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  مذاكرات پيش از دستور جلسه:

  دكتر عيديان:
شاور و  - شورايقام ستان تهران ئم مقام محترم دبير  صوص بند  گفتگوي ا شتند:  4درخ سه اظهار دا ستور جل ضد  وعمو

صوالت  سموم باقيمانده در مح شكالت  شاورزي بم سيون ك سات و كارگروههاي كمي شاورزي به دليل اينكه در جل ه ك
 اه جلســه بعدي موكول مي شــود؛ ولي براي آمادگي اعضــا محترم گزارشــي در پوشــهجمعبندي كامل نرســيده اســت، به 

 درخواست مي شود مطالعه فرموده تا بتوان در جلسه آينده به جمعبندي برسيم.  كه قرارداده شده

  ادامه جلسه بمنظور اعالم اهميت موضوع مقدمه اي را جهت اطالع اعضا بشرح زير بيان نمودند:ايشان در  - 
شوند بلكه تكرار برگشت محصوالت كشاورزي  -  صادرات محصوالت كشاورزي ايران مي  فقط تحريم ها نيستند كه مانع 

خريدار نيز يكي از مصاديقي است كه  ايران به دليل وجود باقيمانده سموم دفع آفات و فلزات سنگين از گمرك كشورهاي
 در برخي از مواقع صادرات ما را دچار مشكل مي كند.

يكي از افتخارات جمهوري اسالمي ايران در جغرافياي توليد محصوالت كشاورزي؛ سفيد بودن نقشة جغرافيائي است در  - 
صوالت و پاك بودن منطقي ا سالمت مح سياي غربي، لذا براي حفظ اين اعتماد از  ؛ ما را موظف مي كند تا ز آلودگي هاآ

 اين اعتماد تالش كنيم. در تداوم

و فلزات ســنگين بدســت خودمان ايجاد مي شــود كه با آموزش در مصــرف ســموم و  باقيماندن ســموم دفع آفات قطعاً -
 از فاضالب هاي صنعتي مي توانيم اين نقيصه را برطرف كنيم. جلوگيري

سال اجرائي قانون حفظ نباتا آيين نامه - شور در  سموم در ك صوالت داراي  ضه مح مطرح و به  1346ت و ممانعت از عر
 ه است اما اجراي اين آيين نامه تا به امروز به درستي انجام نگرفته.تصويب رسيد

سال  - سموم و فلزات 1388در  ستين بحث جدي درباره باقيمانده  شد ولي در همان  نخ شاورزي مطرح  صوالت ك در مح
قانون برنامه پنجساله طرحي در وزارت بهداشت و  37ماده  در راستاي 1393سپس در سال  رده شد.سال به فراموشي سپ
نيترات، ســرب و كادميوم در محصــوالت پايش باقيمانده ســموم كشــاورزي، آفت كش ها، " با عنوان ســازمان غذا و دارو

شاو شگاهي بنام  10 با همكاري"رزيك سطح "P.M.Cطرح "مركز دان شور  در  شد كه نتايج بدست آمده قدري ك انجام 



 

 

صله شاورزي 7براي  نگران كننده بود. نتايج حا صرف ك صول پرم شد تا براي تدوين  مح ستگاههاي ذيربط منعكس  به د
 سالمت و كاهش ميزان آالينده ها در محصوالت پايش شده مورد استفاده قرارگيرد. برنامه مشترك ارتقاء

سرانجام نرسيد.  1394قرار بود اين طرح از مهر ماه  - زم به ذكر است؛ اين البه اجرا درآيد ولي به دليل عدم تأمين اعتبار به 
 ميليارد ريال بود. 330اعتبار در اجراي طرح پايلوت 

سال  - شاورزي بارديگر 1395در  شت و درمان وزارت محترم جهاد ك براي ارتقاي  در چارچوب تفاهم نامه با وزارت بهدا
صر 15 سالمت صول پر م شاورزي طرمح سال حف ك صورت  1396ي را ارائه داد.  سي  شد ولي اقدام ملمو سپري  نيز 
  نگرفت.

اليحه حفاظت  9محترم مجلس شوراي اسالمي براي تضمين محصوالت كشاورزي حسب ماده  نمايندگان 1397در سال  -
سازمان ملي استاندارد، وزارت بهداشت  لخيزي خاك ضمن تصويب تكاليفي برايو پايداري حاص از خاك با هدف حفظ

ـــت و غيره ـــازمان حفاظت محيط زيس عدم اجراي اين ماده را جرم اعالم نمودند ولي امروز اقدام مؤثري را  و درمان، س
  مالحظه نمي كنيم و مورد يا مواردي از اين تخلفات ثبت شده را نمي بينيم.

