بسمه تعالی

دهمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات بر اساس دعوتنامه شماره  98/100/45049مورخ 98/12/13
از ساعت  8:30لغایت  10:30روز چهارشنبه مورخ  98/12/14در محل سالن مروارید سازمان توسعه تجارت ایران و
با حضور قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی و باا دساتور کاار " بررسای و جمعبنادپ پیهانهادات کمیتاه
کارشناسی شورایعالی صادرات جهت طرح در شورایعالی صادرات " و با حضور اعضاپ کارگروه توسعه صاادرات و
کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات برگزار گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مطروحه ،موارد
زیر مورد تایید قرارگرفت
ردیف

1

اقدام

عنوان

مسوول

طرح تصویب کارگروه پیگیرپ اخذ مصوبه تهکیل کارگروه توسعه صادرات با اصل
توسعه

صادرات

با  127یا  138قانون اساسی از هیات دولت

مسوولیت وزارت صنعت

دبیرخاناااه کاااارگروه
توسعه صادرات

 ،معدن و تجارت
2
3

مصوبات کارگروه توسعه

ابالغ مصوبات کارگروه توسعه صادرات به سازمانهاپ صنعت دبیرخاناااه کاااارگروه

صادرات

 ،معدن و تجارت استانها

توسعه صادرات

پیش جلسات کارگروه

برگزارپ نهستهاپ کارگروه بدون وقفه و به صورت منظم

دبیرخاناااه کاااارگروه
توسعه صادرات

4
میزهااااپ کاااا یی و برگزارپ منظم میزهاپ کا یی و کهورپ به عناوان کمیتاه معاونت توسعه صادرات
کهورپ

هاپ تخصصی کارگروه توسعه صادرات

کا و خدمات و معاونت
توسااااعه بازارهاااااپ
صادراتی سازمان توسعه
تجارت ایران

5

مهکالت مرزها  ،ناشای فعالیت بیش از پیش ستاد ویژه مدیریت تجارت خاارجی در سااتاد ویااژه ماادیریت
از شیوع ویروس کرونا

شرایط کرونا و معرفی آقاپ موسویان به عنوان مسوول ستاد تجاااارت خاااارجی در
به صادرکنندگان از طریق اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معاادن و شاارایط کرونااا و اتاااق
کهاورزپ ایران

بازرگاااانی  ،صااانایع ،
معادن و کهاورزپ ایران

ردیف

6

عنوان

اطالع رسانی کارگروه

مسوول

اقدام

حضور مستمر خبرنگاران سازمان توساعه تجاارت ایاران و روابط عمومی سازمان
شبکه اطالع رسانی اکسپورتنا در جلسات کارگروه

7

توسعه تجارت ایران
گمرک جمهورپ اسالمی

آمار صادرات در شرایط تهیه و تدوین آمار ویژه صادرات از  98/12/1به بعد و مقایسه ایران با همکارپ دفتار
کرونا و گزارش عملکرد آن با مدت مهابه سال قبل و همچنین آمار صادرات  11ماهه

برنامااه ریاازپ آمااار و

صادرات غیر نغتی

پژوههاااهاپ تجاااارپ
سازمان توسعه تجاارت
ایران
ابالغ صورتجلسه تنظیمی در دفتر رییس کل سازمان

8

تسهیل صادرات کا از توسعه تجارت ایران با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی،
محل ورود موقت

صنایع  ،معادن و کهاورزپ ایران  ،بانک مرکزپ جمهورپ دبیرخاناااه کاااارگروه
اسالمی ایران ،گمرک جمهورپ اسالمی ایران و سرپرست توسعه صادرات
معاونت صنایع وزارت صنعت  ،معدن و تجارت بعد از انجام
اصالحات اعالمی
تهکیل کارگروه ویژه در یکی از دفاتر سازمان توسعه

9

تجارت ایران با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی  ،صنایع ،
مهکالت ورود موقت

