
شماره سریال:           ١١١٦٨٣١٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١١٣٠١٥شماره:
١٤٠١/٠١/٣٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظرین، مدیران کل و مدیران کلیه گمرکات کشور

با سالم و احترام
پیرو بخشنامه شماره ١٥٠٩٩٣٥ مورخ ١٤٠٠/١١/٥ در راستای دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی و مصرفی 
وسایل نقلیه به شماره ٥٥٦٢٩/٦٠ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٠و مفاد بند (د) دستور العمل مزبور ، بپیوست تصویر نامه شماه ٦٠/٢٨٠١٤ مورخ 
١٤٠١/١/٢١ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منضم به فهرست (٥٣) قلم مشمول اخذ شناسه کاال به شرح فایل پیوست ودستور العمل 
نهایی اجرای فاز دوم طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند موارد مرتبط با گمرک با رعایت 

مفاد و مندرجات دستورالعمل اجرایی  با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. 

 

 

رونوشت : 
 دفتر محترم فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی  جهت اطالع و اقدام الزم 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين







 

 2از  1صفحه 

 

  »بسمه تعالي«
  

 قطعات يدكي و مصرفي وسائل نقليهاخذ و نصب شناسه رهگيري  اجرايي دستورالعمل

 52430ت /75642به شماره مصوبه  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 13ماده آيين نامه اجرايي  14و  13 ،11مواد در راستاي اجراي تكاليف  
براي عرضه قطعات يدكي و مصرفي وسائل نقليه و  هيات محترم وزيران و با هدف تعيين رويه اخذ و نصب شناسه رهگيري 23/6/95هـ مورخ 

و تجارت و با همچنين تعيين تكليف قطعات يدكي و مصرفي فاقد شناسه رهگيري در سطح بازار و انبارها، به پيشنهاد وزارت صنعت معدن 
   .به شرح زير تصويب گرديد دستورالعملهمكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و دستگاههاي اجرايي عضو، 

  تعاريف -1ماده 
  و اصالحات بعدي آن است. 1392قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  :قانون   .أ

ت /75642 مصوبه شماره به ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون) 13( ماده موضوع كاال يريرهگ وكاال شناسه يياجرا نامهنيآئ: نامهنيآئ  .ب
 هيات محترم وزيران . 23/6/95 مورخ هـ 52403

ستورالعمل   .ت سنامه :اجرايي د شنا ستورالعمل اجرايي ثبت  سه ،د شنا صب  صرف يدكيكاال براي گروه كااليي قطعات  اخذ و ن  يو م
 .وزارت صنعت، معدن و تجارت 4/3/96مورخ  60922/60ابالغيه يه به شماره  نقل يلوسا

 .وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت :  .ث

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

و  شدهاحصاء  ،هر قلم كاال يكاالست و مشخصات ماهو يبندطبقه جامع نظام كيبر  يكه مبتن يچند رقم ياشناسه شناسه كاال:  .ح
شت جاديا منظور بهملي سامانه  كيدر  شترك بردا صورت رمز كاال، قلم هر از م صب كاال يرو بر آن رينظا اي(باركد) و  نهيبه   درج اي ن
  .ابدييم صيتخص كتاي يكاال شناسه كي كاال اسنامه. به هر شنگردديم
واحد كاال به كليه كاالهاي اي چند رقمي مبتني بر شناسه كاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر شناسه شناسه رهگيري:  .خ

سته شناسه بندي با ابعاد مشخص اختصاص ميداراي ب يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كاال در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين 
 .شودقابل استعالم و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كاالهاي مزبور نصب يا درج مي

يه كه داراي شناسنامه كااليي و شناسه كاال بوده و فهرست آن متعاقبا با تصويب نقل يلوسا يو مصرف يدكيقطعات  مشمول:ي كاال  .د
كارگروه تخصصي شناسه قطعات يدكي و مصرفي وسايل نقليه موضوع بند ج ماده يك دستورالعمل اجرايي و ابالغ كارگروه ملي شناسه 

 كاال اعالم مي شود.

سه  .ذ شنا شمول يكاال: كاالي فاقد  سه رهگيري در براي آن كه م ست  يفسامانه جامع تجارت تعر شنا شده ا سه يان  رهگيري شنا
 .كاال درج نشده است يبر رو آنمتناظر با 

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز كليه اشخاصي كه  13ي اجرايي موضوع ماده نامهآيين 1مطابق بند چ ماده  :نيتام رهيزنج ياعضا  .ر
ـــرف كننده نهايي در امر خريد، فروش، حمل و نگهداري كاال فعاليت نموده و مطابق  پس از توليد يا واردات كاال تا تحويل آن به مص

ـــوع ماده  ـــي از فعاليت 13آينن نامه اجرايي موض ـــئول انجام بخش      هاي مرتبط با رهگيري كاال قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مس
 باشد.مي

