناسه قابل استعالم و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کااله

قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه که دارای شناسنامه کاالیی و شناسه کاال بوده و فهرست آن متعاقبا  :کالی مشمول  -د

ستورالعمل اجرایی و ابالغ  ضوع بند ج ماده یک د سایل نقلیه مو صرفی و سه قطعات یدکی و م شنا صی  ص صویب کارگروه تخ با ت

 .شناسه کاال اعالم می شودکارگروه ملی 

سه   -ذ شنا سه  :کالی فاقد  شنا ست یا  شده ا سامانه جامع تجارت تعریف ن سه رهگیری در  شنا شمول که برای آن  کاالی م

 .رهگیری متناظر با آن بر روی کاال درج نشده است

مبارزه با قاچاق کاال و ارز کلیه قانون  19ی اجرایی موضـــوع ماده نامهآیین 1مطابق بند چ ماده  :اعضااای زنریره تامین -ر

اشـخاصـی که  ا از تولید یا واردات کاال تا تحویل آن به مصـرن کننده نهایی در امر خرید، فروح، حمل و نگهداری کاال فعالیت 

ــوع ماده ینموده و مطابق آی رتبط با های مقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مســلول انجام بخشــی از فعالیت 19ن نامه اجرایی موض

 .است رهگیری کاال

                                                           
هیات  71/56/54هـ مورخ 47115/ت24617قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شماره مصوبه  11آیین نامه اجرایی ماده  11و  11، 11در راستای اجرای تکالیف مواد  -1

کی و مصرفی فاقد دمحترم وزیران و با هدف تعیین رویه اخذ و نصب شناسه رهگیری برای عرضه قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه و همچنین تعیین تکلیف قطعات ی
ین اهای اجرایی عضو،  ا قاچاق کاال و ارز و دستگاهشناسه رهگیری در سطح بازار و انبارها، به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه ب

 رسید. )منبع: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز(دستورالعمل به تصویب 
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اســت که بر اســا  بند الف ماده  (www.ntsw.ir) منظور ســامانه جامع تجارت ایران به آدر  :سامانه جامع ترارت  -ز

، به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعاالن اقتصادی را اعم از واردکنندگان و 1931کاال و ارز مصوب سال  قاچاق با مبارزه قانون  6

 .کندربط در امر تجارت، کنترل میهای ذیتولیدکنندگان با دستگاه

شمول موظف هستند برای ورود کاال به زنجیره تجاری کشو -2ماده  سکلیه واردکنندگان وتولیدکنندگان کاالی م ب با ر، متنا

ــامانه جامع تجارت و مطابق رویه مندرج در راهنمای نحوه اخذ کد رهگیری )که  مجوز فعالیت خود )تولیدکننده/ واردکننده( در س

 .بر روی سامانه جامع تجارت در دستر  است(، نسبت به اخذ و نصب شناسه رهگیری اقدام نمایند

صا -3ماده  صب برچسب یا درج )چاپ( یا حک یا ال صورت قابل ن سه رهگیری برای کلیه کاالهای وارداتی و تولیدی به  شنا ق 

کاال  بندیرویت با فرمت استاندارد و رعایت قواعد مندرج در این دستورالعمل و سامانه جامع تجارت بر روی بدنه کاال، سطوح بسته

نامه فیزیکی( از تاریخ ابالغ دارای برگه ضــمانتو ضــمانتنامه کاال )در خصــوص کاالهای  ((warp) )اعم از کارتن یا جعبه یا لفافه

 .فهرست کاالهای مشمول دستورالعمل، الزامی خواهد بود

سته -4ماده  سطوح ب صب آن بر روی بدنه،  سه رهگیری و ن شنا ستاندارد برای چاپ برچسب  ضمانتنامه کاال رعایت ا بندی و 

 :ذیل الزامی است

ای باشد که در شرایط نگهداری محصوالت  اک نشده و خوانا باقی و به گونه DPI 922 چاپ برچسب باید با حداقل کیفیت -1

 .بماند

 .شناسه رهگیری حداقل در فرمت عدد و کدهای میله ای )رمزینه( می باشد -1

شخصات مندرج در جدول زیر تنظیم گردد. عالوه بر رعایت محدوده  -9 سفید بوده و با م شکی با  ا زمینه  رمزینه به رنگ م

 .متر باشدمیلی 1392اد رمزینه، نسبت  هنا به ارتفاع رمزینه باید همواره عددی ثابت و معادل ابع

حداکثر اندازه  مشخصه

 (متر)میلی مجاز

 اندازه استاندارد

 (متر)میلی

حداقل اندازه مجاز 

 (متر)میلی

 25/15 54/22 7/44 ارتفاع

 85/24 34/31 7/22  هنا

سه می -5 شنا شانگربایست برچسب  شانگر TC حاوی کد رهگیری با ن سه کاال با ن شنا سریال با  GC و کد  شماره  و عند الزوم 

