« سال رونق تولید »

ششمین نشست کارگروه توسعۀ صادرات در تاریخ  98/11/08و با حضور اعضای کارگروه برگزار و پس از
بحث و بررسی در خصوص دستورات جلسه  ،موارد زیر مصوب گردید:
دستور جلسه

شرح جلسه

مصوبات

دستگاه مسئول

ارائه گزارش توست سرپرستت تشکی جلسهای بتا حضتور معتاون ستتازمان توستتعه
مشکالت مربوط به
ورود موقتتتتتتت
واحدهای تولیتدی
– صادراتی

دبیرخانه کتارگروه در خصتوص ارزی بانک مرکزی ،رییس ک گمتر
جلستته برگتتزار شتتده در د تتتر جمهوری اسالمی ایران و نماینتدگان
توستتعه ختتدمات بازرگتتانی و اتاق بازرگانی و امضای مصتوبه در روز
همچنین جلسه اتاق بازرگتانی  ،جلسه در خصوص موارد زیر:
صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران
و اعالم پیشنهادات در خصتوص
عدم نیاز به ثیت ستاارش ورود
موقت  ،واردات قطعی کاالهتای
اولویتتت  )4و راهکتتار ر تتع
تعهدات ارزی صادرات از محت
ورود موقت

 .1ورود موقت کاالهای صادراتی
 .2ورود موقت کاالهای ممنوعه
 .3کی مصرف

تجارت ایران
بانتتتک مرکتتتزی
جمهتتوری استتالمی
ایران
گمتتر

جمهتتوری

اسالمی ایران
اتتتتاق بازرگتتتانی،
صتتنایع ،معتتادن و
کشاورزی ایران
کنادراستتتتتتیون
صادرات
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دستور جلسه

شرح جلسه

دستگاه مسئول

مصوبات

 -1مقرر گردید کارگروه توستعه دبیرخانه کارگروه
صادرات استانها بته صتورت
متتن و و بتتا دستتتور کتتار
مشخص برگزار گردد
رییس سازمان صنعت  ،معتدن و
بررستتی مستتائ و
مشتتتتتتتتکالت
صتتتتادرکنندگان
استان سمنان

تجارت استتان ستمنان ،نتمن
ارائتته گزارشتتی در خصتتوص
ونعیت تجارت استتان ستمنان
در  10ماهتته منتهتتی بتته او
استتاندماه  ،نستتهت بتته بیتتان
مشتتکالت و معضتتالت حتتوزه
تجارت خارجی اقدام نمودند

 -2مقتتترر گردیتتتد گتتتزارش
مشوقهای صادراتی پرداخت
شده به صادرکنندگان استان دبیرخانه کارگروه
ستتمنان در اختیتتار ریتتیس
ستتازمان صتتنعت  ،معتتدن و
تجارت استان قرار گیرد.
 -3مقرر گردیتد بانتک توستعه بانتتتک توستتتعه
صادرات در خصوص پرداخت صادرات ایران
تسهیالت به صتادرکنندگان
استان ستمنان  ،تمهیتدات
الزم را بیندیشد.
 -4مقتترر گردیتتد وزارت امتتور
خارجتتته پیییتتتری الزم در
خصوص بتاال بتودن هزینته
تاییتتد متتدار

در ستتاارت

عتتراق را مهتتدو داشتتته و
گزارش الزم را ارائه نماید.

وزارت امور خارجه
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دستگاه مسئول

دستور جلسه

شرح جلسه

مصوبات

بررستتی عتتوار

با عنایت به مکاتهات انجام شده

بتتا عنایتتت بتته مصتتوبه شتتماره وزارت

حتتتر پتتتر و از در خصوص دریا تت  10درصتد

/2/12084ت 4989متتتتتتتور

بنیاهها تولیدی که ارزش پرو رمتتتای کاالهتتتای

 92/9/12هیات محترم وزیتران و

از ناوگان ختارجی وارداتتتتی توست ت وزارت راه و

ابالغیه شتماره 92/1008/20909

محموله ترابری حمت و نقت زمینتی ،

جمهوری

برای حم

های خود استتااده دریایی و هوایی ) به عنوان حر
می کنند

مور  92/10/21گمر

شهرسازی
کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران

اسالمی ایران  ،حر پر و را برای سازمان

پر و  ،مونتو متورد بررستی

واردات کاالهتتای اساستتی ل تتو دریانوردی

قتترار گر تتت و بتتا توجتته بتته

نمتتوده استتت مقتترر گردیتتد در

محتتدودیت ناوگتتان هتتوایی و

جلسه آتی با حضتور مستووالن

دریتتایی کشتتور بتترای حمتت

وزارت راه و ترابتتتری در ایتتتن

بسیاری از محموله های وارداتی

خصوص تصمیو گیری شتده و در

پیشنهاد گردید کته در شترای

نهایت مونو از طریتر کمیتته

علی نسهت به پیییتری حتدف
هزینه وق الدکر که طهیعتا بر
هزینتته هتتای نهتتایی مصتترف
کنندگان اثر می گدارند ) جهت
ناوگان دریایی اقدام گردد

مقابله با تحریمها اجرایی گردد

راه

و

بنادر

و

سازمان راهداری و
حم و نق جاده ای

