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 24/1/1401 تاریخ تهیه گزارش + مقررات رویه اجرایی شناسه

 صادرکنندگان در گمرک شامل ارزش گذاری کاالهای صادراتیمسائل و مشکالت  موضوع عنوان

  دفتر امور اقتصادی استانداری مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 
بیشتر از مبلغ واقعی بوده است اما اکنون به دلیل  "در سالهای گذشته ارزش گذاری کاالهای صادراتی معموال

مسائل مربوط به تعهد ارزی و امور مالیاتی این ارزش گذاری باید با مبلغ واقعی تطابق داشته باشد . در مواردی 
با مشکل روبرو کرده است . قیمت گذاری کاالهای  قیمت گذاری کمتر از قیمت واقعی نیز صادرکنندگان را

امور گمرکی راهکاری برای  14، 15، 16صادراتی در کشورهای دیگر مرسوم نمی باشد اگرچه مطابق مواد 
تعیین قیمت کاالی صادراتی مشخص شده اما اصل موضوع قیمت گذاری مورد سؤال می باشد . همچنین عدم 

ث شده گمرک از عملیات مربوط به صادرکنندگان تعهد دریافت مابه التفاوت باع 1401ابالغ قانون بودجه سال 
اخذ می نماید که این امر با توجه به اینکه عملیات صادرات و واردات به روز و به هنگام می باشد بالطبع تابع 

یر منطقی است . قوانین روز نیز هست و دریافت هرگونه مابه التفاوت از صادرکنندگان تا قبل از ابالغ قوانین غ
از طرفی مسیرهای ارزیابی کاال وسیله گمرک تعیین گردیده و با تشخیص سلیقه ای کارشناسان گمرک ماهیت 

کاالی صادراتی زیر سوال بوده و باید کاال برای تعیین ماهیت به آزمایشگاه برود و بعلت نداشتن آزمایشگاه 
ی و یا تهران بزرگ فرستاده که نتیجه آزمایش بسیار تخصصی در گمرک استان نمونه آزمایش به  استان  مرکز

زمان بر بوده و صادرکننده و واردکننده مجبور است برای صادرات کاالی خود یا تعهد بدهد و یا منتظر بماند در 
هر دو صورت ذینفع منصرف یا متضرر میگردد . البته در رابطه با ارزش گذاری تشکلهای خصوصی می توانند 

شند ، تشکلهای خصوصی می توانند در شورای تعیین نرخ در سازمان صمت نامه نگاری کنند تا تأثیرگذار با
 قیمت واقعی کاال به گمرک و امور مالیاتی اعالم گردد .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

باعددث شددده گمددرک از عملیددات مربددوط بدده صددادرکنندگان تعهددد   1401عدددم ابددالغ قددانون بودجدده سددال  
التفاوت اخذ می نمایدد کده ایدن امدر بدا توجده بده اینکده عملیدات صدادرات و واردات بده روز و            دریافت مابه 

به هنگام می باشدد بدالطبع تدابع قدوانین روز نیدز هسدت و دریافدت هرگونده مابده التفداوت از صدادرکنندگان            
 عدم وجود قیمت واقعی کاال در گمرک تا قبل از ابالغ قوانین غیر منطقی است .

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  (کارشناسی)

21/1/1401 

کارگروه در  صددادرکنندگان در گمرک شددامل ارزش گذاری کاالهای صددادراتی مسددائل و مشددکالت  موضددوع
در محل اتاق بازرگانی همدان و  21/1/1401یکشنبه   کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز      

نفر  6معاونین دستگاههای اجرایی ذیربط و  ،   دولت و بخش خصوصی   خانه شورای گفتگوی اعضا دبیر با حضور  
مقرر مسدوول محترم دبیرخانه کمیسدیونها برگزار گردید و    از مدیران کمیسدیونهای تخصدصدی اتاق بازرگانی و    

 سه شورا مطرح شود . در جلگردید 
 مدیر عامل محترم شرکت دستان گستر: –جناب آقای شاهرخ 
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ه در لحظه آخر در گمرکی ، گمرک همدان مسیرهای ارزیابی کاال را تعیین میکند و متأسفاندر خصوص سامانه 

و گمرک در  یک تشخیص سلیقه ای می گوید که این کاال ماهیت مشخص ندارد و باید به آزمایشگاه برود

دراتی هر دو ی و صاتشخیص خود خواسته وارد تعهدنامه ها و دستورالعمل ها میشود و درخصوص کاالهای واردات

 تعهد میگیرند . 

