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  سطح عرضهمدیریت  دستورالعمل

   تقلبی ،قاچاق کاالی مبارزه بادر طرح 

 و قطعات خودرو لوازم یدکی  و ناایمن

 دبیرخانه ستاد هماهنگی  

 مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 



 
 

 

 12/05/1401    :ویرایش  تاریخ

01  :شماره ویرایش  

 IN-100-102:  کد مستند

8 / 1   

سطح عرضه تی ریمد  دستورالعمل  

، قاچاق یطرح مبارزه با کاال در  

 و قطعات خودرو  یدک یلوازم   و ناایمن یتقلب 

 مقدمه:

( و مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی  13در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )ماده  

توزیعی ملزم به أخذ و نصب شناسه کاال و رهگیری   تولیدی و   وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واحدهای وارداتی، 

  مشاهده هرگونه   1401/ 05/ 15  تاریخاز    مذکور  ا ابالغیه ستادقلم کاالی مشمول طرح شده اند و مطابق ب  55بر روی  

های بازرسی  توسط گشت   و  گردد تلقی می   باشد به منزله قاچاق  که فاقد شناسه  در سطح عرضه   کاالی مشمول طرح 

 پذیرد. برخورد قانونی صورت می 

دستگاه کلیه  هماهنگی  منظور  اجراء طرح  به  در  دخیل  یدکی  های  لوازم  ناایمن  و  تقلبی  قاچاق،  کاالی  با   مبارزه 

 حاضر تدوین و ارائه گردیده است. دستورالعمل؛ و قطعات خودرو

 ف: اهدا

 اجرای یکپارچه طرح مبارزه با کاالی قاچاق، تقلبی و ناایمن لوازم یدکی و قطعات خودرو  در    ایجاد وحدت رویه  •

  1401/ 05/ 15از تاریخ  در سطح عرضه

 : دامنه کاربرد

 های مبارزه با قاچاق کاال و ارز  های صمت استانی با مشارکت کمیسیون سازمان حاضر؛    دستورالعمل  دامنه کاربرد  •

محترم    اتیمصوبات هو    قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزدر راستای اجرای مفاد  های دخیل  و همراهی کلیه دستگاه 

انون مبارزه با قاچاق  مبارزه با قاچاق کاال و ارز)درخصوص قمرکزی  ستاد    ی اصل  یجلسات اعضا  ماتیو تصم  ران یوز

  ؛قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( 10)به استناد ماده  یقاچاق و تقلب  ی مبارزه با کاال  یستاد هماهنگ و   ارز( کاال و

 باشد. می   با کاالی قاچاق، تقلبی و ناایمن لوازم یدکی و قطعات خودرو در سطح عرضهمبارزه  اجرای طرح  در راستای  
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سطح عرضه تی ریمد  دستورالعمل  

، قاچاق یطرح مبارزه با کاال در  

 و قطعات خودرو  یدک یلوازم   و ناایمن یتقلب 

 ها:   تیمسئول ها و نقش 

 های استانی مربوطه و دبیران کمیسیون  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  •

 وزارت اطالعات  •

 دادستانی کل کشور  •

 ی قاچاق و تقلب یمبارزه با کاال یستاد هماهنگ  رخانهیدب •

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  •

 های کشور استاننعت، معدن و تجارت های صسازمان •

 اتاق اصناف ایران   •

 پلیس اماکن عمومی  •

 پلیس آگاهی  •

 پلیس امنیت اقتصادی  •

 سازمان تعزیرات حکومتی  •

 سازمان ملی استاندارد ایران  •

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  •

 های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر دستگاه  •

 و اختصارات:  فیتعار

مربوط به ورود و خروج کاال و ارز   یقانون  فاتی است که موجب نقض تشر ی ترک فعل ا یهر فعل  ارز:قاچاق کاال و  •

  ی ورود   ی شده باشد، در مباد   ن ییتع  آن مجازات   یقاچاق محسوب و برا   ن، یقوان  ریسا  ا یقانون و    نیگردد و براساس ا

 کشف شود.  ی محل عرضه آن در بازار داخل یهر نقطه از کشور حت  ای
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 کنندهآن به مصرف   ل یمشمول تا تحو  ی واردات کاال  ای د یکه از مرحله تول  ی اشخاص  ه ی کل  : نیتأم ره یزنج  یاعضا •

