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 دستور کار جلسه:      
 نشست مشترک با وزیر محترم صنعت، معدن، تجارت 

 اهم موارد مطرح شده:

 صنعت، معدن و تجارت پرداختند.های خویش با وزیر فعاالن اقتصادی استان خراسان رضوی به بیان دغدغهمشترک کمیسیون، ی طی جلسه

 امیدواری ابراز و دانست استان اقتصادی فعاالن برای مغتنمی فرصت را مشهد در شریعتمداری حضور ایران بازرگانی اتاق رئیس شافعی، غالمحسین

 .باشد کشور اقتصاد نفع به که آید حاصل مثبتی نتایج ها،گراییهم و هاصحبتیهم این دل از که کرد

های اتاق به عنوان ساختارهای مشورتی و همراه، در کمیسیون عنوان کرد: علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی راضیه

 و نهادهای دولتی قرار دارند. های اقتصادی و اجرایی خراسان رضوی در کنار سازمان صنعت، معدن و تجارت استانبرنامه

تجارت ضمن عرض خیر مقدم به وزیر صنعت، معدن، تجارت و معاونین ایشان، رئیس اتاق ایران و سایر مدیران  کمیسیون محمدحسین روشنک، رئیس

کنند و هماهنگی خوبی فعالیت داشته و با دقت کار را دنبال میحوزه تخصصی خود های اتاق بازرگانی در همه امور ، اظهار کرد: کمیسیونو مسئولین

و تالش داریم تا در شرایط فعلی با تعامل از هرگونه بحران عبور نماییم. وی سپس از فعالین اقتصادی حاضر در جلسه  داردها وجود  بین این کمیسیون

 خواست تا موارد خود را اعالم نمایند.

  عمده نکات بیان شده از سوی فعاالن اقتصادی استان در این جلسه به شرح ذیل است:

های مختلف به کلیه مشکالت از راهتوانند مسایل کشور را حل کنند. ود دارد، بخش خصوصی و دولتی با هم میبا توجه به مشکالتی که در استان وج

تصمیمات اجرایی و دولت در حوزه مشکالت ارزی، نظام بانکی و... چه برنامه  سمع مسئولین رسیده است، درخواست داریم در این جلسه مطلع شویم

 دارد.

قانون معادن شدیم. همچنین شورای معدن نیز در استان تشکیل شده است.  24موفق به تشکیل هیات حل اختالف ماده  96ماهه پایانی سال  3در 

 ترین خواسته ما در حوزه معادن اجرای قانون و شکل گیری پنجره واحد است. این کار سخت و بزرگی است.مهم

وزیر صنعت صادر شده بود هنوز عملیاتی نشده و درخواست عملیاتی شدن این  صدور پروانه تولید بدون کارخانه که در گذشته دستور آن از سوی

امکان تهیه ارز نداریم و این امر موجب  ،کنیمما با ریال معامله می با توجه به اینکه های کنونیدر حال حاضر با وضعیت بخشنامه .موضوع را داریم

. هر یک درصد قاچاق باعث ه ساز استالکم شده اما هنوز برای اکثر صنایع ما مس مقداری قمساله قاچا شود.توسعه قاچاق و خروج زعفران از کشور می

افزایش میل به کارآفرینی از طریق  خردمندانه بازار است.ملی گرایانه و . همچنین صنعت نیازمند کنترل فرصت شغلی را از دست بدهیم 8000شده تا 

بایستی از  های غیرتولیدی یکی دیگر از اقداماتی است که باید در مورد آن تصمیم گیری شود. های تولیدی نسبت به فعالیتافزایش سود فعالیت

ها و جوایز صادراتی از دیگر برندهای داخلی در مقابل برندهای قوی خارجی حمایت بیشتری بکنیم. حمایت از صادرات کشور با در نظر گرفتن مشوق

ی تولیدکنندگان به صندوق توسعه ملی اقدام مناسبی بود اما باید پرداخت این بدهی تقسیط شود تمدید فرصت پرداخت بده خواستی است.موارد در

ریزی برای تولید و صادرات کاالی با ارزش افزوده و جلوگیری از صادرات محصوالت خام و برنامه ان بازپرداخت آن را داشته باشند.تا تولیدکنندگان امک

صادرات کشور برای گسترش نیازمند تسهیالت  . بازنگری مجدد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه از ضروریات است.فرآوری نشده از اقدامات ضروری است

ارتباط سیستم ثبتارش با سیستم گمرک معموال ترخیص مواد اولیه از بین برود.  تبعیض بین تولید کنندگان در تعرفه های و جوایز شایسته است.

