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 دستورکار جلسه:
  مًارد مطرح شذٌ در خصًص کارت بازرگاوی ي صادرکىىذگان تًسط رساوٍ َا یبررس 

 بررسی شرایط تجارت در ديران شیًع کريوا ي چگًوگی کمک بٍ فعالیه حًزٌ تجارت در خصًص کاَش اثرات آن 

 بررسی مشکالت وحًٌ ثبت َسیىٍ َای پرداختی در خصًص ياگه َای صادراتی تًسط صادرکىىذگان 

 

ً   یمعادن ي کشـايرز  ع،یصىا ،یاتاق بازرگاو تجارت ًنیسیکم وشست چُارمیه بـا   99در سـا    یخراسـان روـ

در محـ    اعضـای محتـرک کمیسـیًن   ي  ترکمىسـتان   _تاجیکسـتان ي  ایـران  _مشترک ایران  اتاق ؤسایر حضًر

 .برگسار شذاتاق بازرگاوی  مرکسیساختمان 

 مشُذیس کمیسیًن تجارت اتاق بازرگاوی ريشىک، ر 

 ُای دس ایي ثخص ًطبت گشفتِ، ثشای  چبلص تبهیي ٍاگي غبدساتی ٍ ّضیٌِ ّبی هضبػف آى وِ اص سَدجَیی ػذ

 حَصُ ضىل دادُ است.غبدسوٌٌذگبى هطىالت جذی ایجبد ًوَدُ ٍ تٌگٌبی جذیذی سا ثشای فؼبالى ایي 

 ثِ ضذُ ایجبد ّبی هحذٍدیت اص ثؼذ) سشخس سیلی هشص ثبصگطبیی صهبى اص وبال خػَغی ثخص فؼبالى ٍ غبدسوٌٌذگبى 

اًذ وِ ػوذتب ّن اص هحل  ( تب ثِ اهشٍص ثشای حول وبالی غبدساتی؛ خَد الذام ثِ تبهیي ٍاگي وشدُوشًٍب ضیَع ٍاسطِ

ثَدُ است. ثٌب ثش اػالم هسئَالى اهش، ّن اوٌَى ثیص اص چٌذیي ضشوت ثخص ٍاگي ّبی خبلی ٍسٍدی ثِ ایشاى 

خػَغی تبهیي ٍاگي اص تشووٌستبى ثشای غبدسات وبال ثِ ایي وطَس ٍ دیگش وطَسّبی آسیبی هشوضی سا ثش ػْذُ 

 داسًذ.

 تب اغالحبت  هطبلجبت ثخص خػَغی دس ایي ثخص ثبیذ ثِ دسستی ثِ هشاجغ ری سثط دس استبى ٍ وطَس هٌتمل گشدد

 الصم سا دس ایي حَصُ پیگیشی وٌٌذ.

 ّبیی وِ ثِ سٍیِ غذٍس وبست  آى ثبیذ گفتًظبست ثش وبست ّبی ثبصسگبًی ٍ هجبحث هشتجط ثب ثبصگطت  دس خػَظ

ثبصسگبًی آضٌب ٍ ٍالف ّستٌذ، هی داًٌذ وِ ًمص اتبق دس ایي ثخص تٌْب هشجؼی ثشای غذٍس وبست است ٍ ّوِ 

ِ لجل ٍ چِ ثؼذ اص ایي الذام ثش رهِ دستگبُ ّبی دٍلتی هی ثبضذ اهب ػذُ ای ػبهذاًِ یب اص سش سٍیىشدّبی ًظبستی چ

 غفلت، اًگطت اتْبم سا سوت اتبق ثبصسگبًی ًطبًِ هی سًٍذ.

