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 دستور کار جلسه نشست مشترک کمیسیون تجارت اتاق مشهد با کمیسیون صادرات اتاق ایران:

 «بررسی شرایط جاری صادرات استان»
 

 اهم موارد مطرح شده:
قرآن و خیر مقدم به اعضای کمیسیون صادرات اتاق  آیاتی از کمیسیون تجارت اتاق مشهد با تالوتکمیسیون صادرات اتاق ایران و  رکتمش نشست

 ایران توسط ریاست کمیسیون تجارت اتاق خراسان، محمدحسین روشنک، آغاز شد.

ریاست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، از تمامی پور به عنوان موسیمحمد حسین روشنک، ضمن معرفی ریاست جلسه، جناب آقای عدنان 

برای پیگیری تشکیل  تالش جناب آقای سیادتهمچنین از بیشتر به معرفی حوزه فعالیت خود بپردازند. اعضای حاضر خواست تا به منظور آشنایی 

 .قدردانی به عمل آمدجلسه تشکر این 

 اساسی کشورهای دستکاری در ساختارها از گرفتاری *

هایی است که در ساختارها ما در داخل کشور دستکاریهای رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از گرفتاری

مختلف تسری  سطوحگیرد و مشکالتی به دنبال دارد و تبعات آن در بدون برآورد و بدون دقت صورت میها شود، تصریح کرد: این دستکاریمی انجام

 یابد.می

م محمدحسین روشنک افزود: روزی گفتند به بهانه حمایت از تولید سود تسهیالت بانکی کاهش یابد؛ برای این موضوع باید سود پس اندازها هم ک

شود. اما در شود و آثار آن تغییر سود سنجیده میبررسی انجام میها شد حال آنکه در دنیا برای ایجاد کوچکترین تغییر در سود تسهیالت ماهمی

 ایران بدون دقت و به یکباره و بدون مشخص کردن مسیر نقدینگی و تفکر در این امر، سود پس اندازها به نصف کاهش یافت و اگرچه سود بانکی

نقدینگی برای حفظ کردند این موضوع روی بازار ارز و طال اثر گذاشت چون باعث بدبختی تولید بوده اما به یکباره نباید سود پس اندازها را نصف می

 رود.کند و به سمت بازار ارز و طال میها حرکت میخود از بانک

کند وگرنه در درازمدت این اقدام مسلما به نفع صادرات به خصوص صادرات وی تاکید کرد: بخشنامه ارزی در کوتاه مدت صادرکنندگان را اذیت می

شود و این درصد از کل صادرات ایران را شامل می 20ش خصوصی خرده پا در مجموع خرده پا خواهد بود. روشنک در عین حال گفت: صادرات بخ

 شوند.بخشنامه در نهایت برای این بخش مطلوب خواهد بود اما در حال حاضر این صادرکنندگان اذیت می

جام خوب بود و چه بد؛ از ابتدا در داخل کشور رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان درباره خروج امریکا از برجام و آثار آن اظهار کرد: انصافا چه بر

ای بود که امضا شد و تمام دنیا گفتند ایران وظایفش را انجام داده؛ فشارهایی روی مسئوالن دولتی و آقای ظریف و روحانی آوردند. برجام توافق نامه

ضرر ناشی از خروج امریکا از برجام برای زحمتکشان  کرد.برپا می شد و امروز دنیا چه غوغاییحال تصور کنید که خروج از برجام توسط ایران انجام می

های ناشی از حوزه تجارت است؛ اگر تجارت نداشته باشیم تولیدی هم نداریم و صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرکننده باید رنج ببرند تا خرابی

 برخی اتفاقات را درست کنند.

افغانستان از صادرات خراسان ابراز کرد: بخش زیادی از صادرات استان هم مربوط به آسیای میانه است و مشکل درصدی  53روشنک با اشاره به سهم 

توانند بازگردانند. ارز این افراد عمدتا ما در منطقه عدم توان برگشت ارز است. البته کل صادرکنندگان بخش خصوصی، ارز خود را از کانال رسمی نمی

کرده که صرافی ایران به ما ور هدف صراف به کشور دیگری ارز را منتقل کرده و آن کشور در ایران به صرافی سفارش میصرافی بوده یعنی در کش

 ریال دهد.

