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سالن محل نشست: 

 شهدای استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور: عنوان 

 ارائه گزارش وضعیت صادرات کاال به کشورهای همسایه
 

  دستور جلسه: عنوان

 1401تصویب تقویم برگزاری سالیانه جلسات شورای گفتگو در سال  -

معرفی هشت نفر از مدیران عامل برتر و رؤسای تشکلهای بخش خصوصی از اتاقهای بازرگانی ، تعاون ، اصناف استان جهت شرکت در جلسات  -

 شورای گفتگو به عنوان عضو اصلی و ثابت 

 بررسی مسائل مربوط به گمرک شامل ارزش گذاری کاالهای صادراتی -

 رات و واردات کاالتسهیل در تأمین منابع ارزی ، ریالی در صاد -

 کاالهای صادراتیمسائل مربوط به حوزه استاندارد بررسی  -

 بررسی مسائل مربوط به حمل و نقل و پایانه های کاالهای صادراتی استان  -

 
 خارج از دستور:عنوان 

 

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( قاسمی فرزادجناب آقای  1

 وفاییمهدی  نماینده  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس جناب آقای صیدایی 2

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شانیانجناب آقای  3

  حاضر استانرئیس سازمان جهاد کشاورزی   تقویجناب آقای  4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یپیمانجناب آقای  5

 قربانفر نماینده مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان شعبانیجناب آقای  6
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  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای محمد طوماسی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب مجلس ریاست مجمع نمایندگان مفتح جناب آقای 1

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای حاجی بابایی 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

 عباس نجفی معاون استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس جناب آقای عدالت خواه 1

  غایب استان دادستان مرکز جناب آقای خانجانی 2

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب  استان مرکز شهردار حسینیجناب آقای  1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سرکار خانم مرادیه 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 جناب آقای زبردست 1
 مرکز کشنناورزی و معادن صنننایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 استان )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس جناب آقای موسوی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای محرابی 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های هیأت مدیره شرکت رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر مدیر عامل شرکت بلور الوند جناب آقای فالح 1

  غایب رئیس انجمن انبوه سازان جناب آقای پارسامهر 2
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  حاضر اتحادیه قنادانرئیس  ارغوان جناب آقای 3

  غایب مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی 4

  حاضر رئیس اتحادیه درودگران توکلیجناب آقای  5

  حاضر مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی داوود شعبانلو جناب آقای 6

  حاضر مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی 7

 حاضر عامل شرکت سیمین نورد مدیر جناب آقای هراتی 8
 

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حرور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری جناب آقای ظاهر پورمجاهد 1

 مدیر کل  دفتر اقتصادی  جناب آقای محمود عسگریان 1

 مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری آقای محمود ملکیانجناب  2

 عضو هیات نمایندگان اتاق همدان جناب آقای خسرو طالبی رحیق 3

 عضو هیات نمایندگان اتاق همدان جناب آقای علی محمودی 4

 عضو هیات نمایندگان اتاق همدان جناب آقای ابراهیم علی پناهی 5

 هیات نمایندگان اتاق همدان عضو جناب آقای علیرضا زارعی 6

 عضو هیات نمایندگان اتاق همدان جناب آقای علیرضا کاویانی تبار 7

 گفتگو شورای دبیرخانه مسئول خورشیدی هادی آقای جناب 8

 عامل شرکت رزپاالیشمدیر  حسینیجناب آقای  9

 کارشناس مسئول اداره کل راهداری عظیمیجناب آقای  10

 مدیر کل اداره امور مالیاتی ذکوریجناب آقای  11

 مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی  سرحدیجناب آقای  12

  مدیر کل استاندارد مددیجناب آقای  13
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  مدیر کل شرکت بیمه ایران موسویجناب آقای  14

 رئیس گروه استانداری ورمزیار جناب آقای 10

 کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو  سرکار خانم سمیه صادقی 11

 

 

 مشروح  مذاکرات

. برگزار گردید  صبح  10:30الی  9:00از ساعت  1400ماه   فروردین 25پنجشنبه در روز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  چهل و یکمین

آغاز گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی و دبیر محترم اتی از قران کریم با تالوت آی 9:00جلسه رأس ساعت 

معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی  –آقای پورمجاهد  استاندار محترم همدان و عرض تشکر ازشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن 

 تشکر و قدردانی نمودند .بازرگانی ن دولتی و اعضا هیات نمایندگان اتاق خیر مقدم خدمت کلیه فعالین اقتصادی ، مدیرااستانداری و 

 پیش از دستور: عنوان

 ارائه گزارش وضعیت صادرات کاال به کشورهای همسایه

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : –جناب آقای زبردست 

کمی و کیفی استوار داشتن نقشه راه عملیاتی توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی بین المللی یک الزام است ولی این الزام باید مبتنی بر شناخت  "یقینا

یق دارد تحلیلی از بدلیل انتخاب نزدیکی یا همجواری نمی توان مسیر را تعیین کرد در یک بررسی اجمالی که پایه مطالعاتی و پژوهشی دق "باشد . صرفا

 روند صادراتی غیر نفتی با کشورهای همسایه خدمتتان ارائه می نماید .

