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  ٢٣/٦/١٣٩٥                                                         ـ ه٥٢٤٠٣/ت٧٥٦٤٢رهشما
  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت كشوروزارت 

  ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
، معدن و تجارت و با شنهاد وزارت صنعتيبه پ ١٧/٦/١٣٩٥ران در جلسه يوزهيأت 

استناد  هاي اجرايي عضو آن و به همکاري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاه
) ١٣) ماده (٣ران و تبصره (يا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس يکصد و سياصل 

 ييرانامه اج نييآن، آ يو اصالحات بعدـ ١٣٩٢مصوب ـ  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 ب کرد: ير تصوياد شده را به شرح زيکاال موضوع ماده  يريکاال و رهگ يها شناسه

  
  ) ١٣هاي كاال و رهگيري كاال موضوع ماده ( نامه اجرايي شناسه آيين

  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
  روند:يمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه، اصطالحات زنيين آيدر اـ  ١ماده 
  و اصالحات بعدي آن. ١٣٩٢مصوب ـ  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانون:ـ  الف
  ) قانون. ٣مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع ماده ( يستاد مرکز ستاد:ـ  ب
 وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت: ـ  پ
کاال و خدمات شناسه کاال و خدمات، موضوع  يبند طبقه ينظام مل :ينظام ملـ  ت

شناسنامه  که صرفاً به منظور تهيه ١١/٢/١٣٨٦ک مورخ ٣٧١٧٩/ت١٨٥٩٦نامه شماره ويبتص
  رد. يگ يقرار م يبردار کاالها مورد بهره يبند کاال و طبقه
 يلدهايکاال (ف يو شکل يات ماهويعناصر و خصوص کاال: يفيعناصر توصث ـ 

ننده، کشور سازنده، نام دکيل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولي) از قبيفيتوص
 باشند. يکاال مؤثر م يح تجاريآن که در تشر يو نوع کاربر يتجار

  ستاد، گمرک  يکاال را با همکار يفيوزارت موظف است عناصر توصـ  تبصره
د، ين در قبال توليکه بر طبق قوان ييها ران و حسب مورد دستگاهيا ياسالم يجمهور

  د. ين نماييهستند، تع ياراتيف و اختيوظا ي داراو عرضه کاال يواردات، حمل و نگهدار
ف يکاال که جهت توص يفياز عناصر توص يا مجموعه شناسنامه کاال:ـ  ج

شوند و  يع ميجاد برداشت مشترک از هر قلم کاال در چارچوب همسان تجميمشخصات و ا
 ن مجموعه از اطالعات است. يا يکتايشناسه کاال، شناسه 

ها از قبيل  بندي م اطالعاتي در شناسنامه کاال به ساير طبقهبخشي از اقالـ  تبصره
 ) قانون امور گمرکي١ريف بند (ژ) ماده (ـ) طبق تعHSشده ( سامانه هماهنگ

 )،ISICهاي اقتصادي ( بندي فعاليت المللي طبقه ، استاندارد بينـ ١٣٩٠مصوبـ 
 ات پزشکيگذاري تجهيز ) و سامانه جهاني نامCPCبندي محوري محصول ( طبقه

)UMDNSالمللي ( بندي استاندارد تجارت بين )، طبقهSITC و همچنين سامانه ثبت (
  ) اختصاص دارد. OIDشناسه شيء (

کليه اشخاصي که پس از توليد يا واردات کاال تا تحويل آن زنجيره تأمين: ـ  چ
مطابق  ت نموده ويکاال فعال يد، فروش، حمل و نگهداريدر امر خر ييکننده نها مصرف به

  کاال هستند. يريمرتبط با رهگ يها تياز فعال ينامه مسئول انجام بخش نيين آيضوابط ا
 وزارت موظف است:ـ ٢ماده
 گيري از اطالعات هاي تخصصي مربوط و بهره حسب مورد با همکاري دستگاه ـ  الف

 کاالها بر اساس يتمام يص شناسه برايه شناسنامه کاال و تخصينسبت به ته ينظام مل
 يبند نامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه نيين آي) ا٣مقرر در ماده ( يها و زمانبند  تياولو

