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 15/10/99 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی -مقررات -قانون شناسه

 استان مشکالت صادرات فعالین اقتصادی  موضوع عنوان

 فعالین اقتصادی استان  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

  تشکیل شد. دراین جلسه که    استان  اقتصادیمشکالت صادرات فعالین  با موضوع بررسی  جلسه کارگروه ویژه شورای گفتگوی استان

صادرات ایران برگزار شد، فعالین اقتصادی مشکالت خود را به شرح ذیللل ارائلله  حضور آقای زاد بوم، رئیس محترم سازمان توسعه  با

 نمودند:  

 گردد.  یم  نیفعال  یو از دست دادن بازارها  نیتاجر  یتعهد  یو مقررات در حوزه صادرات و واردات باعث ب  نیقوان یثبات ی. ب1

 کند.  یم  جادیتاجران مشکل ا  یصادرات و تقدام به ثبت سفارش برا  یمراحل ادار  یشده برا  نیی. کوتاه بودن مدت زمان تع2

 از مبدا به مقصد در حوزه صادرات فوالد.  کسرهیعدم امکان حمل    لیبه دل  یدیتول  یمضاعف واحدها نهیهز لی. تحم3

 گردد.  یم  یاقتصاد  نیفعال  یبرا  نهیهز  لیکاال و تحم  صیمشکالت ترخ  جادیف به ماسبق شدن مقررات و بخشنامه ها باعث ا. عط4

 با بانک را ندارند.  میصادرکنندگان امکان ارتباط مستق  نکهیا  لیبانک توسعه صادرات به دل  التیتسه  افتی. عدم در5

 ایاوراس  هیبا اتحاد  رانیموقت ا  استان در موفقتنامه  یصادرات  یها  تی. عدم توجه به ظرف6

 باشند.  یم  یالیکه مجبور به صادرات ر  یصادرکنندگان  یاتی. مشکالت مال7

  یکلله بلله صللورت سفارشلل   یدیلل تول  یباعث متضرر شدن واحدها  ،یدیتول  یواحدها  یتمام  یبرا  کسانیو مقررات    نیقوان بی. تصو8

 کنند شده است.  یم  دیتول

 ارمنستان.  یاز سو  هیترک  یکاال  یها  میاز تحر  یشرق  جانیو سهم استان آذربا  فهی. درخواست وظ9

 حوزه.  نیطلبد و حل مشکالت ا  یرا م  یخاص  طی. توجه به مشکالت واردات پوست خام که شرا10

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و اشکاالت:

بی ثباتی قوانین و مقررات و به تبع آن بی تعهدی طرف ایرانی و عدم اطمینان طللرف    استان، مشکالت صادرکنندگان. عمده ترین 1

  داشللت. لللذا  انهیسللالخارجی در معامالت است. به عنوان مثال در صنعت غذا )رب گوجه فرنگی( کشور روسللیه درخواسللت قللرارداد  

یخچال دار، باال بودن کرایه حمل و نقللل و عللدم تحویللل بلله موقللع بللار توسللط   ونیکامکمبود ممنوع بودن صادرات و  نظیر یعوامل

 خسارت های سنگین به صادرکننده می گردد.باعث  کامیون ها  

انجللام  واردات در مقابل صادرات تعیین شده است. این در حالیست که مدت تعیللین شللده بللرای  چهار ماه فرصتبراساس قانون  .  2

بسیار کم می باشد و باعث انقضای ثبت سفارش و تحمیل هزینه مضللاعف    IRC  کد  افتیابطال کوتاژ و در ،صادرات یادار بوراکراسی

 به فعالی اقتصادی می گردد.