سی زمانی که می گوییم توسعه روابط با همسایگان در کانون دیپلماسی اقتصادی کشور است این سوال مطرح میشود که آیا با هم در کانون دیپلما

بگوییم که ما قرار است همسایگان را در کانون دیپلماسی اقتصادی قرار دهیم و آیده اقتصاد کشور را ما  "اقتصادی همسایگان قرار داریم ؟ اینکه صرفا

 "نهایتا پیوند بزنیم با این موضوع طبیعی است که باید ببینیم که دیدگاه همسایگان نسبت به ما چیست ؟ واقعیت این است که کل کشورهای همسایه ما

درصد اقتصاد جهانی  94شان تغییر چندانی نداشته . بنابراین ر این چند دهه بعد از انقالب سهمیب هم این است که دهستند و عجدرصد اقتصاد جهانی  6

اسناد بلند  جای دیگری خارج از همسایگی ماست ، چند کشور اسناد بلند مدت و میان مدت مهمی دارند ، مثل ترکیه ، عمان ، امارات و پاکستان که اینها

اسناد میان مدت و جالب است که در هیچ کدام از این اسناد مربوط به کشورهای منطقه ، ایران شریک تجاری اول نیست که این را منتشر مدتی دارند و 

ده ه و گفته شکردند و ما میتوانیم ببینیم که ایران جزو شرکای مهم نیست حتی برای امارات و برای ترکیه ، یعنی جزو ده پانزده کشوری که اسم برده شد

نون دیپلماسی که ما قرار است با این ده پانزده کشور روابط اقتصادی داشته باشیم اسم ایران در داخل آنها نیست ، حتی پاکستان . اینکه ما بیاییم کا

 اقتصادی کشور را بگذاریم روی همسایگان یعنی :

 درصد تجارت جهانی 6کشور را محدود کرده ایم به -1

 چنین روابطی قرار نیست با ما داشته باشند .با همسایگانی که آنها -2

 نقشی در اقتصاد جهانی ندارند . "با همسایگانی که اصال-3

های ارزش جهانی باشند و از این جهت پیشنهاد  هخودشان دنبال زنجیره ارزش جهانی هستند نه اینکه کانون زنجیر "با همسایگانی که اساسا-4

لت محترم و مجلس محترم این است که این سیاست نیازمند تغییر و تحولی است ، نیازمند اصالح است ، جدی مرکز پژوهشهای اتاق ایران به دو
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ر حاشیه میشود برای یک دوره زمانی کوتاه این رویه اصطالح در کانون اقتصادی قرار داد اما اگر ما چنین کاری را انجام بدیم ده سال دیگه باز د

 اقتصاد جهانی خواهیم بود .

نوسان داشته است  + درصد35تا  -11تالطم شدیدی را نشان میدهد و تغییرات رشد صادراتی غیر نفتی از  90ادرات غیر نفتی کشور در دهه روند ص

صادرات غیر نفتی تغییرات زیاد همواره رشد مثبت  80+ نشان میدهد این درحالی است که در دهه 3/35   95و در سال  -1/11  94یعنی در سال 

و خروج امریکا از برجام و  ت یکی از دالیل مهم تغییرات و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی اعمال تحریم های بین المللیداشته اس

 ارزی محدود کننده صادرات بوده است .در پی آن سیاست های 

الگوی صادرات ما از نظر شرکای تجاری الگوی  شدید بر روی بازارهای هدف صادراتی میتواند برای کشور یک تهدید تلقی شود . "تمرکز نسبتا

ار اندک . نامتقارنی است . منظور از عدم تقارن این است که تعداد کمی از کشورها سهم باالیی در تجارت ما دارند و تعداد زیادی از آنها سهمی بسی

کشور بوده که این  9ز ایران واردات داشته اند حدود درصد ا 80بیشتر است به طوری که متوسط کشورهایی که بیش از  90این عدم تقارن در دهه 

 کشور بوده است . برای مثال : 16حدود  80موضوع در دهه 

ما درصد ارز حاصل از صادرات کاالهای غیر نفتی را عاید کشور  54کشور جهان تنها سه کشور چین ، امارات و عراق  147از میان  97در سال 

درصد درآمد ارزی از محل صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل  54درصد از کشورهای طرف معامله  2سال تنها  ساخته است به عبارت دیگر در این

 میدهد.

درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده است در این میان سه کشور امارات، عراق و چین در تمام  50کشور بیش از  4یا  3تنها  90در دهه 

شورهایی که با بیشترین سهم صادراتی کاالهای غیر نفتی ایران شناخته شده اند از آنجا که این بررسی و مطالعه با به عنوان ک 90دوره های دهه 

شور تمرکز بر مراودات تجاری با همسایگان ایران می باشد سهم و ارزش صادرات ایران به دو کشور امارات و عراق مورد بررسی قرار گرفته است ک

درصد  16به طور متوسط  90کشور عراق در دهه تی را به خود اختصاص داده است . دصد صادرات غیر نف 14ر متوسط به طو 90امارات در دهه 

. امروزه متنوع سازی صادرات مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی میباشد و این متنوع صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است 

افزایش تعداد بازارهای هدف و  -2افزایش تعداد کاالهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی  -1سازی به دو شکل وجود دارد : 

 کاهش وابستگی به یک بازار صادراتی خاص

، قطر به همین منظور بر اساس آمار مرکز تجارت جهانی میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه شامل آذربایجان ، ارمنستان ، پاکستان، ترکیه 