 حترم شرکت شاهین دشت:م مدیر عامل -جناب آقای ماکان علی پناه

در خصوص گمرک یک موضوعی که از قدیم بوده تعیین ارزشها چه صادراتی و چه وارداتی است در دوسال 

گذشته که مالیات تمرکز بر گردش مالی میکند . ارزش واقعی کاال در گمرک مشخص نمیباشد . در بحث واردات 

تفاوت را از اصل سرمایه بدهد . در سال نیز قیمت واقعی برای کاالها در نظر گرفته نمیشود . صادرکننده باید مابه ال

 هیچ صادراتی در استان نشده است . در استان کارت یکبار مصرف یا بال محل وجود ندارد .  1400

 معاونت محترم گمرک همدان: –جناب آقای قادری 

مسیرهای گمرک تابع قوانین و مقررات است . در صادرات مسیرهای گمرک که به رنگ سبز هستند به 

بخاطر کارشناسی شدن به گمرک می آید و رنگ قرمز حتما باید به گمرک بیاید  "ک نمی آید و رنگ زرد صرفاگمر

. زیرا مسیر قرمز ماهیتی میباشد . در خصوص صادرات این مسیرها به صورت قوانین و بخشنامه است و طبق آن 

اید اجرا شود . در نیمه دوم سال معموال تعرفه از صادرکننده و واردکننده تعهد گرفته میشود و قابلیت اجرا دارد و ب

 ها افزایش می یابد و به همین دلیل باید تعهد انجام شود .

 ریاست محترم کمیسیون مالیاتی ، تأمین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان : –جناب آقای  فالح 

اعمال نمود . باید طبق مقررات روز  در بحث تعهد انجام عملیات به روز است و نباید بر اساس تغییر تعرفه و ارز 

اعمال شود کاری به افزایش نرخ در آینده نداشته باشیم.اگر قیمت ها به گمرک اعالم شود فاکتورها واقعی 

 میشود .

 ریاست محترم کمیسیون تجارت : –جناب آقای خسرو طالبی 

در رابطه با ارزش گذاری و تشکلهای بخش خصوصی می توانند تأثیرگذار باشند . تشکلهای خصوصی میتوانند 

در شورای تعیین نرخ در سازمان صمت نامه نگاری کند و قیمت واقعی را اعالم کند که به گمرک و امور 

 مالیاتی اعالم نماید . 

 معاونت محترم گمرک همدان: –جناب آقای قادری 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 گزارش کارشناسیفرم  
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  3

 

م شود . بروز خصوصی باید قوی شود . باید قیمت داده شود تا کارشناسی بر روی قیمت ها انجا تشکل

متعدد . ما مشکلی با  رسانی ارزشهای وارداتی و صادراتی کاالها انجام شود و حذف قوانین زائد و بخشنامه های

 صادرات و واردات نداریم مشکل تعهدات ارزی است . 

 ده محترم شرکت فوالدویان:نماین –جناب آقای پناهی 

ورود و خروج گردش  فرار مالیاتی نباید وجود داشته باشد تا اقتصاد یک کشور پیشرفت کند . واقعی بودن

 مالی برای امور مالیاتی الزم االجراست .

ای به استانداری  با ختم صلوات به پایان رسید و مقرر شد تمامی مطالب مذکور طی نامه 12لسه راس ساعت ج

 الم و موضوعات جهت طرح در شورای گفتگو جمع بندی شود . اع

 پیشنهادات

 

 قیمت گذاری کاالهای صادراتی حذف و ارزش گذاری بر اساس فاکتور رسمی صورت پذیرد .-1

 عدم دریافت تعهد از صادرکنندگان تا زمان ابالغ قوانین حاکمیتی مانند قانون بودجه -2

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

-------   
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 24/1/1401 تاریخ تهیه گزارش + مقررات رویه اجرایی شناسه

 تسهیل در تأمین منابع ارزی و ریالی برای صادرات و واردات کاال موضوع عنوان

 امور اقتصادی استانداری مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

در امر صادرات و واردات با توجه به وضعیت تحریمهای ظالمانه امریکا بانکها با استفاده از  1400ز سال ا
تسهیالت اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی کمکهای خوبی را در نظر گرفته اند که با عنایت به اعتبار سنجی 

