سومین پیش جلسه کارگروه ستاد توسعه صادرات در روز سه شنبه مورخ  98/10/17و بر اساس
دعوتنامه شماره  98/100/37053مورخ  98/10/15در محل سالن مروارید خلیج فارس سازمان توسعه
تجارت ایران برگزار گردید .در این جلسه  ،ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی  9ماهه کشور ،
توسط دبیر محترم کارگروه ،مسوول دبیرخانه کارگروه  ،ضمن ارائه گزارشی از پیش جلسات قبلی
کارگروه  ،نسبت به اعالم دستور کار جلسه اقدام نموده و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد
مطروحه ،موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.
ردیف عنوان

مصوبه

دستگاه مسوول

امتان محاسبه صادرات شش ماهه اول سکال  1397بکر اسکاس قیمتیکای
تعدیل شده شش ماهه دوم سال مذکور وجود ندارد .بکا ایکن وجکود م کرر
گردید گمرک جمیوری اسالمی ایران در ایکن خصکوص بررسکییای زم را

1

مشککتالت مربککو بککه

انجام دهد

بازگشت ارز صادرکنندگان

تدوین فیرست گروههای کا یی ککه تعکدیل قیمکت پایکه بیشکتر از %30

سکککال  ، 1397ناشکککی از

داشتهاند و ارائه در جلسات بعدی کارگروه

تغییر قیمتگذاری

بررسی شیوههای رایج قیمت گکذاری صکادراتی جیکان و امتکان سکنجی

گمرک جمیکوری
اسالمی ایران

استفاده از این روشیا در قیمتگذاری کا ی صادراتی
برگزاری جلسه نیایی با حضور رییس سازمان امور مالیاتی  ،معاون ارزی

سازمان توسعه

بانک مرکزی  ،رییس کل گمرک جمیوری اسالمی ایران و رییس کل

تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی
ایران در خصوص اجرایی شدن هماهنگییای انجام شده میان بانک مرکزی
 ،اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران و سازمان امور مالیاتی

2

استرداد مالبات بکر ارز

ارائه نتایج جلسه برگزار شکده میکان اتکاق بازرگکانی  ،صکنایع  ،معکادن و

افزوده

کشاورزی ایران  ،بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به دبیرخانه کارگروه

اتاق بازرگکانی  ،صکنایع ،
معادن و کشاورزی ایران

حضور نماینده سازمان توسعه تجارت ایران ( مسکوول دبیرخانکه ککارگروه

کلیکککه اعضکککای

توسعه صادرات ) در جلسات مربو به مسائل صادراتی که توسکط اعضکای

کارگروه

کارگروه برگزار می گردد
تعیین تتلیف تعیدات ایفا شده سال  1397تا پایان دیماه و اعالم گکزار

بانک مرکزی جمیوری

تفتیتی تعیدات ایفا شده توسط بانک مرکزی به سازمان امکور مالیکاتی و

اسالمی ایران

سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس فرمت پیشنیادی سازمان

ردیف

مصوبه

عنوان

دستگاه مسوول

تعمیم نرخ پوشش چند کشور بکه تمکام کشکورهای همسکایه و هم نکین
اوراسیا
رفع مشتل وثایق صادرکنندگان جیت اخکذ اعتبکارات از نمکام بکانتی از
طریق ضمانتنامه
تسریع در صدور ضمانتنامه های صادراتی بکرای صکادرات بکه کشکورهای

3

تامین مالی صادرات توسط

حوزه اوراسیا

بانککک توسککعه صککادرات

پیگیری اختصاص رقم  100میلیون یورو بکرای افکزایش سکرمایه صکندوق

ایران و صکندوق ضکمانت

ضمانت صادرات ایران در یحه بودجه 99

صادرات

صندوق ضمانت
صادرات ایران

پیگیری انع اد تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان توسعه تجکارت ایکران ،

صککندوق ضککمانت

صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات ایران

صککادرات و بانککک
توسککعه صککادرات
ایران
موسسه مطالعکات

4

سایر موارد

ارائه خدمات علمی و پژوهشی به سایر مجموعه های عضو کارگروه

و پژوهشکککککیای
بازرگانی