  مشروح مذاكرات جلسه:

سه 5بند  ستور جل سته حماي ،د سوي جناب آقاي ب صادرات از  سعه  ستاي تو صادراتي غير نفتي كه در را شوق هاي  تي م
مهندس صادقي رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و بنابه پيشنهاد جناب آقاي دكتر امامي امين معاون 

  فت:محترم هماهنگي اقتصادي استانداري استان به شرح زير مورد تحليل و بررسي قرار گر

 :دكتر عيديان
صادرات غيرنفتي در چارچوب قائم مقام محترم  - سعه  سته حمايت از تو صوص ب ستان تهران درخ شوراي گفتگوي ا دبير 

صادرات، بيان نمودند:  شاره به اهميت ويژه  صاد و با ا شبرد برونگرايي اقت شور از دو منظر يكي صبرنامه ملي پي ادرات ك
شتغال در  سرمايه گذاري و ا سعه توليد و  ستگي بدون چون و چراي تو سوي ديگر واب شور و از  تأمين ارز مورد نياز ك

 .بطور مستمر تأكيد شده است هاي پنجساله برنامهقوانين نانكه در چكشور به صادرات حائز اهميت بوده 



 

 

ك جلسه در خرداد ماه؛ در ستاد اقتصاد مقامتي و با حضور معاون اول محترم در سال جاري شوراي عالي صادرات فقط ي -
ابالغ شده  03/11/1398تشكيل شده كه حاصل آن بسته حمايتي از صادرات بوده است. ولي اين مصوبه در  رئيس جمهور

ستورالعمل هاي اجرايي  شته دو هفتهظرف و مهلت تهيه د شد و ؛ براي مدت يك ماه مي تواند اعتبار دا عمالً پس از اين با
 بودجه به خزانه برمي گردد و يا به دليل كمبود درآمدها كالً حذف مي شود. مدت اعتبارات

صادركنندگان عمالً - سالجاري بوده و  شبيه  صادرات  سال اخير موضوع مشوق هاي حمايتي از  ساً در طي چند  سا از اين  ا
 حمايت ها طرفي نبسته اند.

برگشـــت ماليات برارزش افزوده كاالي صـــادراتي به يد وزير محترم اقتصـــاد و دارائي مبني بر عليرغم وجود قانون و تأك -
در دستور  1397صادركنندگان ظرف يك ماه از تاريخ صدور، متأسفانه نوبت استرداد در حال حاضر به صادركنندگان سال 

 كار گمرك ايران است.

ــادرات نيز از عم - ــت كه بعد واردات مواد اوليه ورود موقت براي ص ــادراتي اس ــكالت بخش توليد كاالي ص   ده ترين مش
 دهه هنوز در محدوديت صدور مجوز است. 3از 

 تسهيالت بانكي براي تأمين نقدينگي از جمله مشكالت اين بخش مي باشد. -

ــرمايه گذاري در تهيه ماشــين آالت بخش توليد  - آن با اين كاالها با ارز نيمائي اســت كه توان تأمين مهمترين موضــوع، س
 وضعيت مالي توليدكنندگان مقدور نيست؛ لذا ناچار هستند از ماشين آالت قديمي با بهره وري پايين استفاده نمايند.

شوق هاي  -  صادرات نمايد بهتر است تا م سهيل  نتيجه: به نظر مي رسد اگر دولت حمايت هاي خود را معطوف ت
 صادراتي كه تحقق آن بعيد است

شو قائم - ستان تهران مقام محترم دبير  سخنان خودراي گفتگوي ا شور در ادامه  ضعيت تجارت خارجي ك شي از و را  گزار
 نمودند: ارائه بشرح زير

سال  15 واردات غيرنفتي - ميليون دالر و واردات نفتي آنها  170ميليارد و  861معادل  2018كشور همسايه از كل جهان در 
 كشور همسايه به ميزان 15مجموع صادرات غير نفتي ايران به اين  ت.ميليون دالر برآورد شده اس 570ميليارد و  83حدود 



 

 

ميليون  980ميليارد و  10مي باشد كه  %7/2كشور معادل  15ايران از تأمين نياز اين  ميليون دالر با سهم 560ميليارد و  23
 دالر نيز به صادرات نفتي به اين كشورها اختصاص داشته است.