طرفی بانک مرکزی جمهوری اسالمی نیز مشتریان خود می توانند در این مورد کمکهای خوبی داشته باشند . از 
سال پیش بنام اوراق گام منتشر کرده که برای امور تسهیالتی در اختیار تولیدکنندگان و  2اوراقی را از 

صادرکنندگان کاال بصورت واقعی قرار میگیرد چنانچه بانکهای استان با تالش مدیران و همکاران شعب استان 
نفر شغل جدید میسر  23500در استان و ایجاد  %5/7امیدی به رشد اقتصادی  "در این امور فعالیت کنند قطعا

بعلت عدم افزایش اختیارات بانکها و قوانین دست و پا گیر در استان همدان مشتریان بزرگ  "خواهد بود . ضمنا
سهولت بیشتری قسمت بسیاری از منابع خود را در تهران متمرکز نموده اند تا امور بانکی خود را از مرکز و با 

برابر مقررات بانک مرکزی در بعضی از بانکها رعایت نمیگردد و اعمال سلیقه  lcانجام دهند . از طرفی صدور 
 های شخصی در بانکها موجب فرار مشتریان گردیده که این موضوع باعث کاهش درآمد در استانهاست .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

برابر مقررات بانک مرکزی در بعضی از بانکها رعایت نمیگردد و اعمال سلیقه های شخصی در  lcصدور    

 بانکها موجب فرار مشتریان گردیده که این موضوع باعث کاهش درآمد در استانهاست .

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

21/1/1401 

در کارگروه کارشددناسددی شددورای  ریالی برای صددادرات و واردات کاالتسددهیل در تأمین منابع ارزی و موضددوع 
در محل اتاق بازرگانی همدان و با حضددور اعضددا  21/1/1401یکشددنبه  گفتگوی دولت و بخش خصددوصددی روز

نفر از مدیران  6معاونین دسددتگاههای اجرایی ذیربط و دبیرخانه شددورای گفتگوی دولت و بخش خصددوصددی  ، 
در مقرر گردید ق بازرگانی و  مسددوول محترم دبیرخانه کمیسددیونها برگزار گردید و کمیسددیونهای تخصددصددی اتا

 سه شورا مطرح شود . جل
 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : –جناب آقای خورشیدی 

خوب و بصورت بانکها تسهیالت جدید و خوبی در نظرگرفته اند به نام اعتبارات اسنادی . این اعتبارات بسیار 

واقعی انجام میشوند . سیستم گام نیز اگر اجرایی شود بسیار عالی است . در اوراق گام وزارت دارایی همه بانکها را 

 سهیم نموده است . 

 معاونت محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان : –جناب آقای ملکیان 
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واحدها این اعتبارات  دارد و متأسفانه بیشترشبکه بانکی استان آمادگی اعطای تسهیالت داخلی و خارجی را 

ر سطح استان می توانیم اسناد خارجی را در استان انجام نمی دهند و به مرکز مراجعه می کنند . در حالیکه ما د

ین امر میباشد . عمده انجام دهیم در سال جاری طبق دستورالعمل انجام می دهیم  . بانک توسعه صادرات متولی ا

شکالت ارزی که باید در ها در مرکز انجام میشود . شبکه بانکی استان هیچ اختیاراتی ندارد در حل مسیاستگذاری 

 آمادگی داریم .  "مرکز حل میشود . اگر مواردی هست که ما باید پیگیری کنیم حتما

 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : –جناب آقای خورشیدی 

میشود . سهم منابع  منابع در استان ما ضعیف است به همین خاطر برای اعتبارات اسنادی به تهران مراجعه

 هزار میلیارد است .  400استان در بانکهای دولتی 

 معاونت محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان : –جناب آقای ملکیان 

روز اول سال از استان خارج شده است که به  20در  خروج منابع در استان ما زیاد است . مبالغ قابل توجهی

 مرکز منتقل شده است . اعتبارات اسنادی تنها خدماتی است که بانکها بدون ردیف ارزی ارائه میدهند . 