 1399یعنی سال  2020کویت در سال 

 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . 1397یعنی  2018کشورهای افغانستان ، امارات ، ترکمنستان ، عراق ، عمان در سال 

 .بوده استرصد د 8/2میلیون دالر بوده است یعنی  300میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  10بالغ بر  2020آذربایجان در سال 

 بوده است.درصد  9/6میلیون دالر یعنی  5/3میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  5/4بالغ بر  2020ارمنستان در سال 

 بوده است.درصد  %8میلیون دالر یعنی  372میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  12حدود  2020پاکستان در سال 

 بوده است. درصد %5میلیارد دالر یعنی  1میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  219حدود  2020ترکیه در سال 

 بوده است. درصد %6میلیارد دالر یعنی  147میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  35حدود  2020قطر در سال 

 بوده است. %8دالر یعنی  میلیون 230 میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران 277حدود  2020در سال کویت 

 بوده است.%  5/39میلیارد دالر یعنی  2میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  7حدود  2018افغانستان در سال

 بوده است. درصد 3/2میلیارد دالر یعنی  5میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  261حدود  2018امارات در سال 

 بوده است. درصد 3/14میلیون دالر یعنی  400میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  700/2حدود  2018در سال ترکمنستان 

 بوده است.درصد  7/16میلیارد دالر یعنی  900/8میلیارد دالر واردات داشته که سهم ایران  53حدود  2018عراق در سال 

 درصد بوده است . 8/2میلیون دالر یعنی  729داشته که سهم ایران میلیارد دالر واردات  25حدود  2018عمان در سال 
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 : استاندار محترم همدان –جناب آقای قاسمی فرزاد 

ضمن عرض تبریک سال جدید خدمت مدیران محترم استان و اعضاء محترم و مدعوین گرامی و قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان . آنچه که 

اتاق همدان آماده کرده است نقشه خوبی است که ترسیم شده و شرایط مراوده و صادرات را با دنیا مطرح نموده و اتاق ایران و مجموعه مرتبط با 

کار را در این نگاه میشود دید و این مسیر را باید طی کرد نباید صادرات را به چند کشور محدود کرد و نکته مقفول این مقاله این اصول منطقی 

یم که بتوانیم با همه کشورها مراوده داشته باشیم . ما در وهله اول تحریم هستیم و به راحتی نمیتوانیم تجارت کنیم . است که ما در شرایطی نیست

واقع در حمل و نقل ، بیمه و ... تحریم هستیم . برای خرید یک کاال باید متوسل به چند کانال شویم . در بحث خرید کاالهای اساسی نیز بعضی م

هزینه حمل و نقل بدهیم . ما در شرایط عادی نیستیم ولی ناچار به بودن در یک حلقه خاصی هستیم . در بحث کشورهای  %20الزم شده که 

ارتباط با کشورهای همسایه میباشد که از طریق  "همسایه میشود پل ارتباطی باشد مثال در بحث کشتیرانی . راه آسان و بی دردسر برای ما فعال

و نقل انجام دهیم . نکته بعدی این است که برجام اگر به سرانجام برسد میشود به گشایشهایی برسیم. در جلسه ای که دریای خزر بتوانیم حمل 

میکنیم  مقام معظم رهبری با ریاست جمهوری و استاندارها داشتند و بنده نیز حضور داشتم ساز و کار کشور را بر روی برجام نمی گذاریم ولی دنبال

 ولی آنرا به سرنوشت کشور گره نمی زنیم . شود  که مسئله حل و فصل

 1401تصویب تقویم برگزاری سالیانه جلسات شورای گفتگو در سال دستور جلسه اول : 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : –جناب آقای زبردست 

بخاطر اینکه نمایندگان مجلس استان بتوانند در جلسه شورای گفتگو حضور داشته باشند جلسات به روز پنجشنبه موکول شد که علیرغم  1400در سال 

ارشنبه دادستان محترم در صورت امکان جلسات به روز چه –نمایندگان حضور نداشتند . در سال جدید به پیشنهاد جناب آقای خانجانی  "این کار مجددا

 بعدازظهر آخر هرماه مصوب گردد .

 تقویم جلسات به شرح جدول ذیل میباشد .

 تاریخ روز ردیف

 اردیبهشت ماه 28 چهارشنبه 1

 خرداد ماه 25 چهارشنبه 2

 تیرماه 29 چهارشنبه 3

 مرداد ماه 26 چهارشنبه 4

 شهریورماه 30 چهارشنبه 5

 مهرماه 27 چهارشنبه 6

 ماه آبان 25 چهارشنبه 7

 آذرماه 30 چهارشنبه 8

 دی ماه 28 چهارشنبه 9

 بهمن ماه 26 چهارشنبه 10

 اسفندماه 24 چهارشنبه 11

 

 استاندار محترم همدان : –جناب آقای قاسمی فرزاد 

 جلسات شورای گفتگو طبق تقویم اعالم شده مصوب میشود . 
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 دستور جلسه دوم : معرفی هشت نفر از مدیران عامل برتر و رؤسای تشکلهای بخش خصوصی از اتاقهای بازرگانی ، تعاون ، اصناف استان جهت