 ل دهد. يکاال را تشک
باشد که عناصر  يد به نحويه شناسنامه کاال بايته ييند اجرايفرآـ ١تبصره

 ن و مقررات مربوط، قابليران کد موضوع قوانيدشده تحت عنوان پروژه ايتول يها شناسنامه
 د باشد.ياستفاده در طرح جد

 شود. تکميل محتواي عناصر شناسنامه کاال توسط مشمولين طرح انجام ميـ ٢تبصره
افت شناسه کاال را در سامانه جامع يامکان ثبت اطالعات شناسنامه کاال و درـ  ب

 د. يتجارت فراهم نما
ر يز يندب و زمان  ها تيص شناسه کاال طبق اولويه شناسنامه و تخصيتهـ ٣ماده

  شود:  يانجام م
 

مهلت تهيه شناسنامه و   هاي کااليي گروه  رديف
  تخصيص شناسه کاال

 الف

ـاني و حيـواني)، مکمـل   ـ   ١ ـاي دارويـي و غـذايي،     دارو (اعم از انس ه
هاي آرايشـي و بهداشـتي، مـواد     ملزومات و تجهيزات پزشکي، فرآورده

 هاي زيستي (بيولوژيک) خوراکي و آشاميدني، فراورده
 تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم کارتـ  ٢
 دخانياتـ  ٣

  نامه دو ماه پس از ابالغ اين آيين

  ب

لوازم خانگي برقي با اولويت تلويزيون، يخچال، فريزر، کولرگازي و ـ  ١
 شويي، مايکرو و جاروبرقي شويي و ظرف اسپيلت، ماشين لباس

 ل نقليهقطعات مصرفي و يدکي وسايـ  ٢
 ها و مشتقات نفتي و گازي و پتروشيميايي فرآوردهـ  ٣
  طال، اعم از شمش و مسکوکات و مصنوعات زينتيـ  ٤
  منسوجات و پوشاکـ  ٥
  اسباب بازيـ  ٦
  دام زنده، گوشت سفيد و قرمزـ  ٧

چهار ماه پس از ابالغ اين 
  نامه آيين

  پ
رت، محصوالت اساسي کشاورزي محدود به گندم، برنج، جو، ذ

هاي روغني، چاي، کنجاله، روغن، شکر و کود شيميايي، سموم و  دانه
 هاي کااليي بذرها و ساير گروه

نامه. شش ماه پس از ابالغ اين آيين
هاي کاالهايي مصاديق ساير گروه

در مقاطع شش ماهه پس از ابالغ 
نامه به پيشنهاد وزارت و اين آيين

دريافت نظرات ستاد و حسب مورد 
ربط تعيين  هاي ذي دستگاه

اي که ظرف سه  گردد، به گونه مي
سال تمامي کاالهاي موجود 

 دار و ابالغ شوند. شناسه

به محض آماده شدن شناسنامه کاال و بستر تخصيص شناسه کاال ـ ٤ماده
 يربط مکلفند ظرف سه ماه نسبت به اجرا يذ يها وزارت ابالغ و دستگاه يسو مراتب از

 آن اقدام کنند.
موظفند  مشمولين دريافت شناسه کاال اعم از واردکنندگان و توليدکنندگانـ  ٥ماده

نامه  نيينامه و در چارچوب آ نيين آي) ا٣مقرر در ماده ( يبند ها و زمان  تيبر اساس اولو
هـ مورخ ٥١٥٥٩/ت٤٦٤٤٣نامه شماره بي) قانون موضوع تصو٦) و (٥مواد ( يياجرا
خود در سامانه جامع تجارت و  يشناسنامه کاالها ل اطالعاتي، نسبت به تکم٢٣/٤/١٣٩٥
 ند. يشناسه کاال اقدام نما يکيالکترون يافت گواهيدر

 يشماره جهان«از جمله  يالملل نيب يشناسه کاال يکه کاال دارا يدر مواردـ  تبصره
ها به عنوان  ا شناسهين شناسه يه شناسنامه کاال، ايباشد، ضمن ته »)GTIN( يقلم تجار
 شود.  يکاال استفاده مشناسه 