قانون   6) اســت كه بر اســاس بند الف ماده www.ntsw.ir(نه جامع تجارت ايران به آدرس منظور ســاما سامانه جامع تجارت:  .ز
ـــال  ـــوب س با قاچاق كاال و ارز مص ـــادي را اعم از واردكنندگان و 1392مبارزه  ، به عنوان درگاهي يكپارچه، ارتباط فعاالن اقتص

 كند.ربط در امر تجارت، كنترل ميهاي ذيتوليدكنندگان با دستگاه

ــتندكاالي مشــمول توليدكنندگان و واردكنندگانكليه  -2اده م ــور موظف هس متناســب با مجوز فعاليت خود(توليد  ،براي ورود كاال به زنجيره تجاري كش
سامانه جامع تجارت  كننده/ واردكننده) سترسو در  سامانه جامع تجارت در د شد) مطابق رويه مندرج در راهنماي نحوه اخذ كد رهگيري ( كه بر روي   ، مي با

  اقدام نمايند. نسبت به اخذ و نصب شناسه رهگيري

به صورت قابل رويت با فرمت استاندارد و و توليدي  كاالهاي وارداتي كليه براي شناسه رهگيري برچسب يا درج (چاپ) يا حك يا الصاق نصب -3ماده 
ضمانتنامه  )) وwarpكاال (اعم از كارتن يا جعبه يا لفافه (بندي بستهبدنه كاال، سطوح بر روي مع تجارت امندرج در اين دستورالعمل و سامانه جرعايت قواعد 

   خواهد بود. الزامي ،دستورالعملي مشمول هاكاالفهرست از تاريخ ابالغ  (در خصوص كاالهاي داراي برگه ضمانتنامه فيزيكي) كاال
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  رعايت استاندارد ذيل الزامي است:بندي و ضمانتنامه كاال سطوح بسته بدنه،براي چاپ برچسب شناسه رهگيري و نصب آن بر روي  -4ماده 
  اي باشد كه در شرايط نگهداري محصوالت پاك نشده و خوانا باقي بماند. و به گونه DPI 300چاپ برچسب بايد با حداقل كيفيت  -1
   ) مي باشد.رمزينهكدهاي ميله اي (شناسه رهگيري حداقل در فرمت عدد و  -2
، نسبت پهنا به رمزينه. عالوه بر رعايت محدوده ابعاد زير تنظيم گرددجدول  ا مشخصات مندرج دربه رنگ مشكي با پس زمينه سفيد بوده و برمزينه  -3

 باشد.متر ميلي 1,37بايد همواره عددي ثابت و معادل  رمزينهارتفاع 

(ميلي متر)اندازه استاندارد  حداكثر اندازه مجاز (ميلي متر) مشخصه  حداقل اندازه مجاز (ميلي متر) 
28,18 22,85 45,7 ارتفاع  
 25,08 31,35 62,7 پهنا

  باشد. SNبا نشانگر  شماره سريالو عند الزوم  GCو كد شناسه كاال با نشانگر  TC مي بايست حاوي كد رهگيري با نشانگربرچسب شناسه  -4
مالكان همچنين و  )واردكننده / توليد كننده(زنجيره تامين كاالهاي مشمول اين دستورالعمل موظف اند بر اساس مجوزهاي فعاليت خود اعضاء  -5ماده 
 و نصب كد زمانبندي اعالمي از سوي كار گروه ملي به شرح ذيل جهت اخذمراحل اجرايي ذكر شده در سامانه جامع تجارت و در زنجيره تجاري بر اساس  كاال

  رهگيري اقدام نمايند.
از سوي كارگروه ملي نسبت به اخذ و نصب كد  ي مشمولهاكاالفهرست  ماه پس از اعالم 2توليد كنندگان و واردكنندگان موظف اند حداكثر تا  الف)

مطابق فرمت  (براي واردكنندگان) يا قبل از ترخيص واردكنندگان) و براي توليدكنندگانحمل كاالي مشمول از مبادي گمركي يا توليدي (رهگيري قبل از 
  اين دستورالعمل اقدام نمايند. 4ارائه شده در ماده 

، ضمن اخذ كد رهگيري از از سوي كارگروه ملي فهرست كاالهاي مشمول ماه پس از اعالم 4ساير اعضاء زنجيره تامين موظف اند حداكثر تا  ب)
  رهگيري اقدام نمايد. فاقد كدمشمول نصب كد رهگيري، بر روي كاالهاي نسبت به اخذ و  واردكننده/ توليد كننده كاالي مربوطه،

    حداكثر  به نحوي اقدام نمايند كه هستند و مالكان كاال) موظفاردكننده (توليدكننده، وكاالهاي مشمول در سطح بازار و انبار اعضاء زنجيره تامين  : 1تبصره 
امتناع شناسه يا داراي شناسه ناخوانا از سوي كارگروه ملي از خريد، فروش، نگهداري و انبارش، كاالهاي فاقد  فهرست كاالهاي مشمول ماه پس از اعالم 4تا 