 شرکت در جلسات شورای گفتگو به عنوان عضو اصلی و ثابت 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : –جناب آقای زبردست 

دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی مدیران برتر شرکتهای استان  2ماده  1تبصره  3طبق بند 

 که عضو ثابت شورای گفتگو میباشند به مدت حداکثر یکسال انتخاب میشوند و عضویت ایشان حداکثر  برای یک سال دیگر با تصویب شورای استان

شرکت یا تشکل نمی تواند بیش از دوسال متوالی عضو شورای استان باشد .حکم  اعضاء انتخاب شده استان  بیش از بال مانع است . در هر صورت یک 

دستورالعمل افراد جدید باید انتخاب شوند و به دلیل آماده نشدن افراد معرفی هشت نفر از مدیران برتر به جلسه  با استناد به  دوسال میباشد و بنابر این

 گو موکول میگردد . آتی شورای گفت

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

و در همین سالن برگزار گردید جناب آقای پورمجاهد  1400اسفندماه  23در چهلمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ 

لسه شورای گفتگوی سال جدید موضوع تجارت خارجی شامل صادرات و واردات در دستور کار قرار گیرد بر این اساس با پیشنهاد کردند که در اولین ج

 8تاریخ  موافقت مسئول دبیرخانه شورای گفتگو به فراهم نمودن ساز و کار این موضوع در دبیرخانه شورا پرداختیم و با توجه به تعطیالت نوروزی از

نفر از رؤسای محترم کمیسیونهای اتاق شامل کمیسیون  سرمایه ،پول ، بانک  6ایی جلسات داخلی اتاق و طرح موضوع با حضور نسبت به برپ 1/1401/

نها و و بیمه ، کمیسیون تجارت ، کمیسیون صنایع و معادن ، کمیسیون امور مالیاتی ، کمیسیون کشاورزی و آموزش و مسئول محترم دبیرخانه کمیسیو

تشکیل و پس از مشخص نمودن مسائل و مشکالت  16/1/1401واحدهای تولیدی که تولید آنها به صادرات منجر میگردد در تاریخ  جمعی از مدیران

با حضور جمعی دیگر از عزیزان از استانداری محترم و معاونین سازمانهای مرتبط در استان که در  23/1/1401مربوط به موضوع تجارت خارجی در تاریخ 

و نائب رئیس جناب آقای مهندس زبردست سی در حضور ریاست محترم اتاق لیت دارند جلسه ی سه ساعته  کارشنااشتغال و سرمایه گذاری فعا امر تولید ،

 جائیکه درمحترم اتاق جناب آقای فالح ، مسائل و پیشنهادات صادرکنندگان و واردکنندگان مطرح گردید که حاصل آن برگزاری این جلسه میباشد . از آن

 اولین جلسه ی شورای گفتگو در کشور مرسوم است که مصوبات سالهای گذشته مورد بررسی قرار گیرد ولی با توجه به اهمیت این موضوع در جلسه

 خواهیم پرداخت تا علل عدم اجرای بعضی از مصوبات مشخص گردد .  1400جلسه ی تشکیل شده در سال  5بعدی به پیگیری مصوبات 

معظم رهبری مبنی بر تولید ، اشتغال و فناوری و همچنین پیام ریاست محترم جمهوری مقام مات این جلسه بایستی در مدار پیام از طرفی کلیه تصمی

 23500% رشد اقتصادی در استان همدان و تالش برای ایجاد  5/7در کشور و ایجاد بیش از یک میلیون شغل و رسیدن به  %8مبنی بر رشد اقتصادی 

 د باشیم .نفر اشتغال جدی

 1400آرزوی هر کشوری تولید و صادرات کاالهای با کیفیت به کشورهای جهان می باشد که خوشبختانه کشور ما از این مهم جدا نبوده و در سال  "قطعا

میلیارد دالر مجموع  100 "میلیارد ریال واردات و جمعا 52میلیارد دالر صادرات و جهت برطرف نمودن نیاز داخلی  48با صادرات کاال به سایر کشورها 

میلیارد دالر منفی میباشد و کاالی صادراتی ما به کشور های حوزه خلیج فارس و  4تراز ما  "تجارت خارجی ما در زمینه صادرات و واردات بوده که فعال

و نیم ساخته صنعتی و معدنی و محصوالت دیگر کاالهای ساخته شده  %50مشتقات نفتی و پلیمری و  %50تعدادی از کشورهای اروپایی و روسیه بوده که 

شاخص نفوذ در منطقه است عقب هستیم و از سایر  %099بوده که بعد از ترکیه که  %066کشاورزی بوده است . شاخص نفوذ ما در بازارهای جهانی 

 %6/39ب فن آورانه کاالهای صادراتی ما قلم بوده و ترکی 4062بیش از  1400کشورهای منطقه موفق تر عمل نموده ایم . تنوع کاالهای ما در سال 

رشد  %38و از نظر ارزشی  %10صادرات کشور نسبت به سال قبل از نظر وزنی  1400بصورت غیر فناورانه بوده است . در سال  %4/60دانش بنیان و 

 داشته است . 

