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محل نشست :اتاق بازرگانی

ساعت خاتمه88 :

دستور جلسه
(به نام خدا)
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با نام و یاد خدا و عرض سالم و عصر
بخیر خدمت تک تک اعضا محترم ،حضار گرامی و مهمانان گرانقدری که به واسطه دستور جلسه امروز در خدمتشان هستیم .صمیمانه از حضورشان سپاسگذارم و
امیدوار هستم که برگزاری این جلسات مورد فایده قرار بگیرد .با کسب اجازه از ریاست محترم جلسه ،جناب آقای استاندار ،چهل و چهارمین جلسه شورای گفت و
گوی دولت و بخش خصوصی را آغاز میکنیم .این جلسات کامال بر اساس سیاست و برنامه های تدوینی جناب آقای استاندار در جهت استماع نقطه نظرات و
مشکالت صنوف و بخش های تخصصی مختلف بوده و میتواند یک مدل جدیدی از کار آمدی جلسات در سطح کشور باشد .برگزاری این جلسات و موضوعات و
همچنین بازتاب آن به سایر استانها میتواند مورد توجه قرار گیرد و آنها هم از این مدل تبعیت کنند .خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر وقفچی
نماینده محترم استان در مجلس شورای اسالمی و بسیار خرسند هستم از اینکه یکی از نمایندگان را در جمع خودمان داریم .امروز میتوانیم ادعا کنیم که ترکیب
برگزاری این جلسات با حضور هر سه نماینده قوههای متناظر مجریه و قضاییه و مقننه با حضور جناب آقای دکتر خسروی و آقای وقفچی تکمیل میباشد و
امیدوار هستیم که حضور نمایندگان در این جلسات تداوم و استمرار داشته باشد .بر اساس دعوتنامهای که خدمتتان ارسال گردیده است ،امروز در حضور صادر-
کنندگان نمونه و برتر زنجان در خصوص مشکالت و پیشنهاداتشان من باب مباحث مرتبط با فعالیتهای صادراتی باشیم.
با تاکید بر اینکه قطعاً برگزاری چنین جلساتی می تواند مشکالت این بخش را به صورت موشکافانه حل کرده و تجربیات به دست آمده در این زمینه را نیز در
اختیار سایر استان ها قرار دهد ،یکی از اقدامات خوبی که طی  2سال گذشته در استان انجام شده ،بهبود فضای کسب و کار و نیز تسهیل خدمات در حوزه
گمرک و برخی از دستگاه های مرتبط با مبحث صادرات در کشور بوده است .بهترین کاری که در زمینه بهبود فضای کسب و کار انجام شده ،حذف مقررات زائد و
نیز تعدیل برخی از این مقررات بوده است ،که برخی از آنها متأثر از همین جلسات و یا جلسات مشابه در انعکاس نقطه نظرات صادرکنندگان است .بر اساس اخبار
منتشر شده ،فرمان ترخیص نسیهای توسط گمرک ایران صادر شده و در واقع آن چیزی که امروز در کشور در حال وقوع است نیازمند شرایط خاص و مقررات و
ضوابط متاثر از این شرایط اقتصادی ما میباشد .من صمیمانه تشکر میکنم از تمامی مدیرانی که به واسطه مسئولیتشان نهایت تسهیلگری را نسبت به فعالیت-
های صادرکنندگان انجام میدهند .از این حیث گمرک زنجان مستثنی نیست و به هر ترتیب این دستور العمل و شرایط میتواند در وضعیت امروز گشایشی را
داشته باشد که در صورت نیاز جناب آقای قای احمدی مطالبی را ارائه خواهند کردآقای احمدی مطالبی را ارائه خواهند کرد  .دبیرخانه شورای گفت و گوی
صمیمانه از پیشنهادات نظرات و موضوعاتی را که مورد درخواست شما عزایران باشد استقبال میکند و امیدوار هستم عالوه بر همراهی فکری همراهی و پشتوانه
نظری شما را هم در برگزاری این جلسات داشته باشیم.
دستور جلسه:
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت و بررسی برنامه های پیشنهادی صادرکنندگان استان زنجان
وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

مرادی

معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری

غایب

3

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی

حاضر

4

مرزبان

مشاور و مدیر کل حوزه استاندار

غایب

5

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

حاضر

6

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

7

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات

حاضر

8

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

9

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)
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11

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

11

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

12

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

13

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

14

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

نماینده

عبداله جعفری
جمشید عبادی

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

حاضر

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

اسماعیل صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

نماینده

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

مهدی خسروی

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

پرویز رمضانلو

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

نماینده

مرتضی عزیزپور

(حاضر /غایب /نماینده)

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

نماینده

2

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی شهر زنجان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