بلله    . با توجللهدارد  ینظر تناژ و ارز آوراز    سهم را  نیباالتری، صادرات محصوالت فوالدی  ازگ  عاناتیو م  یمیپتروش. پس از صادرات 3

امکان حمل یکسره از مبدا به   کشور را شامل می گردد، لیکن داتیپنجاه درصد از تول که داخل کشور دراین صنعت    داتیحجم تول

   صادرکنندگان می گردد.مقصد وجود ندارد و این موضوع باعث متضرر شدن  

. ابالغ بخشنامه های متعدد بانک مرکزی و عطف به ماسبق شدن آن مشکالت بسیاری برای فعالین اقتصادی ایجللاد کللرده اسللت.  4
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  1/5/99بعنوان مثال، محصول کشاورزی ثبت سفارش شده در خرداد ماه سال جاری که فساد پذیر نیز می باشد، بلله دلیللل مصللوبه  

 یص نشده است. با عنایت به پیگیری و اقدامات صورت گرفته تا کنون نتیجه ای دریافت نشده است.بانک مرکزی ترخ

. با توجه به اینکه تامین مالی در حجم صادرات، صادرکنندگان نقش بسزایی دارد، لیکن به دلیللل عللدم رابطلله مسللتقیم بللا بانللک  5

قط تسهیالت صادراتی برای بخش دانش بنیللان در نظللر گرفتلله شللده  توسعه صادرات، امکان دریافت تسهیالت از این بانک ندارند. ف

 است که عدد قابل توجهی نمی باشد.

اعمال تعرفه های ترجیحی برای برخی از کاالها،    و  1398از آبانماه  ایاوراس هیاتحادتوافق موقت ایران با شدن  یاتیبا توجه به عمل. 6

که در استان تولید قابل توجهی دارد و می تواند در توسعه صللادرات کشللور نقللش   نکریو کل مانیسمتاسفانه برخی از کاالهای نظیر 

 بسزایی دارند جز لیست تعرفه ترجیحی نمی باشند.  

. با توجه به شرایط اقتصادی موجود واحدهای تولید صادرات خود را بیشتر به منظور ادامه فعالیللت واحللد و عللدم تعطیلللی انجللام  7

ر به قبول تمامی پیشنهادات خریدار می شوند. یکی از موضوعاتی که واحدها در صادرات مجبور بلله  دهند. به همین جهت مجبو می

قبول می شوند، دریافت ریالی محصول صادرات و همچنین ثبت ریال در تشریفات گمرکی است که باعث اعتراض اداره امور مالیاتی  

درصد صادرات صنایع غذایی استان که اغلب در حوزه    90ت به اینکه  شده و هزینه هایی را برای صادرکننده تحمیل می کند. با عنای

 شیرینی شکالت است و ناچارا به صورت ریالی معامله می گردد، بایستی تصمیمی برای حل این مشکل اتخاذ گردد.

ابتدا بایسللتی    متفاوت می باشد. به این صورت که زاتیو ساخت تجه یو مهندس یطراح انیشرکت دانش بن. روند کاری برخی از 8

قرارداد منعقد و سپس بنا به سفارش تجهیزات تولید، ارسال و نصب و راه اندازی گردد و در آخر تسویه حساب صورت می گیرد که  

ماه غیرممکن می باشد. لیکن مستلزم تدوین رویه هللای مناسللب بللرای انللواع شللرایط   4در این صورت امکان بازگشت ارز در عرض 

 شد.تولیدو صادرات می با

غ بایستی برنامه ریزی های الزم صورت گیرد. یکی از  در قره با  جانیموجود پس از جنگ ارمنستان و آذربا یبا توجه به فرصت ها. 9

موضوعاتی که بایستی مدنظر قرار گیرد تحریم کاالهای ترکیه از سوی ارمنستان می باشد که می تواند برای کشور ما فرصت بسللیار  

ظور بایستی وظیفه و سهم استان از این فرصت و اطالعات الزم در خصوص کاالهای صادراتی بلله ارمنسللتان  به همین مند  خوبی باش

 مشخص گردد.

  10الللی    5. با توجه به اینکه زمان و شرایط آب و هوا تغییراتی در وزن پوست خام دارد، لذا وزن بللار هنگللام ارسللال و تللرخیص  10

درصد تعیین شده است. کسر تخلیه برای واحدهای تولیدی این حوزه   3نامه ابالغی درصد کم می شود. این درحالیست که در بخش

درگیر این موضوع هستند و نیازمند پیگیللری و حللل    97هزینه های زیادی تحمیل کرده است. در حال حاضر واردکنندگانی از سال  

 موضوع می باشند.