ای برای کشورهای آسیای میانه در نظر گرفته شود. امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات خرده پا به سیستم وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است فرجه

 وانیمتیاست که اوال نم ینا پیش آمده وجود ندارد اما تشخیص اینکه چه راه حلی برای آن پیدا شود برعهده ما نیست. معضلی که در حال حاضربانکی 

که  اندیرفتهارز نپذ یتومان را برا 4200هنوز نرخ  فروشندیکه کاال را به صادرکننده م یدر داخل کشور افراد ینکهدوم ا یاوریمارز را به کشور ب

 خود را به صادرکننده ارائه بدهند. یبراساس آن نرخ کاال
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تومانی مبنا  4200ست ارز ارئیس کمیسیون تجارت اتاق استان اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که کدام ارز مبنای تجارت قرار گیرد؛ اگر قرار 

دات مواد اولیه اختصاص قیمت باید بتواند کاالی داخل را تهیه کند. از طرفی دولت حجم قابل توجهی ارز را برای وارقرارگیرد صادرکننده با همان 

تومان  4200با نرخ  تومان انجام شود. هر بانکی که از گشایش اعتبار 4200ای باید ثبت سفارش و گشایش با نرخ داده است و برای هر واردکننده

ی کاالهای لوکس نباید این نهادهای مربوطه اطالع دهیم زیرا برای واردات هیچ بانکی نباید مانع گشایش اعتبار شود و تنها براسرباز بزند، باید به 

 گشایش اعتبار صورت بگیرد.

ز پیگیری مرک یس کمیسیون تجارت همچنین در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به آسیای میانه از آقای موسی پور خواست تا موضوع را درئر

به این دو کشور نیز  کنند. روشنک افزود فرض ما این بود که این مسأله در عراق و افغانستان حل شده است، اما متأسفانه همچنان مشکالت صادرات

 پابرجاست.

خش خصوصی فعال ب 100ای آقای واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری اعالم کرد که برای صدور بخشنامه ارزی با روشنک یادآور شد: در جلسه

ت. مشاوران های بخش خصوصی در این زمینه مشورت نشده و خوب و بد این طرح به پای خود دولت اسمشورت شده است اما با هیچ یک از حوزه

 .باشند پاسخگو باید حاال و کردند هدایت غلط مسیر این به پیش سال یک نادان، دولت را

 ارزی خارج شوند.نامه صادرات خرده پا از شمولیت تصویب *

ه به شدت درگیر کعدنان موسی پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در این جلسه با بیان اینکه کمیسیون توسعه صادرات حدود یک ماهی است 

از این مسئله خارج ا مساله ارز است، گفت: یکی از بارزترین پیشنهادات ما برای حل مشکالت ناشی از این بخشنامه این است که صادرات خرده پا ر

 کنیم.

که این حوزه علی  های داخلی است و درخواست ما این استهای آمریکا و یا تحریموی افزود: حوزه صادرات در حال حاضر نگران برجام یا تحریم

 الخصوص صادرات خرده پا از بازگرداندن ارز خود و اجرای آن بخشنامه معاف باشند.

 4200فه شود و نرخ تومان برای ارز ثابت نماند و براساس نرخ تورم داخلی؛ ساالنه اضا 4200دوم این است که نرخموسی پور خاطرنشان کرد: بحث 

 فقط برای وارد کردن مصارف ضروری مثل دارو باشد.

 درصد صادرات را دچار مشکل می کند 80طبقه بندی کاالها برای گشایش اعتبار،  *

ادرات برای صشود لزوم انجام ان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هر چه شرایط سخت تر میدر ادامه، راضیه علیرضایی، رئیس سازم

م با توجه به اینکه درخصوص صادرات به افغانستان در حدود یک میلیارد دالر صادرات به این کشور داشتی شود.ادامه حیات تجاری کشور بیشتر می

نده کماکان بتواند از وانیم ارزی به خزانه تحویل بدهیم صرفاً پیگیری مسأله موجود این بود که صادرکنتبه طور کلی این مبادالت ریالی است نمی

