:

بیست و پنجمین کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تاریخ  1399/4/25حسب دعوتنامه شماره
 99/100/12066مورخ  99/4/22در محل سالن مروارید خلیج فارس برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ،ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیر شورایعالی صادرات ضمن اشاره به برگزاری جلسه میز
افغانستان با حضور سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت و استاندارسیستان و بلوچستان تاکید نمودند که کلیه
دستگاههای اجرایی در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات به کشور افغانستان بویژه زیرساختهای مرزی مساعدت و کمک
نمایند .در ادامه جلسه موضوعات دستورکار مورد بحث و بررسی قرارگرفت و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
ردیف

1

تصمیمات اتخاذ شده

مقرر شد بدلیل اهمیت مراودات تجاری با کشور افغانستان موضوع
مذکور بعنوان دستور کار یکی از جلسات کمیته کارشناسی
شورایعالی صادرات غیرنفتی کشور ،مورد بررسی قرار بگیرد.

دستگاه مسئول

سازمان توسعه تجارت
ایران

2

با توجه به عدم حضور نماینده بانک مرکزی در جلسات اخیر کمیته
کارشناسی مقرر شد طی مکاتبه ای از سوی سرپرست محترم وزارت
صمت با جناب آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی ،نسبت سازمان توسعه تجارت
ایران
به همراهی فعال بانک مرکزی در شرایط فعلی ضمن تاکید بر حضور
نماینده بانک در جلسات ،برای تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان
تاکید شود.

3

درخصوص نحوه تسویه تعهدات ارزی سالهای 1398 ،1397و
1399صادرکنندگان مقرر شد بانک مرکزی طبق تصمیمات
جلسات قبلی شورای عالی صادرات نسبت به تدوین و ابالغ بسته
تشویقی به منظور تسـهیل بازگشت ارز صـادرکنندگان به چرخه
اقتصادی کشور اقدام نماید.

4

مقرر شد جلسه بعدی کمیته کارشناسی با حضور معاون ارزی
بانک مرکزی و مدیران ذیربط در محل سازمان توسعه تجارت
ایران باموضوع بررسی سیاستهای ارزی حوزه صادرات برگزار گردد.

5

مقرر شد سازمان غذا و دارو در خصوص نیازمندیهای ارزی جهت
واردات اقالم دارویی و بهداشتی از محل ارز صادرات ،درخواستهای
خود را بفوریت اعالم نمایند.

بانک مرکزی

سازمان توسعه تجارت
ایران

سازمان غذا و دارو

دستگاه همکار

وزارت کشور

بانک مرکزی

مهلت اجرا

دو هفته پس از
ابالغ

یک هفته پس از
ابالغ

سازمان توسعه

دو هفته پس از

تجارت ایران

ابالغ

بانک مرکزی

ـــ

سازمان توسعه

یک هفته پس از

تجارت ایران

ابالغ

:
ردیف

تصمیمات اتخاذ شده

دستگاه مسئول

6

با توجه به ضرورت حضور فعّال نمایندگان تاماالختیار دستگاههای
اجرایی حداقل در سطح مدیرکل در جلسات کمیته کارشناسـی کلیه دستگاههای عضو
شورا
برای تقویت فرآیند تصمیم گیری در جلسات ،مقرر شد موضوع
مورد امعان نظر کلیه دستگاههای اجرایی عضو شورا قرار گیرد.

7

مقرر شد دستگاه های اجرایی که در اجرای برنامه های عملیاتی
مرکز ملی فرش دستباف همکاری و اقداماتی داشتهاند ،گزارش
اقدامات مربوطه را به دبیرخانه شورایعالی صادرات ارسال نمایند.

8

مقرر شد دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی سازمان
توسعه تجارت ایران با همکاری مرکز ملی فرش دستباف و اتحادیه
صادرکنندگان فرش دستباف ایران متن پیشنهادی الزم را در
سازمان توسعه تجارت
خصوص موضوعات ورود قطعی و موقت فرش دستباف صادراتی،
ایران
معافیت مالیاتی فرش دستباف،کاهش تعرفه واردات ابریشم و
کرک و حذف الزام تسویه تعهدات ارزی صادرات فرش دستباف به
دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

دستگاه همکار

مهلت اجرا

سازمان توسعه

یک هفته پس از

تجارت ایران

ابالغ

کلیه دستگاههای عضو

سازمان توسعه

یک هفته پس از

شورا

تجارت ایران

ابالغ

مرکز ملی فرش
دستباف و
اتحادیه

دو هفته پس از

صادرکنندگان

ابالغ

فرش دستباف
ایران

ـ حاضرین جلسه :بشرح فهرست پیوست
ـ غائبین جلسه :نمایندگان محترم وزارت نفت ،وزارت کشور ،وزارت امور اقتصاد و دارایی ،معاونت امور صنایع وزارت صمت ،کشتیرانی ج.ا.ایران،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

