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عالي  كانون  دبيركل  حسيني  مروج  محمد  مهر،  گزارش  به 
به  دستگاه ها  از  برخي  اينكه  به  اشاره  با  كشور  كارفرمايي 
ثروت  كه  بروند  سازمان هايي  سراغ  كه  هستند  اين  دنبال 
و  اموال  داراي  تامين اجتماعي  «سازمان  مي گويد:  دارند، 
كارگران  كه  است  بيمه شدگان  به  متعلق  اما  است  دارايي 
سازمان  خود  اينكه  ديگر  ازسويي  و  هستند  كارفرمايان  و 
است.  بيمه شدگان  به  خدمات  ارائه  در  مشكالتي  دچار  نيز 
بيمه شدگان اين سازمان به دليل پوشش ناكافي بيمه پايه از 
بيمه تكميلي استفاده مي كنند. تامين اجتماعي نهاد غيردولتي 
است كه توسط حق بيمه يي كه 23درصد توسط كارفرمايان، 
پرداخت  دولت  توسط  3درصد  و  كارگران  توسط  رصد   7
حدود  دولت  حاضر  حال  در  البته  كه  مي شود  اداره  مي شود 

120ميليارد تومان به اين سازمان بدهي دارد.»

 به نام مردم، به كام پزشكان
هيأت  رئيس  و  كشور  كارفرمايي  عالي  كانون  دبيركل 
فعلي  وضعيت  مخالف  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مديره 
اصلي  صاحبان  است  معتقد  چراكه  است  تامين اجتماعي 
در  نقشي  هيچ  هستند  كارفرمايان  و  كارگران  آن كه 

تصميم گيري هاي آن ندارند.
نهادي  برگزيده  وقتي  كه  است  «طبيعي  مي گويد:  وي 
باشيم مجبوريم حرف آن را گوش كنيم چراكه در غير اين 
مجلس  و  دولت  هيات  فشارهاي  تحت  مديرعامل  صورت 
نيز  آن  سودآوري  و  شستا  اداره  به  همچنين  مي گيرد.  قرار 
به شدت معترضيم و سرمايه اي كه در اين شركت وجود دارد 
بايد خيلي بيشتر از اينها بهره برداري داشته باشد كه متاسفانه 
ندارد.» در نظر مروج حسيني، طرح تحول سالمت طرحي 
درنظر  را  خاص  عده اي  منفعت  تنها  كه  است  يك طرفه 
دارد: «طرح تحول سالمت باعث گران شدن سرويس هاي 
شده  اجرايي  پزشكان  نفع  به  تنها  و  بوده  تامين اجتماعي 

بطوري كه درآمد آنها بسيار افزايش يافته است.
بنابراين چه دليلي دارد كه براي اجراي طرح تحول سالمت 
با يك مطالعه كوتاه مدت اعداد و ارقامي در نظر بگيريم كه 
تحصيلكرده  كه 6ميليون  درحالي  نيست  درست  و  منصفانه 
بيشتر  اما  داريم  و...  مهندسي  كامپيوتر،  رشته هاي  در  بيكار 
پول مملكت به جيب پزشكان خصوصي برود و اين مساله 
تحول  طرح  كردن  اصالح  جاي  به  كه  دارد  بحث  جاي 
خود  كه  تامين اجتماعي  مانند  سازماني  عملكرد  در  سالمت 

وظايفش را انجام مي دهد خلل ايجاد مي كنند.»

بخش درمان به دارايي كارگران چشم دارد

ادامه در صفحه 2

وزير  پيشنهاد  رد  به  اشاره  با  ايران  بازرگانى  اتاق  مالى  مشاور 
صنعت، معدن و تجارت براى نحوه بازپرداخت بدهى  بدهكاران 
ارزى، گفت: درخواست ما اجراى درست قانون رفع موانع توليد 
است زيرا آيين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد مطابق با هدف 

اين قانون نيست.
اقتصادى  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده  رئيس  مهدى  محمد 
و  معدن  صنعت،  وزير  پيشنهاد  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزارى 
توليد،  موانع  رفع  قانون   20 ماده  آيين نامه  اصالح  براى  تجارت 

اظهارداشت: متاسفانه اين پيشنهاد را كه معاون 

اشتغال يکی از اولويت های نخست برنامه ششم توسعه است

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 4

درخواست اتاق بازرگانی از دولت برای تجديدنظر در شرايط بازپرداخت 
بدهی های ارزی

هيات  عضو  زاده  جلودار  سهيال 
نماينده  و  تهران  اتاق  نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى مي گويد 
و  كشور  ويژه  شرايط  به  باتوجه 
نگرانى نسبت به وضعيت اشتغال 
از  يكى  كشور  در  بيكارى  و 
اولويت هاى مهم و نخست برنامه 
ششم توسعه در كشور بسترسازى 
و ايجاد فرصت هاى شغلى است. 
برنامه  در  اينكه  به  پاسخ  در  او 

صورت  شغلى  فرصت  تعداد  چه  ايجاد  براى  هدف گذارى  ششم 
گرفته، مي گويد:« يكى از اولويت هاى نخست و مهم برنامه ششم 
داده  مجلس  به  آن  كلى  احكام  و  اصول  االن  كه  است  اشتغال 

برنامه  اصول  به  باتوجه  و  شده 
آن  جزييات  به  خيلى  ريزى 
توجه  بيشترين  و  نشده  پرداخته 
و  شده  اشاره  قوانين  كمبود  به 
هدفگذارى هاى كلى براى ايجاد 
از  حمايت  و  شغلى  فرصت هاى 
است؛  بوده  كشور  شدن  صنعتى 
به  دولت  كه  باشيد  داشته  توجه 
قوانين  به  باتوجه  كلى  صورت 
ملزم به ايجاد فرصت هاى شغلى 
تشكيل  برنامه ريزى ها  درخصوص  اشتغال  عالى  شوراى  و  است 