 1401اهداف توسعه تجارت کشور در سال 
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 نوین و دانش بنیان جهت استفاده از ابزارهایبا توجه به ارزش افزوده صادرات بویژه در -1

 ازاریابی و اطالع رسانی جامع در خصوص کاالهای تولیدی صادراتیب-2

 های صادراتیتعریف سبدهای مختلف از کاال-3

 ات فردی و شرکتی و تشویق صادرکنندگان در قالب تشکلها ، اتحادیه ها و ایجاد کنسرسیومهای صادراتیگریز از صادر-4

 اده از تجارب صادرکنندگان نمونه کشوریاستف-5

مقررات و دستورالعمل و بخشنامه در امر مورد هزار  200مورد قوانین و  1400کاهش مقررات ، دستورالعملها و بخشنامه های زائد که در حال حاضر -6

مورد کوتاه ترین زمان این  نیا سازگاری ندارد و بایستی درتجارت خارجی داریم که اکثر آنها مربوط به سالیان گذشته بوده و با وضعیت رقابتی امروز در د

 بررسی قرار گرفته و نسبت به کاهش آنها و ایجاد راهکارهای نوین و آسان در صادرات کاالهای صادراتی تعریف گردد . 

 دستور جلسه سوم : بررسی مسائل مربوط به گمرک شامل ارزش گذاری کاالهای صادراتی

بیشتر از مبلغ  "در سالهای گذشته ارزش گذاری کاالهای صادراتی معموال به گمرک شامل ارزش گذاری کاالهای صادراتی در خصوص مسائل مربوط

در مواردی قیمت  واقعی بوده است اما اکنون به دلیل مسائل مربوط به تعهد ارزی و امور مالیاتی این ارزش گذاری باید با مبلغ واقعی تطابق داشته باشد .

ر از قیمت واقعی نیز صادرکنندگان را با مشکل روبرو کرده است . قیمت گذاری کاالهای صادراتی در کشورهای دیگر مرسوم نمی باشد اگرچه گذاری کمت

امور گمرکی راهکاری برای تعیین قیمت کاالی صادراتی مشخص شده اما اصل موضوع قیمت گذاری مورد سؤال می باشد .  14، 15، 16مطابق مواد 

باعث شده گمرک از عملیات مربوط به صادرکنندگان تعهد دریافت مابه التفاوت اخذ می نماید که این امر با  1401عدم ابالغ قانون بودجه سال همچنین 

درکنندگان تا صا توجه به اینکه عملیات صادرات و واردات به روز و به هنگام می باشد بالطبع تابع قوانین روز نیز هست و دریافت هرگونه مابه التفاوت از

اهیت قبل از ابالغ قوانین غیر منطقی است . از طرفی مسیرهای ارزیابی کاال وسیله گمرک تعیین گردیده و با تشخیص سلیقه ای کارشناسان گمرک م

استان نمونه آزمایش به  کاالی صادراتی زیر سوال بوده و باید کاال برای تعیین ماهیت به آزمایشگاه برود و بعلت نداشتن آزمایشگاه تخصصی در گمرک 

ود یا تعهد استان  مرکزی و یا تهران بزرگ فرستاده که نتیجه آزمایش بسیار زمان بر بوده و صادرکننده و واردکننده مجبور است برای صادرات کاالی خ

کلهای خصوصی می توانند تأثیرگذار باشند ، بدهد و یا منتظر بماند در هر دو صورت ذینفع منصرف یا متضرر میگردد . البته در رابطه با ارزش گذاری تش

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

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

 1401عدم دریافت تعهد از صادرکنندگان تا زمان ابالغ قوانین حاکمیتی مانند قانون بودجه -2

 مدیر کل محترم گمرک همدان : –جناب آقای محمدی 

 اضافه به صدور برای کاال فروش قیمت از است عبارت صدوری، کاالی گمرکی ارزش گمرکی امور قانون 16 ماده به توجه خصوص مسائل گمرکیدر 

 صادرکننده تسلیمی اسناد و سیاهه روی از و گیردمی تعلق گمرکی قلمرو از خروج تا کاال آن به که هاییهزینه سایر و نقل و حمل و باربری بیمه، هزینه

 مراجع از استعالم با را صدوری کاالی ارزش گمرک مستند، دالیل به شده اظهار ارزش بودن نامتناسب یا و اسناد ارائه عدم صورت در. گرددمی تعیین

 .نمایدمی تعیین گیردمی تعلق آن به گمرکی قلمرو از خروج تا که هاییهزینه اضافه به داخلی بازار در آن فروشی عمده قیمت براساس و ربط ذی

 

 موکول صدور از بعد به را ارزش به رسیدگی تعهد، اخذ با تواندمی گمرک و نیست کاال صدور از مانع گمرکی ارزش بودن نامتناسب تشخیص ـ تبصره

  .باشد کاال ارزش برمبنای صادراتی عوارض پرداخت به منوط کاال صادرات که مواردی در مگر نماید

اعالم  در گمرک ایران کارگروهی هست متشکل از نماینده اتاق بازرگانی ، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذیربط که با ارزشی که خود صادرکننده

صورت  میکند ارزش کاال پذیرفته میشود . ما این موضوع را در ستاد گمرک ایران پیگیری پیگیری میکنیم . در خصوص تعیین ماهیت کاالهایی که به

 باید تعیین ماهیت بشوند .  "باید تعیین ماهیت نشود و کاالهای مایع باید حتما "حتماپودر است 

