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  :دستوركار جلسه 

 يطرح برا ليجهت تكم ژهيكارگروه و ليتوسعه صادرات استان به منظور بررسي و اعالم نظر و تشك يشنهاديارائه طرح پ 
 هاي برنامه ششم توسعه كشور سال

 به توسعه صادرات استان  دنيرس يهاديو نباها  ديبررسي با 
 فعال است ايها سال است در دن كه دهي رشته اقتصاد نيا يعدم صدور پروانه برا ليبدون كارخانه و دال ديبررسي طرح تول 
 ت اعزامي به روسيهأي عملياتي شدن دستاوردهاي سفر هيتبادل نظر در خصوص بررسي راهكارها 
 ت اقتصادي استانأي سوريه و پيگيري توافقات سفر هير بازسازهاي استان د تبادل نظر در خصوص بررسي ظرفيت 
 تبادل نظر و بررسي بخش نامه اخير دولت در خصوص ساماندهي بازار ارز 

 

 :اهم موارد مطرح شده

هاي نمايندگان و مسئول نظارت راهبردي كميسيون هيأترياست جلسه ضمن قدرداني از حضور آقاي طيبي به عنوان عضو    
 :هاي اتاق اعالم كردبر امور تشكلنمايندگان و مسئول نظارت راهبردي  هيأتتخصصي اتاق بازرگاني و آقاي سيادت به عنوان عضو 

» اتاق براي همه«هاي بسيار مهم و جايگاه ارتباط مردمي و اعضا هستند و محقق شعار اين دو جايگاه در داخل تشكيالت اتاق، جايگاه
 .گرديدچنين از حضور آقاي رسوليان، آقاي كبير، آقاي شوشتريان و ديگر اعضاي كميسيون تشكر و قدرداني هم. باشدمي

 . هاي اقتصادي حوزه صنعت، معدن و كشاورزي دانستروشنك حوزه تجارت را موتور محركه بنگاه
ها مشكل فروش آن يها سوال شود، تماماي آنهها و چالشتوليدكننده در ارتباط با مشكل 100اگر از : رئيس كميسيون تجارت افزود

اخلي و يا خارجي در حوزه تجارت دتواند توجه به تجارت و توسعه آن است كه اين مي ،گشاي اين مشكلرا بيان خواهند كرد كه راه
آهن تالش كرد و ا راهام ،ترين مشكالت تجارت استان در حوزه حمل و نقل ريلي بودوي يادآور شد تا سال گذشته يكي از اصلي. باشد

شد كه ترين ادارات شناخته ميچنين گمرك مشهد به عنوان يكي از سخت گيرانهاين مشكل برطرف شد كه جاي قدرداني داشت، هم
 .اما هم اكنون تعامل بسيار خوبي با بازرگانان دارد ،مسير مراحل صدور و يا ترخيص كاال را بسيار طوالني كرده بود

خواهد به وظايف خود به درستي عمل كند، بايد ارتباط اگر اتاق بازرگاني مي: هاي اتاق بازرگاني عنوان كرده فعاليتروشنك با اشاره ب
 .خصوصي داشته باشدبخش هاي خود را با اعضاء افزايش داده و تعامل و ارتباط بيشتري با تشكل

ها معنا ندارد و به يك سازمان اداري تبديل اتاق بدون تشكلاز نظر من . هاي ارتباط با مردم هستندها دريچهوي افزود كمسيون
د و نكارهاي دولتي را انجام دهند كه مجبور نداها به يك اداره بدون مزد و مواجب براي دولت تبديل شدهسفانه امروز اتاقمتأ. شود مي

 .دنهاي تشكلي كه هدف از تشكيل اتاق بوده است، بپردازد به فعاليتنتوانكمتر مي
 هيأتتصميمات مرتبط به امور تشكلي بايد در : ها، اتاق بايد پيش قدم باشد، گفتبر اينكه براي كمك به تشكل تأكيدروشنك با 