 . ند ینمای م  تیفعال یینها

هر قلم    ی کاالست و مشخصات ماهو   ی بند نظام جامع طبقه   ک یبر    ی که مبتن  یچند رقم  یاشناسه  شناسه کاال: •

  ا ی)بارکد( و    نهیبرداشت مشترک از هر قلم کاال، به صورت رمز  جادی سامانه به منظور ا  کیکاال احصاء شده و در  

 .ابد یی م ص یتخص  کتای یالکاشناسه  کی. به هر شناسنامه کاال شودی درج م  ا یکاال نصب  ی آن بر رو رینظا

بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال    ی مبتن  ی چند رقم  یاشناسه   :یر یشناسه رهگ •

کاال در هر نقطه    ت یو موقع  ت یمالک  ت،ی. ماهابد یی با ابعاد مشخص اختصاص م  یبند بسته   ی دارا   یکاالها  هی به کل

مزبور   یکاالها  یبر رو نهیرمز کیو در قالب  ستا یریشناسه قابل استعالم و رهگ  نی بر ا یمبتن نیتأم  رهیاز زنج

 . شودی درج م اینصب 

  قیموجود در سطح عرضه که منشاء دق   یکاالها  ی که برا  ی چند رقم  یاشناسه  :(اظهاری)  کاال  عمومی  شناسه •

مالک    ی تجار   ن یها مشخص نبوده و در زمان اظهار اطالعات در سامانه جامع تجارت به فعالآن   ی واردات  ا ی  ی د یتول

  خیتار  یبوده و پس از انقضا   ریپذ امکان   15/07/1401تا تاریخ  شناسه    نیامکان انتخاب ا  .شودی داده م  شیکاال نما

 . د یخواهد گرد ی از سامانه جمع آور زبورم

ا  بر شناسه  یمبتن  یچند رقم  یاشناسه  شناسه رهگیری )اظهاری(: • ست و به منظور  عمومی کاال )اظهاری( 

 ت، ی. ماهابد یی با ابعاد مشخص اختصاص م   یبند بسته   ی دارا یکاالها  هی نمودن هر واحد کاال به کلمنحصر به فرد  

و در قالب    ست ا  ی ریشناسه قابل استعالم و رهگ   ن یبر ا  ی مبتن  ن یتأم  ره یکاال در هر نقطه از زنج  تیو موقع   تیمالک

و به صورت موقت است که تاریخ انقضای آن   این شناسه  .شودی درج م ایمزبور نصب   یکاالها ی بر رو  نه یرمز  کی

 باشد. می  15/09/1401
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( است که بر اساس بند الف  www.ntsw.irبه آدرس )   ران یمنظور سامانه جامع تجارت ا  سامانه جامع تجارت: •

   یارتباط فعاالن اقتصاد  کپارچه،ی  ی ، به عنوان درگاه1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال     6ماده  

 .کند یامر تجارت، کنترل م  در  ربط ی ذ  یهابا دستگاه دکنندگانی را اعم از واردکنندگان و تول

شناسه    اینشده است    فیآن در سامانه جامع تجارت تعر  ی برا   یااست که شناسنامه   یی کاال  فاقد شناسه:  یکاال •

مشخصات مربوط به آن شناسه با کاال   نکهیا  ایه است و  کاال درج و نصب نشد   یمتناظر با شناسنامه کاال بر رو

 تطابق نداشته باشد.

معاون صنایع عمومی و دستیار ایشان به عنوان  متشکل از    : یقاچاق و تقلب   یمبارزه با کاال  ی ستاد هماهنگ •

  ی مـعـاون همـاهنـگنماینده  ،  حمل و نقل  عیمعاون صنا، نماینده  تجارت و خدماتنماینده معاونت  دبیر ستاد،  

،  دکنندگانیمصرف کنندگان و تول  تیسازمان حما، نماینده  کل ارتباطات ریمد ، نماینده  کـسب و کـار  ـط یو مـح

 باشد. می  و سایر اعضاء به تناسب نیاز نمایندگان دفاتر تخصصی 

گشت  • مشترک:اعضای  بازرسی  گشت   های  دهنده  تشکیل  )نمایندگان  اعضای  شامل  مشترک  بازرسی  های 

