"اولین جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غیرنفتي در سال  1395برگزار شد".
پنجمین جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غیرنفتي در تاریخ  1395/5/12به ریاست جناب آقاي جهانگیري
معاون اول محترم رییس جمهور برگزار شد.
در این جلسه كه وزراي امورخارجه ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادي و دارایي ،كشور ،جهاد كشاورزي ،نفت،
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگي ،معاون علمي و
فناوري رییس جمهور ،رییس كل بانك مركزي ،رییس كل گمرك جمهوري اسالمي ایران و رییس سازمان
ملي استاندارد نیز حضور داشتند ،جناب آقاي افخمي دبیر شورا و رییس سازمان توسعه تجارت گزارشي از
عملكرد صادرات غیرنفتي و تراز تجاري صادرات و واردات كشور در چهار ماهه نخست سال جاري ارائه كرد.
در ادامه مهندس افخمي چالش ها و مشكالت پیش روي توسعه صادرات غیرنفتي را برشمردند كه دو نرخي بودن
قیمت ارز ،موانع اداري براي صادرات داروهاي دامي ،عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده كاالهاي
صادراتي و باال بودن هزینه هاي خدمات بندري از جمله این چالش ها بود كه پس از بحث و تبادل نظر ،تصمیمات
الزم در خصوص این مشكالت اتخاذ گردید.
سپس دكتر جهانگیري عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده كاالهاي صادراتي كه در جلسه به عنوان
یكي از چالش هاي پیش روي صادرات غیرنفتي مطرح شد را مورد اشاره قرار داد و از وزیر امور اقتصادي و دارایي
خواست با تشكیل كارگروهي متشكل از دستگاههاي ذي ربط به این موضوع به عنوان یكي از چالش هاي این
بخش رسیدگي كند و راهكارهاي حل این مشكل را در اسرع وقت پیدا و موانع را برطرف سازند و كساني كه در
حوزه صادرات داراي مسئولیت هستند ،نباید از قوانین موجود ،تفسیري داشته باشند كه در مسیر توسعه صادرات
غیرنفتي مانع ایجاد كند بلكه باید تالش كنیم تا این مسیر هرچه بیشتر هموار گردد.
همچنین بر لزوم تمركز سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور بر موضوع مشوق هاي صادراتي تاكید شد و سازمان
مدیریت مكلف گردید موضوع مشوق هاي صادراتي را جزو اولویت هاي خود قرار دهد و اعطاي خط اعتباري به
كشورهاي هدف صادراتي باید به گونه اي انجام شود تا این كشورها براي اجراي پروژه هاي خود از كاالها و نیروي
انساني ایراني استفاده كنند.

