
  
 
 

  

 

 



  
 
 

  

 

 بسمه تعالی

برای گروه کالایی ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و 31ماده  اجراییآیین نامه  7ماده  دستورالعمل 

 گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت

 (داخل کشور  مدیریت کالاهای موجود در) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 را یامحتار     أتیاماربا،  مواوبه ه یا اجرا یهاواماهنییقااوو  مااار   باا قا اال کالاا   ار      31به مااد   تیبا عنا
  ارت صاان،ت  م،ااد     شااندادیبااه   32/26/3154در جلسااه  71/26/54هااا مااور   47521/ت 24657بااه ااا ار  



  
 
 

  

 

باا  لیاعضاو    دساتورال، ل   یا اجرا یهاتگا مااار   باا قا اال کالاا   ار    دسا یساتاد مرکا  یبجارت   باا ه ااار
اناساه کالاا   افاتیبار وحاو  در  قااوو  مااار   باا قا اال کالاا   ار  مانا 31مااد   ی وامه اجرا نیی  2ماد   یهدف اجرا

( ی)با ارهاا   اواارهاا موجاود در سا ع عر اه گوا  بلفن ه ارا    ساایر بجدیا ات باا قابلیات وواک سای  کاارت یبرا
 .گردد کشور ارائه م

 :1ماده 

 :تعاریف

    ی  اصلاحات ب،د 3157: قاوو  ماار   با قا ال کالا   ار  مووب قانون -الف

 ستاد مرک ی ماار   با قا ال کالا   ار ستاد:  -ب

   ارت صن،ت  م،د    بجارت وزارت: -پ

 ماد  مو وع 71/26/54 مور  ها 47521/ت 24657 ا ار  به کالا یریرهگ  کالا اناسه ی اجرا وامهنیی : نامهآیین -ت

  ار    کالا قا ال با ماار   قاوو ( 31)

منظور دستورال، ل اجرای  ثات اناسنامه  اخذ   ووک اناسه کالا برای گر   کالای  بلفن  :اجرایی دستتورالعم  -ث

 ابلاغ    یر محتر  صن،ت  م،د    بجارت ؟/؟/؟مور   62/؟ه را    سایر بجدی ات با قابلیت ووک سی  کارت به ا ار  

ل  کالا هر ق یکالاست   مشخوات ماهو یبندطاقه جامع وظا  کیبر   که ماتن   ند رق  یااناسه کالا:شتااسه -ج

 بر    ریوظا ای)بارکد(    نهیبه صورت رم  کالا  قل  هر ا  مشترک برداات جادیا منظور بهسااماوه  کی  در  ااد احواا  

 .ابدی م صیبخو اتای یکالااناسه کی کالا اسنامه. به هر انگردد م درج ای ووک کالا یر 

برداات مشترک ا  هر  جادیمشخوات   ا فیکالا که جدت بوص  فیا  عناصر بوص یمج وعه ا شتااستاامه کالا: -چ

 مج وعه ا  اطلاعات است. نیا یاتایاوود   اناسه کالا  اناسه  م عیقل  کالا در  ار وب ه سا  بج 

ع  روگ  جنس  وو لی( ا  قا فیبوص یلدهایکالا )ف    اال یماهو اتیعناصار   خووص عااصتر توصتی ی کالا: -ح

 ااد.ب  کالا مؤثر م یبجار عی   که در بشر ی  ووع کاربر یکشور سا ود   وا  بجار دکنند  یاب،اد       طرح  مدل  بول

 اپار هی( است که به منظور www.ntsw.ir) وشاو  اینتروت جامع به  یاف ارساماوه ور  :سامانه جامع تجارت -خ

قاوو  ماار   با قا ال کالا   ار  که در  6   4مواد  ی وامه اجرا نیی(  1مو اااوع ماد  )بجارت  ندی  وظارت بر فر  یساااا 