های صمت استانی، نماینده اتاق اصناف ایران، نماینده  های مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بازرسین سازمانکمیسیون 

د  های عضو ستاو سایر دستگاه   نماینده تعزیرات حکومتی   و  عمومی، نماینده پلیس امنیت اقتصادی  نپلیس اماک

 باشد. ( می مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 شرح روش: 

  مبارزه  ون یسیکم  دبیر  و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت    های بازرسی مشترک برعهدههماهنگی اجرای گشت  (1ماده  

 باشد. ها میر هر یک از استان د  با قاچاق کاال و ارز

، هااتحادیه   اتاق اصناف ایران، بایست با تعامل و همراهیمیهای بازرسی مشترک  پشتیبانی از اجرای گشت:  1تبصره 

 صورت پذیرد. ها در هر یک از استان مرتبط  های موضوعی انجمن و 
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های زیرمجموعه سامانه جامع  مکتوب و در سامانه بایست  های بازرسی مشترک میهای گشتکلیه گزارش   :2تبصره 

گردیده    تجارت گزارش ثبت  از  و خالصه  تاریخ  استان  هر یک  در  معدن    توسط   22/05/1401ها   مدیرکل صنعت، 

به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی وزارت صنعت، معدن و تجارت  ها  هر یک از استان   و تجارت

 بایست انجام گردد. و ارائه گزارش به صورت مستمر و هفتگی نیز می ارائه گردد 

بایست می   مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان  ،هاتوسط هر یک از استان  در صورت عدم ارائه گزارش :  3تبصره 

را اعالم  ارائه گزارش  دلیل عدم    23/05/1401در مورخ    مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی  در نشست کارگروه هفتگی

 نماید. 

گیری درخصوص تغییرات در کلیه واحدهای دخیل در فرآیند و تصمیم   های بین بخشیوظیفه هماهنگی:  4تبصره 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و در    قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارزبر عهده    ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 باشد. می های مربوطه ان کمیسیونها با دبیرسطح استان

  یسازمانده  ،ییشناسابایست با ساختار ذیل نسبت به  در سطح استان می قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز    :5تبصره 

 ی اقدام نماید.آورو برخورد و جمع یبازرس  یهام یت
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طرح مبارزه  نسبت به اجرای یکپارچه  15/05/1401در تاریخ  بایستی های بازرسی مشترک م اعضای گشت  (2ماده 

 اقدام نمایند. و قطعات خودرو در سطح عرضه ی دکیلوازم  منیو ناا  یقاچاق، تقلب  یبا کاال

گشت  :1تبصره  اعضای  خودرو؛  قطعات  و  یدکی  لوازم  بازار  شفافیت  منظور  مشترک  به  بازرسی  های 

 سطح عرضه اقدامات ذیل را انجام دهند:بایست نسبت به کاالهای موجود در می

عدم وجود شناسه کاال و رهگیری  در صورت    باشند.  شناسه کاال و رهگیری  بایست دارای  می   :کاالی تولید داخل  -1

کاالی    ربط تا از شرکت تولیدی ذی   بایست مهلت یک هفته کاری به واحد توزیعی داده شود در خصوص این کاالها، می 

 دریافت نمایند.شناسه کاال و رهگیری   دارای

بایست دارای شناسه کاال و رهگیری  باشند. در صورت عدم وجود شناسه کاال و رهگیری  می  :کاالی وارداتی مجاز  -2

 رفتار شود.  1بایست مطابق با کاالهای بند می 

های  های فنی اتحادیه بایست با نظر نمایندگان کمیسیونها میدر خصوص این کاال :  با منشاء نامشخصکاالی    -3

سامانه جامع تجارت، مهلت یک    از صنفی، ضمن أخذ تعهد مبنی بر اصالت کاال و دریافت شناسه اظهاری و رهگیری  

خدمات پس  سبت به  بایست نمی   همچنین واحد توزیعی   به منظور تعیین تکلیف اقالم موجود داده شود.   کاری   هفته 