سال حدود  شور چين، هند، كره جنوبي و ژاپنك 4مجموع واردات غيرنفتي  - شركاي تجاري ايران در  هزار و  3به عنوان 
ســهم ايران از  شــد.ارزش واردات نفتي اين كشــورها مي باميليارد دالر نيز  838دالر و به ميزان ميليون  300و  ميليارد 88

ها  ها تن كاالي غير نفتي آن حل واردات  14واردات  يارد دالر و از م ـــور از ايران  4نفتي اين ميل يارد دالر  69/35كش   ميل
سهم ايران از واردات اين بازار شده كه مجموع  سهم ما حداقل 64 برآورد  سطح  صدم درصد بوده؛ درحاليكه بايد   98در 

 صدم درصد قرار گيرد.

ليون دالر، به مي 190و  ميليارد 7به ميزان  1397صــادرات ايران به كشــورهاي شــوراي همكاري خليج فارس در ســال  -
ـــورهاي ـــالمي  كش ـــادي  22همكاري اس ميليون دالر، به  796ميليارد و  7به ميزان  ECOميليارد دالر، به همكاري اقتص

ASEAN شورهاي  100ميليارد و  2 معادل شترك المنافع يك ميليارد و  CISميليون دالر، به ك ميليون دالر و به  823يا م
ــيا كه مي تواند كمك مؤثري به  60نيز يك ميليارد و  اتحاديه اروپا ميليون دالر بوده اســت. مجموع واردات اتحاديه اوراس

آبان ماه ســالجاري كه توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و  5از  ميليارد دالري را دارد. 318صــادرات ايران باشــد؛ بازار
 قابل مالحظه اي نبوده است.صادرات ايران به اين كشورها، رقم ، كشورهاي حوزه اوراسيا منعقد شده

سعه - سند راهبردي ملي تو سال  طبق برنامه  ستان تهران، در  ميليون دالر  87ميليارد و  10بايد حدود  1395صادرات در ا
صادرات خدمات كه مجموعاً  26ميليارد و  6صادرات كاال و  صورت مي  113ميليارد و  16ميليون دالر  ميليون دالر بايد 

ـــا گرفت ـــال ولي مجموع ص  202ميليارد و  5ميليون دالر كاال و  858ميليارد و  8به ميزان  1395درات تحقق يافته در س
نيز ميزان  1396. در سال بوده استدرصد  5/14ميليون دالر خدمات محقق شده كه انحراف از برنامه سند راهبردي منفي 

دالر و براي خدمات  ميليون 109 ميليارد و 13 كه هدفگذاري براي صادرات كاال 1397درصد و در سال  25انحراف منفي 
ـــده كهميليون دالر تعيين  831ميليارد و 7 ميليون دالر  2ميليارد و  4ميليون دالر كاال و  279ميليارد و  10از اين ميزان  ش

شده يعني ست. 8/31انحراف آن منفي  خدمات محقق  صد بوده ا ساله در صد انحراف از هدف گذاري ها  در واقع هر در
  سبقت گرفته است.



 

 

   :جناب آقاي مهندس صادقي
ستان تهران رئيس محترم  - صنعت، معدن و تجارت ا سالهاي گذشتهسازمان  شاره به اينكه طي  صا با ا دراتي با مشوق هاي 

 ، گزارشي به شرح زير (پيوست) ارائه نمودند: رويكرد تسهيالتي و بودجه اي بوده است

جود دارد و ومعوقات بسياري به صادركنندگان  1398بطوريكه از سال  صادرات نمايدعمدتاً نتوانسته كمكي به مشوق ها  -
 درنظر گرفته نشده است. مورد نياز براي پرداخت مشوق ها به صادركنندگانو بودجه نابع م

مان كپي ه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب شد كه نسخه امسال نيز دقيقاًي بسته مشوق صادرات 1397در سال  -
 .است و صرفاً اعداد آن تغيير كرده است 97بسته سال 

سعه ملي نزد بانكهاي  - صندوق تو سپرده گذاري  ست كه بخشي از محل  صويب كرده ا صاد مقاومتي ت ستاد فرماندهي اقت
صادركنندگان سهيالت و منابعي را براي تأمين نيازهاي مالي  شكل ريالي و با نرخ بهره اي عامل، در جهت اعطاي ت كه  به 

صندوق و  11 صد براي  صد براي بانكها و تقريباً  18در صادراتي قرار  15تا  14در صد در اختيار واحدهاي توليدي و  در
 دهند ولي گزارش و عملكردي از پرداخت اين منابع وجود ندارد.