بات يرد، مشمول ترتيقرار گ ييک بسته کاالياز  ياگر کاال به صورت بخشـ  ٦ماده
 باشد. ينامه م نيين آيمندرج در ا
کشور  يموجود در بازارها و انبارها يکاالها يافت شناسه کاال براينحوه درـ ٧ماده

دکنندگان، يرد کشور شده و توسط تولا وايد ينامه تول نيين آياالجرا شدن ا خ الزميکه تا تار
و امثال آن  يکيو فروش اموال تمل يآور ا سازمان جمعيکنندگان، فروشندگان و  عيتوز
خ يک ماه از تارياست که ظرف  يشوند، طبق دستورالعمل يا عرضه مي يع، نگهداريتوز

نامه  نيين آي) ا١١نامه توسط کارگروه موضوع تبصره ماده ( نيين آياالجرا شدن ا الزم
  شود.  يب ميتصو

ران يا االجرا شدن شناسه کاال، گمرک جمهوري اسالمي يک ماه پس از الزمـ  ٨ماده
تجارت  ها و شماره شناسه کاال از سامانه جامع موظف است نسبت به دريافت و ثبت گواهي

  د. ين عمل نماياقدام و مطابق قوان
 قانون برگزاري مناقصات) ١هاي موضوع بند (ب) ماده ( تمامي دستگاهـ ٩ماده

  خود را بر اساس شناسه کاال انجام دهند. يدهايموظفند خرـ ١٣٨٣مصوب ـ
 وزارت موظف است امکان ثبت اين معامالت را در سامانه تدارکات الکترونيکي ـ تبصره

  د.يدولت (ستاد) بر اساس شناسه کاال فراهم نما
 هاي بندي طبيق نظامهاي طبقههاي کاال و ت به منظور تعيين مصاديق شناسهـ ١٠ماده

مربوط،  يران، ستاد و دستگاه تخصصيا ياسالم يگمرک جمهور يکاال، وزارت با همکار
مورد استفاده در گمرک  يها موجود در سامانه شناسه کاال و شناسه يساختار شناسه کاال

  د. ينما يو مطابقت م يها را بررس ر دستگاهيران و سايا ياسالم يجمهور
ک سال پس از ينامه ظرف  نيين آي) ا٣موضوع ماده ( ييکاال يها روهگـ ١١ماده

  شوند.  يم يريطرح شناسه رهگ يابالغ هر گروه بر اساس ماده مذکور، مشمول اجرا
ار ياالخت ندگان تاميمتشکل از نما يکارگروه ييک هر گروه کااليبه تفکـ  تبصره

ر يران و سايا ياسالم ياطالعات، ستاد، گمرک جمهور يوزارت و وزارت ارتباطات و فناور
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جمله  هاي مرتبط با آن گروه کااليي به رياست وزارت تشکيل و دستورالعمل اجرايي از دستگاه
و  يگذار ها، روش شناسه دستگاه يگذار و اشتراک ي، نحوه همکاريريساختار شناسه رهگ

استعالمات  م، شيوه پاسخگويي بهچگونگي تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، نحوه استعال
ن يو همچن يين در خصوص هر گروه کااليره تأميو زنج ينظارت يها و دستگاه يمردم

  گردد. کنندگان تصويب و ابالغ مي سطح دسترسي به اطالعات شناسه رهگيري براي استعالم
 يکيالکترون وزارت موظف است امکان ثبت شناسه رهگيري و دريافت گواهيـ ١٢ماده

را در سطح  يريرهگ يها کتا بودن شناسهيد و يدر سامانه جامع تجارت فراهم نما را
  د.ين نمايمشمول تضم يکاالها يتمام

و   يمشمول موظفند طبق زمانبند يدکنندگان کاالهايواردکنندگان و تولـ ١٣ماده
امه ننيين آي) ا١١کارگروه موضوع تبصره ماده ( يها و بر اساس ضوابط اعالم يبند تياولو

خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت  يکاالها يريرهگ يها جاد شناسهينسبت به ا
توانند  يدکنندگان مذکور ميند. واردکنندگان و توليافت نمايدر يکيالکترون ينموده و گواه