 بکارگیری کاال را تعهد نماید.از  یصدمات ناش  تیول ئمس رش یاز فروش و پذ 

 شود.آوری می های بازرسی مشترک صورتجلسه و جمع توسط گشت :کاالهای قاچاق محرز -4

گشت :  2تبصره  می کلیه  مشترک  بازرسی  حضورهای  با  اسالمی  بایست  جمهوری  سیما  و  صدا  خبری     واحدهای 

 صورت پذیرد. های استانی در شبکه   پوشش خبریو 

های خبری ویژه و ارائه  نسبت به تولید گزارش   ، های خبریکارگروه رسانه موظف است ضمن رصد پوشش   :3تبصره 

 های ملی و فضای مجازی اقدام نماید.در شبکه 
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که منجر به اخالل در اجرای    ، های بازرسی مشترک در صورت عدم حضور هر یک از اعضای اصلی گشت :  4تبصره 

باشد، می  مراتب  فرآیند  و تجارتبایست  به اطالع    توسط مدیرکل صنعت، معدن    یستاد هماهنگ   رخانه یدباستان، 

 برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت یقاچاق و تقلب   یمبارزه با کاال

ربط از سامانه جامع  واحدهای ذی یی که در سطح عرضه بدون شناسه کاال و رهگیری موجود بوده و کاالها  :5تبصره 

  تیباشد و اجازه انتقال مالکمیفروش به مصرف کننده  یبرا صرفاً اند،تجارت شناسه عمومی )اظهاری( دریافت کرده 

 رند.ندا ره یزنج ریبه سا

  یهاد ینسبت به بازد  بایستربط میذی   یهاه ی استاندارد و اتحاد  اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل  :6تبصره 

  ت یفی ک  ی ب  ایقاچاق    یو در صورت احراز قطع   د ناقدام نمایکاال    یبا موجود شناسه عمومی )اظهاری(  و مطابقت    یانوبه 

  دستورالعمل   2ماده    4و رفتار مطابق با بند    صادرهبا هماهنگی معاونت تجارت و خدمات نسبت به لغو شناسه    بودن کاال، 

 گردد. ی اقدام م

معاونت    توسط   کاال  تیاستعالم شناسه وضع  بایست امکانمی   کنندگان،از حقوق مصرف   تیبه منظور حما  :7تبصره 

 کنندگان برسد.های استعالم به اطالع عموم مصرف تجارت و خدمات فراهم شود و روش 

مشاهده:  8ه تبصر از    در صورت  بیش  با  متخلف  توزیعی  قاچاق  50واحد  موجودی  اقالم  ناایمن درصد  و  تقلبی   ،  ،

صورت پذیرد و گزارش آن    سازمان تعزیرات حکومتی اعمال قانونرئیس محترم شعبه  هماهنگی  بایست رأساً و با  می 

  ی با کاال  مبارزه  یستاد هماهنگ   رخانهیدب استان، به اطالع  مدیرکل محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت  توسط  

 برسد.  وزارت صنعت، معدن و تجارت ی قاچاق و تقلب

موظف هستند اعضای گشت:  3ماده  بازرسی مشترک  تنظیم    های  تاریخ  از  از گذشت یک هفته کاری  بعد  مجدداً 

از واحدهای توزیعی متخلف بازدید به عمل آورند و در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکر کتبی،  صورتجلسه  

 نسبت به اعمال قانون متناسب با سطح تخلف اقدام نمایند.
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سطح عرضه تی ریمد  دستورالعمل  

، قاچاق یطرح مبارزه با کاال در  

 و قطعات خودرو  یدک یلوازم   و ناایمن یتقلب 

اسالمی  :  1تبصره  جمهوری  سیما  و  صدا  خبری  رسانهواحدهای  کارگروه  در می   ، و  تباصر    بایست      7و    6اجرای 

 شارکت داشته باشند.م دستورالعمل 2اجرای تبصره  در  مدیرکل صنعت، معدن و تجارتو 

 

 تغییرات: 

توسط معاون محترم صنایع عمومی و رئیس ستاد    05/1401/ 12تبصره در تاریخ    14ماده  و    3حاضر در    دستورالعمل

 هماهنگی مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ گردید.

  ی مبارزه با کاال  یستاد هماهنگ   نظارتبا    دستورالعمل حاضردر محتوا، قالب، شکل    رییتغ  ایو  شیرایو   ، یهرگونه بازنگر

 . باشد ی م ی قاچاق و تقلب


