سازمان توسعه تجارت ایران
صورتجلسه
بیست ویکمین نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور( به صورت فوو العواد د در رو
شنبه مورخ  99/03/31با موضوع بررسی کارشناسی دستور کار جلسه آتی شورایعالی توسوعه صوادرات غیور نفتوی ( موورخ
99/4/2د برگزار گردید .پس ا بحث و بررسی در خصوص موضوع جلسوه ،تصومیمات یور اتذوار گردیود و جهوت رورد در
شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور مورد تایید و توشیح اعضای کمیته کارشناسی قرار گرفت.
ردیف

تصمیم
در راستای تحقق بند (10د سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مصوبه شمار /85001ت  52442هوو موورخ 31/6/1394
هیات و یران در خصوص حمایت همه جانبه و هدفمند ا صادرات کاالهوا و خودمات ،افوزایج حووت و تنووع محصووالت و
خدمات صادراتی با اولویت  15کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین ،هند ،سوریه و لبنان و همچنین حمایوت ا
یرساختهای صادراتی و توسعه فعالیت های ترویوی و با اریابی خوارجی در حوو صوادرات " ،بسوته حمایوت ا توسوعه
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صادرات غیر نفتی سال  "1399که بر اساس مفاد ابالغیه شمار  141009مورخ  3/11/1398معاون اول رئیس جمهور و رئیس
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و به تأیید کارگرو منتذب متشکل ا و ارت صنعت ،معودن و تووارت ،و ارت جهواد
کشاور ی ،و ارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سا مان برناموه و بودجوه کشوور و صوندو
توسعه ملی رسید است ،مورد تصویب قرار گرفت .مصوبه مذکور(به شرد پیوستد که ممهور به مهر هیات دولت می باشود،
جهت اجرا به و ارت صنعت ،معدن و توارت ابالغ می گردد.
گمرک ج.ا.ایران موظف است در اجرای مفاد تصویب نامه شمار /119329ت46730

مورخ  6/12/1390شوورایعالی توسوعه

صادرات غیرنفتی کشور ،نسبت به ارائوه بهناواا ارالعوات وآموار تووا رت خوارجی کشوور بوه و ارت صونعت ،معودن و
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توارت(سا مان توسعه توارت ایراند اقداا نماید.
سا مان توسعه توارت ایران موظف است نسبت به تحلیل و تفسیر آمار توارت خارجی کشور و موافقتناموه هوای توواری
دوجانبه و چند جانبه اقداا و بطور مستمر ارالع رسانی نماید.
در راستای اجرای مواد  7و  8آئین نامه اجرایی ماد (37د قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظاا مالی کشور و همچنین بنود 9
دستورالعمل مدیریت صادرات کشورموضوع تصمیت بند (4د جلسه موورخ  27/5/97شوورای عوالی همواهنای اقتصوادی،
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سا مان برنامه و بودجه کل کشور نسبت به اختصاص  100درصد درآمد حاصل ا وضع عوارض صادراتی ری سوالهای برناموه
ششت توسعه را در قالب ردیف اختصاصی در بودجه های سنواتی به و ارت صنعت ،معدن و توارت (سا مان توسعه تووارت
ایران د اقداا نماید.
در راستای تحقق اهداف کمی صادرات غیرنفتی به  20کشور منتذب در سال  1399مقرر گردید:
 -1سا مان امور اداری و استذدامی و سا مان برنامه و بودجه کشور همکاری های ال ا را بوا و ارتذانوه هوای امورخارجوه و
صنعت ،معدن و توارت ( سا مان توسعه توارت ایراند در راستای تقویوت سواختار ،تشوکیالت و بودجوه نماینودگی هوای
ج.ا.ایران درخارج ا کشور و وابستاان با رگانی و ارت صنعت ،معدن و توارت بعمل آورند.
 -2کلیه دستااههای اجرایی مسئول کمیسیون مشترک همکاری های دوجانبه فی مابین ج.ا.ایران و کشوورهای هودف ( بوا
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اولویت  20کشور حائز اهمیت هدف صادراتید موظفند در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه توارت خوارجی کشوور
فعاالنه اقداا و هماهنای های ال ا را با و ارت صنعت ،معدن و توارت بعمل آورنود .همچنوین گوزارق اقودامات و عملکورد
کمیسیونهای مشترک توسط و ارت امور خارجه تهیه گردد.
 -3در راستای تحقق اهداف و سیاست های کالن توسعه صادرات غیرنفتی کشور و توأمین منوابع ار ی موورد نیوا  ،بانوک
مرکزی ج.ا.ایران با همکاری و ارت صنعت ،معدن و توارت و سایر دستااههای ریربط نسبت به تهیه و ابالغ بسوته حموایتی
جهت تشویق صادرکنندگانی که نسبت به رعایت ترتیبات با گشت ار به چرخه اقتصوادی کشوور مبوادرت موی کننود در
چارچوب ضوابط مربوط اقداا نماید.