جلسه مي دهد.»
زنان  اشتغال  به  ويژه  توجه  درباره  همچنين  او 

رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران:
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و نماينده مجلس شورای اسالمی: 

ارزش  ايجاد  براى  گسترده  زمينه اى  همواره  نساجى  صنعت 
افزوده مناسب و اشتغال زايى قابل توجه بوده است. ايران نيز از 
گذشته هاى دور در اين صنعت داراى شاخصه هاى قابل توجه و 
البته منحصربه فردى بوده است كه دور از ذهن نيست اگر بگوييم 
تار و پود اين صنعت از گذشته در اقتصاد كشورمان تنيده شده 
است، اما امروز برخى از بخش هاى اين صنعت گسترده مثل توليد 
موكت با امتيازها و ظرفيت هاى مناسبى كه در كشورمان وجود 
دارد، به عنوان نبافته اى از ده ها زيرمجموعه صنعت نساجى در 
الياف اقتصاد كشورمان هنوز جايگاه مناسبى به خود نگرفته است.

 
دهه 60 نقطه عطفى غيرقابل انكار

عليمردان شيبانى، نايب رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى 
درباره روند شكل گيرى صنعت توليد موكت به «فرصت  ايران 
امروز» مي گويد: به طور كلى از اوايل دهه 60شمسى با برآورد نياز 
در 11شركت  كشورمان  براى  موكت  مربع  متر  حدود 40ميليون 
توليدى بناى اين صنعت نهاده شد. به صورتى كه سهم توليدى 
هركارخانه در آن زمان تقريبا يك ميليون و 250هزار متر مربع 
درنظر گرفته شده بود، اما در عمل هنگام نصب خطوط توليد اين 

رقم دوبرابر شد، يعنى هر كارخانه 2ميليون و 500هزار مترمربع 
سهم بازار را به خود اختصاص داد.

شـيبانى در ادامـه مي افزايـد: ايـن افزايـش ناگهانـى در توليـد و 
همچنيـن بـازار مناسـب موجـود در كشـورمان، برخـى را بر اين 
بـاور رسـاند كـه توليد موكت كارى سـهل و سـرمايه گـذارى در 
آن بسـيار سـودآور اسـت كـه هميـن نكتـه، نقطه ضعفـى براى 
ايـن صنعـت در آينده شـد. چون رونـد تقاضاى موافقـت اصولى 

افزايـش يافـت تـا جايـى كه قبـل از آغـاز دهه 

نبافته اى در الياف اقتصاد ايران
نائب رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران:
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  چهاردهمين  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
95/06/21 در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و 

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- در بخش پيش از دستور آقاى مهندس احد كرمانى مسائل 
و مشكالتى را در خصوص سازمان امور مالياتى، سازمان تأمين 
اجتماعى و بانكها مطرح نمودند و خواستار توجه جدى تر انجمن 
دكتر  آقايان  و  شدند  خصوص  اين  در  مرتبط  مشكالت  به 
كاردان  دكتر  و  شهاليى  مهندس  بادامچى،  مهندس  شيبانى، 
دراين خصوص اظهار نظر نمودند و به ذكر مواردى از اين قبيل 
مسائل و مشكالت پرداختند و در جمع بندى مهندس شهاليى 
پيشنهادى مبنى بر رسانه اى شدن اين موضوع با هماهنگى و 
همكارى ساير تشكلهاى نساجى شدند كه مصوب شد موضوع در 

دستور كار قرار گيرد. 
2- آقاى رئيس زاده خبر دريافت كمك بالعوض پانصد ميليون 
ريالى از اتاق ايران كه به حساب انجمن واريز شده و دويست و 
پنجاه ميليون ريالى از اتاق تهران را (كه در شرف واريز است) 
محترم  اعضاى  اطالع  به  تحقيقاتى،  طرحهاى  انجام  منظور  به 
هيأت مديره رساندند و از بيالن مثبت انجمن تا پايان مردادماه 

سالجارى خبر دادند. 
4- آقاى دكتر عامرى خواستار اختصاص حداقل اعمال درصدى 
استراتژيكى  صنايع  براى  افزوده  ارزش  بر  ماليات  روى  تخفيف 

مانند صنعت نساجى شدند.
6- مقرر شد تا دبيرخانه بطور مكتوب موارد مطروحه در جلسه در 
خصوص اولويت حضور شركتهاى ايرانى و تقويت توليدكنندگان 
اين  ناظر  بعنوان  و  نمايد  منعكس  نمايشگاه  مجرى  به  را  ملى 
نمايشگاه براى سال آتى دقت عمل بيشترى در خصوص اولويت 
سرويس دهى به توليدكنندگان داخلى نسبت به شركتهاى خارجى 
سهامى  شركت  براى  نامه اى  تا  شد  مقرر  همچنين  آورد.  بعمل 
انتقادات  و  مشكالت  و  شود  تهيه  صمت  وزارت  و  نمايشگاهها 
نابسامانيهاى  و  نمايشگاهها  برگزارى  نحوه  درخصوص  موجود 
مجوز  تا  گردد  تالش  همچنين  و  گردد  منعكس  آن  در  موجود 
برگزارى نمايشگاه براى انجمن اخذ گردد تا بتواند در آينده اين 