جلسه  بندی جمع

کارگروه تخصصی  

به تاریخ   ( کارشناسی)

13 /10 /99 

، رئیس محتلرم سلازمان با حضور آقای زادبوماستانی جلسه کارگروه ویژه   ،پیرو نشست فوق العاده شورای گفتگوی استان

تشکیل شلد. در توسعه تجارت ایران، رئیس اتاق تبریز، مدیران سازمان صمت، مدیر بانک توسعه تعاون و بخش خصوصی 

خود را با رئیس سازمان توسلعه تجلارت طلرح نمودنلد و تصلمیماتی جهلت حلل این نشست فعالین اقتصادی مشکالت  

 مشکالت آنان اتخاذ گردید.

 پیشنهادات 

طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت  که به شرح ذیل می باشد،   فعالین اقتصادی استان  پیشنهاداتمقرر گردید: مشکالت و 

 ایران ارسال گردد.  

امیون  دسللتگاه کلل  500 ورود مجللوزبه منظور توسعه صادرات و نوسازی ناوگان حمل و نقل اسللتان،   تجارت ایرانتوسعه    سازمان.  1
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 صادر نماید و هزینه این کامیون ها از محل بازگشت ارز حاصل از  تامین گردد.شرکت های حمل و نقل استان    بهیخچال دار  

ماهه صادرات از محل واردات را در دسللتور کللار خللود    4راستای افزایش مهلت  ، سازمان توسعه تجارت، تمهیداتی در  مقرر گردید. 2

 قرار دهد.

تمهیداتی را مبنی بر حمل یکسره محصللوالت فللوالدی    به منظور توسعه صادرات محصوالت فوالدیسازمان توسعه تجارت ایران   . 3

 در نظر گیرد.

 بانک مرکزی ترخیص نشده است.    1/5/99بخشنامهوارداتی که به دلیل  محصوالت کشاورزی  ترخیص    درخواست.  4

روش هللای دریافللت تسللهیالت از سللوی بانللک    :مقرر گردید  ،بانک توسعه صادراتبا عنایت به کمک های صندوق توسعه ملی به  . 5

اقتصادی  فعالین    در خصوص ارائه تسهیالت بههمکاری الزم . همچنین گردد فعالین اقتصادی اطالع رسانیتوسعه صادرات استان به 

 از سوی بانک توسعه صادرات استان صورت گیرد.

سیمان  محصول با موضوع درخواست تعرفه ترجیحی برای  "به سازمان توسعه تجارت ایران از سوی انجمن سیمان کشور ای  نامه  .6

 .ارسال گردد  "در موافقتنامه موقت ایران و اتحادیه اوراسیاو کلینگر  

حل مشکالت واحدهای تولیدی استان که به دلیل ادامه فعالیت واحد خود، مجبور بلله صللادرات   سازمان توسعه تجارت به منظور. 7

 کاال به صورت ریالی شده اند، راهکاری ارائه نماید تا از تعطیلی این واحدها جلوگیری گردد.

گللردد، مهلللت ایفللای   مللی، درخواسللت  تعهدات ارزی صنعت فرش  ایفای  اخیر وزارت صمت، مبنی بر افزایش تصمیم با عنایت به. 8

خریدار انجام و مبلغ آن پللس از تحویللل  سفارش  بر اساس  که تولیدات خود را   واحدهای تولیدی دانش بنیان تعهدات ارزی برخی از

 ، افزایش یابد.دریافت می کنندمحصول  

فرصت شش ماهه تحریم کللاالی ترکیلله از سللوی ارمنسللتان، ضللمن  مسئولین استان آذربایجان شرقی در راستای بهره برداری از  . 9

همکاری با دبیر میز ارمنستان )آقای رحیمی(، اقدامات الزم در خصوص برگزاری جلسات حضوری و وبینار بخش خصوصی استان و  

 جمهوری ارمنستان در دستور کار خود قرار دهند.

به سازمان توسعه تجللارت  اتحادیه صادرکنندگان چرم ایران نامه ای از مقرر شد، مشکالت کسر تخلیه صادرکنندگان چرم، طی   .10

 ایران ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری گردد.

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 

 
 