ـــادرات كاال را دولت پرد -  ـــي يا تمام هزينه هاي مربوط به ص ـــده بود كه بخش ـــال قبل نيز پيش بيني ش   اخت كند.در س
سال گذشته   سرفصل ها  شده بود كه از اين رقم تنها مي 17000در اين  ميليارد ريال براي  200ليارد ريال تعيين 

شده است. و حضور در نمايشگاههاي خارجي اعزام سازمان توسعه تجارت هزينه  ستاد   تخصيص يافت كه در 
  اين تسهيالت استفاده كند.ته باشد از ضمناً بعيد بنظر مي رسد كه صادركننده اي توانس

سته حمايت از ميليارد ريال 17000اعتبار  - سال صادرات غيرنفتي ي ب سال 1397در  ميليارد ريال تغيير  7800به  1398، در 
، اين دستورالعمل اينكه در اواخر سال به سر مي بريم كمتر از نصف تقليل پيدا كرده است و با توجه بهپيدا كرده يعني به 

كه در واقع  "ب"سرفصل ها در بخش هركدام از غ شده است. مقرر شده بود كه شيوه نامه هاي پرداخت براي اكنون ابال
سازمان توسعه تجارت تنظيم گردد  بخش تأمين و صادرات است، توسط  پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي مربوط به 

ه ها مي باشد كه بايد به توشيح وزير محترم صنعت كه طبق آخرين اطالعات بدست آمده حاكي از آماده شدن اين آيين نام



 

 

صورت ابالغ آن،  شود كه البته در  سپس ابالغ  سد و  صتي بر سال مالي عالوه بر عدم وجود منابع، فر باقي نمانده تا پايان 
 است.

ستان تهران - صادراتي ا ساير  مسئله اي كه در مورد آمارهاي  ستان تهران از  صادرات كاالهاي ا ركات كشور مگوجود دارد، 
ست ستان  ا شود.لكه در آمار ا ستان وجود ندارد اما قر حاظ نمي  صادرات ا ست گمركبنابراين نظام آماري دقيقي از   ار ا

 .اتخاذ نمايد استان كاال براي صادرات توليد و فرآوري براي اعالم مبداء مهيداتيت جمهوري اسالمي ايران

ناشي از عدم حمايت از  ضاي كسب و كارشده، جدا از مشكالت ف يافته صادرات با معيارهاي تعيين انحراف ارقام تحقق -
ست. صادرات سب و كارها ا صعوبت ك سقف يك  و  سهيالت ارزي تا  صادرات غيرنفتي، اعطاي ت سته حمايت از  در ب

شده و اين اعتبار صادركنندگان پيش بيني  صندوق توسعه ملي به  تا دو ميليون يورو نيز قابل افزايش  ميليون يورو از محل 
شده با وجود مضائق مالي كه دولت دارد، در اين زمان پيش رو تا است.  سته حمايتي اعالم  البته نمي توان كتمان كرد كه ب

سال امكان تأمين و عملياتي كردن آن وجود ندارد. صاد مقاومتي براي پايان  ستاد فرماندهي اقت شيم در   لذا بايد اميدوار با
شود. شيده  شتري به  سال آتي تدبيري اندي ست، توجه بي ست محترم جمهور نيز ه البته يكي از نكاتي كه مورد تأييد ريا

ستانها  صادرات غير نفتي در ا صادرات غير نفتي و يا كارگروه توسعه  ستاد ملي توسعه  وضعيت بازرگاني كشور بوده كه 
   هر ماهه جلسه اي را بدين منظور برگزار مي نمايد.

  :مهندس هوشنگ رضايي ثمرينجناب آقاي 
اســتان تهران با تشــريح بندهايي از بســته حمايتي  اداره بازرگاني خارجي ســازمان صــنعت، معدن و تجارترئيس محترم  -

نمايشگاه هاي تجاري خارج از كشور گفتند: اعتبار حمايت از حضور شركت هاي ايراني در  1398صادرات غيرنفتي سال 
ست 87به ميزان  سعه فعاليت مراكز تجاري ايران در بازارهاي  ميليارد تومان ا شامل ايجاد، راه اندازي و تو كه اين حمايت 

ــقف  ــادراتي به ميزان  50هدف تا س ميليارد تومان،  65ميليارد تومان و حمايت از راه اندازي خطوط منظم حمل و نقل ص
ميليارد  20برنامه توانمندســازي صــادراتي بنگاه ها به ميزان  ميليارد تومان و همچنين حمايت از 7حمايت از برند ســازي 
 تومان تعيين شده است.