 قاوو  اال گرفته است. 6بند الف ماد   یاجرا

به منظور که  (cid.ntsw.ir) وشاو  اینتروت به است  جامع بجارت ساماوه یل ای ساماوه : کالاستامانه شتااسه -د

کالا را در برگرفته   اماا  است،لا  درخواسات   صاد ر ااناسه یندهایکالا که فر ااناساهثات ااناسانامه  اخذ   وواک 

اری بج یر کالا در طول  وجاناسه دیریتساماوه  م ین. هدف او اید ها   افراد مربا، فراه  مکالا را برای ساماوهااناساه

 .اود بجاری فراه  م هاییتاساس   با  مشترک در کل ف،ال ینکشور است   بر ا

 3اور  بمش ول  ی گر   بلفن ه را    سایر بجدی ات با قابلیت ووک سی  کارت کهکالاها کلیهمشمول:  هایکالا -ذ

 . بااد داخل   خارج ا  کشور م دیاع  ا  بول دستورال، ل اجرای  ثات اناسنامه اخذ   ووک اناسه کالا( 1ماد  )



  
 
 

  

 

 یاناسه ا ایوشد  است  فیاناسه کالا ب،ر ی   در ساماوه یبرا یااسات که اناسنامه ی کالا کالای فاقد شااسه: -ر

کالا در      فیکاملا من اق با عناصر بوص یااناسنامه یکالا دارا یااناسه ووک اد  ر  ای   وواک وشاد  اسات  یر 

 ساماوه اناسه کالا واااد.

 .د    بجارتدفتر صنایع برل   الاتر ویک   ارت صن،ت  م،دفتر:  -ز

 

 : 2ماده 

کلیه  اردکنندگا   بولیدکنندگا   عر ااه قاوو    31 ئین وامه اجرای  ماد   2در راسااتای ب،یین بالیف کالاهای اعلام  در ماد  

 ب،یین بالیف کالای  مش ول م ابق ارای،  یل اقدا  و ایند. کنندگا  ع د    خرد  موظف هستند وسات به

م ابق اود را د بولید یا  ارد کر دستورال، لاناسه کالاهای  که با باریخ ابلاغ این   اودموظفبولید کنندگا     اردکنندگا   -الف
ت،لق به م برای و ووه ا  طریق بارگذاری در درگا  اینتروت ) به وحو مقتض دستورال، ل اجرای  با  فرمت بندی  یل جد ل  ما 

 ( در اختیار عر ه کنندگا  قرار دهند. خود

اود   ن دریافت اناسه کالا ا   اردکنندگا    بولیدکنندگا  وسات به موظفمالاا  کالای مش ول در س ع عر ه   اواار  -ب

 اقدا  و ایند.  بندی  یلم ابق جد ل  ما  الوال اناسه کالا بر ر ی کالاهای فاقد اناسه خود

 به مورف کنند  ودای  فر خته اد  بااندبندی  یل م ابق جد ل  ما  دستورال، لابلاغ این لاهای مش ول که با کا -3 باور 

 اناسه کالا ودارود. الوالویا ی به 

های فر ش  سااایتکنندگاو  که به وحوی ا  اوحا  برای عر ااه کالای خود ا  فضااای مجا ی ماوند  بعر ااه -7باواار  

کنند مل   به درج اناسه در کنار سایر مشخوات کالا در بسترهای های موبایل    ... استفاد  م لیایشنهای اجت اع   ا اااه

 .این دستورال، ل خواهد بود 1بااند در غیر اینوورت ملاک ع ل ماد  فول الااار  م 

الوال اناسه کالا م ابق جد ل   س ا  ا ول کالا به اخذ  اود کنندگا  ع د    خرد  موظف  عر ه کنندگا بو یع -1باور  

ا  دریافت کالاهای فاقد ااناساه کالا خودداری و ایند. در غیر این صاورت مسیولیت ح ل  وگدداری  اواارش   بندی  یل  ما 

 این دستورال، ل ملاک ع ل خواهد بود. 1  ماد   بود عر ه   فر ش کالای قا ال بر عدد   وا  

