«صورتجلســه»
سی وسومین جلسه کارگروه توسعه صادرات حسب دعوتنامه شماره  99/100/21753مورخ  ، 99/6/30طی
روز چهارشنبه مورخ  99/7/2در 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 اشاره به موضوع
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرات واحدهای تولیدی تا  10آبان ماه سال جاری ،اعالم کردند واحدهای
تولیدی مشکالت خود را به صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی استان ها ارسال تا پس از بررسی و تأیید در
کارگروههای استانی به کارگرو ه پایش رفتار تجاری در این سازمان ارجاع شود تا در خصوص تعلیق کارت
بازرگانی آنها تصمیم گیری شود.
در ادامه جلسه جناب آقای نوری معاون توسعه صادرات کاال و خدمات با اشاره به این موضوع که در سال
جاری مسئولیت انتخاب صادر کنندگان ممتاز و نمونه و برگزاری روز ملی صادرات به اتاق بازرگانی ایران
سپرده شده اعالم نمودند از میان  800متقاضی ثبت نام شده در فراخوان اولیه 500 ،شرکت پرونده های خود
را تکمیل و حدود  340پرونده برای راستی آزمایی و تکمیل مدارک دعوت شدند .بعد از سیر مراحل مربوطه،
انتخاب صادر کنندگان ممتاز و نمونه ملی در گروه های خدمات و کشاورزی و صنایع غذایی تکمیل و گروه
صنعت و معدن در دست اقدام می باشد.
نقطه نظرات مطروحه از سوی اعضای کارگروه :
اتاق تعاون ایران :

می بایستی دستور کار جلسات شورا به منظور رفع موانع صادرات غیرنفتی و به نفع توسعه صادرات باشد.
اتاق اصناف ایران :

در جلسه ای ویژه مصوبات پیشنهادی دهمین جلسه شورا مورد بررسی و جمعبندی قرار گیرد.
بانک مرکزی:

بانک مرکزی در حال آماده سازی تمهیدات برای کمک به بازگشت ارز صادرکنندگان و ایفای تعهدات ارزی
آنهاست.قرار است طی بخشنامه ای آندسته از صادرکنندگانی که کمتر از  100هزار یورو تعهد ارزی دارند
بتوانند نسبت به فروش ارز صادرات بصورت اسکناس به شبکه صرافی مجاز بانکی اقدام نمایند.

تصمیمات جلسه:
ردیف
1

مصوبه

دستگاه مجری

دستگاه همکار

مهلت اجرا

مقرر شد جلسه ای در خصوص اصالحات پیشنهادی برای بسته سیاستی

سازمان توسعه

بانک مرکزی ،وزارت

بفوریت

بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور با

تجارت ایران

اقتصاد ،سازمان برنامه
و بودجه کشور،وزارت

حضور نمایندگان بانک مرکزی ،وزارت اموراقتصاد و دارایی ،سازمان برنامه

نفت ،اتاق های سه

و بودجه کشور،وزارت نفت ،اتاق های سه گانه بفوریت در محل سازمان

گانه

توسعه تجارت ایران برگزار گردد.
2

با اصالح تبصره ذیل ماده ( )8تصویب نامه شماره /94765ت 48171ک
مورخ  99/5/14بشرح ذیل موافقت گردید:

-

سازمان توسعه

بفوریت

تجارت ایران

تبصره :حضور مجدد صادر کننندگان ممتاز و نمونه ملی قبل از اتمام
مهلت کارت ویژه منوط به حداقل رشد  10درصد ارزش یا وزن صادرات
( به تشخیص کارگروه) در مقایسه با سال انتخاب می باشد.
3

در راستای حمایت از تولید و صادرات محصوالت فساد پذیر بخش

درج در مصوبات

همکاری سازمان

کشاورزی و کاهش هزینه های حمل سرد در زنجیره تولید و صادرات این

پیشنهادی

توسعه تجارت ایران،

محصوالت ،با واردات تعداد  500دستگاه کانتینریخچالدار در سال جاری

شورایعالی

سازمان راهداری و

صادرات

حمل و نقل جاده ای و

موافقت گردید.
4

5

اتاقهای سه گانه ایران

مقرر شد معاونت امور صنایع وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی

معاونت امور

اطالعات و آمار ظرفیت تولید فعال و واقعی کانتینر یخچالی و نیاز شبکه

صنایع وزارت

حمل و نقل داخلی و بین المللی جهت جابجایی محموله های فسادپذیر را

صمت

حداکثر ظرف یک هفته اعالم نمایند.

بفوریت

-

یک هفته پس از
ابالغ

وزارت راه و
شهرسازی

مقرر شد دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین تکلیف ثبت

دفتر مقررات

سازمان توسعه تجارت

یک هفته پس از

آماری صادرات از محل ورود موقت موضوع جزء( )2بند ( )6بسته سیاستی

صادرات و واردات

ایران ،گمرک ایران

ابالغ

بانک مرکزی بفوریت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورایعالی صادرات
اعالم نمایند.
6

مقرر شد جلسه ای برای تعیین تکلیف نحوه بازگشت ارز صادرکنندگانی

سازمان توسعه

بانک مرکزی ،گمرک

یک هفته پس از

که از محل ورود موقت اقدام به صادرات نموده اند با حضور نمایندگان

تجارت ایران

ایران ،اتاقهای سه

ابالغ

بانک مرکزی ،گمرک ایران ،سازمان امور مالیاتی ،اتاقهای سه گانه در محل

گانه

سازمان توسعه تجارت ایران ظرف هفته آتی برگزار شود.
حاضرین جلسه :به شرح لیست پیوست
غائبین جلسه :نمایندگان محترم وزارت اطالعات  ،شرکت کشتیرانی ج.ا.ایران،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