ولی اله کالنتری

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

رضا کشاورز

رئیس نظام مهندسی معدن استان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

سید اصغر صفوی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

غایب

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

6

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

7

محمدباقر آقاجانلو

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

حاضر

8

رسول بیات

رئیس خانه کشاورز استان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

1

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطاران و سقط فروشان زنجان

حاضر

2

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

نماینده

3

اصغر نجاری

دبیر خانه کارگر استان زنجان

حاضر

4

میرحیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان

نماینده

مصطفی باقری

5

ایرج احمدی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی

نماینده

محمد صادق حیدری

6

حمید احمدی

مدیرکل گمرکات استان زنجان

حاضر

7

سید علیرضا حجازیان

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

8

محمود ضرابی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

9

سهند علی فالحی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

11

ولی اله منصوری

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

11

مسعود یوسفی اصل

مدیرعامل شرکت سیم و کابل نور زنجان

غایب

12

داود سقائی

مدیرعامل شرکت صانع روی زنجان

غایب

13

کرامت جلیلی

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع روی خاورمیانه

حاضر

14

امیر رحیمی قاضی کالیه

مدیرعامل شرکت کالسیمین

غایب

15

لیال رمضانی

مدیرعامل شرکت تعاونی بازرگانی فرزام تجارت

حاضر

16

یوسف مرادلو

مدیرعامل شرکت خالص سازان روی زنجان

غایب

17

صمد علیپور

مدیرعامل گسترش صنایع روی ایرانیان

حاضر

18

محمد تقی قلندرلکی

مدیرعامل شرکت صنعتی مینو خرمدره

غایب

19

امید کالمی فرد

مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه

حاضر

21

بهزاد ظهیری

مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو زنجان

نماینده

سعید تقیلو

21

حسن میرزاپور

مدیرعامل شرکت رقابت گستر عرشیا

نماینده

اعتمادی

22

منصور علمیفرد

مدیرعامل شرکت فلزات رنگین ماهنشان

حاضر

23

جمال حلواچی

مدیرعامل شرکت آرسام گرانیت

غایب

24

سید ابوالقاسم هاشمی

مدیرعامل شرکت سامان شیمی

غایب

25

حمید نوروزی

مدیرعامل شرکت ذوب و روی سدید

غایب

26

حمید عالماتی

مدیرعامل شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

حاضر

27

علی ابراهیمی

مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی طالیه داران غدیر

غایب

28

حسین بازرگانی

صادرکننده استان

حاضر

29

ناصر ابراهیم خانی

مدیرعامل شرکت بازرگانی ابراهیم خانی

غایب

31

علیرضا چتری

مدیرعامل شرکت بازرگانی باربد

غایب

31

سعید علوی

مدیرعامل شرکت بازرگانی ایپک یول خاورمیانه

حاضر

32

غفور حمیدی

معاونت اقتصادی امور اقتصادی و دارایی

حاضر

33

یوسف حیاتی

دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکها

حاضر

34

حسین مقدم

رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی بازرگانی کاسپین صنعت غرب

حاضر

35

جواد عبادی

رئیس دفتر جناب آقای دکتر وقفچی

حاضر

36

فاطمه عسگری

خبرگزاری تسنیم

حاضر

37

بهنام آقاجانلو

خبرگزاری ایرنا

حاضر

38

رحیم مقدمی

خبرگزاری مهر

حاضر

3
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مشروح مذاکرات

جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :متأسفانه علی رغم همه اقدامات صورت گرفته،
امروز شاهد رخ دادن یک بی نظمی حاصل از سخت گیریها هستیم .تحریم داخلی یکی از مواردی است که موجب بینظمی شده و بخش خصوصی نیز از این قضیه
بسیار گله مند است .متأسفانه این بی نظمی نه خوشایند دولت و نه خوشایند بنگاه های اقتصادی است ،به همین خاطر باید جلوی این سخت گیریها و بی نظمیها
در بخشهای مختلف گرفته شود .امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی و همچنین برای رسیدن به اهداف خود به دنبال سختگیری
مضاعف است که این امر باعث میشود از قاعده اصلی و مسیر خارج شویم .اولین کار ما این است که به نظم خود برگردیم و اگر روی مدار قاعدهمندی حرکت نکنیم
نباید منتظر نتایج خوبی باشیم .صدور بخشنامههای زیاد باعث سردرگمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده و باعث شد هیچیک از تولید کنندگان و صادر