نمايشگاه را در شأن صنعت برگزار نمايد. 
در  را  مختصرى  گزارش  تشكرى  مهندس  خانم  سركار   -7
خصوص راه اندازى كانال تلگرام انجمن صنايع نساجى ايران و 
قابليتهاى جديد سايت انجمن ارائه فرمودند. آدرس كانال مذكور 
aiti1395@ مي باشد كه اعضاى انجمن مي توانند اطالعات و 

اخبار سايت انجمن را در اين كانال مالحظه فرمايند. 
الخروجى  ممنوع  خصوص  در  توضيحاتى  زاده  رئيس  آقاى   -9
فعاالن اقتصادى و نشست مشترك در اين خصوص با نمايندگان 
سه قوه در بانك مركزى با حضور آقاى زيتون نژاد ارائه نمودند 
(كه جلسه با حضور آقاى دكتر دلخوش، دكتر اسدالهى و دكتر 
نقره كار شيرازى نمايندگان بانكها و آقاى زيتون نژاد نائب رئيس 
شد  مقرر  كه  بود)  شده  برگزارى  اتاق  سرمايه  و  پول  كميسيون 
و  بررسى  را  موجود  هاى  نامه  آئين  تا  شود  تشكيل  كارگروهى 
اى  اليحه  هم  مدت  بلند  در  و  نمايد  ارائه  اصالحى  پيشنهادات 
الخروجى  ممنوع  تا  شود  ارائه  مجلس  به  و  تدوين  دولت  توسط 

محدود به موارد سوء استفاده از بيت المال شود. 

غائبين آقايان
مهندس محمد مروج، مهندس جمشيد بصيرى، مهندس حسن 
نيلفروش زاده ، دكتر بهروز محمدى، محمدرضا مقدم، اكبر لباف، 

محسن آهنگريان، مهندس على فرهى،  عليرضا لقمان

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

اشتغال يکی از اولويت های نخست برنامه ششم توسعه است
دربرنامه مي گويد:« به صورت كلى وقتى اشتغال در كشور اهميت 
پيدا كند و برنامه ريزى براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد اولويت 
باشد، ناخداگاه به اشتغال زنان هم كه نيمى از جمعيت كشور را 
شرايط  ما  كه  براين  عالوه  شد،  خواهد  توجه  مي دهند  تشكيل 
ويژه اى را براى از بين بردن نابرابرى ها جنسيتى ناروا در كشــور 
در نظــر گرفتـــه ايم و توانمند سازى ، آموزش و اشتغــال زايى 
زنان با اولويت زنان سرپرست خانوار يكى از اهداف ما محسوب 

مي شود.»
او در ادامه با اشاره به اينكه در برنامه ششم، در كنار رفع تبعيض 
به رفع محروميت، فقرزدايى، از بين بردن حاشيه نشينى هم توجه 
خوبى شده است، مي گويد:« برنامه به گونه اى تدوين شده كه اين 
موضوعات در بخش هاى مختلف ديده شوند، مثال اگر بيمارستان 
محروم  مناطق  اولويت  با  بايد  بگيرد  صورت  مي خواهد  سازى 
باشد، يا پروژه هاى عمرانى با هدف رفع حاشيه نشينى انجام شود 

و... در واقع با اين اتفاق ما بعد از اتمام برنامه شاهد فقرزدايى، 
ايجاد اشتغال و فرصت هاى شغلى در مناطق محروم و... خواهيم 

بود كه به توسعه كشور بسيار كمك خواهد كرد.»
به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و نماينده مجلس 
بخش  به  هم  مناسبى  توجه  ششم  برنامه  در  اسالمى  شوراى 
بخش  به  امور  بيشتر  واگذارى  به  ملزم  دولت  و  شده  خصوصى 
كشور  در  باور  اين  بايد  مي گويد:«  جلودارزاده  است،  خصوصى 
خصوصى  بخش  پررنگ  حضور  بدون  كشور  كه  بيايد  وجود  به 
نمى تواند به توسعه و رشد اقتصادى و... دست پيدا كند و براين 
كه  بوده ايم  شاهد  گذشته  دهه هاى  طى  در  شود،  تاكيد  موضوع 
تصدى گرى دولت نتيجه اى جز اقتصاد دولتى و وابسته به نفت 
صنعتى  رشد  و  توليد  دنبال  به  اگر  است،  نداشته  كشور  ذخاير  و 
هستيم اين تنها با حمايت از بخش خصوصى و سرمايه گذارى 

بخش خصوصى ممكن خواهد بود.»

درخواست اتاق بازرگانی از دولت برای تجديدنظر در شرايط بازپرداخت 
بدهی های ارزی

با  بود،  داده  ارجاع  اقتصادى  كميسيون  به  جمهور  رئيس  اول 
طور  به  دولت  هيات  دبير  و  شد  مواجه  كميسيون  اين  مخالفت 

رسمى اين مخالفت را اعالم كرد.
وى افزود: طبق آيين  نامه اجرايى آخرين مهلت تعيين شده براى 
بازپرداخت 25 درصد بدهى ارزى به صورت على الحساب پايان 
شهريور بوده است كه تاكنون عده اى از بدهكاران اين نسبت از 
بدهى ارزى را پرداخت كرده اند و عده اى به دليل شرايط ركودى 

موفق به بازپرداخت نشده ا ند.
مشـاور مالـى اتـاق بازرگانى ايـران با بيـان اينكه پيشـنهاد وزير 
صنعـت، معـدن و تجارت كاهش نسـبت اقسـاط پرداختى بدهى 
تـا پايـان شـهريور از 25 درصـد به 5 درصـد بود، گفت: درسـت 
اسـت كـه در قانـون تعييـن شـده كـه معـادل ريالـى دالر براى 
بازپرداخـت بدهى هـاى ارزى را دولـت تعييـن مى كنـد امـا در 
تبصـره يـك آن آمـده اسـت در صورتـى كه بدهى در مدت سـه 
مـاه پرداخـت و يا تعييـن تكليف شـود، بدهى بايد براسـاس نرخ 

