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

/ت  75642قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شماره مصوبه    13آیین نامه اجرایی ماده    14و    13،  11در راستای اجرای تکالیف مواد   

برای عرضه قطعات یدکی و مصرفی   تعیین رویه اخذ و نصب شناسه رهگیریهیات محترم وزیران  و با هدف     23/6/95هـ مورخ    52430

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

 به شرح زیر تصویب گردید.    دستورالعملرایی عضو،  تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاههای اج 

 تعاریف  -1ماده 

 و اصالحات بعدی آن است.  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب    :قانون .أ

/ت  75642  مصــوبه  شــماره  بــه  ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون( 13) ماده موضوع کاال یریرهگ وکاال شناسه ییاجرا نامهنیآئ:  نامهنیآئ .ب

 هیات محترم وزیران .  23/6/95  مورخ  هـ  52403

  یلوســا یو مصــرف یدکیکاال برای گروه کاالیی قطعات  دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه دستورالعمل اجرایی : .ت

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  4/3/96مورخ    60922/60یه به شماره  ابالغیه  نقل

 وزارت صنعت معدن و تجارت  وزارت : .ث

 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد: .ج

و در   شدههر قلم کاال احصاء  یکاالست و مشخصات ماهو یبندطبقه جامع نظام کیبر  یکه مبتن یچند رقم یاشناسه شناسه کاال: .ح

  درج  ایــ   نصــب  کــاال  یرو  بــر  آن  رینظــا ای)بارکد( و  نهیبه صورت رمز کاال، قلم هر از مشترک برداشت جادیا منظور بهملی سامانه  کی

 .ابدییم  صیتخص  کتای  یکاال  شناسه  کی  کاال  اسنامه. به هر شنگرددیم

ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحــد کــاال بــه کلیــه کاالهــای  شناسه شناسه رهگیری: .خ

یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بــر ایــن شناســه  بندی با ابعاد مشخص اختصاص میبستهدارای 

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

نشده اســت    یفسامانه جامع تجارت تعر شناسه رهگیری در برای آن کهاست  ییفاقد شناسه، کاال یمنظور از کاال: کاالی فاقد شناسه . د

( در  شناســنامه گــارانتیمشخصات مربوط به آن شناســه )ماننــد   ینکها یاکاال درج نشده است و  یبر رو آنمتناظر با  رهگیری شناسه یا

 تطابق نداشته باشد.  بازار  یاکاال در محل انبار    یتسامانه جامع تجارت با وضع

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

کارگروه تخصصی شناسه قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه موضوع بند ج ماده یک دستورالعمل اجرایــی و ابــالر کــارگروه ملــی  

 شناسه کاال اعالم می شود.

  کننــدهآن به مصــرف لیمشمول تا تحو یواردات کاال ای دیکه از مرحله تول حقیقی و حقوقی اشخاص هیکل :نیتام  رهیزنج  یاعضا .ر

 .ندنماییم  تیفعال  یینها

قانون مبارزه با     6( است که بر اساس بند الف ماده  www.ntsw.irمنظور سامانه جامع تجارت ایران به آدرس )  سامانه جامع تجارت: .ز

، به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتبــاط فعــاالن اقتصــادی را اعــم از واردکننــدگان و تولیدکننــدگان بــا  1392قاچاق کاال و ارز مصوب سال  

 کند.ربط در امر تجارت، کنترل میهای ذیدستگاه

نسبت به اخذ و نصب شناسه رهگیری کاالی مشمول، با واردکنندگان، تولیدکنندگان موظف هستند برای ورود کاال به زنجیره تجاری کشور کلیه    -2ماده 

ردات، در سددامانه مددذکور عنوان کاربر )دارای مجوزهای فعالیتی به عنوان تولید کننده/ واردکننده( با ورود به سامانه جامع تجارت و با توجه به فرآیند تولیددد/وا
 کند.ت شناسه رهگیری میمطابق رویه مندرج در راهنمای نحوه اخذ کد رهگیری، اقدام به دریاف



نصب برچسب یا درج )چاپ( یا حک یا الصاق شناسه رهگیری برای کلیه کاالهای وارداتی و تولیدی به صورت قابل رویت با فرمت استاندارد و    -3ماده  
بدنه کاال، سطوح بسته بر روی  زیر  )رعایت قواعد  لفافه  یا  یا جعبه  کارتن  از  )اعم  برگه  (( و ضمانتنwarpبندی کاال  دارای  امه کاال در خصوص کاالهای 

 خواهد بود.   الزامیضمانتنامه فیزیکی از تاریخ ابالغ کاالی مشمول دستورالعمل، 

 بندی و ضمانتنامه کاال رعایت استاندارد ذیل الزامی است: برای چاپ برچسب شناسه رهگیری و نصب آن بر روی بدنه، سطوح بسته -4ماده 
 ای باشد که در شرایط نگهداری محصوالت پاک نشده و خوانا باقی بماند.  و به گونه DPI 300چاپ برچسب باید با حداقل کیفیت   -1
 شناسه رهگیری حداقل در فرمت عدد و کدهای میله ای )رمزینه( می باشد.   -2