کنندگان هیچ چشم انداز حتی به صورت ماهانه برای آینده نداشته باشند .کمبود نقدینگی باعث شده رنج صادرکننده مضاعف شود و خوشبختانه این رویه برای
چند ماه اخیر تغییر کرده است ولی برای رسیدگی های جدید تغییر کرده و برای رسیدگی های قبل همچنان برقرار است .پرونده شرکتی یک بار در واحد عملکرد
امور مالیاتی رسیدگی شده است و به سرانجام رسیده است که در نهایت برگ تشخیص برای آن صادر گردیده است ،دوباره همین دفاتر و اسناد در اداره مالیات بر
ارزش افزوده رسیدگی میشود و یک نتایج دیگری بدست میآید .چه اتفاقی باعث میشود یک مرجع طی دو بخش متفاوت به یک موضوع واحد رسیدگی کنند و دو
نتیجه متفاوت داشته باشند و همین موضوع باعث میشود استرداد مالیات بر ارزش افزوده آن شرکت یک الی دو سال به تعویق بیفتد .تعداد صادر گنندگان استان
هیچ سالی به عدد سه رقمی نرسید .خدمات موثر و دائمی به صادرکنندگان استان داده شود و در این زمینه نیز مشوقهایی در نظر گرفته شود .برای مثال هر صادر
کننده ای که به مدت سه سال بازار صادراتی داشته است مشمول مشوق های درون استانی شود.که این مشوق ها میتواند از طرف تمامی دستگاهای اجرایی مرتبط
با صادرکننده صورت پذیرد .در واقع برای صادرکنندگان تمایز و تفاوتی قائل شوند .یکی از ابزارهای توسعه و ایجاد فرصتهای صادراتی ،حضور در نمایشگاههای
خارجی و برپایی نمایشگاه و استفاده از چنین ظرفیتهایی است .در خصوص نمایشگاههای داخلی نیازمند یک برنامهریزی و سیاست مناسبتر در حوزه مشارکت
واحدهای تولیدی استان در برخی نمایشگاههای خارجی هستیم و میتوان این حلقه را تقویت نمود .اتاق بازرگانی استان آمادگی دارد به لحاظ حمایتی برای تمام
فعالین بهخصوص اعضای اتاق ،پاویونهای اختصاصی صنایع استان را در نمایشگاههای خارجی برگزار و فضای نمایشگاهی را بهصورت رایگان در اختیار واحدهای
تولیدی استان قرار دهد تا واحدها به معرفی محصوالت و توانمندیهای بپردازند 51 .تولیدکننده استان ،هفته آینده در نمایشگاه اربیل از  98مترمربع فضای رایگان
که اتاق بازرگانی در اختیارشان قرار داده بهرهمند خواهند شد که میتواند در راستای سیاست های استان به تقویت صادرات استان کمک کند.
جناب آقای مهدی رنگ رونا رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان :با عرض سالم و کسب اجازه از جناب آقای دکتر حقیقی ریاست محترم جلسه و
عرض تشکر به جهت تشکیل این جلسات با حضور صادر کنندگان برتر استان .در حوضه صادرات مشکالت عدیدهای اکنون گریبانگیر صادرکنندهگان شده است .به
علت به وجود آمدن مشکالت ارزی در سال  97نوک پیکان به طرف صادرکنندگان گرفته شد و صادرگنندگ ان از همه طرف تحت فشار قرار گرفتند و تا به امروز به
عنوان مقصر در عرصه صادرات ،واردات و گرانی کاال شناخته شدهاند .صادرکنندگان به عنوان سربازان اقتصادی در خط مقدم اقتصاد فعالیت دارند و اکثر
صادرکنندگان همان افرادی هستند که رقم  421میلیون صادرات استان را تشکیل دادند .در حال حاضر  91صادر کننده حقیقی و حقوقی در استان داریم که از این
تعداد  31شرکت حقیقی و حقوقی عمده صادرات استان را به دوش میکشند .یعنی بار بیش از  85درصد صادرات استان به عهده همین  25شرکت صادراتی می-
باشد .در حال حاضر عمده مساله صادر کنندگان برگشت ارز صادراتی میباشد و هیچ یک از صادرکنندگان مشکلی با بازگشت ارز ندارند ،اما اتفاقات سال قبل موجب
شد که یک سری مشکالت در نحوه برگشت ارز با نرخ تعیین شده ایجاد شود .عمده اقتصاد ما دولتی است و بخش خصوصی در این باره نقش کمرنگی دارد ،با این
حال ما پیشنهاد کردیم که روشهای مربوط اعالم و ما بر همان اساس ارز را به کشور برگردانیم .اما اینکه با کدام ساز و کار بانکی ارز باید به کشور برگردد ،در سال
 97طبق بخشنامه صادر شده تکلیف صادرکنندگان روشن شد ولی عمال در اجرای آن دچار مشکالت شدیم و این باعث شد یک مقدار از تعهدات صادراتی عقب
بمانیم .مجدداً طبق بخشنامهای که خرداد ماه صادر شد ،صادرکنندگان به دو قسمت (پتروشیمی و غیر پتروشیمی) تقسیم شدند که طبق آن باید  51درصد در
سامانه نیما 31 ،درصد واردات در مقابل صادرات و  21درصد هم به صورت اسکناس در سنا با نرخ صرافی عرضه کنند .در اینجا دو اشکال به وجود آمده است.
تکلیف این سه ماه صادر کننده به چه شکلی است یعنی تا اول خرداد ماه با کدام روش ارز آنها عودت داده میشود .با روش سال گذشته که مقرر بود تا یک میلیون
یوروو معاف گردد ،یا با بخشنامه جدید لحاظ میگردد .اشکال دوم ،در خصوص هزینه بر بودن بحث برگشت ارز به ایران و دور زدن تحریم است که دیده نشده است.
ارزش گذاری در کاالهای صادراتی در زمان صادرات ممکن است یا باال باشد یا پایین که ارزش درست و مناسبی نیست که اینها باید اصالح گردد .طبق بخشنامه