 همیشه دچار مشکل است.

. خواهش ما این است که شرایطی ایجاد شود تا صادرکننده بتواند افغانستان است از کشورهای آسیای میانه به مراتب سخت تر از کشورهای بازگشت ارز

ته ای آماده شود که ا کمک بخش خصوصی بسهمچنین الزم است ب .خت کنداز طریق مبادی رسمی وارد کشور کند و بتواند به بانک پردا ارز خود را

با توجه به مساله مالیات بر ارزش افزوده مساله بسیار مهمی است  بازار ارز نوساناتی رخ داد، این بسته بتواند مانع اقدامات خلق الساعه گردد. اگر در

ل ماند و با در نظر گرفتن وصوکشد و حدود سه ماه هم کاالی ساخته شده در انبارهای محصول میحداقل شش ماه طول می پروسه تولیداینکه 

  دهد.های تولید را افزایش میدرصد هزینه 1.8 مطالبات، مجموعا اگر یک سال را در نظر بگیریم، حدود 

 

 



 

2 

 

 

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

 

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

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

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

 

 :اتصفح تعداد 5

 صورتجلسه کمیسیون تجارت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1397/ماهاردیبهشت/15

 شماره جلســه: 20
 

 رئیس جلسه: روشنکجناب آقای  دبیر جلسه: خانم بهرام زادهسرکار  ساعت شروع: 12:00 ساعت خاتمه: 14:00

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قراردادهای کنیم و می عضو در سندیکای صنعت برق نمایندگی 500ما از ای در شرایط امن فعالیت اقتصادی قرار گیرند. های بیمهصنعتگران با پوشش

 ود.شود برای قراردادهای فاقد تعدیل یک بخشنامه پوششی همچون گذشته صادر شما اغلب فاقد تعدیل ارز و فلز است. درخواست می

 به کشورهای مختلف و با شرایط مختلف نبایستی با یک قوانین یکسان صورت پذیرد.  صادرات

 شود. گردد سیستم تجارت کشور از پراکندگی خارجدرخواست می

اکثرا لیون دالر صادرات می 200میلیارد دالر واردات از برزیل داشته و  2.7حدود ایران کند. نبود تعرفه ترجیحی به صادرکننده آسیب جدی وارد می

 وجود ندارد.با این کشور وزرا هیچ تعرفه ترجیحی  متعدد با رغم جلساتداریم و علیپتروشیمی به این کشور 

ت به کشور وارد می شود. وزارت یده نمی شود ولی در بازار این کاالها موجود است که این کاالها از اماراداز اروپا  اپال نه وارداتهیچگودر سایت گمرک 

 طبقه بندی کند.بر اساس حجم تولید داخل کاالها را برای واردات تعرفه صنایع باید 

 گردد.برنمیمالیات ارزش افزوده حوزه صادرات به موقع به صادرکنندگان 

  وزارت صنایع به صادرکننده سوبسید دهد که بخشی از آن به کارگر تعلق گیرد تا انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشد.

 د. شومشکالت ارزی و اشتغال کشور بدون عزم ملی دنبال میرفع زیاد شده و  ی متولیهاطی چند سال گذشته مشکالت ما با دستگاه

 ید تامین شود تا جهش صادراتی عملیاتی شود. نیاز ارزی کشور با

  فتد.ااتفاقات خوبی میهای اخیر ارزی خارج کرد، از شمولیت تصویبنامهرا اگر بتوان ها  SMEو در کوتاه مدت محصوالت کشاورزی 

 اظهارنامه صادراتی صادرکنندگان برای واردات کاالهای مجاز مورد نیاز باشد و تعهدات را پوشش دهد.