ب،یین اااد  در این ماد   ح ل  اواارش  خرید   فر ش کالاهای فاقد اااناسااه برای ب ام   های،د ا  اب ا  مدلتب -5باواار  

 ینف،ا   وجیر  بامین   بو یع م نوع اساات. بدید  اساات که  س ا  مدلت ب،یین اااد   بو یع   فر ش کالاهای خارج  فاقد 

ا ال بود    کالاهای بولیدی داخل  فاقد اناسه وی  قاوو  ماار   با قا ال کالا   ار  مودال کالای ق 31ااناساه به استناد ماد  

 قاوو  ماار   با قا ال کالا   ار  خواهد بود. 31ماد   5باور    واب، مو وع مش ول

 

 

 قلم کالایی ردیف
مهلت تعیین تکلیف کالای فاقد 

 شااسه کالا 



  
 
 

  

 

 د  هفته  س ا  ابلاغ دستورال، ل گوا  بلفن ه را  3

7 
  کارتهوا ند با قابلیت ووک سی  کارت   ساعتبالت با قابلیت ووک سی  

 کارت بارکد اسانر با قابلیت ووک سی  مادل سی  کارت به بلفن ثابت   فاس
 د  ما   س ا  ابلاغ دستورال، ل

 
 

 3ماده 
اناسه به وحو  یل با ح ل     در صورت مشاهد    کشف کالای فاقد7اد  در ماد   ماو  ب،یین هایمدلت س ا  اوقضای 

 وگدداری  اواارش  عر ه   یا فر ش    برخورد خواهد اد.
 قاوو  برای ح ل یا وگدداری کالای فاقد اناسه حسک مورد 31اع ال جری ه وقدی مو وع بندهای الف ب   پ ماد   -

 ه قاوو  برای عر ه یا فر ش کالای فاقد اناس 31ماد   3اع ال جری ه وقدی مو وع باور   -

با رعایت ارط مندرج در این ماد    ناوچه وگدداری  عر ه یا فر ش کالای فاقد اناسه ا  سوی  احدهای صنف   -3باور  
 گردد.مارر قاوو  اع ال م  31صورت  ذیرد  جری ه مو وع ماد  

 گردد.در ب ام  موارد فول  کالای فاقد اناسه  ا، م  -7باور  
قاوو   ا،  72فاد  در ح ل کالای فاقد اناسه مو وع این ماد  حسک مورد م ابق ماد   سایل وقلیه مورد است -1باور  
 گردد.م 

 4ماده 
گر   مو وع کارگیری دارد  که ویا  به بو ی  دستورال، ل نیاحسن اجرا   رسیدگ  به مشالات احت ال  ظارت بر به منظور و
 .قاوو  بشایل خواهد اد 33باور  ماد  

 5ماده 
  ری   فر ش اموال ب لیا    امثال    در صورب  که قود عر ه داخل  کالاهای ها   ودادهای  ماوند سا ما  ج عسا ما  

 مش ول را دااته بااند  مل   به رعایت مفاد این دستورال، ل خواهند بود.

 6ماده 
میداو  )س ع عر ه   اواار( وخواهد های های مربوطه در وظارتاین دستورال، ل به من له عد  کنترل یا عد  برخورد دستگا 

ب،یین اد  در  هایمدلت.  س ا  اوقضای استقاوو  وی   3بود   ملاک ع ل در حو   کالاهای  ارداب  ه چنا  بند )ژ( ماد  
ه ک اما به هر بربیک در صورب  ؛ی قا ال واود  کالا ویستوی   جود اناسه کالا بر ر ی کالای خارج  ال اماً به من له 7ماد  

 بااد.کالای قا ال م   قاوو  31کالای  ارداب  فاقد اناسه بااد م ابق ماد  

 7ماده 
 بااد. باور  بوویک   ا  باریخ ابلاغ لا   الاجرا  م  2ماد     2این دستورال، ل در 