 .باشد SN نشانگر

ـــا  مجوزهای فعالیت خود )تولید  -4ماده   ـــتورالعمل موظف اند بر اس ـــاء زنجیره تامین کاالهای مشـــمول این دس اعض

سامانه جامع تجارت و زمانبندی کننده/واردکننده( و همچنین مالکان کاال در زنجیره تجاری بر  سا  مراحل اجرایی ذکر شده در  ا

 .اعالمی از سوی کار گروه ملی به شرح ذیل جهت اخذ و نصب کد رهگیری اقدام نمایند

سوی کارگروه ملی 1تولید کنندگان و واردکنندگان موظف اند حداکثر تا  -الف شمول از  ست کاالهای م   ماه  ا از اعالم فهر

یا  (نصب کد رهگیری قبل از حمل کاالی مشمول از مبادی گمرکی یا تولیدی )برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به اخذ و

 .این دستورالعمل اقدام نمایند 5قبل از ترخیص )برای واردکنندگان( مطابق فرمت ارائه شده در ماده 

http://www.ntsw.ir/
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ضاء زنجیره تامین موظف اند حداکثر تا  -ب ضمن ماه  ا از اعالم  5سایر اع سوی کارگروه ملی،  فهرست کاالهای مشمول از 

شمول فاقد کد  صب کد رهگیری، بر روی کاالهای م سبت به اخذ و ن اخذ کد رهگیری از واردکننده/ تولید کننده کاالی مربوطه، ن

 .رهگیری اقدام نماید

کننده و مالکان کاال( موظف هستند به اعضاء زنجیره تامین کاالهای مشمول در سطح بازار و انبار )تولیدکننده، وارد -1تبصره  

ماه  ا از اعالم فهرســت کاالهای مشــمول از ســوی کارگروه ملی از خرید، فروح، نگهداری و  5نحوی اقدام نمایند که حداکثر تا 

 .انبارح، کاالهای فاقد شناسه یا دارای شناسه ناخوانا امتناع ورزند

صره  ستعالم رایگان -2 تب ست امکان ا سازمان های نظارتی و زنجیره  وزارت موظف ا صرن کننده،  سط م سه رهگیری تو شنا

 .تامین و  اسخگویی به استعالم کننده را فراهم آورد

ــور از طریق مناطق آزاد تجاری  -2ماده  ــمول در زنجیره تجاری کش ــه کاالهای مش ــتورالعمل برای عرض رعایت مفاد این دس

ون ســاماندهی مبادالت مرزی نظیر ســاکنان مناطق مرزی و تعاونی های قان 1صــنعتی و وی ه اقتصــادی، مصــادیق موضــوع ماده 

شناورها شین دارای مجوز،  یله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان  ساماندهی مبادالت مرزی(  1)ماده  مرزن قانون 

 .ری و فروح اموال تملیکی، الزامی استقانون نظیر سازمان جمع آو 46و  44و همچنین نهادهای موضوع آیین نامه اجرایی مواد 

  مطابق  شده در این دستورالعمل، در صورت مشاهده و کشف کاالی فاقد شناسه، ا از انقضای مواعد زمانی تعیین -7ماده 

 .شد خواهد برخورد قانون

ستگاه -5ماده  ستورالعمل به منزله عدم کنترل یا عدم برخورد د سطح بازار و انبار( های های مربوطه در نظارتاین د میدانی )

ضای مهلت 1نخواهد بود و مالک عمل در حوزه کاالهای وارداتی همچنان بند )ژ( ماده  ست.  ا از انق شده قانون نیز ا های تعیین 

سه بر روی کاال الزاماً به منزله شنا ستورالعمل نیز وجود  صورتی کهدر این د ست، اما به هر ترتیب در  اال ک ی قاچاق نبودن کاال نی

 .قانون، برخورد خواهد شد 19مطابق ماده  فاقد شناسه باشد،

ارد، گیری دنظارت بر حسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی ناشی از اجرای این دستورالعمل که نیاز به تصمیم -9ماده 

کاال و ارز، سازمان حمایت از مصرن قاچاق  با مبارزه ستاد عضویت و وزارت داخلی بازرگانی معاونت مسلولیت با ایکمیتهبر عهده 

کنندگان و تولید کنندگان، مرکز توســعه تجارت الکترونیکی و دفاتر تخصــصــی معاونت امور صــنایع وزارت و همچنین نمایندگان 

 .ربط و اعضایی که حسب مورد حضورشان ضرورت دارد، استهای تخصصی ذیهای صنفی و انجمناتحادیه

این دستورالعمل و آموزح ذینفعان آن بر عهده دفتر امور خدمات بازرگانی این دستورالعمل خواهد  رسانی موثراطالع -18ماده 

 .بود

 .است االجراءالزم مشمول، کاالهای برای  تبصره تصویب و از تاریخ ابالغ 1ماده و  12این دستورالعمل در 

 