 کارشناس محترم سازمان صمت: –جناب آقای رضائی 

 حذف نشده و منابع آن نیز گویا تأمین شده و قرار است به تدریج حذف شود .  "ارز ترجیحی فعال

 مدیر عامل محترم شرکت دستان گستر: –جناب آقای شاهرخ 

وجود ندارد . بعضی بانکها مقرراتی از خود ایجاد کرده اند و تعهدهایی به ما برای  lcمقررات خاصی بر 

ندارد . چرا بانک مرکزی وارد حوزه اجرا شده درحالیکه ایشان  lcبطی به مقررات امضاء می دهند که اصال ر

  هدفگذار و سیاستگذار هستند .

 معاونت محترم امور اقتصادی و دارایی استان: –خانم یزدان پرست  

ب دبیرخانه هیوت مقررات زدایی در اقتصاد دارایی میباشد . از حضار محترم میخواهم اگر قانونی مخل کس

 و کار است را طبق فرمت و کاربرگ به دارایی ارائه نمایند . 

 نائب رئیس کمیسیون تجارت: –جناب آقای اسماعیلی 

عدم ثبت قیمت مواد اولیه در یک بازه زمانی تعریف شده مشکل بیشتر تولیدکنندگان ما میباشد . مدت زمان 

 ائه وثیقه تجار دارای مشکالتی میباشند . دریافت اعتبار اسنادی چند روز میباشد ؟در بانکها بخاطر ار

 معاونت محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان : –جناب آقای ملکیان 

اعتباری اسنادی در بخش داخلی یک روزه صادر میشود ولی در بخش خارجی زمان بر میباشد . اولویت 

 ن بانکها در این زمینه رقابت وجود دارد . بانکها به اعتبار اسنادی است زیرا برای بانکها سودآور است و حتی بی

 محترم شرکت شاهین دشت: مدیر عامل -جناب آقای ماکان علی پناه
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رزش میباشد . باید بحث اعتبار سنجی در بانکها معظل بزرگی است . فعال اقتصادی خود دارای اعتبار و ا

 تسهیالت بر مبنای اعتبار شرکت و شخص ضمانت شود . 

 معاونت محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان : –جناب آقای ملکیان 

ه برای واحدهای کبر اساس دستورالعمل هایی که وارد شده اعتبار سنجی در استان در حال اجرا میباشد 

 تولیدی تسهیالت پرداخت شود و وثیقه برداشته شود . 

 ینده محترم  شرکت بینا رزن:نما-جناب آقای ابدی جو   

هماهنگ نبودن سازمانها و دستگاهها در بخشنامه ها و دستورالعملها ، روان نبودن مکاتبات و ارتباطات بین 

سازمانهای داخلی استان ، شفاف نبودن قوانین برای واحدهای تولیدی ، کم بودن منابع مالی در استان ، ضمانت 

 شد . نامه های بانکی و اعتبار سنجی مشکل اصلی برای صادرکننده میبا

 کارشناس محترم سازمان صمت: –جناب آقای رضائی 

تسهیالت مورد نیاز واحدهای تولیدی در حال پیگیری میباشد و تأمین منابع مالی برای بانکها استارت خورده که    
 اگر اجرا شود مشکل منابع و تسهیالت واحدهای تولیدی کوچک  رفع میشود .

 پیشنهادات

راستای خدمات بیشتر از سوی مدیران عامل بانکها به استانها انجام پذیرد و سقف تفویض اختیار الزم در -1

بررسی طرحها بویژه جهت تولیدکنندگانی که کاالهای تولیدی خود را صادر می نمایند و همچنین بازرگانان استان 

 افزایش یابد.

ا تأمین سهم بیشتری از این اوراق در استفاده از اوراق گام و پیگیری در کمیسیون بانکهای استان در ارتباط ب-2

 "برخورداری استان تالش بیشتری صورت پذیرد . تا از خروج مشتریان بزرگ به تهران  جلوگیری بعمل آید .ضمنا

در اعتبار سنجی مشتریان بانکها از ابزارهای سلیقه ای کارشناسان در اخذ تضمینات و وثائق همراهی بیشتری 

 بانکها مقررات بانک مرکزی را نصب العین قرار دهند .  lcاتخاذ نموده و در صدور 

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 
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 24/1/1401 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی  شناسه

 بررسی مسائل مربوط به حوزه استاندارد کاالهای صادراتی موضوع عنوان
مرجع طرح 

 موضوع
 امور اقتصادی استانداری

 موضوعشرح 

یکی از اساسی ترین موضوعات در صادرات کاال وجود استاندارد کاالی صادراتی و وارداتی می باشد بنابراین استاندارد وظیفه 
مهمی بعهده دارد و بایستی با همکاری گمرک نسبت به کنترل استاندارد سازی کاالها اقدام نماید ولی از آنجائیکه آزمایشگاه 