 های مالیاتی مرتبط با مبادالت بدون برگشت ارز استفاده کند.معافیت

ع را با وزیر طرح مسئله نند و این موضوکوی درباره گشایش اعتبار بانک ها برای ارز وارداتی اظهار کرد: برخی از بانک ها به این موضوع عمل نمی

 ی کرده و واردات را طبقه بندی کرده است.گذارکردیم و دریافتیم بانک مرکزی در این زمینه ردیف

ارزشی د و مابقی از نظر درصد از مجموع واردات کشور مواد اولیه و کاالهای واسطه ای تولید هستن 82علیرضایی خاطرنشان کرد: با تحلیلی که کردیم 

 کند.درصد را با مشکل روبرو می 80درصد هستند و طبقه بندی کاالها برای گشایش اعتبار حدود  18حدود 

 120در استان ما  سفارش ثبت عدد یکبارهوی از هجوم کاذب به ثبت سفارش به عنوان یکی دیگر از تبعات ناشی از بخشنامه ارزی نام برد و گفت: 

. اگر افراد موضوعی مستقر شود میلیون دالر افزایش یافت و ما این ها را گزارش کردیم. جمع بندی این شد که فردی برای رفع مشکل در این زمینه

عتبار آورد به ما دم گشایش اع ای برایهر بهانه خراسان رضوی هماهنگ کنند و اگر بانک جارتتعدن، منعت، برای ثبت سفارش دارند با سازمان ص

 گزارش کنیم.وزیر پیگیری و مشکالت را به اطالع دهند تا موضوع را 

ی و خصولتی در حال های صادرکننده دولتها و سایر شرکتوی با بیان اینکه ما همه همراه هم باید از این موضوع عبور کنیم، افزود: پتروشیمی

که وزیر صنعت خود به  کنیم هر چه زودتر این موضوع را به آرامش و نظم برسانیم به طوری. ما تالش میبرگرداندن ارز خود به سامانه نیما هستند

 .کندخورند را بررسی میهایی که به مشکل برمیطور روزانه ثبت سفارش
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تومان در سال گذشته گفت: متاسفانه در  3400با قیمت پایه گلیانی عضو کمیسیون تجارت ضمن اشاره به موضوع تخصیص ارز به تولیدکنندگان 

تومان به فروش  7000اند با مواد اولیه با نرخ سال جاری برخی تولیدکنندگان محصوالت خود را که با نرخ مواد اولیه )ورق( گذشته تولید کرده

 رسانند.می

نساجی در بازار و افزایش حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه گفت: قطعا این رخصت دیگر عضو کمیسیون ضمن اعالم کمبود مواد اولیه کارخانجات 

 تغییرات بر روی قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش قیمت محصول نهایی اثرگذار خواهد بود.

 های صادرات به آسیای میانهچالش *

به مشکالت بوجود آمده پیرو تصویبنامه اخیر ارزی گفت: برگشت در ادامه مهدی امینی، نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان ضمن اشاره 

 شودتر از افغانستان و عراق است چرا که داشتن ارز در کشورهای آسیای میانه قاچاق و جرم محسوب میارز از کشورهای آسیای میانه به مراتب سخت

وی همچنین به بیان چند مورد از اثرات بخشنامه ارزی  ک تحویل دهند.کنند که به بانو عمال صادرکنندگان به آسیای میانه ارزی را دریافت نمی

های دولتی( از . عدم تمایل فروش و اظهار کاال از سوی تولیدکنندگان )حتی شرکتی استکارپنهانو گیری فساد ها شکلپرداخت که از جمله آن

دادن بازار هدف، متضرر شدن صادرکنندگانی که قراردادهای بلند مدت دارند دیگر اثرات این بخشنامه نام برده شد. افزایش قیمت تمام شده، از دست 

سازی در رابطه با نگاه به صادرات و صادرکننده و همچنین تدوین یک نیز از دیگر نکاتی بود که به آن اشاره شد. او در این راستا خواستار فرهنگ

  الساعه ابراز نگرانی کرد.ای خلقهبرنامه صادراتی مشخص برای صادرات شد و از ارائه بخشنامه