که توسط سامانه جامع تجارت  ييها توسط خود، از شناسه يريجاد شناسه رهگيا يبه جا
  ند.يفاده نماشود، است يجاد ميا

) ٥٦) و (٥٥موضوع مواد ( يکاالها يبرا يريص شناسه رهگيجاد و تخصيا ـ تبصره
 يا درج آن بر روينصب  ين چگونگيرند و همچنينامه قرار گ نيين آيقانون که مشمول ا

نامه نيين آي) ا١١کارگروه موضوع تبصره ماده ( يمذکور، طبق دستورالعمل ابالغ يکاالها
  خواهد بود.  

خ يکشور که قبل از تار يموجود در بازارها و انبارها يف کاالهاين تکلييتعـ ١٤ادهم
به آنها طبق  يريص شناسه رهگياند و نحوه تخصا وارد کشور شدهيد يشمول، تول

  نامه خواهد بود.نيين آي) ا١١کارگروه موضوع تبصره ماده ( يدستورالعمل ابالغ
کپارچه با سامانه يکاال را به صورت  يريوزارت موظف است سامانه رهگـ ١٥ماده

و اجرا گردد که  يطراح يا د به گونهين سامانه بايد. اينما يانداز جاد و راهيجامع تجارت ا
د، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش يافت اطالعات توليا دريت ثبت يحسب مورد قابل

ر خصوص اطالعات کاال و مربوط را داشته باشد و بتواند د يها و اسقاط کاال از سامانه
هاي  هاي خريداران، اعضاي زنجيره تأمين، دستگاه رهگيري مکاني و مالکيتي، به استعالم

  کاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجيره تأمين در داخل کشور به صورت متمرکز پاسخ دهد.
ات رهگيري کاالهاي مشمول از بدو ورود يا توليد تا سطح عرضه، مطابق ترتيبـ ١٦ماده

هاي هاي اجرايي و به صورت هماهنگ با سامانهزير توسط وزارت و با همکاري ساير دستگاه
  پذيرد: ) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت مي٦) و (٥نامه اجرايي مواد (موضوع آيين
 يتجار يص کاالهايران موظف است قبل از ترخيا ياسالم يگمرک جمهورـ  الف

از سامانه جامع  يريرهگ يها و شناسه يکيالکترون يفت گواهايمشمول، نسبت به در
  ن عمل کند. يتجارت اقدام و مطابق قوان

مشمول موظفند هنگام حمل کاال از  يدکنندگان کاالهايواردکنندگان و تولـ  ب
مربوط را که در سامانه جامع  يريرهگ يها ، اطالعات شناسهيديا تولي يگمرک يمباد

ن موظفند طبق يحمل و نقل قرار دهند و همچن يها ار شرکتيتجارت ثبت شده در اخت
ا درج ينامه، نسبت به نصب نيين آي) ا١١کارگروه موضوع تبصره ماده ( يضوابط اعالم

  ند.يشناسه اقدام نما
 يحمل و نقل موظفند در خصوص حمل کاالها يها سامانه يمتول يها دستگاهـ  پ

حمل و نقل را در سامانه حمل و  يها کتشر ياز سو يريرهگ يها مشمول، ثبت شناسه
کاال استعالم  يرينموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگ ينقل مربوط الزام

 يريد سامانه رهگييکه مورد تأ يموارد يند و از صدور اسناد حمل براينما يستميس
  ند.ينما يست، خوددارين

 هاي هاي مشمول، شناسههاي حمل و نقل موظفند براي حمل کاال شرکتـ ١تبصره
و  بندي اظهارشده توسط متقاضي را از متقاضيان حمل دريافت نموده رهگيري در سطح بسته

که شناسه  ييها ند و از حمل محمولهيدر سامانه جامع حمل و نقل مربوط ثبت نما
  ند.ينما يندارند، خوددار يريرهگ

کاال  ين شهريو ب يکه مستقالً به حمل و نقل درون شهر ياشخاصـ ٢تبصره
ا سازمان يحمل و نقل  يها افت بارنامه از شرکتيند موظفند نسبت به درينما يمبادرت م

