
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
صورتجلسه:   رصد و پایش تولید و تامین پارچه رومبلی در کشور                        ساعت: ۱۴                                  تاریخ ۱۴۰۰/۹/۸

موضوع: رصد و پایش تولید و تامین پارچه رومبلی در کشور

شرکت کنندگان: مطابق فرم پیوست

در راستای اجرایی شدن مفاد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ و به منظور بررسی وضعیت تامین و توزیع پارچه های 

رومبلی و ارایه راهکارهای اجرایی مرتبط، دومین جلسه در مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ با حضور اعضاء مطابق لیست پیوست، 

در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مصوب 

گردید:

۱- مقرر گردید شرکتهای تولیدی پارچه رومبلی حلقوی (ناز حریر خراسان و صنایع آرنیکا نساج آرمان) ظرف مدت 

هفته جاری،  نسبت به ارسال مستندات و اطالعات مورد درخواست این سازمان اقدام و در صورت عدم ارسال 

مدارک در موعد مقرر این سازمان نسبت به تشکیل پرونده تعزیری و ارسال آن به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام 

خواهد نمود. 

۲- باتوجه به اینکه پارچه رومبلی در زمره کاالهای مصزفی بادوام می باشد،کلیه واحدهای تولیدکننده و 

واردکنندگان پارچه های رومبلی، ملزم به ارایه خدمات پس ازفروش و ثبت نام در سامانه جامع گارانتی و اخذ 

تاییدیه گارانتی می باشند. 

۳- به منظور شفاف سازی درامر ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت عالوه  بر تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع 

پارچه رومبلی رو مبلی، شرکتهای پخش و نیز عمده و خرده فروشان می بایست جهت انجام معامالت تجاری خود 

نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش مربوطه اقدام نمایند.

۴- درخصوص وضعیت استاندارد کارخانجات تولیدی پارچه رومبلی حلقوی از طریق سازمان ملی استاندارد ایران 

استعالم گردد. 

۵- دفتر بررسی قیمت سازمان تا جلسه آتی نسبت به اظهارنظر درخصوص قیمت تمام شده محصوالت کارخانجات 

تولیدی معرفی شده اقدام نماید.

۶- در جلسه آتی از رییس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت متبوع برای شرکت در جلسه دعوت بعمل 

آید.

۷- در جلسه آتی از رییس محترم اتحادیه های پارچه فروشان تهران/ اتحادیه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه 

تهران/ اتحادیه شرکتهای تعاونی درودگران و مبلسازان کشور برای شرکت در جلسه دعوت بعمل آید.



۸-  با توجه به تکلیف ثبت اطالعات مربوط به کاالی پارچه رو مبلی تولید داخلی و وارد کنندگان در سامانه جامع 

تجارت ضمن ارسال صورتجلسه به گمرک جمهوری اسالمی ایران، دراسرع وقت و با قید فوریت اطالعات درخواستی 

را به این سازمان اعالم نماید. 

۹- دفتر بررسیهای اقتصادی فن آوری اطالعات و امنیت فضای مجازی با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

نسبت به تهیه و ارایه فرمتهای آموزشی الزم برای اخذ کدنقش به (تولیدکنندگان، واردکنندگان و اتحادیه درودگران 

و مبلسازان و اتحادیه های مرتبط با زنجیره تامین و توزیع و فروش این محصول) اقدام نماید.

۱۰- دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت متبوع مکلف است با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک نسبت به 

بررسی وضعیت کد  HS  پارچه رو مبلی و مشکالت مطروحه توسط تولیدکنندگان اقدام و نتیجه را در جلسه آتی 

گزارش نماید.

۱۱ – اتاق اصناف موظف می باشد ضرورت اخذ کد نقش در سامانه جامع تجارت و ثبت اطالعات در سامانه را به 

کلیه واحدهای صنفی مرتبط ابالغ و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی مورد پیگیری قراردهد.

۱۲ –  تولیدکنندگان داخلی پارچه های رو مبلی موظف می باشند پس از ۱۵ روز از تاریخ جلسه کاالی تولیدی 

خود را فقط به آندسته از تولید کنندگان مبلمان که در سامانه ثبت نام وکد نقش در یافت نمودند عرضه نمایند.