 -4در استمرار بند (9د دومین جلسه مورخ  23/7/93شورایعالی توسعه صادرات غیور نفتوی کشوور ،شورکت کشوتیرانی
جمهوری اسالمی ایران مکلف است با هماهنای سا مان توسعه توارت ایران ا محل سود سهت دولت در شرکت مذکور و بوه
منظور کاهج هزینه حمل دریایی کاالهای صادراتی به مقاصد کشورهای هدف اولویت دار و نیز کمک بوه توأمین توهیوزات
نویر حمل سرد کاالهای صادراتی فسادپذیر با اولویت کانتینرهای یذچالدار اقداا نماید.
 -5بمنظور تسهیل و تسریع در انواا تشریفات گمرکی در مبوادی ورودی و خروجوی و در اجورای مواد (12د قوانون اموور
گمرکی ،نمایندگان و ارتذانه ها و سا مان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقداا نمایند.
 -6و ارت را و شهرسا ی مکلف است بمنظور تقویت و افزایج سهت ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور ،برنامه جوامع
توسعه این بذج به همرا الزامات مورد نیا را حداکثر ظرف یک ما تهیه و به دبیرخانه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی
کشور ارایه نماید.
هیات و یران در جلسه مورخ  ..........بموجب تصمیمات جلسه مورخ  02/04/1399شورای عوالی توسوعه صوادرات غیرنفتوی
کشور موضوع تصویب نامه شمار /44655ت  50738هو مورخ  24/04/1393هیات و یران و اصالحات بعدی آن و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود:
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 -1آیین نامه اجرایی حمایت ا صادرات نرا افزار و خدمات فناوری ارالعات کشور به شرد پیوست که ممهور به مهر هیوات
دولت می باشد ،تصویب گردید.
 -2آیین نامه اجرایی حمایت ا صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب ناموه شومار  27057/40527موورخ
 08/02/1389به شرد پیوست که ممهور به مهر هیات دولت میباشد ،تصویب گردید.
درآمدهای حاصل ا ارائه خدمات و اجار استفاد ا امکانات با ارچه های مشترک مر ی به عنووان درآمود اختصاصوی نوزد
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خزانهداری کل کشور واریز و معادل (  100درصدد آن جهت توسعه امور یربنایی و توهیز یرساخت های صوادراتی با ارچوه
های مذکور در قالب موافقت نامه درآمد  -هزینه توسط سا مان برنامه و بودجه کشور و دستاا ریربط با مشارکت سوا مان
توسعه توارت ایران اختصاص یابد.
مقرر گردید دستور کار پیشنهادی نهمین شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی به شرد ریل باشد:
 -1گزارق عملکرد صادرات غیرنفتی کشور ری سال 1398
 -2اهداف و برنامههای سال  1399و همچنین الزامات مورد نیا بمنظورتحقق اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سالواری
 -3ضرورت ارایه بموقع ارالعات و آمار توارت خارجی کشور به سا مان توسعه توارت ایران
 -4گزارق عملکرد کارگرو توسعه صادرات در سال 1398
 -5اصالد تصویبنامه شمار /44655ت50738هو هیات محترا و یران موضووع "تشوکیل شوورایعالی توسوعه صوادرات
غیرنفتی کشور"
 -6اختصاص صد درصد درآمدهای حاصل ا وضع عوارض صادرات کاال و خدمات در سالواری (1399د تا پایان برنامه ششوت
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توسعه به سا مان توسعه توارت ایران در اجرای بندهای (7د و (8د آیین نامه اجرایی ماد (37د قوانون رفوع موانوع تولیود و
ارتقای نظاا مالی کشور و ماد ( 9د دستورالعمل مدیریت صادرات کشور در راستای تحقق اهوداف کوالن صوادرات غیرنفتوی
کشور
 -7تصویب تصمیمات متذذ درجلسه مورخ  22/2/99دفترمعاون اوّل محترا رییس جمهور موضووع برناموههوا و الزاموات
توسعه صادرات غیرنفتی
 -8تصویب آیین نامه اجرایی حمایت ا توسعه صادرات نرا افزار و اصالد آیین ناموه حمایوت ا صوادرات خودمات فنوی و
مهندسی
 -9تذصیص بذشی ا درآمد با ارچه های مر ی جهت توهیز و توسعه یرساخت های صادراتی با ارچههای مذکور

