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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    23/6/1395هـ مورخ    52430

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

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

 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 23/6/1395 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 4/3/1396مورخ  60922/60یه به شماره  ابالغیه  نقل

 وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت : .ث

 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد: .ج

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

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

 .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  رهگیری:شناسه   .خ

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

 .شودر قالب یک رمزینه بر روی کاالهای مزبور نصب یا درج میقابل استعالم و رهگیری است و د

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

( در شناســنامه گــارانتیشناســه )ماننــد  مشخصات مربوط بــه آن 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

بــا تصــویب  یه که دارای شناسنامه کاالیی و شناسه کاال بوده و فهرســت آن متعاقبــاًنقل  یلوسا  یو مصرف  یدکیقطعات    مشمول:  یکاال .ذ

کارگروه تخصصی شناسه قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه موضوع بند ج ماده یک دستورالعمل اجرایی و ابالغ کارگروه ملــی شناســه 

 شود.کاال اعالم می

 یینهــا کنندهآن به مصرف لیمشمول تا تحو یواردات کاال ای دیکه از مرحله تول حقیقی و حقوقی اشخاص هیکل :نیمأت  رهیزنج  یاعضا .ر

 .ندنماییم تیفعال

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

واردکننــدگان و تولیدکننــدگان بــا ، به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتبــاط فعــاالن اقتصــادی را اعــم از ۱۳۹۲قاچاق کاال و ارز مصوب سال  

 کند.ربط در امر تجارت، کنترل میهای ذیدستگاه

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

ید کننده/ واردکننده( با ورود به سامانه جامع تجارت و با توجه به فرآیندد تولیدد/واردات، در سدامانه مدذکور  عنوان کاربر )دارای مجوزهای فعالیتی به عنوان تول
 کند.مطابق رویه مندرج در راهنمای نحوه اخذ کد رهگیری، اقدام به دریافت شناسه رهگیری می



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

 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

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

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

اند بر اساس مجوزهای فعالیت خود به عنوان تولیدکننده، واردکننده و مالکان کاال در دستورالعمل موظفمین کاالهای مشمول این  زنجیره تأ  -5ماده  
 زنجیره تجاری بر اساس زمانبندی اعالمی از سوی کار گروه ملی و به شرح ذیل جهت اخذ و نصب کد رهگیری اقدام نمایند.

پس از تاریخ اعالمی از سوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری قبل از    ماه  2حداکثر تا  اند  تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف  الف(
 این دستورالعمل اقدام نمایند.   4)برای تولیدکنندگان( و قبل از ترخیص )برای واردکنندگان( مطابق فرمت ارائه شده در ماده  د  فروش
تاریخ اعالمی از سوی کارگروه ملی نسبت به اخذ و نصب کد رهگیری، بر روی   پس از   ماه   3حداکثر تا  اند  مین موظفأسایر اعضاء زنجیره ت  ب(

 کاالهای فاقد کدرهگیری اقدام نماید. 

پس از تاریخ اعالمی از   ماه  3حداکثر تا اند  نبار موظفمین )تولیدکننده، واردکننده و مالکان کاال( کاالهای مشمول در سطح بازار و ااعضاء زنجیره تأ  تبصره : 
 سوی کارگروه ملی از خرید، فروش، نگهداری و انبارش، کاالهای فاقد کد رهگیری امتناع ورزند. 

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

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

شده در این دستورالعمل، در صورت مشاهده و کشف کاالی فاقــد شناســه مطــابق قــانون برخــورد پس از انقضای مواعد زمانی تعیین  -7ماده  
 خواهد شد.

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

 ،ه کاالی وارداتی فاقد شناسه باشدیب در صورتی کنیست، اما به هر ترت ی قاچاق نبودن کاال وجود شناسه بر روی کاالی خارجی الزاماً به منزله
 باشد.کاالی قاچاق می ،قانون 13مطابق ماده 

گیــری دارد، بــر عهــده  کــه نیــاز بــه تصــمیم دســتورالعمل نیاحسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی ناشی از اجرای ظارت بر  ن  -9ماده  
وزارت و عضویت ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کــاال و ارز، ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و             ای با مسئولیت معاونت تجارت و خدمات کمیته

هــای های صنفی و انجمنتولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفاتر تخصصی معاونت صنایع وزارت و همچنین نمایندگان اتحادیه
 باشد.رورت دارد، میربط و اعضایی که حسب مورد حضورشان ضتخصصی ذی

این دســتورالعمل خواهــد فنی مهندسی رسانی موثر این دستورالعمل و آموزش ذینفعان آن بر عهده دفتر خدمات نگهداری و اطالع  -10ماده  
 بود.

 باشد.االجراء میتبصره تصویب و از تاریخ ابالغ  برای کاالهای مشمول، الزم 2ماده و  10این دستورالعمل در 
 
 



 
 

 ( ـ انجام شده اقالم یدکی و مصرفی مشمول طرح رهگیری )مرحله اول 53 فهرست

 نام قطعه ردیف

 کمک فنر   1

 باتری   2

 

 اقالم یدکی و مصرفی مشمول طرح رهگیری )مرحله دوم(  53فهرست 

 نام قطعه  ردیف نام قطعه  ردیف

 رادیاتور   2 شمع   1

 کندانسور  4 صفحه کالچ   3

 اواپراتور   6 دیسک کالچ  5

 ترموستات  8 کیت کالچ   7

 کیسه ایمنی هوا   10 رینگ پیستون  9

 فیلتر روغن  12 سوپاپ  11

 فیلتر هوا   14 المپ   13

 فیلتر آب  16 لنت ترمز   15

 فیلتر سوخت   18 لنت کالچ   17

 گیر فیلتر رطوبت  20 انواع تسمه   19

 مبدل کاتالیست  22 استارتر  21

 شیشه باالبر   24 )دینام( آلترناتور  23

 ترمز کالیپر   26 بلبرینگ  25

 سیلندر ترمز  28 انواع چراغ   27

 آینه   30 پمپ هیدرولیک فرمان   29

 بوق   32 پمپ سوخت   31

 شور پمپ شیشه  34 پمپ روغن  33

 قفل   36 رینگ چرخ  35

 غربیلک فرمان   38 پلوس  37

 جعبه فرمان   40 کمربند ایمنی   39

 صندلی   42 کنبرف پاک  41

 وایر شمع  44 کنتیغه و بازویی برف پاک  43

 اگزوز  46 بوستر ترمز   45



 نام قطعه  ردیف نام قطعه  ردیف

 پلوس  48 شیشه  47

 مالتی مدیاو  رادیو پخش  50 استپرموتور  49

 انواع سنسور )حسگر(   52 سیبک   51

 روغن موتور   53

 

 