             



 

 

  :محمد الهوتيجناب آقاي 
صادراتي كه  - شوق هاي  صوص م صادرات اتاق بازرگاني تهران، درخ سعه  سهيل تجارت و تو سيون ت رئيس محترم كمي

ساله سد هر شود، گفتند: به نظر مي ر ساله تدوين مي  صادراتي هر شوق هاي  به عنوان يك رديف بودجه اي در بودجه  م
صارف ديگري پيدا مي كند شود و در نهايت م صادرات و به كام بخش  ساالنه دولت تعبيه مي  در واقع بودجه اي به نام 

يگري كه هزينه هاي جاري كشور است. تا دو سه سال گذشته پرداخت مشوق هاي صادراتي در بودجه لحاظ نمي هاي د
شود شد ولي از زماني كه  صادرات عوارض دريافت  شد از واردات براي حمايت از  صادراتي نيز در قرار شوق هاي  ، م

اما طبق گفته  متوقف شده است. 1398مشوق هاي صادراتي از سال بودجه از رديف بودجه لحاظ شد؛ درحاليكه پرداخت 
صيص يافته فقط  ست كه در 20مقامات آنچه تخ سند،  ميليارد تومان ا سته هاي حمايتي به اهداف خود نمي ر واقع اين ب

 حتي اگر منابعي هم به آنها تخصيص پيدا كند.

شش ميليون تومان به عنوان كمك هزينه اعزا - سقف  سته حمايتي تا  شان در ادامه افزودند: در اين ب تجاري  م هيأت هاياي
درنظر گرفته شــده كه الزم اســت تدوين كنندگان اين بســته حمايتي درنظر بگيرند كه فقط هزينه هتل يك صــادركننده در 

 ساير كشورها آيا تناسبي با ارقام مندرج در اين بسته دارد.

شته كه امكان - سال گذ سته حمايتي  شي از ب سعه ملي در بانك ها را فر البته بخ صندوق تو كرد، براي اهم سپرده گذاري 
ــادرات مؤثر بود چنانكه از  ــادرات  هزار ميليارد تومان 2ص ــعه ص ــده براي اين بخش، تاكنون بانك توس رقم پيش بيني ش

را جذب كند ولي بانك هاي ديگر عالقه اي به جذب اين درصـــد  5/14با نرخ ميانگين  توانســـته يك هزار ميليارد تومان
سته حمايتي شت  هزار ميليارد تومان 2جز اين  منابع را نداند. لذا اين ب صادركنندگان دربر نخواهد دا عايدي ديگري براي 

 بنابراين پرداختن  به اين بسته حمايتي بمنزله اتالف وقت است.

ايشان با اشاره به ستاد تسهيل صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در پي اخذ اختياراتي است كه تصميماتش  -
شتند:الزم االجرا باشد، ب ستاد هشت جلسه برگزار كرده اما هنوز از اختيارات الزم برخوردار نيست. براي مثال،  يان دا اين 

ست. بانك مركزي ستاد برايش الزم االجرا ني صوبات اين  شه اي  اذعان مي دارد كه م صادرات ري شكالت  بنابراين بايد م
 برطرف شود.



 

 

به معضـل ماليات بر ارزش افزوده صـادركنندگان، اظهار داشـتند: آقاي الهوتي در بخش ديگري از سـخنان خود با اشـاره  -
اگر در ســال ســه بار دريافت خواهند كرد و  1398را در انتهاي ســال  1397صــادركنندگان ماليات بر ارزش افزوده ســال 

  بلوكه درصــد منابع آنها به عنوان ماليات بر ارزش افزوده نزد ســازمان امور مالياتي 27گردش حســاب داشــته باشــند، 
 شده است.