باشد. عالوه بر رعایت محدوده ابعاد رمزینه، نسبت پهنا به ارتفاع رمزینه  رمزینه به رنگ مشکی با پس زمینه سفید بوده و بر اساس جدول زیر می    -3

 متر باشد. میلی 1.37باید همواره عددی ثابت و معادل 

 حداقل اندازه مجاز )میلی متر( اندازه استاندارد )میلی متر( حداکثر اندازه مجاز )میلی متر( مشخصه 
 1828 22.85 45.7 ارتفاع 
 25.08 31.35 62.7 پهنا

 باشد. SNو عند الزوم شماره سریال با نشانگر  GCو کد شناسه کاال با نشانگر  TCبرچسب شناسه می بایست حاوی کد رهگیری با نشانگر  -4

ضمانتنامه کاال بر عهده  بندی و بارکد درج شده به وسلیه بارکدخوان و شناسه درج شده بر روی بدنه، سطوح بستهمسئولیت ناخوانایی  تبصره  : 
 باشد. واردکننده/تولیدکننده می

ر  زنجیره تامین کاالهای مشمول این دستورالعمل موظف اند بر اساس مجوزهای فعالیت خود به عنوان تولید کننده، واردکننده و مالکان کاال د   -5ماده  
 ل جهت اخذ و نصب کد رهگیری اقدام نمایند.زنجیره تجاری بر اساس زمانبندی اعالمی از سوی کار گروه ملی و به شرح ذی

پس از تاریخ اعالمی از سوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری قبل از    ماه  2حداکثر تا  تولید کنندگان و واردکنندگان موظف اند    الف( 
 این دستورالعمل اقدام نمایند.  4ماده فروش)برای تولیدکنندگان( و قبل از ترخیص )برای واردکنندگان( مطابق فرمت ارائه شده در 

پس از تاریخ اعالمی از سوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری، بر روی     ماه  3حداکثر تا  سایر اعضاء زنجیره تامین موظف اند    ب(
 کاالهای فاقد کدرهگیری اقدام نماید. 

پس از تاریخ اعالمی    ماه  3حداکثر تا  ان کاال( کاالهای مشمول در سطح بازار و انبار موظف اند  اعضاء زنجیره تامین )تولیدکننده،  واردکننده و مالک  تبصره  :
 از سوی کارگروه ملی از خرید، فروش، نگهداری و انبارش، کاالهای فاقد کد رهگیری امتناع ورزند. 

کشــور از طریــق منــاطق آزاد تجــاری صــنعتی و ویــ ه  رعایت مفاد این دستورالعمل برای عرضه کاالهای مشمول در زنجیره تجاری    -6ماده  
قانون ساماندهی مبادالت مرزی نظیر ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیلــه وران،   1اقتصادی، مصادیق موضوع ماده 

همچنین نهادهای موضوع آیین نامه اجرایــی  قانون ساماندهی مبادالت مرزی( و    1بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورها )ماده  
 قانون نظیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، الزامی می باشد.  56و    55مواد  

 شده در این دستورالعمل، در صورت مشاهده و کشف کاالی فاقد شناسه  مطابق قانون برخورد خواهد شد.پس از انقضای مواعد زمانی تعیین -7ماده 

های میدانی )سطح بازار و انبار( نخواهــد بــود و  های مربوطه در نظارتاین دستورالعمل به منزله عدم کنترل یا عدم برخورد دستگاه -8ماده  
باشد. پس از انقضای مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل نیز  قانون نیز می 1مالک عمل در حوزه کاالهای وارداتی همچنان بند )ژ( ماده  

ی قاچاق نبودن کاال نیست، اما به هر ترتیب در صورتی که کاالی وارداتی فاقد شناسه باشــد  سه بر روی کاالی خارجی الزاماً به منزلهوجود شنا
 باشد.قانون، کاالی قاچاق می  13،مطابق ماده  

ــ  دستورالعمل نیاحسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی ناشی از اجرای ظارت بر ن -9ماده   گیــری دارد، بــر عهــده   ه تصــمیمکــه نیــاز ب
  ای با مسئولیت معاونت تجارت و خدمات  وزارت و عضویت ستاد مبارزه بــا قاچــاق کــاال و ارز، ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و             کمیته

هــای  های صنفی و انجمنتحادیهتولید کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفاتر تخصصی معاونت صنایع وزارت و همچنین نمایندگان ا
 باشد.ربط و اعضایی که حسب مورد حضورشان ضرورت دارد، میتخصصی ذی

 این دستورالعمل خواهد بود.فنی مهندسی  رسانی موثر این دستورالعمل و آموزش ذینفعان آن بر عهده دفتر خدمات نگهداری و  اطالع  -10ماده 
 باشد. یب و از تاریخ ابالغ  برای کاالهای مشمول، الزم االجراء میتبصره تصو 2ماده و  10این دستورالعمل در 