هاي اتاق از توان الزم برخوردار هاي خصوصي به خوبي روشن و امور تشكلنمايندگان اتاق گرفته شود تا جايگاه اتاق در بين تشكل
 .شود

كننده مواد اوليه توليد باشد مشكلي ايجاد  تأمينكه  يواردات: معوقات بانكي را در واردات دانست و اظهار كردوي ريشه حجم باالي 
البته  .باعث ضربه به توليد كشور است ،شودكه در داخل كشور همان كاال به فراواني توليد مي يواردات كاالهاي كند، اما بخشي ازنمي

 .ابت پذير كند، اينگونه نباشد كه از نظر قيمت و كيفيت قادر به رقابت نباشدتوليد نيز بايد بتواند خود را رق
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مشكل اصلي صادرات كشور در گراني قيمت تمام شده است، چون مصرف كننده خارجي الزامي : رييس كميسيون تجارت تصريح كرد 
تعرفه باالي واردات در . بيند كه كاالي ايراني با قيمت باال و غيررقابتي خريد كند در نتيجه صادرات امروز با مشكل روبروستنمي

عوامل مختلفي بر روي قيمت تمام شده . شودگذارد و باعث افزايش آن ميمي تأثيربلندمدت روي قيمت تمام شده كاالهاي داخلي 
 .دارد كه بايستي بررسي شود رتأثيباالي كاالهاي صادراتي 

استانداري خراسان رضوي به بررسي نقش اثرگذار  الملل بيندر ادامه اين جلسه علي رسوليان، مديركل دفتر هماهنگي و امور اقتصاد و 
تواند بر اينكه دولت بدون همراهي بخش خصوصي نمي تأكيدهاي بخش خصوصي پرداخت و با ها در مطالبه درخواستكميسيون

يكي از اقدامات خوب اتاق طي يكي دو سال اخير، ارائه برنامه : مسير درستي را طي كند و راهكارهاي مشخصي را ارائه نمايد، گفت
هاي اجرايي و بخش توسعه صادرات استان است كه اميد داريم با تدوين اقدامات عملياتي و شرح وظايف مشخص براي دستگاه

 .مسير بهتري را طي كنيم ،خصوصي
اندازي آهن اصرار بر راهراه طور كه مطلعيدهمان. اي را با مدير راه آهن در حضور استاندار برگزار كرديمهفته گذشته جلسه: ي افزودو

ها قبل مطرح شده اما هنوز نتيجه مشخصي در اين ارتباط به ايجاد مركز خدمات ريلي از مدت. مركز خدمات ريلي در خارج شهر دارد
 تأخير، از قبل مقرر شده زميني توسط آستان قدس در نزديكي ايستگاه سالم براي گمرك اختصاص پيدا كند كه با دست نيامده است

در اين : وي گفت. نشود مواجهتر اين اقدام انجام شود تا در آينده صادرات با مشكل تالش و اميد داريم هرچه سريع .همراه بود
اي صادرات از ايستگاه مطهري موافقت نموده است كه اميدواريم براي ساير آهن با اعمال بيست درصد تخفيف برخصوص راه

 .هاي خارج از شهر مشهد هم اين تخفيفات را بگيريم ايستگاه
شدند و براي هاي زيادي از استان اعزام ميهيأتهاي گذشته امسال و سال: هاي تجاري عنوان كردهيأترسوليان با اشاره به سفر 

هاي بعد از اعزام كه پيگيرياي با دبيري اتاق بازرگاني تشكيل شد كه از نتيجه آن رضايت نداريم چون تا زمانيكميتهها هيأتاعزام 
 .اين سفرها حاصلي نخواهد داشت ،ها انجام نشودهيأت

يگيري بخش خصوصي ها بايد بر اساس پهيأتمديركل دفتر اقتصاد استانداري خراسان رضوي با بيان اينكه توافقات بعد از اعزام 
رسوليان خاطر . هايي شكل گرفت تا به توافقات مرزي براي مبادله كاال دست پيدا كنيمدر سفر به افغانستان كميته: باشد، تصريح كرد