  وبالیی وِ غبدس هی ضَد، ثشای گوشن لبثل سدیبثی ثِ جْت ضٌبسبیی غبدسوٌٌذُ آى است. ٍصاست غوت ٍ ثبًه

ًظبستی خَد سا دسحَصُ تخػیع اسص دس اختیبس داسًذ اهب چٌیي صیشسبختی ثشای اتبق ٍجَد ًذاسد، هشوضی ًیض اثضاسّبی 

پس چشا پبسلوبى ثخص خػَغی سا دس ایي حَصُ هتْن هی وٌٌذ. ثبسّب گفتِ این وِ اص ثذّىبساى اسصی وِ تخلف وشدُ 

 ب تبویذ هی وٌین وِ ػضَیت چٌیي افشادیٍ اسص سا ثب ّذف هٌفؼت جَیی ثشًوی گشداًٌذ، ّیچ حوبیتی ًذاسین ٍ اص لض
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ثبیذ دس اتبق ثبصسگبًی ٍ تطىل ّبی ثخص خػَغی تؼلیك گشدد اهب ضٌبسبیی ٍ هؼشفی چٌیي افشادی ثش ػْذُ ًْبدّبی 

 ًظبستی است.

 شیرد ، عضً َیأت مذیرٌ اتحادیٍ صادرکىىذگان خراسان روًی 

  گي اص تشووٌستبى ثشای غبدسات وبال ثِ ایي وطَس ٍ ضشوت ثخص خػَغی سًٍذ تبهیي ٍا 60دس حبل حبضش، ثیص اص

دیگش وطَسّبی آسیبی هشوضی سا اًجبم هی دٌّذ ٍ هجَصّبی الصم سا ثشای ایي وبس اخز وشدُ اًذ. اهب ًىتِ ایٌجبست 

دالس افضایص  450دالس ثِ  200وِ ضشوت ّبی ایشاًی دس یه سلبثت ًبسبلن ّضیٌِ خشیذ ٍاگي اص تشووٌستبى سا اص 

دالس ثِ داخل ایشاى ٍاسد هی وٌٌذ ٍ ثِ ثبصسگبًبى  800الی  700اًذ. دس ٍالغ ٍاسطِ گشاى ٍ دالالى ٍاگي ّب سا تب  دادُ

 دالس ثِ فشٍش هی سسبًٌذ. 1300الی  1200یه ٍاگي سا ثِ ثْبی 

 ِبس ایشاى ایٌىِ ساُ آّي وطَس تشووٌستبى دس حبل خػَغی سبصی است ٍ ٍاگي ّبی دٍلتی خَد سا دس اختی ثبتَجِ ث

دس ایي ثخص ضبّذین وِ ٍاسدوٌٌذُ، غبدسوٌٌذُ ٍ غبحت ثبس ٍاگي ثب یىذیگش هتفبٍت ّستٌذ  ثبیذ گفتلشاس ًوی دّذ

 ٍ ّویي اهش گَاّی ٍجَد صهیٌِ سَدجَیی ثشای ػذُ ای است.

  صفایی، رئیس گريٌ بازرگاوی ي بازاریابی راٌ آَه خراسان 

 غبدساتی ثِ تشووٌستبى هٌتمل هی وٌٌذ، تَسط فؼبالى ثخص خػَغی  ػوذُ ٍاگي ّبیی وِ اص هشص سیلی سشخس ثبس

وطَسهبى تبهیي هی ضًَذ. دس ٍالغ تبهیي ٍاگي دٍلتی سًٍذ هطلَثی ًذاسد، ضبیذ صهبًی ضوبس ٍاگي ّبی دٍلتی ثشاثش ثب 

 دسغذ ٍاگي ّبی ایي ثخص ثبضذ. 10ٍاگي ّبی اهذاد ٍ صهبًی 

 ِدست ثِ ثبیذ گفت سبل ثِ ثخص خػَغی ایشاى اجبسُ دادُ ضذُ اًذ،  3ت ثِ ایٌىِ ٍاگي ّبی تشووي ثِ هذ ثبتَج

دست ضذى ٍاگي ّب ثبػث ثبالسفتي ّضیٌِ اجبسُ ٍاگي غبدساتی دس ایي ثخص ضذُ ٍ ثبیذ دس ایي خػَظ تػویوبت 

 الصم تَسط هشاجغ ری سثط اتخبر ضَد.

