:

بیست و ششمین کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تاریخ  1399/05/01حسب دعوتنامه شماره
 99/100/12871مورخ  99/4/28در محل سالن مروارید خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ،رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیر شورایعالی صادرات ،موضوع سفر نخست وزیر عراق به ایران
را فرصتی برای توسعه روابط تجاری دو کشور دانستند و اظهار داشتند یکی از موضوعات پیگیری شده در این مالقات ها،
برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور می باشد که بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه جلسه موضوعات دستورکار مورد بحث و بررسی قرارگرفت و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
ردیف

1

تصمیمات اتخاذ شده

مقرر شد با عنایت به نامه شماره  70368مورخ  99/4/10سازمان ملی
استاندارد ایران ،معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت حداکثر ظرف مدت یک هفته در خصوص سنگهای معدنی فلزی
بویژه سنگ آهن برای تعیین استاندارد محموله های صادراتی اعالم نظر
نماید.

دستگاه مسئول
معاونت امور
معادن و صنایع

سازمان توسعه

وزارت صنعت،

تجارت ایران

حداکثر ظرف
یک هفته پس از
ابالغ

معدن و تجارت

2

مقرر گردید بانک مرکزی در خصوص ارائه آمار دقیق میزان تعهدات ارزی
صادرکنندگان بخش خصوصی و میزان تسویه تعهدات ارزی آنها بصورت
تفکیکی برای سالهای  98 ،97و چهار ماهه  99اقدام نماید.

بانک مرکزی

3

اتاق های سه گانه کشور تأکید کردند که حقوق مکتسبه صادرکنندگان
بایستی در کلیه بخشنامه های بانک مرکزی رعایت گردد.

بانک مرکزی

4

مقرر شد وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی در
اجرای مصوبه  1399/4/24شورایعالی هماهنگی اقتصادی نسبت به
راه اندازی اتاق پایاپای ارزی و کارگروه اقدام ارزی اقدام نماید.

5

در راستای اجرای مصوبات مورخ  99/4/24شورایعالی هماهنگی
اقتصادی مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به تهیه و ابالغ
بسته تشویقی بازگشت ارز صادرات و تشویق صادرکنندگانی که تعهدات
ارزی را طبق ضوابط ابالغی ایفا نموده اند اقدام نماید.

6

دستگاه همکار

مهلت اجرا

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

سازمان توسعه
تجارت ایران

مقرر شد گمرک ج.ا.ایران نقطه نظرات پیشنهادی خود را در خصوص
نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت ظرف یک هفته گمرک ج.ا.ایران
به دبیرخانه شورا اعالم نمایند.

سازمان توسعه

یک هفته پس از

تجارت ایران

ابالغ

سازمان توسعه

-

تجارت ایران

بانک مرکزی

بانک مرکزی

دبیرخانه شورا

دو هفته پس از
ابالغ

دو هفته پس از
ابالغ

یک هفته پس از
ابالغ

:

ردیف

تصمیمات اتخاذ شده

7

مقرر گردید سازمان توسعه تجارت ایران جلسه ای با حضور
نمایندگان بانک مرکزی ،گمرک ایران و اتاقهای بازرگانی ،تعاون و
اصناف کشور در خصوص تسهیل تسویه تعهدات ارزی صادرات از
محل ورود موقت برگزار نماید.

8

مقرر شد گمرک ج.ا.ایران در راستای واقعی شدن قیمتهای پایه
صادراتی کاالها ،جلسات مستمری داشته باشند.

9

با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اعمال
معافیتهای مالیاتی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سال  97خود را
بعد از  1398/10/30تسویه مینمایند و یا صادرکنندگانی که
تعهدات ارزی سال  1398خود را بعد از 1399/4/31ایفا می نمایند،
مقرر گردید موضوع توسط بانک مرکزی در جلسات کمیته ماده ()2
مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مطرح گردد.

دستگاه مسئول

دستگاه همکار

مهلت اجرا

بانک مرکزی،
سازمان توسعه

گمرک ج.ا.ایران

دو هفته پس از

تجارت ایران

و اتاقهای سه

ابالغ

گانه

گمرک ج.ا.ایران

بانک مرکزی

-

-

سازمان امور

دو هفته پس از

مالیاتی

ابالغ

ـ حاضرین جلسه :بشرح فهرست پیوست
ـ غائبین جلسه :نمایندگان محترم وزارت نفت ،معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه ،اتاق اصناف ایران ،موسسه مطالعات و پژوهش
های بازرگانی ،کشتیرانی ج.ا.ایران ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

