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12:30
دستور جلسه

دستور اول

تدوین استراتژی جامع توسعه بازار

دستور دوم

بررسی برگزاری جلسات میز تخصصی کشورهای هدف صادراتی در سال 98

دستور سوم

بررسی در خصوص امکان تصویب الیحه ضد دامپینگ کشور گرجستان بر علیه ایران

دستور چهارم

اطالع رسانی در خصوص ارتقای سطح رضایتمندی فعاالن اقتصادی ،مصرف کنندگان ،تولید کنندگان ،تجار و بازرگانان از خدمات گمرکی و ارائه
مشاوره حضوری به ذینفعان

مشروح مذاکرات
پیرو دعوتنامه شماره ص 298/98/مورخه  98/4/23دومین جلسه کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان
در ساعت  10:30صبح روز سه شنبه  25تیر  1398با حضور  12نفر از اعضاء (فعالین بخش خصوصی) و نمایندگان اتاق در محل اتاق بازرگانی زنجان
تشکیل و موارد مطرح شده مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.
در شروع جلسه جناب آقای مهندس مهدی رنگ رونا ریاست محترم کمیسیون و عضو هیئت مدیره اتاق ضمن تشکر و خیر مقدم به حاضرین در
جلسه و تشکر از پذیرش دعوت کمیسیون به قرائت دستورات جلسه به شرح زیر پرداختند:
 -1تدوین استراتژی جامع توسعه بازار
 -2بررسی برگزاری جلسات میز تخصصی کشورهای هدف صادراتی در سال 98
 -3بررسی در خصوص امکان تصویب الیحه ضد دامپینگ کشور گرجستان بر علیه ایران
 -4اطالع رسانی در خصوص ارتقای سطح رضایتمندی فعاالن اقتصادی ،مصرف کنندگان ،تولید کنندگان ،تجار و بازرگانان از خدمات گمرکی و ارائه
مشاوره حضوری به ذینفعان.
* مطالب مطروحه جلسه:
 تأ کید بر شناسایی کشورهای هدف توسط اتاق بازرگانی و دایر کردن میزهای تجاری و تخصصی بر اساس لیست گمرک که عمده صادرات و وارداتکشور با آنها می باشد و خواستار اضافه شدن میزها و کشورهای هدف جدید به لیستهای قبلی
 در دسترس نبودن آمار صادرات و واردات استان توسط گمرک کاهش صادرات استان حدود  40درصد نسبت به وقت مشابه سال گذشته اطالعات صادرات و واردات استان توسط گمرک مطمئناً در کمک به بهبود و رونق روند تجاری استان تأثیر گذار خواهد بود. عمده کشورهای هدف وارداتی و صادراتی به این کشورها حدود  10کشور میباشد که عمده مقصد صادراتی استان به این کشورها به این قرار میباشد: )1ترکیه 67 :درصد ارزش سهم صادراتی استان را به خود اختصاص داده  )2عراق 7/63 :درصد  )3افغانستان 4 :درصد  )4امارات متحده عربی 3 :درصد
 )5هند 3 :درصد  )6چین 2 :درصد  )7ویتنام 1 :درصد  )8پاکستان 1 :درصد  )9ترکمنستان زیر  1درصد و ایتالیا و سایر کشورها هم زیر  1درصد را به
خود اختصاص دادند.
 عمده مقصد وارداتی استان از این کشورها بوده )1 :ترکیه 52 :درصد ارزش سهم وارداتی استان را به خود اختصاص داده  )2آلمان 9 :درصد  )3ایتالیا6 :درصد  )4چین 5 :درصد  )5سوییس  3درصد  )6بالروس 3 :درصد  )7ازبکستان 3 :درصد  )8جمهوری کره 3 :درصد  )9بلژیک و گرجستان و سایر
کشورها
 حفظ شدن بازارهای موجود و یک نیم نگاه برای بازارهای جدید -تشکیل میز ترکیه و هند و حفظ بازار آنان

 رشد صادرات به عراق نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته پیشنهاد اضافه کردن میز پاکستان به میزهای تجاری اتاق هیئتهای تجاری سازماندهی شوند و آموزشهای کامل ببینند تا بتوانیم بازدهی بیشتر داشته باشیم. نگاه به بازار کشور سوریه و ورود به آن .چون پتانسیل اقتصاد سوریه برای کاالهای وارداتی و صادراتی در آینده باال خواهد بود بخصوص در بحث ساختو ساز
 عمده صادرات کشور ما به کشور گرجستان سوختهای فسیلی و سرامیک می باشد. اخیراً کشور گرجستان یک الیحه ضد دامپینگ (فروش کاال به ارزش پایینتر با حمایت دولتی) برای کاالهای ایرانی می خواهد تصویب کند. جلوگیری از تصویب الیحه دامپینگروند واردات کاال در گمرک:
اخیراً شاهد تعلل و کندی هستیم که می بایست سامان دهی شود.
در نهایت جلسه طبق برنامه رأس ساعت  12:30به پایان رسید.
مصوبات
مسئول پیگیری

ردیف

شرح مصوبه

1

میز ترکیه مصوب شد بصورت کامالً تخصصی فقط در خصوص بازار
ترکیه بحث شود و هر کدام از اعضا تمایل به عضویت در این میز را
دارند اعالم آمادگی کنند.

۲

از بین کشورهای پاکستان ،افغانستان ،عراق و سوریه طبق شاخصهای
تعریف شده ،در جلسه بعدی به یک انتخاب واحد بین  4کشور اتخاذ
شود.

3
4
5
6

توضیحات
مشخصات اعضای شرکت کننده:
-1

جناب آقای مهندس مهدی رنگ رونا (ریاست محترم کمیسیون و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان زنجان)

-2

جناب آقای مهندس حسین مقدم (دبیر کمیسیون تجارت و روابط خارجی)

-3

جناب آقای مهندس مسیبی (معاونت محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان)

-4

جناب آقای ابراهیم خانی (نماینده ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان)

-5

جناب آقای گنجخانلو (نماینده مدیر کل محترم اداره کل گمرک استان)

-6

سرکار خانم افشاری (نماینده مدیر کل اداره استاندارد استان زنجان)

-7

جناب آقای حسین صنعان (مدیر عامل محترم شرکت نخ تایر صبا)

-8

جناب آقای بهزاد ظهیری (مدیر عامل محترم شرکت ایران ترانسفو)

-9

جناب آقای حسین تاسین اغور (مدیر عامل شرکت پارس حیات)

 -10سرکار خانم زهره اسالمی (مدیر عامل محترم شرکت رقابت گستر عرشیا)
 -11جنا ب آقای ابرهیمی (مدیر عامل محترم شرکت طالیه داران غدیر)
 -12جناب آقای جیحون (نماینده محترم گروه معدنی زرین)

تاریخ تعیین شده جهت انجام
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