 ِثبیذیبدآٍس ایٌىِ ضبیذ تب پبیبى سبل دیگش اهىبى دسیبفت ٍاگي دٍلتی اص وطَس تشووٌستبى ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ،  ثبتَجِ ث

دس ثحث وشایِ ثیي الولل، ثبًه هشوضی ثشای اداسُ ول ساُ آّي حسبة اسصی اختػبظ دادُ است وِ ظشفیت  ضذ وِ 

 َطِ، سبصهبى غوت ٍ ... هٌؼىس وشدُ این.استفبدُ اص ایي حسبة سا ثِ اتبق ثبصسگبًی، اتحبدیِ ّبی هشث

 ساُ حتی ٍ وٌین گیشی تػوین آى ثشای ثخَاّین وِ ًذاسد ٍجَد تشووٌستبى ثشای دیگشی دٍلتی ٍاگي حبضش حبل دس 

 وطَس سٍیىشد ٍالغ دس. وٌذ دسیبفت ٍاگي تشووٌستبى خػَغی ثخص اص ثبیذ ٍاگي تبهیي ثشای ًیض استبى آّي

 ی توشوض یبفتِ ٍ ایي هسئلِ چبلص ّبیی سا سلن صدُ است.سبص خػَغی هجٌبی ثش تشووٌستبى

  48سبػت هؼبفیت اجبسُ دس ًظش گشفتِ است، ثِ ثیبى دیگش  48ساُ آّي ثشای ٍاگي ّبی دٍلتی دس هجذا ٍ همػذ 

فت ًوی سبػت ثشای تخلیِ ٍ ثبسگیشی هؼبفیت اػوبل هی ضَد ٍ لزا دس ایي ثبصُ صهبًی سلوی اص فؼبالى التػبدی دسیب

فشاًه ثِ تشووي ّب اسص هی دّین، لزا ثِ ّش هیضاى وِ ثتَاًین هذت  30گشدد. اص صهبى ٍسٍد تب صهبى خشٍج سٍصی 

 صهبى ًگْذاضت ٍاگي سا دس خبن ایشاى وبّص دّین ثِ ًفغ وطَسهبى خَاّذ ثَد.



 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 :تعذاد صفحــات 5
تجارتکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگساری: 1399/ آثبى /22

 شمارٌ جلســٍ: 4

 

 رئیس جلسٍ: آقای ريشىک دبیر جلسٍ: آقای عسیسی شريعساعت  07:30 ساعت خاتمٍ: 10:00

        

 

  صمتغفًری مقذک، معاين امًر بازرگاوی ي تًسعٍ تجارت سازمان 

  آى ثَدُ تب ثِ هطىل غبدسوٌٌذگبًی وِ دس ایفبی تؼْذات اسصی خَد وَتبّی وشدُ اًذ، ثب ٍصاست غوت ثِ دًجبل

  ووتشیي چبلص سسیذگی ضَد ٍ آسیت ضٌبسی ّبی الصم دس ایي خػَظ اًجبم ثگیشد ٍ دالیل ایي ثحث احػبء گشدد.

  تب  غبدسوٌٌذگبى دادُ اًذِ وویتِ ّبی پبیص وبست ّبی ثبصسگبًی ٍ الذام اسصی فشغت هجذدی ثِ ثبتَجِ ثِ ایٌى 

 سفغ دس ّستٌذ، اّلیت ٍ سبثمِ داسای وِ ٍالؼی غبدسوٌٌذگبى ثبیذ گفت وٌٌذ، ایفب سا خَد اسصی تؼْذات ثتَاًٌذ

 ٍسدًذ.آ ػول ثِ سا ّوشاّی ٍ ّوىبسی ثیطتشیي خَد اسصی تؼْذات

 ّستٌذ هثال وویتِ ًظبست ثش ضجىِ  وبسگشٍُ ّبیی دس استبى ٍجَد داسد وِ توبهی دستگبُ ّبی تػوین سبص ػضَ آى ّب