مرک وجود ندارد لذا صادرکنندگان کاال در این زمینه دچار سردرگمی بوده و نمونه آزمایشات تخصصی در  اداره استاندارد و گ
آنها بایستی از طریق استاندارد یا گمرک به استان تهران ارسال گردد که این موضوع مستلزم زمان زیاد است و عملیات تولید 

 .دو صادرات را مختل و صادرکننده را یا متضرر و یا منصرف می نمای

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

عدم وجود آزمایشگاه تخصصی در اداره استاندارد و گمرک استان منجر به رجوع صادرکنندگان استان به استانهای همجوار 
 .  میشود

 

بندی جمع

جلسه 

کارگروه 

تخصصی 

 )کارشناسی(

 به تاریخ

21/1/1401 

ضوع   ستاندارد کاالهای     مو سائل مربوط به حوزه ا سی م شورای گفتگوی دولت و بخش      صادراتی برر سی  شنا در کارگروه کار
در محل اتاق بازرگانی همدان و با حضور اعضا دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش     21/1/1401یکشنبه   خصوصی روز  
صی  ،    صو ستگاههای اجرایی ذیربط و  خ سوول محتر      6معاونین د صی اتاق بازرگانی و  م ص سیونهای تخ م نفر از مدیران کمی

 سه شورا مطرح شود . در جلمقرر گردید دبیرخانه کمیسیونها برگزار گردید و 
 کارشناس محترم استاندارد همدان: –جناب آقای یعقوبی 

در خصوص شرکت رز پاالیش با بررسی هایی که بنده انجام داده ام در حال انجام میباشد و مشکلی ندارد . وازلین صنعتی 

ایران بررسی و انجام میشود .در مورد شرکت بینا رزن نیز باید تعیین صالحیت آزمایشگاه همکار انجام توسط آزمایشگاه پارافین 

از کاالها میخواهد . محصوالت این  hcصادرات و واردات قانونگذار دونوع استاندارد را دیده است . گمرک کد  شود.  در موضوع

استاندارد فقط اختیار تعیین ماهیت و  ت تعیین ماهیت است نه استاندارد .دو شرکت استاندارد اجباری ندارند . مشکل این دو شرک

 تأیید صالحیت آزمایشگاه را دارد . 

 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : –جناب آقای خورشیدی 

مرک همدان ناچار به آیا گمرک همدان آزمایشگاه تخصصی دارد ؟ شرکتهایی مانند رزپاالیش بخاطر تخصصی نبودن گ

 رجوع به اراک شده اند . معیارهایی که کشور هدف تعیین میکند در دسترس واحدهای تولیدی ما نیست . 

 نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی : –جناب آقای فالح 

ال ما باید تالش کنیم که گمرک تخصصی در استان داشته باشیم که نمونه ها از طریق گمرک همدان به تهران ارس

 شود نه از طریق گمرک اراک .
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 نائب رئیس کمیسیون تجارت: –جناب آقای اسماعیلی 

به مرتب کمتر از  در همدان آزمایشگاه تخصصی همکار وجود ندارد درحالیکه امکانات و تجهیزات آزمایشگاه تهران

گو این دو آزمایشگاه را معرفی شورای گفت آزمایشگاه بوعلی و آزمایشگاه راک )خانم خانلرزاده( بوده است . ما میتوانیم در جلسه

 .  کنیم

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: –جناب آقای زبردست 

ین ماهیت بکند ؟ در این تولیدکننده ای که پروانه بهره برداری گرفته و استاندارد اجباری ندارد چرا باید گمرک تعی

ن موضوع بررسی شود و تی انجام میدهیم و از طریق کمیسیونها ایخصوص حتما از طریق شورای گفتگو با گمرک ایران مکاتبا

 از دستگاههای اجرایی و شرکتها در جلسات کمیسیونها دعوت بعمل آید . 

 مسئول محترم دبیرخانه کمیسیونها : –جناب آقای ابراهیمی 

بهره برداری بعنوان تعیین ماهیت تأیید آزمایشگاه واحدهایی تولیدی که خود آزمایشگاه دارند باید کفایت کند و پروانه 

 قید شود . 