ادرکننده به اداره استاندارد استان آزمایشگاه تخصصی ندارد که با همکاری اداره استاندارد می طلبد که آزمایشگاه همکار در استان داشته باشیم که ص

نکند . در خصوص تعهد مابه التفاوت سالهای معدودی است که کتاب صادرات و واردات به موقع ابالغ میشود ولی بعضی  تهران و شهرهای دیگر رجوع
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ما مجری مابه التفاوت را پرداخت نماید . صادرکننده طبق تعهد مواقع دیرتر به دست میرسد که الزم است مابه التفاوت اخذ شود که اگر پس از اعالم 

پیگیری  "اچار به گرفتن تعهد هستیم . مشکل عمده ما ابالغ دیرهنگام کتاب قوانین صادرات و واردات می باشد و این موضوع را حتماقوانین هستیم و ن

 میشود . 

 اتاق بازرگانی همدان:محترم ریاست  –زبردست جناب آقای 

نکته ای که در بحث ماهیت مطرح هست .  بعضی واحدها استاندارد اجباری ندارند .وقتی کارخانه پروانه بهره برداری میگیرد دیگر نیاز به 

تعیین ماهیت نخواهد داشت زیرا در صورت خطا پروانه بهره برداری ابطال میشود . با کمک دوستان میشود به جای تعیین ماهیت از پروانه 

 اری استفاده کرد . بهره برد

 استاندار محترم همدان: –جناب آقای قاسمی فرزاد 

در خصوص ارزش گذاری بهتر است که سلیقه ای اعمال نشود و بر اساس قیمت واقعی باشد . بر اساس اظهار صادرکننده میتوان ارزش گذاری 

 ا پروانه بهره برداری تولیدکننده میتوان قرار داد . نمود یا بر اساس استعالم بر سامانه های معتبر . در خصوص آزمایشگاه مبنا ر

 : مدیر کل محترم گمرک همدان –جناب آقای محمدی 

 در بحث تعهد تجار محترم کامنتی می گذارند که صادرکننده متعهد میشود که مابه التفاوت را پرداخت میکند . 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری : –جناب آقای پورمجاهد 

مشکل شرکت رزپاالیش رفع شده است . در خصوص کامنتها بحث کشوری میباشد . در خصوص تعرفه گمرک نیز بحث کشوری است و باید 

 پیشنهاد تسریع در ابالغ کتاب قوانین صادرات و واردات را ارائه نمود و پیگیری نماییم . 

 مدیر کل محترم استاندارد همدان : –ی جناب آقای مدد

مربوط به کارگروه ملی میباشد . در بحث نمونه های صادراتی ایشان موضوع  ایشان کد استاندارد دریافت نموده و در بحث شرکت رز پاالیش

 آزمایشگاههای همکار را داریم . در آزمایشگاه اداره استاندارد آمادگی همکاری با 

 مدیرعامل محترم شرکت رزپاالیش: –جناب آقای حسینی 

مشکل ما در زمینه هیدروکربن میباشد . ما سه سال است که هیدروکربن تولید نمیکنیم چون از پس جریمه های آن بر نمی آییم . همدان 

اق خاصی در گمرک گمرک تخصصی ندارد در حالیکه امکانات خاصی نیاز ندارد . ما از طریق اراک صادرات انجام میدهیم درحالیکه هیچ اتف

 اراک نمی افتد ، از کاال نمونه برداری میشود و بار پلمپ میشود و نمونه به تهران ارسال میشود . 

 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگوی همدان: –جناب آقای خورشیدی 

 اده نماییم . در استان دو آزمایشگاه بوعلی و راک داریم که میتوانیم بعنوان آزمایشگاه تخصصی از آنها استف

 استاندار محترم همدان: –جناب آقای قاسمی فرزاد 

و جلسه ای با حضور آقایان خورشیدی ، حسینی و شرکت استاندارد برگزار شود و موضوع شرکت رزپاالیش و استاندارد بررسی گردد 

 استان نیز مورد بررسی قرار گیرد . آزمایشگاههای موجود در
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 مدیر کل محترم استاندارد همدان : –جناب آقای مددی 

 رج از استان ارسال میشود . ازمایشگاه راک و بوعلی هردو ازمایشگاه صنایع غذایی هستند و نمونه هایی که در استان انجام میشود به خا

 تسهیل در تأمین منابع ارزی ، ریالی در صادرات و واردات کاال -دستور جلسه چهارم  

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

در امر صادرات و واردات با توجه به وضعیت تحریمهای ظالمانه امریکا بانکها با استفاده از تسهیالت اعتبارات اسنادی داخلی و  1400از سال 

خارجی کمکهای خوبی را در نظر گرفته اند که با عنایت به اعتبار سنجی مشتریان خود می توانند در این مورد کمکهای خوبی داشته باشند . 