صادر شده مهلت بازگشت ارز صادراتی  4ماه در نظر گرفته شده است ،این زمان تعیین شده بسیار زمان کوتاهی است و با توجه به فرآیند صادرات حداقل  6ماه
زمان الزم است و این زمان  4ماهه عمالً برای صادرکنندگان سختگیرانه میباشد .به علت تحریم (مقصد واسط) کرایه حمل و نقل  3برابر افزایش پیدا کرده که باعث
میشود قیمت تمام شده صادرات افزایش پیدا کند .که در این خصوص ناوگان کشتیرانی ایران الزم است تسهیالتی را در اختیار صادر کنندگان قرار دهد و کرایه
حمل را پایین تر در اختیار صادرکنندگان قرار دهد .این مشکالت باعث شده بیشتر صادرکنندگان از صادرات کاال انصراف بدهند و این دستوری بودن نرخ نیمایی
آینده بسیاری از تجار را به خطر انداخته است .تا زمانی که ارز در کشور به صورت چند نرخی میباشد امکان رسیدن به اهداف صادراتی بسیار مشکل است .زمانی که
برای اظهار کاالی صادراتی به گمرک مراجعه میکنیم و طی این روال گمرک طبق سیستم  tscخود کاالها را ارزش گذاری میکند و عدد اعالمی شما نباید از این
عدد پایین تر باشد .در واقع گمرک اظهارات صادر کننده را قبول ندارد.
جناب آقای حسین بازرگانی عضو محترم اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان :با عرض خیر مقدم خدمت تمام عزیزان ،اینجانب در سال  95یک و نیم میلیون
دالر ،سال  96هفت میلیون دالر ،سال  97یک میلیون یورو و در سال  98صفر دالر صادرات داشته ام .باید تبریک بگویم به دولت و بانک مرکزی از بابت محدودیت-
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هایی که برای صادرات و برگشت ارز صادراتی گذاشتهاند .در واقع هم ه صادرکنندگان به نوعی به سمت کارت های اجاره ای روی آورده اند و مژده به اداره امور
مالیاتی برای دریافت مالیات از کسانی که صادرات دارند ولی بازگشت ارزشان به سامانه نیما را ندارند .به هر حال اکثر صادرکنندگان علی الخصوص خود بنده،
صادراتی انجام میدهم به غیر از نام خودم و دوم اگر خیلی باهوش باشند صادرکننده اقدام به تاسیس دفاتر بازرگانی در خارج از کشور میکند و به نوعی ارز در آنجا
برای چرخش آن دفاتر میماند.
جناب آقای نیکو خصال مدیر عامل محترم گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر :به نام خدا و ضمن قدردانی از تشکیل جلسه پربار امروز ،مشکالت صادرات را
ما به دو قسمت کلی و بومی تقسیم میکنم .صادرات سه آیتم اصلی دارد  -1اهلیت صادر کننده که بایستی اعتماد مصرف کننده را جلب کند -2کیفیت کاال -3
قیمت کاال .در خصوص صدور گواهی مبدأ از اتاق بازرگانی و همچنین اداره استاندارد میتوان جهت تسریع فرآیندها و رفع مشکالت در استان ،نماینده ای از اتاق
بازرگانی و اداره استاندارد در گمرک تعیین نمود .ضمن عرض خیر مقدم به نماینده مجلس جناب آقای وقفچی ،دو مشکل اساسی وجود دارد که دست و پای
صادرکنندگان و تولید کنندگان را گرفته است  -1ماده  21حساب ذخیره ارزی که سه مرتبه مجلس آن را مصوب کرده ولی متاسفانه آیین نامه آن در بانک مرکزی
به نتیجه نرسیده است  -2بند و تبصره  16بودجه سال  96و  97که کمک اساسی به تولید کنندگان مینمود.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان :در مقوله صادرات غیرنفتی ،نقل و انتقال ارز و مراحل بازگشت ارز حاصل از صادرات جزء
مهمترین مشکل صادرکنندگان بوده است .در رابطه با مهلت  4ماه بازگشت ارز صادراتی ،اگر صادرکنندگان مستنداتی به سازمان صمت ارائه دهند تالش خواهیم
کرد تا بتوانیم زمان را افزایش دهیم .تخصیص دیرهنگام ارز بانک مرکزی در روند تولید باعث ایجاد مشکالتی برای واحدهای تولیدی شده و برخی تولیدکنندگان را
مجبور کرده مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کنند .تفویض اختیار بانک مرکزی باید به بانکهای استان داده شود .در خصوص کمبود مواد اولیه ،واحدها برای ماندن در
صحنه تولید و حفظ تولید اقدام به وارد کردن مواد اولیه میکنند اما گمرکات محدودیتهایی را برای آنها ایجاد میکند .ممنوعیت صادرات برای برخی کاالها بدون
اطالع قبلی اعالم میشود که به ضرر صادر کننده است .برای حوزه صادرات غیرنفتی هر دوره بسته حمایتی در نظر گرفته میشد که با توجه به شرایط اخیر این
بسته برای حمایت از صادرات دیگر وجود ندارد .در رابطه با عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده ،تامین منابع مالی یکی از دغدغههای حوزه صادرات است
که اگر بتوانیم حداقل برای  11واحد صادراتی برتر استان که  81درصد صادرات استان را انجام میدهند با ارائه مدرک مالیات بر ارزش افزوده برای یک دوره زمانی
مالیات عودت داده شود حمایت خوبی برای حوزه صادرات خواهد بود .نرخ تسهیالت بانکی برای صادرات  15درصد است که رقم باالیی است که میتوان با نرخ کمتر
