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دستور دوم

تدوین برنامه سال 98

مشروح مذاکرات
اولین جلسه کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق زنجان در سال  1398روز دو شنبه مورخه  1398/04/03رأس ساعت  10:30در سالن جلسات
اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان با محوریت انتخاب اعضاء و تدوین برنامه سال  98استان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه طبق روال جلسات گذشته آمار و اطالعاتی از فعالیتهای اتاق در راستای بهبود محیط کسب و کار ،ترازنامه تجارت بین الملل و
وضعیت تجارت کشور و استان در سطح بین الملل که از پایگاه رصد اقتصادی بین الملل ()Observation Economic Conservatory
استخراج گردیده بود ارائه گردید .در این جلسه منطبق با دستورات جلسه حجم و ارزش مبادالتی فرآوردههای دامی باالخص لبنی به تفکیک کشور و
استان و مهمترین مقاصد صادراتی فرآوردههای لبنی ارائه گردید.
جناب آقای رنگ رونا ،رياست محترم کمیسیون:
در شروع جلسه جناب آقای رنگ رونا ریاست محترم کمیسیون با عرض خوشامدگویی به اعضاء حاضر در جلسه مواردی درخصوص ظرفیتها و
رسالت اتاق بازرگانی در راستای اهداف مشخص شده در سال جدید و اهمیت تشکیل کمیسیونهای تجارت ،صنعت و کشاورزی ذیل اتاق بازرگانی
بعنوان بازوان مشروتی اتاق و اهمیت بازخورد خروجی جلسات در ارتقاء مشکالت بخش خصوصی و چرخاندن گردونه اقتصاد کشور بیان کردند .ایشان
مهمترین راهبرد تشکیل جلسات کمیسیون را در استمرار و اجرایی شدن دستورات جلسه خالصه کرده و تاکید مؤکد داشتند تا در چارچوب قوانین و
مقررات با تدبیر اعضاء بتوان برنامههای مطرح شده در جلسات را در قالب سناریوهای با قابلیت اجرا و یک طرح جامع تعریف کرده و در واقع خروجی
کمیسیون تدوین برنامه عملیاتی با احصاء نقطه نظرات اعضاء باشد تا نهایتاً کمیسیون بتواند در بهبود و ارتقاء تجارت استان نقش بسزایی ایفا کند.
در ادامه ریاست محترم کمیسیون تجارت با تبیین مشکالت پیش روی صادرات در وضع فعلی کشور که درگیر جنگ اقتصادی شده است ،اعضاء
جلسه را به هم افزایی و تعامل در راستای رفع مشکالت موجود با ارائه دیدگاهها و راه حلهای اجرایی جهت برون رفت از وضع موجود دعوت کردند.
ایشان عمده وظایف کمیسیون تجارت را به شرح زیر برشمردند:
 .1بحث و تبادل نظر حول موضوعات روز اقتصادی تجاری و بازرگانی بین دولت و بخش خصوصی
 .2تسهیل روابط اقتصادی-تجاری در بازرگانی زیرحوزههای صنعت ،معدن و کشاورزی
 .3چاره جویی و چاره اندیشی از کانال اتاق در خصوص برخی از مشکالت روابط خارجی فی مابین اعضاء اتاق و تجار خارجی برقرار میباشد.
 .4و بطور کلی رفع مشکالت مرتبط با تجارت.....
 .5همچنین مقرر شده است کمیته روابط خارجی (اتاق یک عضو در آن دارد) ذیل کارگروه توسعه صادرات استان زنجان سازمان صمت در
اتاق و بصورت تلفیقی با کمیسیون تجارت هر دو ماه یکبار دنبال گردد.
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ایشان به جلسات کمیسیون در سالهای گذشته و خروجی آن که منجر به تصحیح برخی قوانین مخل کسب و کار و تجارت بخش خصوصی شد
اشاره کردند.
ایشان با بیان انتخاب ترکیب اعضاء حاضر در جلسه که تلفیقی از بخش دولتی و شرکتهای خصوصی میباشد به این مطلب تأکید داشتند تا در
جلسه مذکور بحث و تبادل نظر در خصوص انتخاب اعضاء جلسه و تعیین آنها صورت پذیرد .همچنین در خصوص زمان جلسه مقرر گردید
جلسات حداقل به صورت ماهانه جهت احصاء پیشنهادات و نقطه نظرات حاضرین در جلسه برقرار گردد تا با تلفیق بین بخش خصوصی و دولتی
سعی بر این شود تا پی گیری مشکالت ،پیشنهادات و نقطه نظرات مطرح شده از طرف سازمانها و ارگانهای دولتی در راستای تسهیل روابط
تجاری پیگیری گردد.
رئیس کمیسیون پیشنهاد دادند اعضاء دعوت شده در جلسه اول بعنوان اعضاء ثابت کمیسیون انتخاب شده و در صورت لزوم به تبع دستورات و
موضوعات مطرح شده در جلسات آتی کمیسیون از حضور سایر افراد در ارگان ،سازمان و بخش خصوصی استفاده شود.
درخصوص دستور دوم جلسه موارد زیر را مطرح کردند:
ایشان با اشاره به مشخص شدن چشم انداز صادراتی  700میلیون دالری در استان و وجود ظرفیت های باال در بخش تجارت و صنعت استان
خواستار این بودند تا با ایجاد تعامل ،همفکری و هم افزایی بین بخش خصوصی و دولتی بتوان هر چه سریعتر شاهد دست یافتن به این اهداف
باشیم.
ایشان به این مطلب اشاره کردند که اتاق بازرگانی زنجان در حال حاضر مرکز رشد و فناوری تجاری دایر کرده است که کلیه عزیزان فعال در
زمینه تجارت بین الملل می توانند از پوششهای این مرکز اعم از حمایت های اتاق و در اختیار قرار دادن جا و مکان می باشد تا شرکت های نو
پا بتوانند در ابتادای امر از توان و دانش فنی موجود و آموزش های اتاق بهره مند شوند .همچنین با توجه به مشکالت اساسی اقتصادی حفظ
وضعیت موجود و رسیدگی به مشکالت آنها در اولویت برنامه های سال  98طبقه بندی گردید.
ایشان پیشنهاد دادند شرکت های بالقوه در استان شناسایی شوند تا با تدوین یک برنامه منسجم وارداتی و صادراتی بتوان ظرفیت تجاری استان
را افزایش داد.
در خصوص بخش نامه های خلق الساعه ایشان اعالم کردند دولت در حال تصمیم گیری به جای بخش خصوصی میباشد که امیدواریم با
تمهیدات ویژهای که بخش خصوصی اتخاذ خواهد کرد هنگام تصمیم گیری نماینده بخش خصوصی نیز در جلسات دولتی برای دفاع از منافع
این بخش حضور داشته باشند.
ایشان پیشنهاد دادند اعضاء راهکارهای موجود در جهت برون رفت از مشکالت فعلی تجارت بین الملل را جهت احصاء و تصمیم گیری در
جلسات کمیسیون جمع آوری کرده تا در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرند .بعنوان مثال ایشان موارد زیر را برخی از مشکالت پیش
روی تجار برشمردند:


در خصوص پرداخت مالیات و مالیات ارزش افزوده حاصل از سود صادرات می بایست تغییراتی در سیستم فعلی ایجاد کرد تا بتوان
سیستم تجارت فعلی کشور را در حالت پویا حفظ کرد.

 رفع مشکالت موجود در سیستم بانکی و صرافی ها از جمله حوالجات و برگشت ارزی و پرداخت کمیسیون هنگفت  3درصدی حاصل
از برگشت ارز به بانک ها و  3تا  5درصدی به صرافی ها
همچنین ایشان ایجاد یک کرسی در هیئت رئیسه اتاق را یک پوئن بزرگ برای اتاق زنجان در جهت رفع مشکالت بخش خصوصی مطرح کرده و
برشمردند.
جناب آقای حسین جعفری ،رياست محترم توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان
ایشان با بیان این مطلب که یکی از مهمترین رسالتهای کمیسیون تسهیل صادرات و واردات در سطح استان میباشد ،پیشنهاد کردند اعضاء
کمیسیون متناسب با ظرفیت کلیه حوزههای فعال در استان (صنعت ،معدن ،کشاورزی ،صنایع و  )...دعوت شوند که این مهم منوط به دعوت از
متخصصان تولید محصوالت و فرآوردههای کشاورزی در کمیسیون تجارت میباشد.
در واقع ایشان با توجه به این مطلب که کمیسیون مربوطه جزء کمیسیون های بینابینی مطرح بوده و کلیه حوزههای تجارت را در بر میگیرد لذا به
فراخور زمینه تجارت استان در بازرگانی محصوالت کشاورزی نیاز مبرم به عضو گیری از متخصصان مرتبط با بحث تجارت در زمینه کشاورزی در
ترکیب اعضاء ثابت کمیسیون احساس میشود.
در واقع ایشان پ یشنهاد دادند در کمیسیون تخصصی تجارت که بازار بین الملل را هدف گزاری کرده است یک نماینده از حوزه های فعالیت صنعت،
معدن ،کشاورزی و صنایع گردشگری دعوت بعمل آید تا بتواند در خصوص روابط تجارت بین الملل نظر تخصصی در حوزه فعالیت خود ارائه دهند.
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ایشان با توجه به حساسیت حوزه کشاورزی به دلیل تأمین قوت الیموت مردم به تشریح مشکالت کنونی این حوزه و ناگزیر تأثیرات مستقیمی که در
معیشت مردم می گذارد اشاره کرده و از این بابت تمام تالش مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی را در جهت رفع این مشکالت برشمردند.
لذا پیشنهاد دادند اتاق بازرگانی جهت حفظ قراردادهای تجاری آمار مربوطه در حوزه تجارت را اگر مبنی بر عدم تغییرات ناگهانی در بازار کاالیی با
ایجاد تعادل در واردات و صادرات محصوالت و در یک بازه معین ارائه دهد ،بخش دولتی به استناد بر آن می تواند جلوی تصویب و انتشار
بخشنامههای خلق الساعه را بگیرد .بعنوان مثال اگر مقادیر  Aتن مازاد تولید یک محصول در کشور صادر شود و بازرگانان ما با واردات از کشور دیگر
بتوانند در زمان کمبود آن را تأمین کنند و در یک دوره مشخص مثال یک ساله بیالن صادرات و واردات محصول با توجه به تولید داخل کشور را ارائه
دهند به نحوی که وزارت جهاد و بخش دولتی مشاهده کند هیچگونه نقصان و کمبودی در بازه تعریف شده جهت تأمین مایحتاج مردم در کاالی
مزبور وجود ندارد مسلماً جلوی بخشنامههای خلق الساعه گرفته خواهد شد .به عبارت ساده تر در صورت ارائه برنامه پایداری در امر تجارت بین الملل
میتوان کلیه مشکالت مرتبط با ممنوعیت و محرومیت در امر صادرات و واردات را مرتفع کرد.
ایشان پیشنهاد کردند با توجه به اعالم وزارت جهاد کشاورزی و مازاد تولید  40درصدی گوجه فرنگی کشور در سال جاری می توان با ارائه برنامه
مدون صادراتی عالوه بر ارز آوری حاصل از صادرات به تنظیم بازار گوجه فرنگی در داخل کمک کرد و پایداری در بازار گوجه فرنگی کشور را با تعادل
بین صادرات مطابق با مازاد تولید و به تناسب آن تنظیم قیمت فروش در بازار کشور برقرار کرد.
ایشان همچنین پیشنهاد کردند از مصوبات و موارد مورد بحث و بررسی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستورات جلسه کمیسیون و
یا بالعکس استفاده شود.
جناب آقای مهندس امین