سال پیش بنام اوراق گام منتشر کرده که برای امور تسهیالتی در اختیار تولیدکنندگان  2طرفی بانک مرکزی جمهوری اسالمی نیز اوراقی را از  از

و صادرکنندگان کاال بصورت واقعی قرار میگیرد چنانچه بانکهای استان با تالش مدیران و همکاران شعب استان در این امور فعالیت کنند 

بعلت عدم افزایش اختیارات بانکها و  "نفر شغل جدید میسر خواهد بود . ضمنا 23500در استان و ایجاد  %5/7امیدی به رشد اقتصادی  "قطعا

مرکز  قوانین دست و پا گیر در استان همدان مشتریان بزرگ قسمت بسیاری از منابع خود را در تهران متمرکز نموده اند تا امور بانکی خود را از

برابر مقررات بانک مرکزی در بعضی از بانکها رعایت نمیگردد و اعمال سلیقه های  lcسهولت بیشتری انجام دهند . از طرفی صدور  و با

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

تر از سوی مدیران عامل بانکها به استانها انجام پذیرد و سقف بررسی طرحها تفویض اختیار الزم در راستای خدمات بیش-1پیشنهاد میشود : 

 بویژه جهت تولیدکنندگانی که کاالهای تولیدی خود را صادر می نمایند و همچنین بازرگانان استان افزایش یابد.

ری از این اوراق در برخورداری استان تالش استفاده از اوراق گام و پیگیری در کمیسیون بانکهای استان در ارتباط با تأمین سهم بیشت-2

در اعتبار سنجی مشتریان بانکها از ابزارهای سلیقه  "بیشتری صورت پذیرد . تا از خروج مشتریان بزرگ به تهران  جلوگیری بعمل آید .ضمنا

 .  انک مرکزی را نصب العین قرار دهندبانکها مقررات ب lcای کارشناسان در اخذ تضمینات و وثائق همراهی بیشتری اتخاذ نموده و در صدور 

 دبیر محترم شورا هماهنگی بانکهای استان: –جناب آقای طوماسی 

بحث تفویض اختیار پیشنهاد کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز بوده . متاسفانه اختیارات استان محدود میباشد و برای تصمیم گیری به 

بخشنامه هایی که بانک مرکزی ابالغ مینماید تا به دست ما برسد زمان بر میباشد . باید بصورت ملی پیگیری شود که تهران ارسال میشوند . 

  دستورالعملها و بخشنامه ها همزمان به استان نیز ابالغ گردد . اوراق گام به ما ابالغ نشده است درحالیکه دوسال از ابالغ آن میگذرد .

 استاندار محترم همدان:  –جناب آقای قاسمی فرزاد 

نامه ای به امضاء اینجانب خدمت آقای صالح آبادی )بانک مرکزی ( و وزیر محترم اقتصاد و دارایی ارسال گردد و کمیسیون هماهنگی بانکها 

اق ایران نیز از طریق نیز نامه ای به بانک مرکزی و رؤسای باال دستی خود ارسال نماید و موضوع را پیگیری کند . موضوع به دبیرخانه ملی ات

 دبیرخانه شورا ارسال گردد . 

 :بررسی مسائل مربوط به حوزه استاندارد و کاالهای صادراتی -دستور جلسه پنجم

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

ارد یکی از اساسی ترین موضوعات در صادرات کاال وجود استاندارد کاالی صادراتی و وارداتی می باشد بنابراین استاندارد وظیفه مهمی بعهده د

 و بایستی با همکاری گمرک نسبت به کنترل استاندارد سازی کاالها اقدام نماید ولی از آنجائیکه آزمایشگاه تخصصی در  اداره استاندارد و
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مرک وجود ندارد لذا صادرکنندگان کاال در این زمینه دچار سردرگمی بوده و نمونه آزمایشات آنها بایستی از طریق استاندارد یا گمرک به گ

استان تهران ارسال گردد که این موضوع مستلزم زمان زیاد است و عملیات تولید و صادرات را مختل و صادرکننده را یا متضرر و یا منصرف 

 .دمی نمای

ید آزمایشگاههای فوق نمونه های با توجه به اینکه در استان آزمایشگاه تخصصی متعدد وجود دارد اداره استاندارد ضمن تأی پیشنهاد میشود :

 دریافتی را به آزمایشگاههای تخصصی همکار در استان همدان ارسال نماید.

 استاندار محترم همدان:  –جناب آقای قاسمی فرزاد 

 موضوع استاندارد در دستورجلسه سوم مطرح گردید و مقرر گردید وضعیت آزمایشگاه های استان بررسی گردد . 

 : بررسی مسائل مربوط به حمل و نقل و پایانه های کاالهای صادراتی استان -ششمدستور جلسه 

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

 

کامیون حمل و نقل دارد و تمامی آنها در داخل کشور حمل و نقل  کاال را از بنادر تا داخل کشور انجام  6000از آنجائیکه استان همدان حدود 

می دهند ولی بدلیل تجهیز نبودن این کامیونها اعم از یخچال دار و چادری که بایستی صادرات تخصصی مانند محصوالت کشاورزی و دامی 

را انجام دهند و از طرفی به دلیل نبود شرکتهای حمل و نقل بین المللی اکثر صادرکنندگان بایستی این نوع کاال را از طریق استانهای و لبنی 

 همجوار صادر نمایند .  

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

سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ملزم گردد از امکانات موجود در استان نسبت به ایجاد یک شرکت حمل و نقل -1 نهاد میشود :پیش

بین المللی جهت استان همدان اقدام نماید و درصورتیکه در استان نتیجه حاصل نگردد زمینه ایجاد نمایندگی از طرف شرکتهای حمل و نقل 

 مرکز را بوجود آورد . بین المللی از 

استانداری محترم نسبت به تشکیل کارگروهی جهت انجام مطالعات از قبیل جانمائی و تخصیص زمین و جذب سرمایه گذار جهت ایجاد -2

 پایانه صادراتی اقدام نماید  . 