صادرات اتاق بازرگاني  - سعه  سهيل تجارت و تو سيون ت سط رئيس محترم كمي صادرات كه تو سائل اخير  يكي ديگر از م
ــد دارد براي ورود موقت اعمال كند. براين مطرح گرديد،  تهران ــت كه بانك مركزي قص ــوابطي اس در مورد ض

 ص و همچنين در مورد آن ثبت سفارش انجام شود.منشاء ارز ورود موقت مشخ اساس بانك مركزي اصرار دارد
سال  شده كه منجر به يك ميليارد 600حدود  1397ارزش واردات موقت در  ميليون  200و  ميليون دالر برآورد 

  ولي بانك مركزيدرصــد ارزش افزوده ايجاد كرده اســت  100كه يعني اين ميزان ورود موقت صــادرات شــده 
شاء ارز اين  سازمان امور مالياتي اعالم به دليل اينكه من صادركنندگان آن را به  ست، نام  شخص ني صادرات م   بخش از 
  اين بخش برگه مالياتي صـــادرشـــده و با ســـختگيري هاي بانك مركزي،  از اينرو براي اغلب صـــادركنندگان ،نمي كند 

 روزنه هاي باقيمانده براي دور زدن تحريم ها مسدود مي شود.

ــاره به - ــان همچنين با اش ــده گفتند:  ايش ــكالتي مواجه ش ــادراتي نيز با مش انتقال ارز اين نكته كه؛ واردات از محل ارز ص
ست سط بانك مركزي مورد تأييد  صادركنندگان به واردكنندگان حدود يك ماه به طول مي انجامد و در نهايت ممكن ا تو

اين فرآيند  دراتي هستند اما به دليل طوالني شدنقرارنگيرد و واردكنندگان نيز به رغم آنكه عالقه مند به استفاده از ارز صا
 و امكان عدم تأييد از سوي بانك مركزي، استقبال كمتري نشان مي دهند.

  :احمدرضا فرشچيانجناب آقاي 
صادرات غيرنفتي، بيان رئيس محترم  - سته حمايتي  صنايع تبديلي اتاق بازرگاني تهران درخصوص ب كميسيون كشاورزي و 

صادركنندگان احتياجي به  شده است ولي  بايد گفت كه  ساير كشورها كپي برداري  سته حمايتي در واقع از  شتند: اين ب دا
سته ها ندارند و حمايت هاي اعانه اي را نمي خواهند ب صادرات اين نوع ب سعه  ست هانياز به لكه تو سيا صالح    . دارد ا



 

 

شور  صادرات ك ضر  صادرات  43در حال حا سفارش واردات در مقابل  صرفاً فرآيند ثبت  شده كه اگر  ميليارد دالر برآورد
 افزايش خواهديافت.تسهيل شود و زمان ثبت سفارش از يك ماه به يك هفته تقليل پيدا كند، قطعاً حجم صادرات 

  :دكتر نجفي عرب ايجناب آق
اشتند: رجيستري داقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به ممنوعيت صادرات دارو، بيان رئيس محترم كميسيون  -

ذا الزم است اين لدارو در ساير كشورها بسيار زمان بر است و صادركنندگان دارو سالها براي بازاريابي آن تالش مي كنند 
 شود تا صادرات اين بخش رونق بگيرد.ممنوعيت برداشته 

   :مهندس نجفي منشجناب آقاي 
مشكالت صادرات مشخص ، درخصوص مشكالت صادرات گفتند: رئيس محترم كميسيون بهبود كسب و كار اتاق تهران -

است از اين رو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بايد در جهت رفع اين مسائل تالش كند تا صادرات موجود را 
 از دست ندهيم. نيز

  جناب آقاي دكتر امامي امين:
با پيشنهاد خود، از طرح موضوع توسعه صادرات غيرنفتي معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران در رابطه  -

منظور از طرح اين موضوع در جلسه شوراي گفتگو در واقع بيان و مشوق هاي آن در جلسه شوراي گفتگو، بيان داشتند: 
صادراتي شوق هاي  صلي از م شد. منظور ا سه مطرح  ست كه در جل ست كه بتواند دست  همين مطالبي ا در واقع كمكي ا

صادركننده را  صادركننده را بگيرد ولي عمالً صادر كننده را نمي گيرد بلكه پاي  با تعهداتي كه ايجاد مي كند نه تنها دست 
كه بتواند به صــادركنندگان مشــوق بدهد و پولي نيز ندارد. اين نوع اكنون شــرايط دولت به گونه اي نيســت  هم مي بندد.

