«صورتجلســه»
سی و یکمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در تاریخ  1399/6/19حسب دعوتنامه شماره 99/100/19446
مورخ  99/6/16در محل سالن مروارید خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای زادبوم دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور با تشریح عملکرد
تجارت خارجی کشور اعالم نمودند ضروری است تمامی دستگاههای دولتی و بخش های غیردولتی عضو
شورایعالی صادرات برای تحقق اهداف کمی صادرات و حذف رویه های زائد و غیرضرور از فرآیند صادرات
تالش نمایند.
نقطه نظرات مطروحه از سوی اعضای کارگروه :
اتاق تعاون ایران :

برای توسعه واقعی صادرات و ارزآوری بیشتر بایستی بانک مرکزی برخی سیاستهای ارزی را بازنگری نماید.
اتاق اصناف ایران :

سیاست های بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بایستی براساس شرایط تجارت با کشورهای
همسایه و ضرورت بازگشت منافع صادرات به داخل کشور بازنگری شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور:

برای بازنگری ضوابط و مقررات صادرات کاال بایستی به اسناد باالدستی توجه شود.
وزارت امور خارجه :

مدیریت کالن صادرات و نحوه رویکردها در حوزه صادرات به عنوان دستورکار جلسات کارگروه پیش بینی و
مورد توجه قرار گیرد.
گمرک ج.ا.ایران :

ضوابط و مقررات صدور کارت بازرگانی با هدف تخصصی شدن فرآیند صادرات کاال و نحوه فعالیت اشخاص و
بنگاههای صادراتی بررسی و بازنگری شود.
وزارت کشور :

اصالح و بازنگری ضوابط و مقررات صادرات نبایستی به محدود شدن فعالیت تجار منجر شود .لیکن جایگاه
برندهای تولیدی در بازارهای هدف بسیار مهم است.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی :

پیشنهاد میگردد از روشهایی که دیگر کشورها بمنظور ارزیابی و تعیین استانداردهای الزم جهت صادراتی
شدن بنگاهها استفاده می کنند در راستای تقویت ظرفیت صادراتی شرکت های کوچک بهرهگیری شود.

ردیف

تصمیمات جلسه:
تصمیمات

1

درراستای ساماندهی فرآیند صادرات و تخصصی شدن فعالیت های صادراتی
بنگاهها مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق های سه گانه
نسبت به بررسی و بازنگری بسترها و ضوابط صدور کارت بازرگانی اقدام و
راهکارهای اجرایی را تعیین نمایند.

2

درخصوص تعیین ضوابط صادرات الستیک و تیوپ موتورسیکلت و دوچرخه
مقررگردید معاونت امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری
انجمن صنایع الستیک و تایر ،دفتر تخصصی سازمان توسعه تجارت ایران و
گمرک ایران موضوع را بررسی و ظرف یک هفته پیشنهاد الزم را به دبیرخانه
شورایعالی صادرات ارائه نمایند.

3

مقرر گردید بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی باید بسترها و ابزارهای
الزم و قابل اجرا را برای تجارت رسمی و تسهیل نقل و انتقال ارز با کشورهای
همسایه فراهم نماید.

بانک مرکزی

4

مقرر شد بانک مرکزی براساس شرایط تجارت با کشورهای همسایه و اولویت
بندی و امکانات و مقدورات مبادله ارز بین ایران و کشورهای همسایه نسبت
به بازنگری بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور،
اقدام نماید.

بانک مرکزی

5

6
7
8

مقررگردید معاونت امور صنایع وزارت صمت درراستای تسهیل فرآیند تأمین
مواد اولیه واحدهای تولیدی– صادراتی فعال و متعهد نسبت به تسریع روند
تخصیص ارز نیمایی و ارایه گزارش مربوط اقدام نماید.
مقرر شد امور صنایع وزارت صمت گزارش تخصیص ارز واردات واحدهای
تولیدی طی  5ماهه سال  1399را در جلسه بعدی کارگروه توسعه صادرات
ارائه نماید.
اعضاء کارگروه با پیشنهاد افزایش سهم 30درصد تأمین ارز واردات واحدهای
تولیدی از محل ارز صادراتی خودشان به  50درصد موافقت نمودند.
مقررگردید درجلسات آتی کارگروه توسعه صادرات درخصوص موضوع مجوز
صادرات شیرخشک ،تخم مرغ و برخی کاالهای ممنوعه تصمیمگیری گردد.
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حاضرین جلسه :به شرح لیست پیوست
غائبین جلسه :نمایندگان محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارت نفت ،مرکز ملی فرش ایران ،وزارت اطالعات  ،شرکت
کشتیرانی ج.ا.ایران ،بانک مرکزی ،دبیرخانه شورایعالی مناطق و ویژه اقتصادی