و قابل قبول این تسهیالت به حوزه صادرات اختصاص یابد در حوزه ی حمل و نقل الزم است تدابیری اتخاذ شود که از حمل و نقل بخش نظامی در حوزه صادرات
استفاده شود .در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی باید پایانههای صادرات کشاورزی هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا مشکالت این بخش نیز برطرف شود .برای
سیاستگذاری آمار صادرات مبدا تولید و صادرات در اظهارنامه صادرات و همین طور در سایت گمرک درج شود تا مبدا تولید کاالی صادر شده مشخص شود که
این امر در صحت و شفافیت کاال موثر است.
جناب آقای عالماتی مدیر عامل محترم شرکت فرآوری مواد معدنی ایران :مشکالت صنعت دو بخش استانی و کشوری دارد .مسائل داخل استان علیرغم سال
رونق تولید هیچکدام از واحدها حتی یک مثقال خاک از معدن انگوران دریافت نکردند و فعال تعیین سهمیه برای سال  98انجام نشده است 65 .الی  71درصد
درآمدهای ارزی استان مربوط به این حوزه و صنعت روی میباشد .در رابطه با مسأله تناقضات آمار و ارقام انتشاری در استان ،با توجه به خبر مسرت بخش شکستن
رکورد  15ساله استخراج در معدن انگوران این خبر در حالی بود که صنعت روی استان در همان سال پانزده درصد سهمیه خاک کمتری نسبت به سال  96دریافت
کردند و با کمبود خاک مواجه بودند .این دو مورد تناقض اخبار استانی را نشان میدهد .اینها مواردی است که بایستی در داخل استان حل شود و مدیران استان باید
اخبارشان را با عملکرد و خروجی تولید در بخش صنعت هم راستا کنند .در خصوص مسأله عرضه خاک در بورس ،طی سه مرحله عرضه بورسی خاک را داشتیم،
ولی مشتری برای آن وجود نداشته است .معنای این امر این است که خرید خاک با این تناژ برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد .برای تولید کننده شمش روی
در سال  98دو تهدید بزرگ وجود دارد -1 :عرضه در بورس کاال با قیمت  7الی  8هزار تومان زیر قیمت بازرار جهانی  -2عرضه صادراتی و ارائه  51درصد ارز
نیمایی .ما متولی صنعتی هستیم که  71درصد هزینه آن مربوط به مواد وارداتی است .یعنی با ارز آزاد باید آن را وارد کنیم .چطور امکان دارد وقتی  71درصد هزینه
بابت خاک وارداتی است  51درصد آن را به صورت ارز نیمایی عرضه کنیم .مسأله مهمتر اینکه زمین بازی در صدور بخشنامهها باید یکسان باشد .بخشنامه غلط
نباید صادر شود چارچوب در همه حوضه های بخشنامه غلط باید یکسان باشد .اگر بدنبال رونق تولید در داخل هستیم باید فضا را برای رونق تجارت باز کنیم .باید
وضعیت سهمیه خاک انگوران در استان مشخص شود اینکه اگر بخشنامه جدیدی در حال صدور است با مشورت متولیان آن انجام پذیرد و بایستی سرعت صدور
بخشنامه ها کم شود
جناب آقای سعید تقی لو نماینده محترم شرکت ایران ترانسفو :مشکلی که برای شرکت ایران ترانسفو پیش آمد در خصوص ثبت سفارش در سامانه بود و پس از
آن طبق مهلتی که از بانک مرکزی تا  31خرداد گرفته شد تا تمام تعهدات را انجام دادیم ولی همین مورد برای یک ماه صادرات ما را با مشکل مواجه کرد.
جناب آقای احمدی مدیر کل محترم گمرکات استان زنجان :با سالم و عرض ادب و احترام خدمت حاضرین در جلسه ،صادرات استان روند صعودی داشته است.
صادرات استان طی سالهای گذشته سیر صعودی چشمگیر و حرکت رو به جلو داشته است .میزان صادرات استان در سالهای  95تا  97به ترتیب  331 ،185و
 461میلیون دالر بوده است که این مهم با تالش واحدهای تولیدی استان اتفاق افتاده است .در خصوص ارزش کاالهای صادراتی ،متولی این امر ،دفتر تعیین ارزش
گمرک ایران با مشارکت سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت است .ارزشگذاریها قابل اعتراض بوده و پس از بررسی اعتراض ،امکان تغییر ارزش
صادراتی وجود دارد که در خصوص شمش روی ،تاکنون اعتراضی در استان صورت نگرفته است .برای تشریفات صادرات گواهی مبدأ ضرورتی ندارد مگر خود صادر
کننده درخواست داشته باشد ولی با این حال ما حاضر هستیم نماینده ای از اتاق بازرگانی در گمرک مستقر شود و بحث صدور گواهی مبدأ را انجام دهد.
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پیرامون گواهی استاندارد ،نماینده اداره کل استاندارد استان در گمرک زنجان ،مستقر بوده و گواهی استاندارد صادر میکند البته شرکتهایی که پروانه استاندارد
دارند نیازی به صدور گواهی نیست .برا ی جبران کمبود نقدینگی واحد های تولیدی که در موقع ترخیص توانایی پرداخت حقوق گمرکی را ندارند میتوانند بخشی از
کاال را ترخیص کرده و بخشی را به عنوان وسیقه پرداخت حقوق ورودی نگهداری کنند.
جناب آقای باقری معاون محترم اداره کل امور مالیاتی استان :در خصوص بحث اخذ مالیات از صادرات و اینکه دوستان فرمودند مقررات بودجه طوری تنظیم
