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محل برگزاری :سالن جلسات دفتر معاونت توسعه
صادرات کاال و خدمات

رییس جلسه :جناب آقای دکتر نوری ،سرپرست محترم معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

ساعت شروع 10 :ساعت پایان12 :

دبیر جلسه :جناب آ قای دکتر بدری ،مدیر کل محترم دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی

مدعوین :جناب آقای دکتر نوری سرپرست محترم معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات ،جناب آقای دکتر بدری مدیر کل محترم دفتر
توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی ،جناب آقای هادوی رییس محترم مرکز ساخت داخل ،ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت،
مدیران و کارشناسان سازمان و وزارت صمت ،تشکل های صنفی و تخصصی ذیربط و جمعی از مدیران عامل شرکت های منتخب سازنده و
صادرکننده ماشین آالت صنایع غذایی (به شرح لیست پیوست)
خالصه مذاکرات و مصوبات
شرح جلسه

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر نوری ضمن خوش آمد گویی و تشکر از حاضرین در جلسه ،هدف از برگزاری این جلسه
را بررسی مسائل و مشکالت فراروی صادرات و تدوین الزامات توسعه صادرات بنگاه ها و صنوف تولیدی و صادراتی ماشین
آالت صنایع غذایی بویژه به کشورهای پیرامونی اعالم نمودند و در ادامه گزارشی از وضعیت آمار و اطالعات مربوطه به
صادرات و واردات ایران و دنیا ،بازارهای هدف صادراتی و وارداتی ،کشورهای بالقوه هدف صادراتی کشور ،وضعیت تعداد کد
تعرفه های صادراتی ،سهم ایران از کل صادرات و واردات جهانی 10 ،محصول اول صادراتی و وارداتی ایران در سال ،97
وضعیت ظرفیت های تولیدی و صادراتی ،موانع و و مشکالت و راهکارهای پیشنهادی در حوزه ماشین آالت و تجهیزات
صنایع غذایی توسط رئیس گروه صنایع خودرو و ماشین آالت و تجهیزات صنعتی سازمان ارائه گردید و در ادامه ،جناب
آقای دکتر نوری مجددا اعالم آمادگی سازمان را جهت هر گونه کمک به فعالین صنعت ماشین آالت صنایع غذایی جهت
رفع موانع و توسعه صادرات محصوالت خود اعالم نمودند و بر موضوعات ذیل تاکید نمودند:
-

-

-

بر اساس آمار گمرک ج.ا.ایران ،هر تن کاالی صادراتی حوزه صنایع غذایی ،حدود  12برابر متوسط ارزش هر تن کاالی
کل صادرات کشور است که این از مهمترین نقاط قوت این صنعت محسوب می گردد.
در مقابل ،ارزبری برای واردات قطعات و تجهیزات الزم برای ساخت ماشین آالت صنایع غذایی ،باالترین سهم را نسبت
به سایر گروه های کاالیی کشور دارد که این موضوع با توجه به سیاست کالن ارزی کشور مبنی بر کاهش خروج ارز
برای واردات از کشور ،به عنوان نقطه منفی در این صنعت محسوب می گردد.
مانند تمامی کشورهای دنیا ،با توجه به نیاز کشور به واردات تجهیزات ،قطعات و ماشین آالت سرمایه ای با فناوری باال
و مورد نیاز برای تولید کشور ،کشور نیاز به واردات این گونه کاال ها دارد و نمی توان واردات را به صفر برسانیم ،ولیکن
بایستی حداکثر توان خود را برای مدیریت واردات و کاهش خروج ارز از کشور بکار ببریم.
نسبت تولید به صادرات در این صنعت ،حدود  10به  90می باشد.
در موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده شرکت های صادراتی ،انجمن به صورت موردی و مشخص ،شرکت های
مربوطه را به سازمان توسعه تجارت معرفی نماید تا زمینه پیگیری استرداد مالیات بر ارزش افزوده آنها فراهم گردد.
در صورت نیاز به تسهیالت مورد نیاز ،دقیقا مورد مصرف تسهیالت اعم از مشخصات پروژه مورد نظر ،طرح توسعه مورد
نظر ،تامین مواد اولیه و  ...را به سازمان توسعه تجارت اعالم نمایید تا با سرعت بیشتری فرآیند بررسی اسناد و مدارک
انجام شده و در دستور کار تامین منابع مالی قرار گیرد.