 

 مسئول محترم نمایندگی اتاق همدان در شهرستان مالیر : –جناب آقای حمید بهرامی 

مازاد بر محصوالت کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرد و امیدوارم که حل شود . در خصوص  %5بحث قانون آب مجازی 

 لطفا اتاق بازرگانی دخالت نموده و تأثیر گذار باشد . 1401سال ارزش گذاری  تعرفه گمرکی کشمش برای 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای زبردست

در رابطه با قیمت گذاری کاال چندین بار اشاره شده که انجمن و صنف تخصصی باید پیشنهاد خود را به سازمان صمت 

خص شود . نامه ای از طرف انجمن کشمش به گمرک و سازمان صمت ارسال ارائه نماید تا بررسی و قیمت واقعی محصول مش

 نمایید و پیگیر موضوع باشید . 

 پیشنهادات

با توجه به اینکه در استان آزمایشگاه تخصصی متعدد وجود دارد اداره استاندارد ضمن تأیید آزمایشگاههای فوق نمونه های 

 استان همدان ارسال نماید.دریافتی را به آزمایشگاههای تخصصی همکار در 
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 بررسی مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل و پایانه کاالهای صادراتی موضوع عنوان
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 امور اقتصادی استانداری مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

ور حمل و نقل  کاال کامیون حمل و نقل دارد و تمامی آنها در داخل کش 6000از آنجائیکه استان همدان حدود 

ز یخچال دار و چادری که را از بنادر تا داخل کشور انجام می دهند ولی بدلیل تجهیز نبودن این کامیونها اعم ا

به دلیل نبود  را انجام دهند و از طرفیبایستی صادرات تخصصی مانند محصوالت کشاورزی و دامی و لبنی 

تانهای همجوار صادر شرکتهای حمل و نقل بین المللی اکثر صادرکنندگان بایستی این نوع کاال را از طریق اس

 نمایند .  

تیجه مطلوب ندر سالهای گذشته جهت یک پایانه کاالی صادراتی تالش شده است ولیکن تاکنون  "ضمنا
 حاصل نگردیده است .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

   عدم وجود پایانه مناسب در استان منجر به رجوع صادرکنندگان به استانهای همجوار شده است .

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

21/1/1401 

ضوع   صادراتی    مو سائل مربوط به حوزه حمل و نقل و پایانه کاالهای  سی م سی    برر شنا شورای   در کارگروه کار
در محل اتاق بازرگانی همدان و با حضددور اعضددا  21/1/1401یکشددنبه  گفتگوی دولت و بخش خصددوصددی روز

نفر از مدیران  6معاونین دسددتگاههای اجرایی ذیربط و دبیرخانه شددورای گفتگوی دولت و بخش خصددوصددی  ، 
در مقرر گردید گردید و  کمیسددیونهای تخصددصددی اتاق بازرگانی و  مسددوول محترم دبیرخانه کمیسددیونها برگزار

 سه شورا مطرح شود . جل

 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگو : –جناب آقای خورشیدی 

در استان متأسفانه حمل و نقل اختصاصی و کانتینر چادردار نداریم بخاطر همین حمل و نقل به سمت 

 د رسیدگی شود . گمرکهای دیگر میرود و عدم وجود پایانه در استان مشکل دیگری است که بای

 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: –جناب آقای زبردست 

آقای طالبی رحیق در حال رایزنی بابت راضی نمودن حمل و نقل استان میباشد و این موضوع در کمیته حمل و نقل اتاق در 

ش کنید نمایندگی حمل و نقل از حال بررسی میباشد . آقای طالبی لطفا به کمیسیون حمل و نقل تهران رجوع نمایید و تال

تریلی دار در استان داریم . در ابتدا حجم صادرات در استان را مشخص نمایید و سپس در  6000تهران به همدان بیاورید . ما 

 تهران مطرح کنید و پیگیر موضوع باشید .

پایانه آقای قراخانی جوابگو نمیباشد . این پایانه در خصوص پایانه ها نیز استان نیاز به مکان باراندازی صادراتی خوب دارد که 

داخل شهر میباشد باید تالش شود پایانه در کنار راه آهن ایجاد شود . گروهی باید شناسایی شود و یک طرح درست و درمان 

 در این خصوص تصمیم گیری شود و تخصیص زمین برای پایانه در استان انجام شود .