روز گشـايش تسـويه شود.
به گفته وى مغايرتى بين صدر ماده 20 و تبصره يك آن وجود 
دارد كه تبصره يك مقدم بر كليات ماده 20 است. رئيس زاده با 
اين  براساس  افزود:  دولت،  توسط  شده  طراحى  فرمول  به  اشاره 
فرمول اگر كسى بخواهد بدهى ارزى را در مدت 5 سال تسويه 
كند، به ازاى هر دالر 6 تا 7 هزار تومان بايد بپردازد و اين كمكى 

به رفع موانع توليد نخواهد كرد.
وى ادامه داد: آقاى نعمت زاده براى اينكه بدهى بدهكاران ارزى 
حل شود هم بدهكاران حساب ذخيره ارزى و هم مشموالن جزء 
د بند 6 قانون بودجه سال 88 را در اين پيشنهاد مدنظر قرار داده 
است. در آن سال باتوجه به اتمام منابع حساب مقرر شد از منابع 
بانك مركزى استفاده شود كه اين ارزها متعلق به بانك مركزى 

است و دولت نمى تواند براى آن تصميم بگيرد.
بانك  مسئوالن  كرد:  تصريح  ايران  بازرگانى  اتاق  مالى  مشاور 

مركزى مى گويند ما ارز داديم و بدهى بايد به صورت ارزى تسويه 
شود و از طرف ديگر ارز هايى كه در اختيار بانك ها به خصوص 
بانك هاى خصوصى قرار دارد، طبق قانون در اختيار بانك است و 

دولت نمى تواند براى نرخ آن تعيين تكليف كند.
وى با بيان اينكه اين استدالل بانك مركزى و بانك ها پذيرفته 
است، گفت: اما اينكه نرخ سود اين بدهى 20 درصد باشد و نرخ 
ارز معادل نرخ روز گشايش نباشد، منطقى نيست و بايد نسبت به 

آن تجديدنظر شود.
رئيس زاده تاكيد كرد: اين اقدام در راستاى كمك به توليد نيست 

و قطعا اشتغال موجود را هم به مخاطره مى اندازد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم كل بدهى بدهكاران ارزى 
10 ميليارد دالر است، گفت: عدد دقيق آن تاكنون اعالم نشده 
است؛ در ابتدا اعالم شد در طول دوره فعاليت حساب ذخيره ارزى 
كل پرداخت ها 20 ميليارد دالر بوده است اما رقم بدهى مشخص 

نشده است.
اجراى  ما  انتظار  اينكه  بيان  با  ايران  بازرگانى  اتاق  مالى  مشاور 
درست قانون رفع موانع توليد است، افزود: با تعدادى از نمايندگان 
مجلس در اين رابطه جلسه داشتيم و گفتيم فعاالن اقتصادى نفع 
و نقشى در به وجود آمدن شوك ارزى نداشتند چرا بايد تاوان آن 

را بنگاه هاى اقتصادى و بخش خصوصى بدهند.
رئيس زاده گفت: از نمايندگان مجلس مى پرسيم مى گويند طبق 
بازپرداخت  گشايش  روز  نرخ  با  متناسب  بايد  ارزى  بدهى  قانون 

شود اما در آيين نامه شرايط به شكل ديگرى نوشته مى شود.
وى تصريـح كـرد: اگـر در زمـان رونـق اقتصـادى بوديـم بـا 
افزايـش درآمـد و سـود بنگاه هـاى اقتصـادى امـكان بازپرداخت 
ايـن بدهـى وجود داشـت امـا در شـرايط ركودى فعلـى كه همه 
بنگاه هـاى اقتصـادى بـه ويـژه صنايـع كوچـك و متوسـط بـا 
مشـكل جـدى مواجـه هسـتند شـرايط بـراى پرداخـت بدهى با 

ايـن چارچوب هـا وجـود نـدارد.
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نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. 
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آيين نامه اجرايی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
هيأت وزيران در جلسه 1395.6.17 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و با همكارى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
دستگاه هاى اجرايى عضو آن و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران و تبصره (3) ماده (13) قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز -مصوب 1392- و اصالحات بعدى آن، 
آيين  نامه اجرايى شناسه هاى كاال و رهگيرى كاال موضوع ماده ياد 

شده را به شرح زير تصويب كرد:
صنايع  انجمن  سايت  در  يك  تعاريف  (مجموعه  تعاريف  ماده 1ـ  

نساجى ايران قابل دسترسى مى باشد.)
ماده2ـ وزارت موظف است:

و  مربوط  تخصصى  دستگاه  هاى  همكارى  با  مورد  حسب  ـ  الف 
بهره  گيرى از اطالعات نظام ملى نسبت به تهيه شناسنامه كاال و 
تخصيص شناسه براى تمامى كاالها بر اساس اولويت  ها و زمانبندى 
مقرر در ماده (3) اين آيين  نامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه  بندى 

كاال را تشكيل دهد.
تبصره1ـ فرآيند اجرايى تهيه شناسنامه كاال بايد به نحوى باشد كه 
عناصر شناسنامه  هاى توليدشده تحت عنوان پروژه ايران كد موضوع 

قوانين و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جديد باشد.
تبصره2ـ تكميل محتواى عناصر شناسنامه كاال توسط مشمولين 