تبهیي ٍ تَصیغ وبال وِ هسئَلیت ایي سبختبس ثب دادستبى ٍ دثیشی آى ثب اداسُ ول تؼضیشات است ٍ دستگبُ ّبی هختلفی 

اص جولِ استبًذاسی، گوشن ٍ ... ػضَ آى ّستٌذ. لزا جبی طشح ثشخی اص هجبحث دس ایي وبسگشٍُ ّب خَاّذ ثَد، چشا 

  بهبت تػوین گیش دس سبختبس آى حضَس داسًذ.وِ ثبالتشیي هم

  ثحث تفَیض اختیبس اص ٍصاست غوت ثِ استبى ّب، ثب جذیت دس حبل پیگیشی است ٍ ضخع ٍصیش ًیض دس ایي خػَظ

 سٍیىشد هطلَثی داسد.

 ِستج حبل دس تجبست تَسؼِ سبصهبى ًیض هٌظَس ّویي ثِ ٍ است اّویت حبئض ثسیبس تجبس ٍ ثبصسگبًبى اّلیت هَضَع 

وبست  وٌبس دس تَاًذ هی الذاهی چٌیي طجیؼتب ٍ ثبضذ هی ػولىشدی هٌظش اص ثخص ایي فؼبالى سٌجی اػتجبس ٍ سٌجی

 اّلیت ثسیبس هثوشثوش ٍالغ ضَد.

 گطبیص یه ضبّذ هَلت طَس ثِ اگش وِ چشا است، جذی ضٌبسی آسیت یه ًیبصهٌذ غبدساتی ٍاگي تبهیي ثحث 

ضىل ثگیشد، ّضیٌِ سشثبس ضذیذی ثِ ثخص تجبست استبى تحویل خَاّذ  تمبضب اص حجوی دیگشی ثشِّ دس ثبص اهب ثبضین

 ضذ.

  صمتامیرفخریان، رئیس ادارٌ بازرگاوی خارجی سازمان 

  استبى خشاسبى سضَی دس سًٍذ جذیذ غذٍس وبست ثبصسگبًی دس صهشُ استبى ّبی پیطشٍ است، ّوچٌیي ایي استبى اص

 ساّىبسّبی وبسآهذ ٍ اغالحی ًیض داسای جبیگبُ خَثی دس سطح وطَس هی ثبضذ.لحبظ پبیص، ثشسسی ٍ اسائِ ًَالع ٍ 

  سبصهبى غوت ٍ اتبق ثبصسگبًی هٌطجك ثش لَاًیي ٍ ثب ًظبست وبهل، وبست ثبصسگبًی سا غبدس هی وٌٌذ؛ حبل اگش گشٍّی

هسئلِ ثْبًِ آى ًخَاّذ ثَد ثب استفبدُ اص ایي ظشفیت تخلف هی وٌٌذ، ثبیذ ضٌبسبیی ضذُ ٍ ثب آى ّب ثشخَسد ضَد. ایي 

تب ول سیستن تحت الطؼبع لشاس ثگیشد. دس ایي استبى، دس چْبسچَة وبسگشٍُ ّبی هطتشوی، اهش پبیص وبست ّبی 

 ثبصسگبًی ثِ طَس هستوش اًجبم هی گیشد.
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 ٍسُ ثب ّوىبسی اتبق ثبصسگبًی خشاسبى سضَی، چْبس د ثبیذ گفتاّویت آگبّی ثخطی ثِ فؼبالى التػبدی  دس خػَظ

آهَصضی سایگبى ثِ غَست ٍثیٌبس ثشگضاس ضذُ است وِ اًتظبس هی سٍد فؼبالى التػبدی اص ایي فشغت ثِ ًحَ احسي 

 استفبدُ وٌٌذ.