سال است به روز رساني هم نشده، زماني توجيه داشت كه ن هزار تومان بود. اكنون آنچه كه  2رخ دالر مشوق ها كه چند 
ته باشــيم و لذا بايد از اين جلســه خروجي داشــاســت. صــادركنندگان را رنج مي دهد، بوروكراســي دســتگاههاي اجرايي 

 كه دولت اين نوع مشوق ها را كنار گذاشته و موانع صادرات را از ميان بردارد. درخواست كنيم

 



 

 

  :مهندس خوانساريجناب آقاي 
سته  - صوص ب شده درخ شات ارائه  ستماع گزار ستان پس از ا شوراي گفتگوي ا رئيس محترم اتاق بازرگاني تهران و دبير 

تنظيم كنندگان اين بســته حمايتي هزينه هاي واقعي صــادرات و اظهار داشــتند:  1398حمايت از صــادرات غيرنفتي ســال 
ر ارقامي است ابزيرا فقط هزينه سفر و يا هتل صادركنندگان در كشورهاي هدف چند بر صادركنندگان را درنظر نگرفته اند

صادرات كشور حدود  تومان نيستند.ميليون  5صادر كنندگان نيازمند  كه در جداول اين بسته حمايتي گنجانده شده است.
شده كه حدود  43 صد آن يعني حدود  9ميليارد دالر برآورد  ميليارد دالر به عنوان ماليات بر ارزش افزوده نزد دولت  4در

شده است كه اگر آن را با دالر  سبه كنيم، حد هزار توماني 14بلوكه  شود. مگر نقدينگي  56ود محا هزار ميليارد تومان مي 
ست؟صادرك شوق  700هزار ميليارد تومان حدود  56حال آنكه دولت در مقابل  نندگان چقدر ا ميليارد تومان مي خواهد م

شوق هايي، ماليات صادراتي پرداخت كند. ست به جاي تدوين چنين م سته ا شاي صادركنندگان  لذا  بر ارزش افزوده را از 
 دريافت نكند.

رساندن كاالهاي خود  سرعت بخشيدن درسخنان خود گفتند: دولت چين براي رئيس محترم اتاق بازرگاني تهران در ادامه  -
ــاس گزارش رئيس  ــفانه براس ــم را طراحي كرد تا هزينه هاي حمل كاالها را كاهش بدهد. ولي متأس به اروپا؛ جاده ابريش

ـــه اخير هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، يك روز  ـــالمي ايران در جلس توقف كاالها در محترم گمرك جمهوري اس
ضافه مي كند و اين درحالي است كه برخي كاالها در گمركات حدود  شده ا  10الي  9گمركات يك درصد به قيمت تمام 

ــده و اين به معناي آن اســت كه  ــت  100ماه اســت كه متوقف ش ــود. لذا درخواس روز توقف برابر كل قيمت كاال مي ش
سائل سفارش و حل م شكالت را حل صادركنندگان كاهش زمان ثبت  ست؛ زيرا اگر همين م شد ه ا سه مطرح  ي كه درجل

ست. طبق اعالم آقاي دكتر عيديان،  كنيم واقعاً شوق ها ني شورهاي نيازي به م سيه ك سايرو ستور رؤ سب د   و تركيه ح
شان؛  ستر مجدد ندارمحترم جمهور صادراتنجهت واردات دارو از ايران نيازي به رجي  د و اين يك موقعيت خوب براي 

  دارو براي صادركنندگان ما است.
دبير محترم شــوراي گفتگوي اســتان تهران با اشــاره به اينكه دولت براي تنظيم بازار به مناســبت هاي مختلف مبادرت به  -

ضربه مي زند و اگر كمبودي در بازار داخل  صادرات  سياست ها به  شتند: اين  صادرات مي كند، اظهار دا اعالم ممنوعيت 



 

 

لت بايد نســـبت به واردات اقدام كند نه اينكه از صـــادرات جلوگيري كند. لذا مقرر مي شـــود آقاي دكتر بوجود بيايد دو
صادركنندگان و پيشنهادات مطروحه  صادقي و آقاي الهوتي نامه اي را براساس درخواست  عيديان به اتفاق آقاي مهندس 

صنعت، معدن و تجا ست محترم جمهور و وزير محترم  سه به عنوان ريا سال و برت تنظيم نموده جل ضاء اينجانب ار ا ام
  مورد مطالبه گري قرارگيردمشكالت عمده صادركنندگان رفع گردد تا 

  : جناب آقاي مهندس صادقي

گزارشي از وضعيت ثبت سفارش در استان تهران را به رئيس محترم سازمان صنعت و معدن استان تهران در پايان جلسه  -
 :شرح زير ارائه نمودند (پيوست)