گردیده است که قصد اخذ مالیات از صادرات را دارند ،ابزار مالیات کاربردهای متفاوتی دارد ازجمله درآمد ،هدایت اقتصادی و اینکه ارز وارد چرخه اقتصاد شود ،دید
درآمدی نداشته است و بحث هدایت اقتصادی در راستای اقتصاد سالم میباشد .در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده ،دستورالعمل خاص وجود دارد .علی-
الخصوص در بحث صادرات نهایت یک ماه میباشد .به شرط آن که بدهی قطعی نداشته باشد و اسناد بررسی گردد .در سال  97مبلغ  75میلیارد تومان استرداد
مالیاتی واحدها بوده است .ولی ممکن است در جایی موارد خاصی باشد که اسناد و بررسی آنها طوالنی بوده و بنده منکر این قضیه نیستم .در خصوص بنگاههای
اقتصادی که دفاتر آن ها پذیرفته شده است عملکرد دوگانه وجود ندارد و این موضوع از نیمه دوم سال  97به صورت همزمان رسیدگی میگردد هر چند باز هم
مشکالتی در این زمینه است ولی امیدوارم این نتایج متمایز نیز به حداقل برسد.
منصور علمی فرد مدیر عامل محترم فلزات رنگین ماهنشان :وزارت صنعت معدن اخیراً بخشنامه ای را بر خالف روند عرفی و قانونی صادر کرده است به این ترتیب
که  35درصد مواد وارداتی را می توانید صادر کنید که این موضوع باعث شده شرکت با دپو عظیمی از مواد وارداتی مواجه شود و در مقابل میگویند اگر میخواهید
مابقی را صادر کنید بایستی قسمتی از آن را در بورس عرضه کنید .اوال شرکت ما شرکت بورسی نیست و ما اگر بخواهیم در بورس عرضه کنیم با مشکل خرید
مواجه میشویم و اگر بخواهیم آزاد صادر کنیم باید  51درصد را با عرض نیمایی به دولت بدهیم 111 .درصد مواد اولیه ما به صورت وارداتی و  111درصد آن هم
ارز غیر بانکی است که با توجه به این وضعیت ما واردات نمیتوانیم انجام بدهیم و در قبال آن هم صادراتی انجام نمیگیرد.
جناب آقای دکتر وقفچی نماینده محترم مجلس شورای اسالمی استان زنجان :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در در جلسه ،در خصوص عدم حضور
نمایندگان استان در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امید است این حضور با تعطیالتی که در مجلس برای نمایندگان در روزهای چهارنشبه ،پنج
شنبه و شنبه در نظر گرفته شده است ،پررنگ تر شود .همه اقدامات و تصمیماتی که در برهه کنونی اتخاذ میشود ،در راستای رفع مشکالت بخش خصوصی است،
یکی از دغدغههای امروز مربوط به محصول سیر طارم بوده و سیرکاران طارمی با مشکالت زیادی در این زمینه دست به گریبان هستند که خوشبختانه برای
برونرفت از این مشکل ،مجوز خرید رقابتی سیر صادر شد .سیر یکی از محصوالت استراتژیک شهرستان طارم و این منطقه نیز یکی از قطبهای کشاورزی استان
بهشمار میرود ،به همین خاطر رفع دغدغه سیرکاران طارمی یکی از اولویت های دولت و مجلس است ،به همین خاطر مکاتباتی از سوی استاندار زنجان با وزیر جهاد
کشاورزی صورت گرفته و امروز شاهد صدور دستور خرید حمایتی سیر هستیم اما این مهم تا به امروز محقق نشده است .همه تالش کمیسیونهای مجلس این است
که خالءهای قانونی را در بخشهای مختلف مرتفع کرده و با این کار ،از بار مشکالت عدیده بکاهد .شورای هماندیشی فراکسیونهای سیاسی مجلس 15 ،نفر از
نمایندگان را برای بررسی اولویتها چالشهای موجود در کشور انتخاب کرده است .آنچه که امروز مجلس در اولویت کاری خود قرار داده ،مواردی چون تنشزدایی،
ساماندهی آب ،محیط زیست و منابع طبیعی کشور ،بهبود فضای کسب و کار ،مدیریت بهینه نقدینگی کشور ،ساماندهی اشتغال ،ساماندهی صنعت است .برای حل
مشکالت صنعت روی باید تصمیمات و نسخه واحدی برای همه واحدهای تولیدی در این زمینه اتخاذ شود .امروز اگر در بخشهایی شاهد وجود تنش هستیم ،این به
خاطر وجود تنوع در تصمیمگیری ها و نبود تصمیم واحد است ،به همین خاطر در خصوص موضوع مهمی چون پسماند روی باید تصمیم واحد اتخاذ شود .مقوله
صادرات به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای توسعه استان است و یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص صادرات استان باید به آن توجه کرد ،موضوع شناسایی
بازارهای جدید صادراتی است ،لذا انتظار ما از تجار و فعاالن اقتصادی استان این است که به دنبال شناسایی بازارهای جدید صادراتی باشند و مهمتر از همه اینکه در
این زمینه نباید دستوری کار کنیم .در زمینه صادرات و عدم استفاده از ظرفیت های استان برای پررنگ تر کردن این قضیه ،متاسفانه در صادرات محصوالت تولیدی
ایران ترانسفو غفلت شده است .باید بازارهای صادراتی استان زنجان شناسایی و از ظرفیت آن استفاده شود .در حوزه بازگشت ارز صادراتی به کشور با مقاومت مواجه