  ورزند.
ه وزارت موظف است امكان استعالم رايگان شناسه رهگيري توسط مصرف كننده، سازمان هاي نظارتي و زنجيره تامين و پاسخگويي به استعالم كنند :2تبصره

  آورد.را فراهم 
از طريق مناطق آزاد تجاري صــنعتي و ويژه  رعايت مفاد اين دســتورالعمل براي عرضــه كاالهاي مشــمول در زنجيره تجاري كشــور -6ماده 

ساماندهي مبادالت مرزي نظير  1، مصاديق موضوع ماده اقتصادي ساكنان مناطق مرزي و تعاوني هاي مرزنشين داراي مجوز، پيله وران، قانون 
شناورها ،هاي مرزي، ملوانانبازارچه  ساماندهي مبادالت مرزي) 1(ماده خدمه و كاركنان  ضوع آيين نامه اجرايي  قانون  و همچنين نهادهاي مو

  قانون نظير سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، الزامي مي باشد. 56و  55مواد 
ستورالعملشده در پس از انقضاي مواعد زماني تعيين -7ماده  سه ،اين د شنا شاهده و كشف كاالي فاقد  صورت م برخورد مطابق قانون   ،در 

  .خواهد شد
هاي ميداني (ســطح بازار و انبار) نخواهد بود و هاي مربوطه در نظارتاين دســتورالعمل به منزله عدم كنترل يا عدم برخورد دســتگاه -8ماده 

باشد. پس از انقضاي مهلت هاي تعيين شده در اين دستورالعمل نيز ن نيز ميقانو 1مالك عمل در حوزه كاالهاي وارداتي همچنان بند (ژ) ماده 
سه بر روي  شنا صورتي كه الزاماً به منزله كاالوجود  ست، اما به هر ترتيب در  شد ،مطابق ماده  كاالي قاچاق نبودن كاال ني سه با شنا  13فاقد 

 برخورد خواهد شد.قانون، 

ــيدگي به مشــكالت احتمالي ناشــي از اجراي ظارت بر ن -9ماده  ــتورالعمل نياحســن اجرا و رس  گيري دارد، بر عهده كه نياز به تصــميم دس
اي با مســئوليت معاونت بازرگاني داخلي وزارت و عضــويت ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ســازمان حمايت از مصــرف كنندگان و توليد كميته

سعه تجارت ال صنفي و انجمنصنايع وزارت و همچنين نمايندگان اتحاديهامور كترونيكي و دفاتر تخصصي معاونت كنندگان، مركز تو هاي هاي 
 باشد.ربط و اعضايي كه حسب مورد حضورشان ضرورت دارد، ميتخصصي ذي

  اين دستورالعمل خواهد بود. دفتر امور خدمات بازرگانيرساني موثر اين دستورالعمل و آموزش ذينفعان آن بر عهده اطالع -10ماده 
 باشد.الزم االجراء ميي مشمول، هاكاالبراي  تبصره تصويب و از تاريخ ابالغ  2ماده و  10اين دستورالعمل در 



 

 )ـ انجام شده  اولفهرست اقالم يدكي و مصرفي مشمول طرح رهگيري (مرحله 

  نام قطعه  رديف
 كمك فنر   1

 باتري   2

  

 فهرست اقالم يدكي و مصرفي مشمول طرح رهگيري (مرحله دوم)

  نام قطعه  رديف  نام قطعه  رديف
 رادياتور   2 شمع    1

 كندانسور   4 صفحه كالچ   3

 اواپراتور   6 ديسك كالچ   5

 ترموستات   8 كالچكيت    7

 كيسه ايمني هوا   10 رينگ پيستون   9

 فيلتر روغن   12 سوپاپ   11

 فيلتر هوا   14 المپ   13

 فيلتر آب   16 لنت ترمز   15

 فيلتر سوخت   18 لنت كالچ   17

 فيلتر رطوبت گير   20 انواع تسمه   19

 مبدل كاتاليست   22 استارتر   21

 شيشه باالبر   24 آلترناتور(دينام)   23

 كاليپر ترمز   26 بلبرينگ   25

 سيلندر ترمز   28 انواع چراغ   27

 آينه   30 پمپ هيدروليك فرمان   29

 بوق   32 پمپ سوخت   31

 پمپ شيشه شور   34 پمپ روغن   33

 قفل   36 رينگ چرخ   35

 غربيلك فرمان   38 پلوس   37

 جعبه فرمان   40 كمربند ايمني   39

 صندلي   42 برف پاك كن   41

 واير شمع   44 تيغه و بازويي برف پاك كن   43

 اگزوز   46 بوستر ترمز   45

 پلوس   48 شيشه   47

 مالتي مدياو  پخشراديو    50 استپرموتور   49

  انواع سنسور (حسگر)   52 سيبك   51
    روغن موتور   53

 






	23.1401.113015-14010130
	image3
	image5
	55629+2
	28014+2
	image0
	6377432335136163257fd82a05-30cc-490e-8051-4d53152a51b8.jpg