در ادامه جلسه حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که اهم موضوعات مطرح شده بطور خالصه به شرح ذیل می باشد:
 یکی از ایرادات بزرگ صنف ماشین آالت صنایع غذایی به عنوان بخش خصوصی ،عدم اطالع و آشنایی با حمایت هایدولتی از تولید و صادرات است که علت آن عدم ارتباط ما با بدنه دولت می باشد که بایستی ما این رویه را اصالح کرده
و ارتباط بیشتری با سازمانها و نهادهای مرتبط برقرار کنیم.
 یکی از مشکالت صادرات در این حوزه ،کیفیت پایین محصوالت صادراتی برخی تولیدکنندگان است که باعث نارضایتیخریداران و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی ما در کشورهای هدف شده است.
 انجمن تخصصی سازندگان ماشین آالت صنایع غذایی در جلسات مکرر با سازمان استاندارد ،درخواست تدوین سیاستهای سختگیرانه تر برای نظارت بر کیفیت محصوالت صادراتی این حوزه را ارائه نموده و حتی درخواست گردیده که
نظارت بر کیفیت کاالهای صادراتی به انجمن تخصصی واگذار گردد که با این موضوع مخالفت شده است.
 اعضای انجمن تخصصی متعهد بر رعایت کیفیت هستند و بر کیفیت کاالهای آنها نظارت می شود ،ولیکن این نظارت وتعهد در شرکت های غیر عضو انجمن وجود ندارد.
 در حال حاضر ،رشد کارخانجات سازنده ماشین آالت صنایع غذایی در کشور زیاد است ،با این وجود ،برخی از کاالهایوارداتی یا در کشور ساخته نمی شوند و یا اینکه حجم تولید داخلی نیازمند تقاضای بازار داخل نیست و لذا نیاز به
واردات آن هست.
 بازنگری در قیمت پایه کاالی صادراتی در این حوزه یکی از اولویت های اصلی می باشد. مباحث سیاسی در حوزه صادرات بسیار تاثیرگذار است که متاسفانه این صنعت از حمایت های سیاسی در کشورهایهدف در زمینه هایی نظیر مشاوره ،حقوقی و قضایی بی بهره است.
 در موضوع مالیات بر ارزش افزوده ،ضمن زمان بر بودن ،در صورت پیگیری و دریافت آن ،سازمان امور مالیاتی با ریزشدن در جزئیات کاری صادرکنندگان ،معادل و حتی مبالغی باالتر از مبلغ دریافتی بابت استرداد مالیات بر ارزش
افزوده را از صادرکنندگان طلب و دریافت می کند .به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان در این حوزه ،از پیگیری و
دریافت آن اجتناب می کنند.
 مراکز تجاری به عنوان یک پایگاه صادراتی در کشورهای هدف برای صادرکنندگان محسوب می شوند که بایستی ایجادو توسعه اصولی انها در دستور کار قرار گیرد.
 از جمله مهمترین مزیت های صادراتی صادرکنندگان ایران در این صنعت نسبت به صادرکنندگان کشورهای مطرحنظیر ایتالیا ،بلژیک ،ترکیه ،جمهوری چک و  ،...خصوصا در صادرات به کشورهای همسایه و پیرامونی ،قیمت کاالی
صادراتی ،سرعت باال در تحویل کاالی فروخته شده به مشتری ،کیفیت ارائه خدمات پس از فروش و سرعت باال در
تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خریداران نسبت به سایر کشورها است که این موضوع باعث تمایل خریداران
کشورهای مختلف به خرید از صادرگنندگان ایرانی می گردد .در برخی کاالهای مشابه ،قیمت فروش صادرات ما ،حدود
یک سوم کاالی مشابه تولیدکنندگان ایتالیایی است.
 در برخی کشورهای دچار بحران ،خصوصا در آمریکای جنوبی ،صادرکنندگان هم ریسک کاال در مبدا را دارند و همریسک در مقصد را دارند .به نحوی که پول و سرمایه صادرکنندگان از این کشورها ،خصوصا ونزوئال و بولیوی با مشکل
مواجه شده است.
 با حمایت دیپلماسی دولتی بایستی بازار صادراتی این صنعت در کشورهای خاص ،نظیر عراق و افغانستان و کشورهایپیرامونی حفظ و توسعه یابد.
 وزارت صمت و سازمان های مجموعه های تابعه ،از گذشته دور تاکنون ،همیشه نهایت همکاری را با انجمن تخصصی وصادرکنندگان این صنعت داشته اند که جای تقدیر و تشکر دارد ،ولیکن سایر نهادهای ذیربط نظیر سازمان امور
مالیاتی ،گمرک ،شهرداری ها ،بانک ها و  ...متاسفانه با سیاست های صادراتی وزارت صمت همسو نیستند که این
موضوع لطمات فراوانی هم در زمینه تولید و هم صادرات به این صنعت وارد کرده است .لذا رفع این مسکالت نیازمند