بودیم از اینرو نباید در بحث صادرات به صورت دستوری عمل کرد .تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تعیین تکلیف پسماند دپو شده در استان اقدام خوبی است و با
این پیگیری ها بسیاری از چالش های مرتبط با این قضیه حل میشود .ضرورت اصالح فرهنگ و ادبیات تجاری در کشور مورد توجه بوده و برای داشتن اقتصاد پویا
بایستی به این مهم توجه کرد.
جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان  :با سالم و عرض ادب و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه ،مشکالت مربوط به بخش خصوصی در استان
زنجان به وزاری مربوطه منتقل شده است .بنده بیشتر از حرف های گفته شده در این جلسه را به دولت انتقال داده ام و حتی نامه های مکتبوی به دولت نوشته ام.
به منظور پیگیری مشکالت بخش خصوصی ،رایزنی هایی هم با دولت در رابطه با برگزاری جلسه ای با بانک ها نیز انجام شده است .در خصوص تفویض اختیارات به
استانداران ،همین موضوع می تواند به حل برخی از این مشکالت بیانجامد .ی کی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکالت استان و نیز رسیدگی به همه دغدغهها،
تشکیل هیات اندیشهورز متشکل از افراد دانشگاهی ،مدیران اجرایی ،تجار و … است .یکی از موضوعاتی که در برهه کنونی معتقدیم باید حل و فصل شود ،قضیه
خاک معدن انگوران است و این موضوع باید هر چه زودتر حل و فصل شود .دشمن برای ضربه زدن به انقالب اسالمی از طرق مختلف در تالش بوده و برای خروج از
این مشکالت باید به دنبال راهکار باشیم .به دنبال برگزاری نمایشگاه تکنولوژی نوین در استان هستیم .در این زمینه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان هم استفاده
خواهد شد .همچنین در راستای تعیین تکلیف پسماندهای روی در زنجان 7 ،میلیون تن پسماند دپو شده در زنجان به نفع مردم تعیین تکلیف خواهد شد .یکی از
دغدغهها و اولویتهای امروز ،موضوع اهتمام به رفع مشکالت بخش خصوصی در استان زنجان است .در همین راستا به دنبال این هستیم که جلسات مشترکی را با
حضور بانک ها و نیز نمایندگان مردم استان در خانه ملت برگزار کرده و تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ کنیم .خوشبختانه از زمان حضور اینجانب در استان
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زنجان ،یکی از اولویت های بنده ،بازدید از واحدهای تولیدی بخش خصوصی بوده و در همین راستا به مسائل و مشکالت این بخش در طول این مدت واقف شدهایم،
لذا در قدم اول برای رفع این مشکالت ،نامه نگاریهایی را با وزیران انجام دادهایم .امروز زمان آن فرا رسیده است که مشکالت را با توجه به شرایطی که امروز در آن
قرار داریم ،حل و فصل کنیم ،به دنبال ارائه راهکارهایی برای غلبه بر تحریمهای ناجوانمردانه استکبار هستیم که در همین راستا نمایشگاه تکنولوژیهای نوین نیز
برگزار خواهد شد .اولویت ما در خصوص پسماندهای روی که میزان آن  7میلیون تن است ،تعیین تکلیف آن به نفع مردم استان بوده و انتقال آن در اولویتهای
بعدی قرار دارد 2.اقدام در خصوص پسماند روی انجام خواهد شد .اول اینکه پسماند تولیدی موجود با مکانیابی صورتگرفته طی ماههای آتی در مکان مورد نظر،
تعیین تکلیف میشود .دوم اینکه پسماند ایجادی جدید نیز در مکان مشخصی مدیریت و تعیین تکلیف میشود .نسبت به عرضه خاک انگوران از طریق بورس نیز
اختالف نظر وجود دارد که باید بررسی و جوانب مختلف در نظر گرفته شده و سپس اقدام مناسب صورت پذیرد .آن دسته از مشکالت صادرکنندگان که در داخل
استان قابل رفع باشند با توجه به تفویض اختیارات دولت به استانداران ،مرتفع شده و مابقی نیز با برگزاری جلسه و رایزنی با مسئولین از طریق دولت پیگیری
میشود .باید راهکار حل آنها نیز از سوی بخش خصوصی ارائه شود .تاکنون  189مورد از سوی دولت به استانداران ،تفویض اختیار شده و مواردی نیز در حال طی
مراحل تصویب هستند که در آینده ،تفویض اختیار خواهند شد .در خصوص پنجره واحد صادراتی ،میتوان به جای حضور نماینده اتاق بازرگانی ،نمایندگانی از
دستگاههای ذیربط نیز در این پنجره حضور داشته باشند که این امر ،انگیزهای به صادرکنندگان میدهد .اینجانب به مسائل و مشکالت بخش خصوصی واقف هستم
و این موضوعات را به عناوین مختلف به وزیران منتقل کردهام .همچنین نامه های مکتوب به دولت نوشته شده است تا مشکالت حل و فصل شود .باید به شرایط
فعلی اقتصادی در سال  98توجه ویژه داشته باشیم .چون در زمانی هستیم که استکبار به طرق مختلف به دنبال ضربه زدن به کشور است .با برگزاری این نمایشگاه
به دنبال این هستیم که برخی از تکنولوژی ها در معرض نمایش قرار دهیم تا اگر شرکت دانش بنیانی توانایی دارد نسبت به ساخت آن اقدام کند .در خصوص تبصره
 16هم بانک ها جرایم را پذیرفتند و به نفع دولت تمام شد.