 معاونت محترم اداره حمل و نقل و پایانه های استان: –جناب آقای سرگزی 

 1400تن در سال  26823شروع به کار کرده است و  1398کت حمل و نقل بنام جام جم فعال میباشد که از سال در استان همدان یک شر

حمل بار داشته است . متاسفانه مشکل استان استفاده نکردن صادرکنندگان از امکانات موجود در این شرکت میباشد . ما آمادگی کامل جهت 

 اخذ نمایندگی در استان را داریم .

 :معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان –پورمجاهد  آقای جناب

در این شرکت میباشد . باید شرکت حمایت شود و از دار سردخانه ماشین مشکل ما نداشتن در حمل و نقل نهاده در استان مشکالتی داریم . 

 25نی را داریم که ایشان نیز مشکالتی دارند . در استان پیش بینی شهرهای دیگر نمایندگی بگیریم . در شهرستان بهار نیز شرکت آقای قراخا

 برای ایجاد شرکت حمل و نقل شده است و نیاز به بررسی و پیگیری های بیشتری میباشد . زمینهکتار

 استاندار محترم همدان:  –جناب آقای قاسمی فرزاد 

جلسه ای با مدیریت هماهنگی امور اقتصادی با حضور آقای قراخانی ، شرکت حمل و نقل جام جم ، اداره حمل و نقل و پایانه ها برگزار و 

 موضوع بررسی گردد . 

 صلوات به پایان رسید . با ختم 10:30جلسه راس ساعت 
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 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تــــصمیماتتصمیم/  عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

تصویب تقویم برگزاری سالیانه 

جلسات شورای گفتگو در سال 

1401 

روز چهارشنبه آخر هرماه برگزار گردد بشرح  18جلسه شورای گفتگوی استان ساعت مقرر شد 

شهریورماه  30 –مردادماه  26 –تیرماه  29 –خردادماه  25 –اردیبهشت ماه  28تاریخهای ذیل:

 اسفندماه 24بهمن ماه و  26 –دیماه  28 –آذرماه  30 –آبان ماه  25 –مهرماه  27 –

دبیرخانه شورای 

 -گفتگو 

 استانداری

2 

بررسی مسائل مربوط به گمرک 

شامل ارزش گذاری کاالهای 

 صادراتی

گردید با سازمان توسعه تجارت در خصوص تسریع در ابالغ بموقع کتاب قوانین صادرات و مقرر 

 واردات مکاتبه گردد .  

 استانداری 

3 

تسهیل در تأمین منابع ارزی و 

 ریالی برای صادرات و واردات کاال

 -نامه ای به امضاء استاندار محترم همدان خطاب به ریاست محترم بانک مرکزی  مقرر گردید

در خصوص تفویض اختیار الزم در راستای  جناب آقای صالح آبادی و وزیر محترم اقتصاد و دارایی

خدمات بیشتر از سوی مدیران عامل بانکها به استانها انجام پذیرد و سقف بررسی طرحها بویژه 

گانی که کاالهای تولیدی خود را صادر می نمایند و همچنین بازرگانان استان جهت تولیدکنند

 گردد . ارسال  افزایش یابد

 استانداری

4 

تسهیل در تأمین منابع ارزی و 

 ریالی برای صادرات و واردات کاال

مقرر گردید نامه ای از طرف کمیسیون هماهنگی بانکها  خطاب به بانک مرکزی و رؤسای باال 

در خصوص تفویض اختیار الزم در راستای خدمات بیشتر از سوی مدیران عامل بانکها به دستی 

استانها انجام پذیرد و سقف بررسی طرحها بویژه جهت تولیدکنندگانی که کاالهای تولیدی خود را 

 .صادر می نمایند و همچنین بازرگانان استان افزایش یابد ارسال گردد

کمیسیون 

 هماهنگی بانکها

5 

تسهیل در تأمین منابع ارزی و 

 ریالی برای صادرات و واردات کاال

از طریق اتاق ایران نیز موضوع تفویض اختیار الزم در راستای خدمات بیشتر از سوی  مقرر گردید

مدیران عامل بانکها به استانها انجام پذیرد و سقف بررسی طرحها بویژه جهت تولیدکنندگانی که 

 کاالهای تولیدی خود را صادر می نمایند و همچنین بازرگانان استان افزایش یابد پیگیری گردد . 

 بازرگانی اتاق

6 
بررسی مسائل مربوط به حوزه 

 استاندارد کاالهای صادراتی

مقرر گردید جلسه ای با حضور اداره استاندارد ، آقای خورشیدی ، شرکت رزپاالیش برگزار گردد 

 و موضوع استاندارد بررسی گردد . 

 اداره استاندارد

7 
بررسی مسائل مربوط به حوزه حمل 

 صادراتیو نقل و پایانه کاالهای 

مقرر گردید جلسه ای با مدیریت هماهنگی امور اقتصادی با حضور آقای قراخانی ، شرکت حمل و 

 نقل جام جم ، اداره حمل و نقل و پایانه ها برگزار و موضوع بررسی گردد . 

هماهنگی امور 

 اقتصادی 

 