ایشان با تبریک انتخاب شایسته جناب آقای جمیلی به عنوان خزانه دار و هیئت رئیسه اتاق ایران خواستار این شدند تا ایشان با نفوذ کالم
در جلسات اتاق ایران حمایت خود را جهت رفع مشکالت موجود در استان ابراز داشته و این حمایت را انجام دهند.



ایشان نظر به حضور و غیاب اعضاء دعوت شده در اولین جلسه کمیسیون که به تعبیر ایشان از مهمترین جلسات کمیسیون بوده و حضور
در این جلسه اهمیت کمیسیون برای اعضای دعوت شده را نیز مشخص میکند پیشنهاد کردند اعضاء ثابت همان اعضاء حاضر در جلسه
اول انتخاب گردند.



ایشان طبق نارضایتی از صدور بخش نامه و ابالغیه های لحظه ای و یک شبه خلق الساعه خواستار رسیدگی به وضع موجود شدند تا
شرکتهای فعال در زمینه تجارت بازار تجاری خود را که طی سال ها بدست آورده اند با تصمیمات یک شبه مسئولین از دست ندهند.

جناب آقای محمود اعتمادی نماينده محترم شرکت رقابت گستر عرشیا
ایشان در خصوص دستور اول جلسه بیان کردند بهتر است با انتخاب تعداد اعضاء متناسب با تعداد جلسات به باال بردن کیفیت حضور اعضاء در
جلسات بپردازیم تا اینکه افزایش کمیت افراد در جلسات.
سرکار خانم آهنی نماينده محترم اداره استاندارد استان زنجان
پیشنهاد کردند مشکالت و دستورات جلسه در مدت زمان معینی قبل از تشکیل جلسه به اعضاء مدعو اطالع رسانی شود تا بخش دولتی و یا
ارگانهای مرتبط شرکت کننده در جلسات بتوان ند مدارک و ادله مرتبط با موضوع را جهت برگزاری جلسات با کیفیت باال و خروجی مناسب جهت
ارائه در جلسات آماده کنند.
جناب آقای گنج خانلو
ایشان پیشنهاد کردند دستورات جلسه کمیسیون بنحوی تنظیم گردد تا هیچگونه مماشات با دستور جلسات و موضوعات مورد بحث و بررسی کمیته
بهبود محیط کسب و کار و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نداشته باشد تا بتوان از موازی کاری جلوگیری شود.

3

در نهایت جلسه طبق برنامه رأس ساعت  12:30به پایان رسید.
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مسئول پیگیری

شرح مصوبات قابل اجرا در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

۱

مقرر گردید حاضرین در جلسه بعنوان اعضاء ثابت انتخاب شوند.
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مقرر گردید جلسات بصورت ماهانه برگزار گردد.
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مقرر گردید از شرکتهای نوپا در زمینه تجارت از طرف مرکز رشد و فناوری
اتاق مورد حمایت قرار گیرند.
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مقرر گردید دستورات جلسه کمیسیون و محتوای مورد بحث و بررسی متناسب
با محتوای جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته بهبود
محیط کسب و کار مشخص گردند.
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