مصوبات
-1مقرر شد به منظور انجام تشریفات گمرکی در سریع ترین زمان ممکن در پنجره واحد تجارت فرامرزی ،یک نفر نماینده از دستگاه های اجرایی ذیربط بعالوه اتاق
بازرگانی و اداره کل استاندارد انتخاب و به گمرک استان بابت کنترل و تأیید گواهی مبدأ و سایر مدارک و جهت استقرار در محل و انجام فعالیت معرفی گردد.
-2مقرر شد اتاق بازرگانی با همراهی اتحادیه صادرکنندگان اهتمام جدی نسبت به شناسایی و معرفی بازارهای جدید صادراتی به صادرکنندگان استان داشته باشند و
بازارهای صادراتی شناسایی شده استان زنجان به پیشنهاد اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان به کارگروه توسعه صادرات استان منعکس و سایر اقدامات و سیاستگذاری
از سوی کارگروه صورت پذیرد.
 -3مقرر شد اتاق بازرگانی اقدامات آموزشی مؤثر در راستای اصالح فرهنگ و ادبیات تجاری بعمل آورده و فعاالن صادراتی استان را نسبت به ورود به این حوزه ترغیب و
تشویق نماید.
 -4مقرر شد در راستای حل مشکالت استان و رسیدگی به دغدغه های صادرکنندگان یک هیات اندیشهورز ویژه متشکل از افراد دانشگاهی ،مدیران اجرایی ،فعاالن
اقتصادی و صادرکنندگان از سوی دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تشکیل و برنامه ریزی های الزم در این خصوص صورت پذیرد.
استانی -5مقرر شد قضیه خاک معدن انگوران و مشکالت تخصیص و عرضه در بورس توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طی جلسات
تخصصی هرچه سریع تر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن توجه به همه جوانب اقدامات مناسب جهت حل و فصل موضوع صورت گیرد.
-6مقرر شد در جهت برگزاری نمایشگاه تکنولوژی نوین در سال جاری ،از ظرفیت شرکت های دانش بنیان جهت تولید نمونه ها و بومی سازی تکنولوژی های معرفی شده
هم استفاده شود.
-7مقرر شد جلسات مشترکی با حضور بانک ها و نیز نمایندگان مردم استان در راستای طرح و رسیدگی به مشکالت بخش خصوصی از سوی دفتر معاونت هماهنگی
اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار گردد.
-8مقرر شد در خصوص پسماندهای روی هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف آن به نفع مردم استان از سوی مراجع ذیربط اقدام شده و انتقال آن در اولویتهای
بعدی قرار گیرد .پسماند تولیدی موجود با مکانیابی صورتگرفته طی ماههای آتی در مکان مورد نظر ،تعیین تکلیف شده و پسماند ایجادی جدید نیز در مکان مشخصی
مدیریت و تعیین تکلیف شود.
 -9مقرر شد بخش خصوصی پیشنهادات و راهکارهای کاربردی را در خصوص رفع مشکالت صادرکنندگان در استان تهیه و به صورت مکتوب ارائه نماید.
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