
 

اعضرای شرورا   و  جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار محترر   هفتمینسی و 

   برگزار گردید.

   آیاتی از کال  اهلل مجید آغاز شد.جلسه با تالوت 

اشفی توضیحاتی پیرامون دستور جلسه ارائه دادنرد و بیران نمودنرد کره صرادرات یر        در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس ک

میلیارد دالر است  6/1می باشد. ایشان با اشاره به اینکه صادرات استان در سال حدود کشور فعالیت کلیدی در اقتصاد استان و 

میلیرون دالر اضرافه    500ادرات اسرتان سراالنه   خاطر نشان کردند که با حمایت های مالی و غیر مالی می توان امیدوار بود صر 

مختلف اقتصادی قابلیت دریافت تسهیالت از های ماندن تأمین مالی تجار بیان کردند که بخش مغفول  شود. ایشان با اشاره به 

ت اسرت در  سایر بان  ها را دارند اما بان  اختصاصی که می تواند به تجار و صادرکنندگان تسهیالت بدهد بان  توسعه صرادرا 

میلیرارد   20بالتکلیفری تسرهیالت   از تسهیالت پرداختی این بان  به تجار بوده اسرت. ایشران همینرین     %5حالی که کمتر از 

تومانی مصوب شورای پول و اعتبار برای تجار مناطق زلزله زده گالیه کردند. همینین ایشان به موضوع پیمان سپاری ارزی که 

ن مخصوصاً صادرکنندگان کرمانشاهی که مقصد صادرات آن هرا در کشرور عررای مری باشرد      مشکالت زیادی برای صادرکنندگا

 اشاره کردند.

 7و  1396و  1395در ادامه جناب آقای سلطانی مقد  به ارائه گزارش پیرامون عملکرد بان  توسرعه صرادرات در سرال هرای     

 پرداخت. 1397ماهه اول 

صادرات  % 25ی کشور و استان را در سه سال گذشته ارائه و بیان کردند که جناب آقای مهندس پناهی گزارش عملکرد صادرات

 کشور به عرای است که عمدتاً از طریق مرزهای کرمانشاه انجا  می شود.

سپس تعدادی از صادرکنندگان برتر) مهندس گراونردی  مهنردس طباطبرایی  مهنردس صرفری  مهنردس روشرنی  مهنردس         

 ون مسائل و مشکالت صادرکنندگان پرداختند.به بیان نظرات خود پیرامی( شکر

مرد  کرمانشاه در مجلس شورای اسرالمی برا اشراره بره اهمیرت       جناب آقای دکتر مصری و مهندس صفری نمایندگان محتر 

را بره صرادر    صادرات در استان قول مساعدت و پیگیری مسائل و مشکالت صرادرکنندگان اسرتان و مرزهرای صرادراتی اسرتان     

 کنندگان دادند.

جناب آقای مهندس بازوند ضمن اشاه به پیگیری های انجا  شده جهت رسمی شدن مرز سومار در هیأت دولرت بره مشرکالت    

 در نتیجه این مصوبه ایجاد و چند استان مرزی دیگر  ناشی از پیمان سپاری ارزی و کاهش اشتغالی که در استان کرمانشاه 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاهو  گزارش جلسه شورای گفت
 :شماره جلسه

37 

 :تاریخ جلسه

23/08/97 

 :ساعت شروع

8:30 

 :ساعت خاتمه

11:00 

 محل جلسه:

 جلسات اتاق بازرگانیسالن 

 :دستور جلسه 

نگی حوزه صاادرات اساناو     ارائه گزارش بانک توسعه صادرات درمورد فعالیت های این بانک در جهت تأمین نقدی -1

 بررسی چگونگی تأمین سرمایه ی صادرکنندگاو اسناو

 بررسی چگونگی تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگاو   تجار اسناو   -2

 به صادرکنندگاو ملی   اسنانی  یشنهادات اتاق جهت اعطاء مشوق هایی پ -3

 طرح مسایل مربوط به حوزه صادرات توسط صادرکنندگاو نمونه اسناو -4

 نفاده از رهنمودهای جناب آقای مهندس باز ند اسناندار محنرماس -5



 

 

کرد و ابراز امیدواری کرد به زودی برای استان های مرزی تدبیری جهت پیمان سپاری ارزی اندیشیده خواهد شده است اشاره 

به شرط ایجاد یا تثبیت مشاغل موجرود   مناطق زلزله زده خرد میلیون تومان به هر تاجر 100شد. ایشان همینین به پرداخت 

 تأکید کرد.

 در پایان موارد ذیل به تصویب رسید:

 

دستگاه مربوطه جهت  صوباتم ردیف

 اجرا

1 

 خرارجی  یحروزه تجرارت و بازرگران    مورد نیاز صادر کنندگان ش سرمایه در گردفرایند تامین مالی  گردیدمقرر 

استان از طریق دبیرخانه شورای اشتغال در دبیرخانه اداره کل تعاون  کار و رفاه اجتمراعی و برا همکراری اترای     

تعریف و تنظیم شده و در کارگروه اشتغال  مطرح و مورد تصرمیم گیرری قررار    بازرگانی و دستگاههای ذی ربط 

 گیرد.

اداره کل تعاون کار و 

 رفاه اجتماعی

 اتای بازرگانی کرمانشاه

2 
اسرتانداری در  وتوسرعه منراب     اقتصرادی  هماهنگی امور معاونت حوزه ی در مقرر شد طی ده روز آینده جلسه ا

 دش تجار مناطق زلزله زده برگزار و نتیجه آن به حوزه استاندار ارائه شود.مورد نحوه تأمین سرمایه در گر

حوزه معاونت هماهنگی 

امور اقتصادی  وتوسعه 

 مناب  استانداری

3 
با توجه به ظرفیتهای مناسب مرز تجاری سومار مقرر گردید برای بررسی و حل و فصل مسایل مررز در  

آینده جلسه ای با حضور استاندار محتر  و معراونین ذی   راستای تسهیل در روند صادرات طی دو هفته

 ربط و دستگاههای مرتبط در این مرز تشکیل و تصمیمات الز  اتخاذ شود

حوزه معاونت هماهنگی 

امور اقتصادی  وتوسعه 

 مناب  استانداری

 

نمونره ملری و     صرادرکنندگان بره  مقرر گردید  پیشنهاد ارائه مشوی هایی از سوی سازمان توسعه تجارت ایرران  

 به شرح ذیل ارائه شود:استانی 

 فوی درصد برای صادر کنندگان 11اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد تخصیص تسهیالت با نرخ  -الف

تسهیل در شرایط و ضوابط صندوی ضمانت صادرات برای صادر کننردگان نمونره علری الخصرو  در مرورد       -ب

 صادراتاز کل این کشور صادرات به عرای با توجه به سهم 

 تسهیل در ترخیص  صادرات و  واردات کاال در گمرکات مانند -ج

 و ترخیص آنها دریافت تعهد مبنی بر ارائه نتایج آزمایش کاالهای نفتی -

و  دریافت تعهد مبنی بر ارائه گواهی  نامه الز  از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ذی ربط -

 ترخیص کاالهای آنها

 تعهد مبنی بر ارائه اسناد بانکی برای ترخیص واردات کاالدریافت  -

 ارزش افزوده ی بخش صادرات مالیات بر  در بازپرداخت مبالغ مربوط بهو تودی  تسهیل  -چ

 اعطای یارانه های نمایشگاهی برای حضور صادر کنندگان نمونه در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور -د

 

 شورای گفتگوی ملی


