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« سال رونق تولید »

نهمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات از ساعت  10:30لغایت  12:30روز چهارشنبه مورخ 98/11/30با
حضور اعضای محترم کارگروه در سالن میالد سازمان توسعه تجارت ایران برگزار و پس از بحث و بررسی در

ردیف

خصوص موضوعات مطروحه ،تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

پیشنهادات

دستور جلسه

دستگاه مسئول

 -1واحدهای تولیدی  ،صادرتی که قبل از تاریخ  97/1/22نسبت به
ورود موقت اقدام نموده و فعل صادرات آنها از محل ورود موقت
بعد از تاریخ یاد شده انجام پذیرفته است نسبت به درصد میزان
مواد اولیه مورد مصرف در محصول صادراتی بر اساس کیل مصرف
و اطالعات ارسالی از سوی گمکر جمهوری اسالمی ایران از
بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع فوق الذکر  ،معاف می
باشند.
 -2گمرک جمهوری اسالمی ایران  ،موظف است پس از درخواست
صادرکنندگان نسبت به ارسال اطالعات صادرات سال 1397و بعد
تصمیم گیری در
1

خصوص مشکالت مربوط
به ورود موقت

از آن از محل ورود موقت ( قبل از تاریخ  )97/1/22به تفکیک هر
یک از صادرکنندگان ( آمار جزیی و تفکیکی ) به بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران با هدف اجرای بند ( )1اقدام نماید.
 -3صادرکنندگانی که بعد از تاریخ  97/1/22نسبت به ورود موقت
اقدام نموده اند ( مشروط به اینکه از جمله واحدهای تولیدی
باشند ) تا تعیین تکلیف قطعی موضوع ورود موقت در کارگروه
ماده ( ( )2موضوع مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ) از تمامی محدودیتها و ممنوعیتهای ناشی از
صادرات انجام شده از محل ورود موقت بر اساس اطالعات ارسالی
از گمرک جمهوری اسالمی ایران  ،معاف می باشند.
 -4برای ورود موقت پس از تاریخ  ، 97/1/22مبنای تعهد ارزی
صادرکنندگان از محل ورود موقت  ،تفاوت ارزش صادراتی و ارزش
وارداتی کاالی مورد نظر می باشد.

بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران و گمرک
جمهوری اسالمی ایران
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پیشنهادات

دستور جلسه

 -1تدوین استانداردهای کیفی فرش دستباف توسط مرکز ملی فرش
ایران با همکاری سازمان ملی استاندارد و ارائه به شورایعالی

دستگاه مسئول
مرکز ملی فرش ایران و
سازمان ملی استاندارد

استاندارد جهت تصویب نهایی
 -2اجرای پروژه توسعه برند فرش دستباف با همکاری مرکز شماره
گذاری کاال و خدمات

مرکز ملی فرش ایران و
مرکز شماره گذاری
کاال و خدمات

 -3حمایت سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت بخشی از
هزینه های برند جغرافیایی فرش دستباف در صورت تخصیص

سازمان توسعه تجارت
ایران

بودجه مشوقهای صادراتی سال 1398
 -4ارائه گزارش کامل مربوط و اسناد مالی مربوط به هزینه کرد

مرکز ملی فرش ایران

مشوقهای صادراتی سال  1397به سازمان توسعه تجارت ایران
حداکثر تا  15اسفندماه سالجاری
بررسی موانع و مشکالت
2

توسعه صادرات فرش
دستباف

 -5تخصیص بخشی از بودجه مشوقهای صادراتی توسط سازمان
توسعه تجارت ایران ( در صورت تخصیص بودجه مشوقهای
صادراتی سال  )1398جهت ایجاد زیر ساختهای تجاری و تولیدی
فرش دستباف شامل پایانه های صادراتی فرش دستباف و ایجاد

سازمان توسعه تجارت
ایران

خانه های فرش دستباف در خارج از کشور

اداره کل حمایت از
 -6ضرورت استعالم از مرکز ملی فرش ایران در خصوص ثبت
اختراعات  ،ایده ها و نقوش مرتبط با فرش دستباف

مالکیت صنعتی وزارت
صنعت  ،معدن و
تجارت

 -7استفاده از ظرفیتهای وزارت میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع
دستی جهت تبلیغات فرش دستباف در خارج از کشور

وزارت میراث فرهنگی
 ،گردشگری و صنایع
دستی
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 -8همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری

شرررررکت سررررهامی

اسالمی ایران جهت تبلیغات فرش دستباف در اکسپوی امارات

نمایشررگاههای بررین

متحده عربی

المللررری جمهررروری
اسالمی ایران

 -9بررسی مجدد مواد  142 ، 141و بند (ب) ماده  45قانون مالیاتهای
مستقیم با هدف مساعدت به تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش

سازمان امور مالیاتی

دستباف
 -10بررسی مجدد ماده  65و  119قانون امور گمرکی و ماده  121آیین
نامه اجرایی آن با هدف مساعدت به تولید کنندگان و صادر
کنندگان فرش دستباف
 -11انجام مطالعات آسیبشناسی دالیل افت شدید صادرات فرش

-1

گمررررک جمهررروری
اسالمی ایران
موسسرره مطالعررات و

دستباف ایران با تمرکز با بازارهای اروپا ،آمریکا و آسیا

پژوهشهای بازرگانی

بررسی امکان کاهش هزینه های مکانیسم اعتبارسنجی صندوق

-

ضمانت صادرات
-2

استعالم از معاونت صنایع در خصوص حجم صادرات شرکتهای

صادرات ایران
-

درگیر با مشکالت مرتبط به صادرات محصوالت نیازمند به الصاق روکش
3

بررسررری مشرررکالت
صادرات استان قم

بر روی بستهبندی محصول (به توصیه وزارت ارشاد)
 -3هماهنگی تشکیل جلسات کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی

صندوق ضرمانت
سررازمان توسررعه
تجارت ایران

-

سرررازمان ملررری
استاندارد

در استان قم (به عنوان دهمین استان عضو کارگروه) و تجهیز
آزمایشگاههای استاندارد این استان به تجهیزات آنالیز مشتقات نفتی
با توجه به حجم تولید و تقاضا در این استان
-4

عدم افتتاح حسابهای ریالی با ارقام باال برای تبعههای خارجی

مقیم ایران به منظور پیشگیری از ایجاد اختالل در نظام ارزی کشور

-

بانک مرکزی