طرح انجام مى  شود.
بـ  امكان ثبت اطالعات شناسنامه كاال و دريافت شناسه كاال را در 

سامانه جامع تجارت فراهم نمايد.
ماده3ـ تهيه شناسنامه و تخصيص شناسه كاال طبق اولويت  ها  و 

زمان بندى زير انجام مى  شود:
ماده4ـ به محض آماده شدن شناسنامه كاال و بستر تخصيص شناسه 
كاال مراتب از سوى وزارت ابالغ و دستگاه هاى ذى ربط مكلفند ظرف 

سه ماه نسبت به اجراى آن اقدام كنند.
و  واردكنندگان  از  اعم  كاال  شناسه  دريافت  مشمولين  ـ  ماده5 
توليدكنندگان موظفند بر اساس اولويت  ها و زمان بندى مقرر در ماده 
(3) اين آيين  نامه و در چارچوب آيين  نامه اجرايى مواد (5) و (6) قانون 
موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23/4/1395، 
نسبت به تكميل اطالعات شناسنامه كاالهاى خود در سامانه جامع 

تجارت و دريافت گواهى الكترونيكى شناسه كاال اقدام نمايند.
تبصرهـ  در مواردى كه كاال داراى شناسه كاالى بين  المللى از جمله 
«شماره جهانى قلم تجارى (GTIN )» باشد، ضمن تهيه شناسنامه 

كاال، اين شناسه يا شناسه  ها به عنوان شناسه كاال استفاده مى  شود.
ماده6 ـ اگر كاال به صورت بخشى از يك بسته كااليى قرار گيرد، 

مشمول ترتيبات مندرج در اين آيين نامه مى  باشد.
ماده7ـ نحوه دريافت شناسه كاال براى كاالهاى موجود در بازارها 
و انبارهاى كشور كه تا تاريخ الزم  االجرا شدن اين آيين  نامه توليد يا 
وارد كشور شده و توسط توليدكنندگان، توزيع  كنندگان، فروشندگان 
و يا سازمان جمع  آورى و فروش اموال تمليكى و امثال آن توزيع، 
نگهدارى يا عرضه مى  شوند، طبق دستورالعملى است كه ظرف يك 
ماه از تاريخ الزم  االجرا شدن اين آيين  نامه توسط كارگروه موضوع 

تبصره ماده (11) اين آيين  نامه تصويب مى  شود.
ماده8ـ  يك ماه پس از الزم  االجرا شدن شناسه كاال، گمرك جمهورى 
اسالمى ايران موظف است نسبت به دريافت و ثبت گواهى  ها و شماره 
شناسه كاال از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانين عمل نمايد.

ماده9ـ تمامى دستگاه هاى موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزارى 
مناقصاتـ  مصوب1383ـ موظفند خريدهاى خود را بر اساس شناسه 

كاال انجام دهند.
تبصره ـ وزارت موظف است امكان ثبت اين معامالت را در سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) بر اساس شناسه كاال فراهم نمايد.

ماده10ـ به منظور تعيين مصاديق شناسه  هاى كاال و تطبيق نظام هاى 
طبقه  بندى هاى كاال، وزارت با همكارى گمرك جمهورى اسالمى 
ايران، ستاد و دستگاه تخصصى مربوط، ساختار شناسه كاالى موجود 
در سامانه شناسه كاال و شناسه  هاى مورد استفاده در گمرك جمهورى 

اسالمى ايران و ساير دستگاه ها را بررسى و مطابقت مى  نمايد.

ماده11ـ گروه  هاى كااليى موضوع ماده (3) اين آيين  نامه ظرف يك 
سال پس از ابالغ هر گروه بر اساس ماده مذكور، مشمول اجراى طرح 

شناسه رهگيرى مى  شوند.
تبصرهـ  به تفكيك هر گروه كااليى كارگروهى متشكل از نمايندگان 
ستاد،  اطالعات،  فناورى  و  ارتباطات  وزارت  و  وزارت  تام  االختيار 
گمرك جمهورى اسالمى ايران و ساير دستگاه  هاى مرتبط با آن 
گروه كااليى به رياست وزارت تشكيل و دستورالعمل اجرايى از جمله 
ساختار شناسه رهگيرى، نحوه همكارى و اشتراك  گذارى دستگاه ها، 
روش شناسه  گذارى و چگونگى تخصيص نيازهاى فنى هر دستگاه، 
نحوه استعالم، شيوه پاسخگويى به استعالمات مردمى و دستگاه هاى 
نظارتى و زنجيره تأمين در خصوص هر گروه كااليى و همچنين 
سطح دسترسى به اطالعات شناسه رهگيرى براى استعالم  كنندگان 

تصويب و ابالغ مى  گردد.
ماده12ـ وزارت موظف است امكان ثبت شناسه رهگيرى و دريافت 
گواهى الكترونيكى را در سامانه جامع تجارت فراهم نمايد و يكتا بودن 
شناسه  هاى رهگيرى را در سطح تمامى كاالهاى مشمول تضمين نمايد.
موظفند  مشمول  كاالهاى  توليدكنندگان  و  واردكنندگان  ماده13ـ 
طبق زمانبندى  و اولويت  بندى ها و بر اساس ضوابط اعالمى كارگروه 
موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه نسبت به ايجاد شناسه  هاى 
رهگيرى كاالهاى خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده 
و گواهى الكترونيكى دريافت نمايند. واردكنندگان و توليدكنندگان 
از  خود،  توسط  رهگيرى  شناسه  ايجاد  جاى  به  مى  توانند  مذكور 
شناسه  هايى كه توسط سامانه جامع تجارت ايجاد مى  شود، استفاده 