چنين در سفر به سوريه، استاندار محوريت را حضور بخش خصوصي دانست و با توجه به اينكه شرايط خوبي براي صدور هم: نشان كرد
با : وي يادآور شد. ت فني و مهندسي، در اين كشور وجود دارد، نياز است تا اقدامات الزم در اين زمينه به سرعت انجام شودخدما

و فرصت بازسازي اين كشور توسط معاون اول رئيس جمهور خط اعتباري براي بازسازي صنايع كشور سوريه توجه به در نظر گرفتن 
 . ن رضوي نيز بايد از اين ظرفيت ايجاد شده حداكثر استفاده را ببردتوسط مهندسان ايران، استان خراسا

روسيه كشوري است كه صادرت از كشورهاي اروپايي داشته و : رسوليان با اشاره به سفر روسيه با هدف مبادالت تجاري نيز بيان كرد
با توجه به  .با استان قازان صورت گرفت نيز در روسيهتوافقاتي . ما براي صادرات كاال به اين كشور بايد استانداردهايي را رعايت كنيم

هايي از مركز تجاري فود سيتي توسط تجار ميليارد دالري مبادالت تجاري اين استان و همچنين با توجه به خريد غرفه 13حجم 
 . ت گيردصوردقيق برنامه ريزي  هااستفاده از اين فرصتبهره برداري از نتايج توافقات و استان، بايستي براي 

هاي تواند فعاليتمنابع مالي، بخش خصوصي مي تأميندر صورت حمايت دولت در بحث : رييس كميسيون تجارت در ادامه گفت
در بحث روسيه نيز همايشي در نظر گرفته شده است كه با همكاري اتاق بازرگاني توسط . اقتصادي خوبي در سوريه داشته باشد

 :باشدموارد زير مي ها شاملصادركنندگان برگزار خواهد شد كه محورها و جزييات آنهاي اقتصادي و اتحاديه تشكل
 تركيب دعوت شدگان  .1
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 آيند و نقش هر سازمان چگونگي ميزباني از مهماناني كه از خارج از كشور مي .2 

 محورهاي همايش .3

الزامات كيفي و استانداردهاي ز ي بسته كامل اطالعاتي الزامات تجارت با روسيه طي اين همايش اعم اتهيه و ارائه .4
 ...اي، حمل ونقل، امور گمركي و المللي، مبادالت ارزي و بانكي، مباحث بيمه بين

 زمان همايش  .5

اينكه يكي  حميد طيبي با بيان. فروش را عامل اصلي مشكالت توليد دانست ،نمايندگان اتاق بازرگاني نيز در ادامه جلسه هيأتعضو 
و همچنين وضع قوانين دست و  به خاطر روان نبودن قوانين: بهره وري پايين است، اظهار كرد ني كاالي ايراني،از مسائل موثر در گرا

 .بهره وري پايين تري نسبت به ساير كشورها داريم پاگير،
زماني قيمت ارز ام كه در كمتر سال فعاليت صادراتي خود به اين نتيجه رسيده 35سال فعاليت اقتصادي و  50در طي: وي عنوان كرد

 .باشددر كشور واقعي بوده است كه اين موضوع به ضرر توليدكننده و صادركننده مي
برابر قيمت  سهتا دو چون قيمت محصول وي  ،در حال حاضر هيچ كشاورزي قادر نيست در ايران توليد داشته باشد: طيبي ادامه داد

 .شودمي تأمينان در نتيجه بازار ما توسط هند و پاكست ،جهاني در مي آيد
 40به عنوان مثال اگر تعرفه را از برنج هندي حذف كنيم اين كاال را : اتاق مشهد يادآور شدهاي  مسئول نظارت راهبردي كميسيون

آيد كه آيا هند و پاكستان وضعيت اقتصادي بهتري در حال اين سوال پيش مي .توان خريداري كرددرصد زير قيمت برنج ايراني مي
 با ما دارند؟مقايسه 