 شود.می صنایع تبدیلیهای گیر بخشبندی با مشکالت جدی رو به رو هستیم که این دامنلوازم بسته برای

 . کندباید به برند توجه بیشتری سازمان توسعه تجارت 

 به استان تفویض شود. در قالب یک کارگروه  شود برخی اختیاراتهمچنین درخواست می

 است و باید مالیات ارزش افزوده نیز از مصرف کننده نهایی اخذ شود.  اخذ مالیات از مالیات گریزان امری الزامی

 در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسالمی عرایض خود را به شرح زیر بیان نمودند.

شاورزی به صورت و بخش ک و فوالدیاظهار کرد: صنایع معدنی  این نشست سعید باستانی، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی، در

پیشران اقتصادی  100عریف را نداریم. پیش بینی ت و برند جهانی ناشی از آن را کوچک در حال کار هستند و ما پیشران اقتصادی به آن مفهوم اعم کلمه

ز آنها کمک شود. احمایت ویژه و  و  در این راستا به تجهیز واحدهای تحقیق و توسعه واقعی در نظر گرفته شود شده است تا ظرفیت تجمیعی کشور

ور کار کمیسیون مورد پیشران اقتصادی احصا شده که در همان طرح مذکور اعالم خواهد شد. طرح تجمیعی و حمایت ویژه در دست 50در حال حاضر 

 ایع و معادن مجلس است که انتظار داریم فعاالن اقتصادی در این زمینه به ما کمک کنند.نص

ما شهرنشین  درصد جمعیت 75مشخص شد  1395ی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد: در سرشماری سال رضا شیران خراسان

ه باشیم. البته این امر یک های زیادی را باید در توسعه نامتوازن داشتدهد ما هزینهدرصد است. این مساله نشان می 89در مشهد آمار اند و این شده

 جامعه شهری مصرف گراست و باید از بازار آن استفاده کرد. فرصت است چون

. باید از این فرصت توان بهره برداری داشت ولی هنوز این شرایط در مشهد وجود نداردهزار میلیارد تومان در مشهد در حوزه اقامت می 12حدود 

 بهره برد. توان از این ظرفیتر سال درآمد دارد که میهزار دالر د 70تا  20درصد جمعیت ما بین  52 شهرنشینی در کشور استفاده کرد.

 تراز ارزی کشور مثبت بوده است

الن اقتصادی بوده، اظهار کرد: مساله مهم و اساسی که در این چند روز موجب نگرانی فعا، وزیر صنعت، معدن، تجارت محمد شریعتمداریدر ادامه 

یلیارد دالر از محل م 52دولت، نظام ارزی کشور دارای مشکالت واقعی نبود، در واقع کشور  مساله ارز است. باید توجه داشت پیش از تصمیم ارزی

 ارد دالر بوده و نهایتامیلی 54میلیارد دالر از صادرات غیرنفتی درآمد ارزی داشته است. از دیگر سو کل واردات کشور نیز  47فروش نفت و بیش از 

 ت.دهد تراز ارزی کشور مثبت بوده اسدالر بوده است، این اعداد و ارقام نشان میمیلیارد  15مجموعه نیاز خدماتی کشور نیز 
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و برخی وی ادامه داد: اما در بازار ارز اتفاقات دیگری رخ داد که این اتفاقات اقتصادی نبود، در واقع در بازار عدم اطمینانی شکل گرفته بود 

سرمایه خود را از کشور خارج کنند، ممکن بود این خروج سرمایه به انبار پولی تبدیل شود که حتی ارز را به نرخ آینده کردند باید فکر می

تواند در دنیا بدون اینکه ندارد. کسی نمی را ها وجود ندارد و کسی اجازه فروش آنعرضه کند. در هیچ جای دنیا فروش ارز در کنار خیابان

 شد.کند، ارز بفروشد. در واقع همه این مقررات در کشور وجود داشت ولی به درستی اجرا نمی ءصامنشا خارجی ارز را اح

 هنر طرح دولت برای کنترل بازار ارز این است که صادرات در یک کاسه معین قرار گیرد

ات از قبل این وضعیت سودی به کرد: در این مدت ارز به صورت شناور و غیرقابل کنترل شده و چند روزی هم صادر عنوانشریعتمداری  