نمايند.
تبصره ـ ايجاد و تخصيص شناسه رهگيرى براى كاالهاى موضوع 
و  گيرند  قرار  آيين  نامه  اين  مشمول  كه  قانون   (56) و   (55) مواد 
همچنين چگونگى نصب يا درج آن بر روى كاالهاى مذكور، طبق 
دستورالعمل ابالغى كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه 

خواهد بود. 
ماده14ـ تعيين تكليف كاالهاى موجود در بازارها و انبارهاى كشور 
كه قبل از تاريخ شمول، توليد يا وارد كشور شده اند و نحوه تخصيص 
شناسه رهگيرى به آنها طبق دستورالعمل ابالغى كارگروه موضوع 

تبصره ماده (11) اين آيين نامه خواهد بود.
صورت  به  را  كاال  رهگيرى  سامانه  است  موظف  وزارت  ماده15ـ 
يكپارچه با سامانه جامع تجارت ايجاد و راه  اندازى نمايد. اين سامانه 
بايد به گونه  اى طراحى و اجرا گردد كه حسب مورد قابليت ثبت يا 
دريافت اطالعات توليد، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و 
اسقاط كاال از سامانه  هاى مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص 
استعالم  هاى  به  مالكيتى،  و  مكانى  رهگيرى  و  كاال  اطالعات 
بازرسان  و  كاشف  دستگاه  هاى  تأمين،  زنجيره  اعضاى  خريداران، 
در هر نقطه از زنجيره تأمين در داخل كشور به صورت متمركز 

پاسخ دهد.
ماده16ـ رهگيرى كاالهاى مشمول از بدو ورود يا توليد تا سطح 
ساير  همكارى  با  و  وزارت  توسط  زير  ترتيبات  مطابق  عرضه، 
دستگاه هاى اجرايى و به صورت هماهنگ با سامانه هاى موضوع 
ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  و (6)  مواد (5)  اجرايى  آيين نامه 

صورت مى  پذيرد:
الف ـ گمرك جمهورى اسالمى ايران موظف است قبل از ترخيص 
كاالهاى تجارى مشمول، نسبت به دريافت گواهى الكترونيكى و 
شناسه  هاى رهگيرى از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانين 

عمل كند.
ب ـ واردكنندگان و توليدكنندگان كاالهاى مشمول موظفند هنگام 
شناسه  هاى  اطالعات  توليدى،  يا  گمركى  مبادى  از  كاال  حمل 
رهگيرى مربوط را كه در سامانه جامع تجارت ثبت شده در اختيار 
شركت هاى حمل و نقل قرار دهند و همچنين موظفند طبق ضوابط 
اعالمى كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه، نسبت به 

نصب يا درج شناسه اقدام نمايند.
در  موظفند  نقل  و  حمل  سامانه  هاى  متولى  دستگاه  هاى  ـ  پ 

خصوص حمل كاالهاى مشمول، ثبت شناسه  هاى رهگيرى از سوى 
شركت  هاى حمل و نقل را در سامانه حمل و نقل مربوط الزامى نموده 
و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگيرى كاال استعالم سيستمى 
نمايند و از صدور اسناد حمل براى مواردى كه مورد تأييد سامانه 

رهگيرى نيست، خوددارى نمايند.
كاالهاى  حمل  براى  موظفند  نقل  و  حمل  شركت هاى  تبصره1ـ 
مشمول، شناسه  هاى رهگيرى در سطح بسته  بندى اظهارشده توسط 
متقاضى را از متقاضيان حمل دريافت نموده و در سامانه جامع حمل 
و نقل مربوط ثبت نمايند و از حمل محموله  هايى كه شناسه رهگيرى 

ندارند، خوددارى نمايند.
تبصره2ـ اشخاصى كه مستقًال به حمل و نقل درون شهرى و بين 
شهرى كاال مبادرت مى  نمايند موظفند نسبت به دريافت بارنامه از 
شركت  هاى حمل و نقل يا سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

اقدام نمايند.
تـ  وزارت موظف است در خصوص انبارش كاالهاى مشمول، ثبت 
شناسه  هاى رهگيرى در سطح بسته  بندى اظهارشده توسط متقاضى 
را در سامانه جامع انبارها الزامى نموده و قبل از صدور قبض انبار، از 
سامانه رهگيرى استعالم سيستمى نمايد و از صدور قبض انبار براى 

مواردى كه مورد تأييد سامانه رهگيرى نيست، خوددارى نمايند.
تبصره ـ انباردارها به استثناى اماكن گمركى در خصوص كاالهاى 
وارداتى، موظفند براى انبارش كاالهاى مشمول، شناسه  هاى رهگيرى 
در سطح بسته  بندى اظهارشده توسط متقاضى را از متقاضيان انبارش 
انبارش  از  و  نمايند  ثبت  انبارها  جامع  سامانه  در  و  نموده  دريافت 

كاالهايى كه شناسه رهگيرى ندارند، خوددارى نمايند.
ثـ  وزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امكان انتقال مالكيت 

كاالها بر اساس شناسه  هاى رهگيرى را فراهم نمايد.
تبصره ـ هرگونه انتقال مالكيت كاالهاى مشمول طرح بايد توسط 
سامانه  هاى مربوط به همراه شماره شناسه رهگيرى كاال ثبت شده 

و براى سامانه رهگيرى از طريق سامانه جامع تجارت ارسال شود. 
و  مشمول  كاالهاى  خريداران  و  تأمين  زنجيره  اعضاى  ماده17ـ 
قانون   (36) ماده  موضوع  كاشف  دستگاه  هاى  مأموران  همچنين 
مى  توانند شناسه رهگيرى كاال را از سامانه رهگيرى استعالم نمايند. 
سامانه رهگيرى در پاسخ، مشخصات ماهيت كاال، مالكيت و موقعيت 
ثبت شده در سامانه را اعالم  مى  نمايد. هرگونه مغايرت بين اطالعات 
استعالم با مشخصات كاال نشان دهنده احتمال قاچاق، تقلبى يا فاقد 