ميليارد يورو  30به ميزان  صــورت گرفتهمجموع ارزش ثبت ســفارش هاي  28/11/1398تا تاريخ  25/09/1397از تاريخ   -
ــي و به تعداد  %72 يعنيميليارد يورو  5/21بوده كه حدود  ــتان تهران   %72يعني  پرونده 649/69از نظر ارزش مورد در اس

بهمن ماه به طور  28دي ماه تا  29تأييد قرارگرفته اســت. زمان پاســخگويي دســتگاه هاي مجوز دهنده در تهران از تاريخ 
ـــت.روز تقليل  4 بهبهمن ماه اين زمان  28بهمن ماه تا  14روز بوده كه از تاريخ  7ميانگين   به دليل اولويت پيدا كرده اس
  روز مورد بررسي قرار گرفته است. 3مدت  ظرف توليد درخواست صنايع بزرگ بخش

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  جلسه شوراي گفتگوي استان تهران: ينششمو  شصتمصوبات 

  شرح مصوبات  رديف
  ماهيت مصوبات

  هماهنگ كننده
  استاني  ملي

1  

از آنجا كه موضـــوع مشـــكالت ســـموم باقيمانده در محصـــوالت 
كشـــاورزي به دليل اينكه در جلســـات و كارگروههاي كميســـيون 
كشاورزي به جمعبندي كامل نرسيده است، به جلسه بعدي موكول 
ــه ها  ــي در پوش ــا محترم گزارش ــود؛ ولي براي آمادگي اعض مي ش

ــود مطالعه فرموده ت ــت مي ش ــده كه درخواس ا بتوان در قرارداده ش
  جلسه آينده به جمعبندي برسيم. 

  دبيرخانه شوراي گفتگوي استان  *  *

2  

مصوبه سي و چهارمين جلسه شوراي گفتگوي استان  6عليرغم بند 
كه مقرر گرديد ظرف مدت يك ماه مســازمان  1396تهران در ســال 

گمرك جمهوري اســـالمي ايران با تعامل و همكاري كنفدراســـيون 
قابليت ســـامانه جديد گمركي كشـــور را درجهت صـــادرات ايران 

سازد و  ستان مقدور  ساس توليد هر ا صادراتي برا تفكيك كاالهاي 
ـــوراي  نيز با توجه به مكاتبات متعدد و پيگيري هاي دبيرخانه ش

ست كه سته ا شاي ستان تهران هنوز انجام نپذيرفته  لذا  در  گفتگوي ا
ــتانهاي كشــور ا ــرايط كنوني جهت تفكيك آمار اس ين مهم انجام ش

  پذيرد

*  *  

  ايران يگمرك جمهوري اسالم
  سازمان توسعه تجارت

سازمان صنعت؛ معدن و تجارت 
  استان تهران



 

 

  شرح مصوبات  رديف
  ماهيت مصوبات

  هماهنگ كننده
  استاني  ملي

3  

از آنجا كه يك روز توقف كاالها در گمركات يك درصــد به قيمت 
تمام شــده اضــافه مي كند و اين درحالي اســت كه برخي كاالها در 

ست كه  10الي  9گمركات حدود  ست، لذا بايد ماه ا سوب كرده ا ر
سرع شيدن به ترخيص كاالها در گمركات ا تجهت  دام عاجل قبخ
  .بعمل آورد

*    
گمرك جمهوري اسالمي ايران 

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
  استان تهران

4  

قاي به اتفاق آمقررشد، قائم مقام محترم دبير شوراي گفتگوي استان 
مهندي صادقي رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ــعه  ــهيل تجارت و توس ــيون تس و آقاي الهوتي رئيس محترم كميس
صــادرات اتاق بازرگاني تهران براســاس درخواســت و پيشــنهادات 
صــادركنندگان مبني بر تســريع در ثبت ســفارش  واردات در مقابل 

ــادرات و اهتمام دولت در  ــال كاالها به ص ــريع ترخيص و ارس تس
ن، صادركنندگا بهماليات برارزش افزوده  استردادكشورها و همچنين 

صنعت و ست محترم جمهور و وزير محترم   نامه اي را به عنوان ريا
ل معدن تهيه و با امضــاء رياســت محترم اتاق بازرگاني تهران ارســا

  گردد.

  *  

سازمان صنعت؛ معدن و تجارت 
  استان تهران

  اتاق بازرگاني تهران
دبيرخانه شوراي گفتگوي استان 

  تهران

 