های قبلی و به طور کلی جایگاه های دوره حاضر و دورهسازی نقش و جایگاه کمیسیون صادرات و اتاق ایران در بخشنامهاو همچنین خواستار شفاف

 .خواستار شدتوسعه صادرات ایران را بخش خصوصی شد. در انتها امینی پیگیری مطالبات صادرکنندگان و جوایز معوقه صادراتی از سوی کمیسیون 

 هیچ تغییری در بخشنامه ارزی دولت صورت نگرفته است *

گیری و آن را شبانه ابالغ کرد دارای الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور نیز گفت: این بخشنامه که دولت به هر دلیلی و در هر شرایطی تصمیم

 شود البته تا به امروز تغییراتی انجام نشده است.د نیاز انجام میاشکاالتی است که اعالم کردند اصالحات مور

این بخشنامه مستثنا هستند و « پ»وی افزود: صادرکنندگان به عراق و افغانستان که در این بخشنامه مشمول استثنا شده اند فقط درخصوص بند 

دیده نشده که البته باید این حق را به دولت بدهیم که اگر مشکل ارزی دارد سایر بندها را باید رعایت کنند. کشورهای آسیای میانه هم در بخشنامه 

اما درخواست ما مستثنی کردن بیست درصد  شود.اهداف اصلی با مشکل مواجه میمدیریت ارزی با را مستثنا کند عمال در  هاو بخواهد تمام کشور

 باشد از شمولیت بخشنامه و فروش ارز به قیمت توافقی است.به تمامی مقاصد میصادرکنندگانی که مربوط به صادرات غیرنفتی و غیر مشتقات نفتی 

شود که موظف باشیم با نرخ ارزان به مصرف کننده یا دولت برگردانیم. وی اظهار کرد: نه ارز ارزان قیمت و نه مواد اولیه ارزان قیمت به ما داده می

گویند تعهدنامه نیست و کاالهای خود را با نرخ آزاد و خواهند کاال به صادرکننده بدهند میعمال تعهدنامه ارزی هست ولی تولیدکنندگانی که می 

 دهند و این موضوع صادرات را به شدت کاهش خواهد داد.باالتر به صادرکننده می

ها عمالً انه با ممنوع کردن فعالیت صرافیبه عنوان نکته آخر، الهوتی اظهار داشت اگرچه دولت این دستورالعمل را با حسن نیت ابالغ کرده، اما متأسف

 های نجومی و غیرواقعی را در بازار دوم رقم بزنند.خود را خلع سالح نموده و بازار را در اختیار افرادی قرار داد که بتوانند قیمت
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 :اتصفح تعداد 4
 صورتجلسه کمیسیون تجارت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1397/ماهاردیبهشت/23

 شماره جلســه: 21
 

 رئیس جلسه: روشنکجناب آقای  دبیر جلسه: خانم بهرام زادهسرکار  ساعت شروع: 07:30 ساعت خاتمه: 09:45

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاضرین در جلسه:
پور، صالحی، سیادت، الهوتی، علیرضایی، عابدی، حسام، کرمانی، سالک نجات، بازرگان، ابراهیمی، اکبریان، روشنک، موسی ها:آقایان و خانم

نیا، مرادی، میری، زاهدپیشه، زاده، منوچهری، دربان ثانی، گرجینیازی، توپچی، معصومین، جالعی، محمدیان، امینی، نبی

یان، مظلومی، قندچی، حقیقی، حنائی، خاکی، جلیلی، آرمیون نژاد، شیردل، کیانی، زاده، امیرفخرنیا، صفدری، بهرامسعادت

 سلطانی، رخصت، تیموری، محصل، حسینی، جمیلی، رحیمی، محمد میرزاییان، بهارانی، فکری، مسگرانی 

 

 :جلسه مصوبات
طریق کمیسیون صادرات ایران در تهران نیز پیگیری مقرر شد موانع مطرح شده در خصوص توسعه صادرات استان از  .1

 شود.

ها کلیه مشکالت و موانع عدم گشایش در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه کارخانجات و عدم تخصیص ارز توسط بانک .2

 ارزی به سازمان صنعت، معدن، تجارت واحد بازرگانی خارجی منعکس گردد.

 