كند با افزايش نرخ ارز توليدكننده ايراني تصور مي. در جواب بايد گفت خير مشكل در واقعي نبودن نرخ ارز در ايران است: وي افزود
 .درصد افزايش قيمت خواهد داشت 30كاالي داخلي  ،شود در صورتي كه اگر قيمت دالر دو برابر شودكاالي وي بسيار گران تمام مي

-و كاهش قاچاق كاال گام برداشته WTOها در راستاي ورود به از طرفي با حذف تعرفه. يابددرصد افزايش مي 100الي وارداتي اما كا

 .ايم
نمايندگان اتاق بازرگاني ضمن بيان اينكه وي به عنوان تنها نماينده شرق كشور در كميسيون صادرات  هيأتمحمود سيادت، عضو 

طلبد كه نمايندگان بيشتري از شرق كشور در اين كميسيون جايگاه استان در صادرات كشور، مي: كرد تأكيداتاق ايران حضور دارد، 
  .حضور داشته باشند

صادرات استان به افغانستان اختصاص % 57افغانستان خراسان رضوي با بيان اينكه بيش از  -اجرايي اتاق مشترك ايران هيأترئيس 
اما تمركز استان بر  ،گر اين است كه بازار افغانستان داراي ظرفيت خوبي براي كاالهاي ايراني استمار بياناين آ: عنوان كرد ،پيدا كرده

با توجه به كاهش بازدهي بازارهاي هدف سابق استان مانند تركمنستان و : وي گفت. هايي نيز به همراه داردروي يك بازار آسيب
 .در جهت توسعه بازارهاي جديد گام برداريم تاجيكستان بايستي ضمن انجام كار مطالعه شده

بين كشورهاي آسيا  1393ايران در سال : با توجه به سهم رو به افزايش تجارت الكترونيك در جهان بيان كرد مشاور اتاق، شوشتريان
است كه معادل يك سوم ميليارد دالر ثبت شده  10ميزان تجارت الكترونيك در ايران حدود . ام را داشته است 10و اقيانوسيه رديف 

ميليارد  136يك كشور پيشرو مثل آمريكا با حجم تجارت الكترونيك آمار تجارت الكترونيك آسيا و اقيانوسيه است و در مقايسه با 
 .شوددر حدود يك سيزدهم مي ،دالر
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-ها و تحريمشود به زيرساختمي آرام كه در تبديل بازرگاني سنتي به تجارت الكترونيك مشاهده در حال حاضر اين سرعت: وي گفت 

هاي اعتباري، سرعت گذار، ضريب نفوذ اينترنت و پهناي باند، امنيت، كارتتأثيرشاخص چهار ها در بحث زيرساخت. گرددها برمي
 .عمل در مرسوالت پستي معرفي شده است

ز كشورها حاضر به خريد بوده است كه بسياري ااهميت تجارت الكترونيك تا جايي : ها عنوان كردشوشتريان در بحث رونق استارتاپ
 .انداند، چرا كه آن را راهي آسان براي ورود به بازار ايران دانستههاي فعال ايراني بودهسهام سايت

: عنوان كرد... هاي شغلي جديد و ها، كاهش ترافيك، ايجاد فرصتوي با توجه به مزاياي تجارت الكترونيك از قبيل كاهش هزينه
موجود با حمايت دولت و فرهنگ سازي در بخش  وزه ضرورت دارد كه تجارت الكترونيك در حوزه صادرات مطرح گردد و مشكالتامر

 . خصوصي از ميان برداشته شود
هاي بايستي شرايط و زيرساخت: رياست كميسيون تجارت با توجه به ضرورت انتقال پايانه صادراتي ريلي به خارج از شهر عنوان كرد

. ها براي صادركنندگان مزيت و انگيزه ايجاد كنداي فراهم شود كه بارگيري در ساير ايستگاهصادراتي براي صادركنندگان به گونه
 .ها صورت پذيرد تا شرايط رقابتي ايجاد و كيفيت ارائه خدمات بهبود يابدآهن بايستي در كليه ايستگاههمچنين ارايه امتياز توسط راه