 ٍَای مرزی خراسان روًی حقیقی، مذیر بازارچ 

 ثبیذثحث هبلیبت ثش غبدسات ٍ تبهیي ٍاگي اص جولِ هطىالتی ثَدُ وِ ّویطِ ثِ لَت خَد ثبلی است،  دس خػَظ 

طی سٍصّبی اخیش وِ جلسِ ستبد تَسؼِ ّوىبسی ّبی التػبدی ٍیژُ افغبًستبى دس سبصهبى تَسؼِ تجبست ثشگضاس  گفت

هسئَل اص دستگبُ ّبی هشتجط دس ایي ًطست حضَس داضتٌذ تب ساجغ ثِ هسبئل ٍ هطىالت غبدساتی  25ضذ ٍ حذٍد 

 استبى خشاسبى سضَی اظْبس ًظش وٌٌذ.

 َاًین هؼضل ٍاگي سا ثب سبخت ٍاگي دس داخل حل وٌین، اگش دس سبلیبى گزضتِ ثِ سوت ّش صهبى وِ ثخَاّین هی ت

تَلیذ ٍاگي حشوت هی وشدین، ثسیبسی اص هطىالت اهشٍص ٍجَد ًذاضت. چٌبچِ هىبتجبت الصم دس ایي ساثطِ اًجبم 

بیی استبى ثبضذ ٍ دس ایي ثگیشد ٍ ّوبٌّگی ثب ٍصاست غوت غَست پزیشد، ایي طشح هی تَاًذ یىی اص ثشًبهِ ّبی صیشثٌ

 غَست لطؼب ثسیبسی اص هطىالت حل ٍ فػل خَاّذ ضذ.

  آرسهبُ ثب حضَس سٍسبی جوَْس دٍ  10آثبى هبُ تب  29ّشات دس ثبصُ _طجك ثشًبهِ سیضی اًجبم ضذُ ساُ آّي خَاف

هٌظش خَد ایي  وطَس ثِ ثْشُ ثشداسی هی سسذ. وویسیَى تجبست ثبیذ جلسِ ای ٍیژُ ایي هَضَع داضتِ ثبضذ ٍ اص

 ظشفیت جذیذ سا هَسد ثشسسی لشاس دّذ.

  تب ٍصاست غٌؼت ٍ هؼذى ٍ ساُ ٍ ضْشسبصی ثِ هسئلِ تَلیذ ٍاگي ٍسٍد پیذا ًىٌٌذ، هطىالت ثِ لَت خَد ثبلی خَاّذ

 ثَد.

 وصیری برازوذٌ، معاين مذیر ک  بُرٌ برداری راٌ آَه خراسان 

   دس وطَس هب ٍاگي ّبیی ٍجَد داسًذ وِ ثبیذ هجْض ثِ وذ سجیستشی ضًَذ تب ٍاگي ّبی ایشاًی لبثلیت سیش دس

وطَسّبی آسیبی هیبًِ سا داضتِ ٍ لبثل ضٌبسبیی دس وطَس سٍسیِ ثبضٌذ وِ ایي سًٍذ ًیبصهٌذ طی ضذى یه سًٍذ فٌی 

 سا ثب هب ًذاضتِ ثبضٌذ. است ٍ ضبیذ وطَسّبی آسیبی هیبًِ دس ایي ضشایط ّوىبسی الصم

  ثبیذ توبهی هسبئل دس جلسِ یه وبسضٌبسی هطشح ضًَذ ٍ ّش هطىلی سا وِ ثتَاى ثب هذد گشفتي اص ظشفیت ّبی

 لبًًَی حل ٍ فػل وشد، حتوب دس هشاجغ هختلف پیگیشی خَاّین ًوَد
 

 

  هصوبات جلسه:
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 :تعذاد صفحــات 5
تجارتکمیسیون  صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگساری: 1399/ آثبى /22

 شمارٌ جلســٍ: 4

 

 رئیس جلسٍ: آقای ريشىک دبیر جلسٍ: آقای عسیسی شريعساعت  07:30 ساعت خاتمٍ: 10:00

        

 

  :جلسه نحاضری
 حقیقی، اهیر فخریان، نصیری، صفایی، شایسته، خردهنذ روشنک،عسیسی،  غفوری هقذم، شیردل، یان:آقا

 آزاد )خبرنگار( ها: خانن