معادن و کهاورزپ ایران  ،گمرک جمهورپ اسالمی ایران دبیرخاناااه کاااارگروه
،بانک مرکزپ جمهورپ اسالمی ایران ،سازمان امور مالیاتی  ،توسعه صادرات
اتاق تعاون و (وزارت جهاد کهاورزپ و معاونت صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت حسب موضوع)

10

تسهیل صادرات کا از در اولین گام  ،مهکالت واحادهاپ تولیادپ صاادراتی کاه دبیرخاناااه کاااارگروه
محل ورود موقت

نسبت به ورود موقت اقدام نموده اناد مرتفاع و ساپس در توسعه صادرات
خصوص واحدهاپ بازرگانی تصمیم گیرپ شود

12

تساااریع در پرداخااات

 پیگیرپ تخصیص بودجه مهوقهاپ صادراتی بر اساس دفتاار توسااعه خاادمات

اعتبارات و بودجه هااپ

اولویتهاپ اعالمی به سازمان برنامه و بودجه

بازرگانی سازمان توسعه

مورد نیاز اجاراپ مفااد

 تاکید بر پرداخات مهاوقهاپ صاادراتی جهات زیار تجارت ایران و ساازمان

بسته حمایت از توساعه

ساختهاپ صادراتی به عنوان اولویت اصلی ( زیرساخت و برنامه و بودجه

صادرات غیرنفتی

زنجیره تولید


پرداخت مهوقهاپ صادراتی جهت تجهیز و احداث دفتاار توسااعه خاادمات

آزمایهگاهههاپ استاندارد از محل بودجه مهوقها و یاا بازرگانی سازمان توسعه
منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیالت


اعالم پروژه هاپ آزمایهگاههاپ استاندارد



تسهیل صادرات از طریق صدور ضمانتنامه و بیمه

تجارت ایران
سازمان ملی استاندارد

نامااه جهاات ساارمایه گااذارپ صااادراتی  ،توسااعه
زیرساختهاپ صادراتی  ،توسعه ناوگاان حمال و نقال  ،صندوق ضمانت صادرات
بنادر  ،پایانه هاپ صادراتی و ...توسط صاندوق ضامانت ایران
صادرات ایران.



تسااهیل واردات مااواد اولیااه و ماشااین آ ت صندوق ضمانت صادرات

بنگاههاپ صادراتی از طریق صدور ضامانتنامه و بیماه ایران
نامه هاپ اعتبار صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات
ایران


13

برگزارپ جلسه با حضور نمایندگان وزارت کهور  ،معاونت توسعه صادرات

دفتر مقاررات صاادرات و واردات و گمارک جمهاورپ کا و خدمات ساازمان
اسالمی ایران  ،و سازمان توسعه تجارت ایران جهت حل توسعه تجارت ایران
مهکالت بازارچه هاپ مرزپ
نحوه اختصااص درآماد



حاصل از بازارچاه هااپ

ها پ مرزپ و تاثیر آنها بر صاادرات در صاورت فاراهم ایران

ماارزپ جهاات توسااعه

نمودن زیر ساختها

زیرساختهاپ بازارچه ها



تهیه گزارش توجیهی در خصوص وضعیت بازارچه گمرک جمهورپ اسالمی

ارائه آمار صادرات از محل بازارچه هاپ مرزپ باه گمرک جمهورپ اسالمی

تفکیک

ایااران و دفتاار برنامااه
ریزپ آما ر و پژوهههاپ
تجارپ سازمان توساعه
تجارت ایران

14

آیااین نامااه اجرایاای

پیگیرپ تصویب و ابالغ آیین نامه مذکور از سوپ هیات دفتر توساعه صاادرات

حمایااات از توساااعه

خاادمات و محصااو ت

دولت و شورایعالی صادرات

صااادرات ناارم افاازار و

دانش بنیان و دبیرخاناه

خدمات فنی  -مهندسی

شورایعالی صادرات