مجوز بودن كاالى مربوط است.
تبصرهـ  وزارت موظف است امكان ثبت مغايرت را در سامانه رهگيرى 
فراهم نموده و مغايرت  هاى ثبت شده را براى سامانه شناسايى كاالى 
قاچاق به صورت سيستمى ارسال نمايد. دستگاه هاى كاشف موظفند 
با بررسى اين اطالعات نسبت به شناسايى مراكز عرضه و فروش 

كاالهاى قاچاق و فاقد مجوزهاى قانونى اقدام نمايند.
شناسه  چاپ  صورت  به  مى  تواند  رهگيرى  شناسه  نصب  ماده18ـ 
و يا الصاق برچسب فيزيكى و يا الكترونيكى و امثال آن صورت 
پذيرد. نصب شناسه رهگيرى براى كاالهاى داخلى مى تواند توسط 
توليدكننده داخلى و براى كاالهاى خارجى توسط توليدكننده خارجى 
در كشور مبدأ و يا واردكننده صورت پذيرد. متناسب با نوع كاال و 
يا  و  كاال  روى  بر  مى  تواند  رهگيرى  شناسه  نصب  آن،  بسته  بندى 
بسته  بندى آن صورت پذيرد. به منظور تخصيص نيازهاى فنى هر 
دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصى مربوط متناسب با نوع 
كاال و نيازهاى فنى، روش نصب شناسه را پيشنهاد مى  دهد تا طى 
دستورالعملى كه به تصويب كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين 

آيين  نامه مى  رسد، ابالغ شود.
ماده19ـ فرآيندهاى ثبت شناسه  ها، تخصيص نام كاربرى و رمز عبور، 
انتقال مالكيت، پاسخ استعالم شناسه  ها و گواهى  ها و ساير فعاليت هاى 
مذكور در اين آيين  نامه در سامانه جامع تجارت و ديگر سامانه  هاى 

مرتبط به صورت رايگان مى  باشد.
ماده20ـ وزارت مسئول اجراى اين آيين  نامه بوده و موظف است روند 

اجراى آن را ساالنه به ستاد و هيأت وزيران گزارش كند.
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خبر
در جلسه روز يكشنبه 28 شهريور ماه هيات مديره انجمن صنايع 
نساجى ايران از خدمات و تالش هاى صادقانه و دلسوزانه سركار 

خانم مريم گرامى فهيم تقدير به عمل آمد. 
مريم گرامى فهيم از كارشناسان مجرب و فعال دبيرخانه انجمن 
صنايع نساجى ايران بودند كه تمام عمر كارى خود را در انجمن 

گذراند و نهايتا در شهريور امسال به افتخار بازنشستگى نائل آمد.
در اين نشست كه با حضور هيات مديره و پرسنل دبيرخانه انجمن 

برگزار مي شد از سال ها تالش مستمر ايشان تقدير به عمل آمد و 
هدايايى به رسم يادبود به ايشان اهدا شد. 

انجمن صنايع نساجى ايران ضمن عرض خسته نباشيد خدمت اين 
از  را  ايشان  روزافزون  توفيق  و  سربلندى  سالمتى،  گرامى،  عزيز 

خداوند متعال مسالت دارد.
به گزارش نساجى نيوز هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات صنايع 
و  سازمان ها  به  خطاب  خود  اطالعيه  در  ايران  پوشاك  و  نساجى 
صنايع  اندركاران  دست  و  فعالين  و  خصوصى  و  دولتى  نهادهاى 
نساجى و پوشاك ايران آورده است كه هيات مديره اين تشكل در 
جلسه مورخ 95/06/31 خود، پس از بررسى هاى فراوان نهايتا با 

استعفاى ايشان موافقت به عمل آورده است.
الزم به توضيح است مهندس مهدى يكتا قريب به هشت سال  

دبير اتحاديه مذكور بوده اند.

تقدير از يك عمر خدمت صادقانه
مهدى يكتا از دبيرى اتحاديه توليد و صادرات 

صنايع نساجى و پوشاك كنار رفت

همكار گرامى و ديرينه انجمن
سركار خانم مريم گرامى

جايگاه اخالقى شما كه ريشه در آرمان و رسالت نبوى دارد 
چنان استوار بى بديل و زيباست كه در مسير ايام و گردش 

روزگار بى گزند از آفات خواهد بود.
تالش  متمادى  ساليان  ارزش  از  كالم  تقرير  و  گفتن  سخن 
و  بود  نخواهد  آسان  گرامى  عزيز  شما  ارزشمند  و  مجدانه 
كه  آوريم  ياد  به  كه  آنگاه  يافت.  خواهد  فزون  آن  دشوارى 
به  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  در  را  خود  كارى  عمر  همه 
ارائه خدمت ارزنده و سازنده پرداختيد و به افتخار بازنشستگى 

نائل آمديد.
ضمن ابراز مراتب تشكر و امتنان از زحمات بى بديل شما و 
آرزوى ايامى خوش در كنار عزيزانتان، از سوى هيات مديره و 
همكاران شما در انجمن از درگاه ايزد منان صحت، سعادت و 

سربلندى را برايتان خواستاريم.
انجمن صنايع نساجى ايران

80شمسـى، تقريبـا 40كارخانـه بـا ظرفيـت توليدى100ميليـون 
متـر مربـع موكـت در كشـورمان افتتاح شـده بود. 