هم راستا کردن سایر دستگاه های درگیر در حوزه تولید و صادرات با وزارت صمت می باشد.
 از جمله نمایشگاه های مطرح حوزه این صنعت ،نمایشگاه اینترپک آلمان می باشد که طی تفاهم نامه ای که با انجمنتخصصی سازندگان ماشین آالت صنایع غذایی دارند ،در هر دوره برگزاری که سه سال یکبار است ،یک غرفه مجانی به
انجمن اختصاص می دهند .ولی متاسفانه در نمایشگاه تخصصی مربوطه در داخل کشور ،هزینه کامل غرفه از انجمن
دریافت می گردد.
 با توجه به اینکه ارزش پایه کاالی صادراتی واقعی نیست ،لذا موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگانبه یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.
در ادامه ،جناب آقای هادوی ،رئیس محترم مرکز ساخت داخل ،صنایع ماشین سازی و تجهیزات ضمن تشکر از برگزاری چنین
جلساتی و تاثیر مثبت آن بر آشنایی با مشکالت تولید و صادرات حوزه های مختلف کاالیی کشور و برنامه ریزی و هماهنگی برای
رفع آن ،به موضوعات ذیل اشاره نمودند:
 شرکت های تولیدی و صادرات در این صنعت ،به سطحی از بلوغ رسیده اند که در زمینه کاری و صنفی خود متخصصهستند و از عهده رفع مشکالت و فعالیت های تولیدی ،بازاریابی ،فروش و صادرات خود بر می آیند ،ولیکن در زمینه
های محیط کسب و کار داخل ،نظیر سیاست های حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،تامین مالی و  ...نیازمند حمایت از طرف
بخش های ذیربط دولتی هستند.
 موضوع قابل توجه ،هماهنگی بین دستگاهی در حوزه وزارت صمت و همچنین با سایر نهادها و دستگاه های متولیتوسعه صادرات کشور است که بایستی توسط ما در دستور کار قرار گرفته و طی جلساتی نسبت به هماهنگی و برنامه
ریزی برای حمایت ،پشتیبانی و رفع مشکالت تولید و صادرات فعالیت کرده و نهادهای ذیربط را در این زمینه هم
راستا کنیم.
مصوبات ،پیشنهادات و اقدامات اجرایی جهت رفع مشکالت اعالم شده:

با توجه به مشکالت موجود در مسیر صادرات سازندگان ماشین آالت صنایع غذایی ،موارد ذیل به عنوان پیشنهاد در رفع
اهم مشکالت این حوزه ارائه گردید:
 انجمن تخصصی و شرکت های صادراتی ذیربط ،به صورت دقیق و موردی و با مستندات الزم ،موانع و مشکالت موردیخود را به سازمان اعالم نمایند تا مورد پیگیری و بررسی رفع قرار گرفته و در پی آن مصوبه ای برای رفع مشکالت
مشترک بین سایر شرکت های صادراتی این حوزه تصویب و ابالغ گردد.
 در زمینه انجام امور قضایی برگشت ارز حاصل از صادرات ،فعال  SMEها و سازندگان و تولید کنندگان به مراجعقضایی معرفی نشده اند.
 برگزاری جلسات فی مابین نهادها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت صمت جهت انجام هماهنگی و برنامه ریزی رفعمشکالت و پشتیبانی از صادرکنندگان
 هم راستا کردن سایر نهادها و دستگاه های مرتبط با موضوع صادرات با سیاست های مدیریت و توسعه صادرات وزارتصمت و خصوصا سازمان توسعه تجارت ایران
 اعالم به مجریان نمایشگاهی جهت تخفیف  50درصدی در زمینه اختصاص غرفه به انجمن تخصصی برای حضور درنمایشگاه های بین المللی داخلی
 در موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده شرکت های صادراتی ،انجمن به صورت موردی و مشخص ،شرکت هایمربوطه را به ما معرفی نماید تا زمینه پیگیری استرداد مالیات بر ارزش افزوده آنها فراهم گردد.
 در صورت نیاز به تسهیالت مورد نیاز ،دقیقا مورد مصرف تسهیالت اعم از مشخصات پروژه مورد نظر ،طرح توسعه موردنظر ،تامین مواد اولیه و  ...را به سازمان اعالم نمایید تا با سرعت بیشتری فرایند بررسی اسناد و مدارک انجام شده و در
دستور کار تامین منابع مالی قرار گیرد.
 مقرر گردید در جلسات سازمان توسعه تجارت با سازمان امور مالیاتی ،مشکالت مالیاتی بیان شده توسط حاضرین ازسازمان مذکور پیگیری گردد.
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