هاي خلق الساعه در اين ب رئيس اتحاديه صادركنندگان و عضو كميسيون تجارت با بيان اينكه روند صدور بخشنامهمهدي اميني ناي
بهمن ماه براي ثبت اظهار نامه كاالهاي صادراتي نياز  15مطابق بخشنامه جديد گمرك، از تاريخ : دولت نيز همچنان ادامه دارد، گفت

اينكه اكثر كاالهاي استاني كاالهاي كشاورزي است و امكان صدور فاكتور وجود ندارد، اين به ثبت فاكتور فروش هست، با توجه به 
 . تصميم صادرات استان را دچار چالش خواهد كرد

رسد اين به نظر مي :ام، اعالم كردرياست جلسه كميسيون ضمن اعالم اينكه در چند روز گذشته در اين خصوص پيگيري هايي داشته
 .روند صادرات ايجاد نخواهد كرد و به احتمال زياد منظور ارائه فاكتور فروش به طرف خارجي است بخشنامه خللي در

درصدي براي بارگيري سيمان  20آرميون نژاد رئيس اداره بازرگاني خارجي راه آهن ضمن اعالم اينكه راه آهن استان اعمال تخفيف 
هايي در راه آهن خراسان برنامه: راتي نيز تعميم داده است، تصريح كردكلينكر در ايستگاه شهيد مطهري را به ساير كاالهاي صاد

هاي مشهد با اي فراهم آورد كه بارگيري در خارج از ايستگاهئه امتيازات ويژه به بازرگانان، شرايط را به گونهادستور كار دارد تا با ار
 . ميل صادركنندگان صورت پذيرد

اي باشد كرد شرايط انتقال گمرك بايد به گونه تأكيدامور گمركي و عضو كميسيون تجارت نيز قندچي دبير اتحاديه حق العملكاران 
ها و امور مربوط به صادرات همچون ايستگاه مشهد به صورت صادرات زير يك سقف مهيا باشد و نمايندگان كه تمامي زيرساخت

 .هاي متولي صادرات حضور داشته باشنددستگاه
بهاراني عضو  ،هاي اظهار شده گمركي با ارزش واقعي كاالهاي صادراتياعضاي كميسيون در خصوص تفاوت ارزشبا توجه به مشكل 

ثبت قيمت فروش واقعي و دفاتر بر اساس هزينه تمام شده كاالي صادراتي  و مشاور مالياتي، راهنمايي در خصوص ثبتكميسيون 
 .شفافيت در تفاوت موجود ارائه نمود جهتبه دارايي و ارائه مدارك ومستندات خود در دفاتر 
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 صورتجلسه كميسيون تجارت

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   
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  :مصوبات جلسه 
ها و و برگزاري همايش به همت اتاق و تشكل ايجاد يك كميته ذيل كميسيون براي برگزاري همايش روسيه .1

 دبيري آقاي مهرآور

 هاي اموزشايجاد يك كميته براي تجارت الكترونيك ذيل كميسيون تجارت و تصميم بر آن شد تا در كالس .2

بازرگانان جوان و كارافرينان جوان از حضور اقاي شوشتري استفاده شود و اين حيطه به تدريج گسترش پيدا 

 .كند

به عنوان مصوبه كميسيون مقرر گرديد از كارگروه توسعه صادرات درخواست گردد تا شرايط ارائه امتيازات  .3

پذيرد و شرايط رقابتي براي ارائه خدمات ريلي خارج از استان يكسان صورت هاي  دولتي براي تمامي ايستگاه

 .ريلي صادراتي ايجاد شودهاي  مناسب به بخش صادرات استان در پايانه

مقرر گرديد شرايط اظهار كاالي صادراتي در گمرك و مشكالت متعاقب آن با دارايي بررسي و در جلسه بعد  .4

 .گزارش گردد
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