تومان رسید ولی از این ماه به بعد قیمت ارز افزایش یافت. براساس محاسبات  4200قیمت ارز به همان  96دست آورد. در بهمن سال 

مین می تومان تا 4200تومان محاسبه می شد. با این شرایط دولت نیز ارز را با همان قیمت  4200مختلف، قیمت ارز حول و حوش همین 

  ها وجود دارد.های بانکی و خود بانکهای مجاز، صرافیطریق تامین ارز از صرافی 3کند و امکان تامین ارز برای واردات به کشور نیز از 

تومان بوده است. حال نیز صادرکنندگان باید بر مبنای همان نرخ ثابت صادرات  4200وی گفت: ارز صادراتی نیز تا بهمن سال گذشته 

ه باشند و نباید ضدیت زیادی با دولت در این زمینه به وجود آید. در واقع هنر طرح دولت برای کنترل بازار ارز این است که صادرات داشت

 در یک کاسه معین قرار گرفته و برای نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرد. نباید کاسه جمع شدن منابع ارزی از صادرات غیرنفتی و نفتی

. در این میان که این قیمت ثابت برای ارز مشخص شده ممکن است مسایل مستحدثه فراوانی در این میان به وجود آید. برای شکسته شود

  نفره راه اندازی شده که مورد به مورد در خصوص مشکالت صادرکنندگان تصمیم گیری خواهد داشت. 4این مسایل نیز کمیته ای 

 صادقانه به مردم منتقل شود چون در این صورت اثرگذار خواهد بوداراده استفاده از کاالی داخلی باید 

 اختیار در امروز که چیزی همین از باید باشد ایرانی کاالی از حمایت سال امسال است قرار اگر: کرد تاکید تجارت و معدن صنعت، وزیر 

 گام مسیر این در اختیاری صورت به خصوصی بخش و اجباری صورت به باید دولت. ببریم پیش را مملکت همین با و کنیم حمایت داریم،

 به دروغ نباید. باشیم داشته جدی اهتمام امر این به و کرده مصرف را داخلی موجود کاالهای کیفیت همین با حاضر حال در باید. بردارد

. کنیم استفاده داخلی کاالی از که آید وجود به اراده این باید ولی شود استفاده خارجی کاالی از هم جایی در است ممکن بگوییم؛ مردم

  . است اثرگذار امری چراکه شود منتقل مردم به صادقانه باید اراده این

 مفید تولید برای کاالها این یعنی. است ایسرمایه و ایواسطه کاالی کشور وارداتی کاالهای از درصد 82 حاضر حال در: افزود شریعتمداری 

 .شودمی شامل را ناچیزی خیلی میزان نیز اقالم سایر. است... و  برنج مانند نهایی مصرفی اقالم نیز دیگر درصد 18. است

 ما تجاری نظام به چه هر باید: کرد خاطرنشان باشد، سوراخ واردات کیسه این نباید ولی است درستی امر واردات مدیریت اینکه بیان با وی 

 در نیز حل راه. شد قایل استثنا آزاد مناطق و خاص موضوعات برای توانمی بعد مرحله در. شود وارد خود صحیح مسیر از شود،می وارد

  .کرد حمایت داخلی تولید از توانمی اینگونه. است جغرافیایی و گمرکی مرزهای بستن اول مرحله

 5000 بودجه در امسال: کرد عنوان کشور صنایع نوسازی برای 97 سال بودجه در شده گرفته نظر در تسهیالت خصوص در شریعتمداری

عالوه بر این،  .کنیم پرداخت ایران صنعت نوسازی برای را بانکی تسهیالت سود نرخ التفاوت به ما تا شده بینی پیش منابع تومان میلیارد

هزار میلیارد تومان مطالباتی که دارند را 7میلیارد تومان منابع از  900مجلس موافقت کرده سازمان های توسعه ای کشور برای اولین بار 

ار توسعه مختلف کشور ک امسال در قالب ضمانت نامه از بانک بگیرند و آن ضمانت نامه برای گرفتن منابع استفاده شود تا بتوانیم در نقاط 