توليـدى  خطـوط  از  برخـى  امـروز  اينكـه  بـه  اشـاره  بـا  وى 
كشـورمان ظرفيـت توليـد 20 تـا 30ميليـون متـر مربع در سـال 
را دارنـد، تصريـح مي كنـد: ايـن رونـد روبه رشـد افتتـاح خطوط 
توليـد دقيقـا زمانـى رخ داد كـه به سـرعت سـبك زندگـى افراد 
و همچنيـن مصالـح مـورد نيـاز تزيين منـازل و محيط كارشـان 
نيـز تغييـر كـرد تـا جايى كـه ميـزان توليـد ايـن واحدهـا تقريبا 
بـراى بـازار داخلى مـازاد شـده و الزم بود در بازارهـاى صادراتى 
سـهم بهتـرى داشـته باشـيم. دقيقـا زمانى كـه نوسـان هاى نرخ 
ارز و تحريم هـا باعـث شـد تـا صنعـت توليـد موكت واقعـا دچار 

شود. مشـكل 
نايب رئيس انجمن نساجى ايران به آثار اين مشكل اقتصادى در 
كشورمان اشاره مي كند: افزايش نوسان هاى نرخ ارز و همچنين 
رغم  به  تا  شد  عاملى  صادراتى  بازارهاى  سهم  شدن  كوچك 
توليد  كارخانه  احداث  براى  اصولى  موافقت   ارائه  شدن  محدود 
موكت در نهايت تنها كمتر از دو دهه شاهد خروج يك به يك 
واحدهاى توليدى از صحنه توليد باشيم. به صورتى كه امروز از 
آن تعداد واحد توليد شايد كمتر از تعداد انگشتان دست باقى مانده 

و كمتر از ظرفيت اسمى خود فعاليت مي كنند.
 

مواد اوليه ايرانى شده است
و  تالش  با  اخير  سال هاى  طى  مي افزايد:  ادامه  در  شيبانى 
پشتكار متخصصان كشورمان با درنظر گرفتن مواد موجود داخل 
شده  داخلى  صنعت  اين  نياز  مورد  اوليه  مواد  تمامى  كشورمان 
مالحظه اى  قابل  افزوده  ارزش  صنعت،  از  حمايت  درصورت  و 
است  معتقد  شيبانى  شد.  خواهد  داده  هديه  كشورمان  اقتصاد  به 
توليد  امروز  و  نيست  مشكلى  زياد  كار  موكت  توليد  كه  آنجا  از 
مي توان  است،  شده  بومى  كشورمان  داخل  نياز  مورد  اوليه  مواد 
با  تنها  موجود  شده  سرمايه گذارى  ظرفيت هاى  از  استفاده  با 
حمايت هاى قانونى زمينه رونق دوباره و اشتغال زايى قابل توجهى 

را در كنار ارزآورى مناسب فراهم كرد. 
نقدينگى  صرفا  امروز  نياز  مورد  حمايت هاى  كرد:  تاكيد  وى 
نيست بلكه الزم است حمايت هاى قانونى براى دستيابى ساده تر 
كه  سياستى  دقيقا  شود.  فراهم  كشورمان  صادراتى  بازارهاى  به 
كشور همسايه ايران يعنى تركيه در پيش گرفته و امروز مي بينيم 
اند  توانسته  خوبى  به  جهان  نقاط  اقصى  در  كشور  اين  توليدات 
توانايى  كه  درصورتى  دهند  اختصاص  خود  به  خوبى  بازار  سهم 
توليد ايران و تنوع محصوالت در برخى موارد حتى باالتر است. 

نايب رئيس انجمن نساجى ايران بازارهاى صادراتى ايران را عمدتا 
بازارهاى  اساسا  مي گويد:  و  كرده  معرفى  همسايه  كشورهاى  در 
سنتى ايران امروز عراق و افغانستان، برخى از كشورهاى شمال 
هستند،  ايرانى  محصوالت  خريداران   CIS كشورهاى  و  آفريقا 
اما به دليل مشكالت نقل و انتقال پول اين خطر وجود دارد كه 
رقباى ايران يعنى تركيه و چين بتوانند در اين بازارها سهم ايران 

را به خود اختصاص دهند.

تخصصى تر؛ سودآورتر
اشاره به تنوع نياز موكت در صنايع مختلف به «فرصت  وى با 
امروز» گفت: امروز موكت فقط براى پوشش كف منازل كاربرد 
ندارد بلكه روز به روز كاربردهاى تازه اى براى آن شناخته مي شود 
كه هر يك از آنها با مشخصات و تكنولوژى خاصى، محصوالت 
مورد نياز خود را از صنعت توليد موكت مطالبه مي كنند. بنابراين 
فرصت بسيار مناسبى است تا با حركت به سمت توليد تخصصى 
زمينه هاى  كشورمان،  براى  ارزآورى  افزايش  بر  عالوه  موكت 

بيشترى براى اشتغال زايى ايجاد كنيم.
شـيبانى تاكيـد مي كنـد: اكنـون در بازارهـاى بين المللـى قيمت 
موكـت تقريبـا يـك تا يـك و نيـم دالر اسـت اما اگـر موكت با 
مشـخصات خاصـى بـراى صنايع ديگـر الزم باشـد، ديگر قيمت 
آن يـك و نيـم دالر نيسـت بلكه بعضـا مي تواند تـا چندين برابر 
متناسـب بـا مشـخصات و كيفيت و الياف كاربـردى در آن تعيين 

قيمت شـود.

نبافته اى در الياف اقتصاد ايران ادامه از صفحه 1