  ند. ياقدام نما ياو حمل و نقل جاده يراهدار
 يها مشمول، ثبت شناسه يوزارت موظف است در خصوص انبارش کاالهاـ  ت

 يجامع انبارها الزامرا در سامانه  ياظهارشده توسط متقاض يبند در سطح بسته يريرهگ
د و از صدور ينما يستمياستعالم س يرينموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگ

  ند.ينما يست، خوددارين يريد سامانه رهگييکه مورد تأ يموارد يقبض انبار برا
، موظفند يواردات يدر خصوص کاالها ياماکن گمرک يانباردارها به استثناـ  تبصره

اظهارشده توسط  يبند در سطح بسته يريرهگ يها مشمول، شناسه يکاالها انبارش يبرا

ند و از يافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمايان انبارش دريرا از متقاض يمتقاض
  ند.ينما يندارند، خوددار يريکه شناسه رهگ ييانبارش کاالها

اساس  مالکيت کاالها بروزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امکان انتقال ـ  ث
  د.يرا فراهم نما يريرهگ يها شناسه

 يها د توسط سامانهيمشمول طرح با يت کاالهايهرگونه انتقال مالک ـ تبصره
ق ياز طر يريسامانه رهگ يکاال ثبت شده و برا يريمربوط به همراه شماره شناسه رهگ

    سامانه جامع تجارت ارسال شود.
ن مأموران يمشمول و همچن يداران کاالهايو خر نيره تأميزنج ياعضاـ ١٧ماده

کاال را از سامانه  يريتوانند شناسه رهگ ي) قانون م٣٦کاشف موضوع ماده ( يها دستگاه
ت و يت کاال، مالکيدر پاسخ، مشخصات ماه يريند. سامانه رهگياستعالم نما يريرهگ
ن اطالعات استعالم با يرت بيد. هرگونه مغاينما يم ت ثبت شده در سامانه را اعالم يموقع

  مربوط است. يا فاقد مجوز بودن کاالي يدهنده احتمال قاچاق، تقلب مشخصات کاال نشان
فراهم نموده  يريرت را در سامانه رهگيوزارت موظف است امکان ثبت مغاـ  تبصره

ارسال  يستميقاچاق به صورت س يکاال ييسامانه شناسا يثبت شده را برا يها رتيو مغا
مراکز عرضه  يين اطالعات نسبت به شناسايا يکاشف موظفند با بررس يها دستگاهد. ينما

 ند.ياقدام نما يقانون يقاچاق و فاقد مجوزها يو فروش کاالها
ا الصاق برچسب يتواند به صورت چاپ شناسه و  يم يرينصب شناسه رهگـ ١٨ماده

 يکاالها يبرا يريرد. نصب شناسه رهگيو امثال آن صورت پذ يکيا الکترونيو  يکيزيف
دکننده يتوسط تول يخارج يکاالها يو برا يدکننده داخليتواند توسط تول يم يداخل

آن،  يبند رد. متناسب با نوع کاال و بستهيا واردکننده صورت پذيدر کشور مبدأ و  يخارج
رد. به منظور يآن صورت پذ يبند ا بستهيکاال و  يتواند بر رو يم يرينصب شناسه رهگ

مربوط متناسب با  يهر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصص يفن يازهايص نيتخص
که  يدستورالعمل يدهد تا ط يشنهاد مي، روش نصب شناسه را پيفن يازهاينوع کاال و ن

 رسد، ابالغ شود.  ينامه م نيين آي) ا١١ب کارگروه موضوع تبصره ماده (يبه تصو
و رمز عبور، انتقال  يکاربرص نام يها، تخص ثبت شناسه يندهايفرآـ ١٩ماده

نامه در  نيين آيمذکور در ا يها تير فعاليها و سا يها و گواه ت، پاسخ استعالم شناسهيمالک
 باشد. يگان ميمرتبط به صورت را يها گر سامانهيسامانه جامع تجارت و د

آن را  ينامه بوده و موظف است روند اجرا نيين آيا يوزارت مسئول اجراـ ٢٠ماده
 ران گزارش کند.يوزهيأت به ستاد و  ساالنه
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