 ای با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم و این گامی در راستای ایجاد اشتغال است.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی عملی امسال در قانون بودجه پیش بینی شده که به حل مشکالت بخش صنعت و معدن کمک می کند و به 

 یار بیشتر از امکاناتی است که دو سال قبل در اختیار دولت بود.این موضوع امید دارم چون امکاناتی که امسال در اختیارمان است بس
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 :اتصفح تعداد 5

 صورتجلسه کمیسیون تجارت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   
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 شماره جلســه: 20
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 حاضرین در جلسه:
نجفی، سرقینی، صالح نیا، نصراللهی، شریعتمداری، شافعی، شیران خراسانی، باستانی، خسروتاج، علیرضایی، محرابی، خلفی،   ها:آقایان و خانم

میری، غفوری مقدم، ضیایی مهر، روشنک، حسینی، حمیدی، سیادت، پورفتح اله، هوشنگ نژاد، امامیان، وحدتی فرد، رسولیان، 

رضوی، اسماعیل پور، دوپیکر، ایمانی، واعظی، معین تقوی، سقاءامینی، احمد مرادی، مهدی زاده مقدم، سلطانی، نمازی، 

مقدم، وجدانی، مهدوی، قندچی، هاشمی، محمدیان، جاللی، ر، شادمان، شریعتیامیرفخریان، مافی، حسن زاده، تیموری، علی پو

 منصوری، بوستانی، سعدانی، سنویی محصل، جالل رضوی، ظریفیان، صادقی، کرباسی ی،ناصر ساکن، بنانژاد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلوگیری از ورود کاالهای غیراستاندارد ایرانی به بازارهای جهانی 

جهانگیری گفت: درادامه، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح بخشنامه ارزی ابالغ شده از سوی 

براساس این بخشنامه شرکت های دولتی و خصولتی و مدیریت دولتی جز واریز ارز خود در سامانه نیما و اینکه انحصارا نیازهای خودشان 

رد درصد بقیه ضمن اینکه این گزینه برای آنها وجود دا20درصد باید براین مبنا عمل کنند و  80را بیاورند، انتخاب دیگری ندارند یعنی 

 می توانند در برابر صادرات، واردات هم انجام دهند.

و بدهی ارزی دارند، اگر اند وی در خصوص بدهی های ارزی نیز اظهار کرد: کسانی که در گذشته برای آن ها کاال آمده و نسیه خرید کرده

توان از این اخت کنند اما اگر ثبت نشده نمیتومانی پرد 4200هایشان را براساس دالر توانند بدهیاین موضوع ثبت شده باشد امروز می

 روش استفاده کرد و باید ابتدا ثبت آماری کنیم که چه حجمی بدهی دارد و مدارک را ارائه دهند تا راه حلی برای آنها درنظر گرفته شود.

طوالنی است و طرف مقابل در  وی رفتن به سوی کاهش تعرفه ترجیحی را کاری نادرست دانست و افزود: مذاکرات تعرفه ترجیحی بسیار

این قراردادها امتیاز می خواهد و در شرایطی که همه ادعای حمایت از کاالی ایرانی داریم رفتن به سمت کاهش تعرفه در مذاکرات کاری 

 نادرست است.

نچه امروز به پوشاک ما فشار از قرارداد تعرفه ترجیحی نیست؛ آ متأثررئیس کل سازمان توسعه تجارت یادآور شد: به هیچ وجه پوشاک ما 

میلیون دالر پوشاک وارد ایران می شود اما آمار سازمان  60می آورد حجم باالی پوشاک خارجی است. طبق آمار واردات رسمی ساالنه 

با قاچاق  رسد و پیش بینی ستاد مبارزهرسانند و در مجموع به یک میلیارد دالر میجهانی می گوید منابع مختلفی به ایران پوشاک می

 بیش از این هاست.

 مصوبات جلسه:
 صنعت، معدن، تجارت  در حوزه  در خراسان رضوی کیته مشورتیتشکیل  .1

برای بازگرداندن ارز حاصل از جهت ارائه راه حل از فعاالن اقتصادی  معدن و تجارتوزیر صنعت، با توجه به درخواست  .2

 گردد.مقرر شد پیشنهادات از طریق بخش خصوصی اعالم صادرات 
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