 رزن:شرکت بینا  -جناب آقای   
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 دی انجام شود . در استان زمان بر میباشد . جامع اطالعاتی کوچک از واحدهای تولی "موضوع ایجاد پایانه مطمونا

 نمانده محترم شرکت بیمه آسیا: –سرکار خانم حبیبیان 

ور ه در سطح کشبیمه آسیا بزرگترین شرکت بیمه در ایران است .  شرکت بصورت تخصصی در بیمه حمل و نقل و پایان

، انفرادی عمل کردن  فعالیت گسترده ای داشته است . نداشتن اعتماد به دانش بومی ، خارج شدن بیمه واحدها از استان

بصورت یکپارچه باشد .  واحدهای تولیدی از مشکالت بیمه در استان میباشد . باید تالش شود بیمه از استان خارج نشود و

 عالم مینمایم . اارد . بنده آمادگی شرکت را جهت بیمه بابری در استان دفتر نمایندگی در استان د 70بیمه آسیا 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: –جناب آقای زبردست 

کمیسیون بیمه و سرمایه گذاری اتاق حتما از نمایندگان بیمه دعوت بعمل آید و درجلسات دعوت شوند . اگر نیاز به همایش  در

  انجام شود . "ست حتماو اطالع رسانی در استان ه

 سایر موارد مرتبط با ایجاد شرکت های کارگذاری خاص صادرات ،مالیات و غیره -دستور جلسه پنجم

 مدیر عامل محترم شرکت دستان گستر : –جناب آقای شاهرخ 

د . سامانه رسام در دولت سامانه جامع را راه اندازی نموده است و باید سامانه هایی که قادر به انجام کار نیسیتند حذف شو

 استان یکسال است که حذف شده است . 

 کارشناس محترم امور مالیاتی: –جناب آقای مالمیر 

تا زمانی که اختالف قیمت گذاری در کاال و گمرک وجود دارد مشکل مالیاتی در امور مالیاتی هست . با توجه به تغییر قانون 

 و ارائه مدارک و اسناد در مورد سامانه رسام میتوانیم در خصوص قطع بودن این سامانه پیگیری نماییم . 

 ان:نماینده محترم شرکت سیمان هگمت –جناب آقای قیائی 

 نامه ای در خصوص مشکالت سیمان هگمتان به اتاق ارائه داده ایم و خواستار پیگیری آن میباشیم .

 ریاست محترم اتاق بازرگانی : –جناب آقای زبردست 

موضوع شرکت سیمان هگمتان از طریق انجمن سیمان کشور و وزارت صمت باید بررسی و به صورت الیحه به مجلس 

 .  شورای اسالمی برود

 مدیر عامل محترم شرکت بتون بریس : –جناب آقای میرابیان 

% جریمه دادیم . خواهش میکنم  24تا کشور شرکت کرده ایم و  چون شرکت ما عضو کشور اوراسیا نبود  5ما در مناقصات 

 این موضوع به جد پیگیری شود .

 ریاست محترم اتاق بازرگانی : –جناب آقای زبردست 

وص مشکل آقای میرابیان نامه ای به پیمان پاک ارسال شود و در لیست کاالهایی که شامل کشورهای آقای ابراهیمی در خص

 اوراسیا میشود این شرکت نیز گنجانده شود . 

 کارشناس محترم سازمان صمت: –جناب آقای باقرزاده 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 گزارش کارشناسیفرم  
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  11

 

و پرداخت کمک  ه صادراتیدر خصوص پرداخت سود با تسهیالت بانکی در حوز 1401فروردین ماه  14نامه ای به تاریخ 

اتی در نظر گرفته شده های صادرهزینه حمل هوایی کاالها و پرداخت کمک هزینه حضور در نمایشگاه بین المللی معتبر مشوق

 .  است

 پیشنهادات

رکت شنقل و پایانه های استان ملزم گردد از امکانات موجود در استان نسبت به ایجاد یک  سازمان حمل و-1

ل نگردد زمینه ایجاد حمل و نقل بین المللی جهت استان همدان اقدام نماید و درصورتیکه در استان نتیجه حاص

 آورد .  نمایندگی از طرف شرکتهای حمل و نقل بین المللی از مرکز را بوجود

ب ترم نسبت به تشکیل کارگروهی جهت انجام مطالعات از قبیل جانمائی و تخصیص زمین و جذاستانداری مح-2

 سرمایه گذار جهت ایجاد پایانه صادراتی اقدام نماید  . 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 


