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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها

ایرانتجارتتوسعهسازمان✓

ملیتوسعهصندوق✓

ایرانصادراتضمانتصندوق✓

ایراناسالمیجمهوریگمرک✓

تجارتومعدنصنعت،وزارت✓

ایرانصادراتتوسعهبانک✓

بازرگانیهایپژوهشومطالعاتموسسه✓

ایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک✓

اسالمیشورایمجلسهایپژوهشمرکز✓

ایراناسالمیجمهوریکشتیرانی✓

تهرانآهنراهشرکت✓

المللیبینهاینمایشگاهسهامیشرکت✓

صادرکنندگانوتولیدکنندگاناتحادیه✓

ایرانمعدنیمحصوالت

ایرانخشکبارصادرکنندگاناتحادیه✓

اماراتوایرانبازرگانیمشترکاتاق✓

تجهیزاتوموادواردکنندگانانجمن✓

دندانپزشکی

واحداثصنعتتوسعهبرایتحقیقموسسه✓

انرژی

ایرانصادراتکنفدراسیون✓

انایرنفتصنعتتجهیزاتسازندگانانجمن✓

تهراناستانگمرکیکارگزارانانجمن✓

ایرانچاپصنعتصادرکنندگاناتحادیه✓



هبتهران،اتاقصادراتتوسعهوتجارتتسهیلکمیسیون

مشورتیبازوهایترینمهموتریناساسیازیکیعنوان

تعاملطریقازکشور،خارجیوداخلیتجارتحوزهدراتاق

ازدعوتومرتبطایحرفهتشکلهاینمایندگانباسازنده

وواکاویبهحوزه،اینخبرهکارشناسانوذیربطمسئوالن

رونددرتسهیلجهتدربهینهکارشناسیراهکارهایارائه

ناهایتنگییشناساباتاکوشدمیوپرداختهکشورتجاری

تحتهایفعالیتحوزهدرکاروکسبفرآیندیوقانونی

لتسهیوسازیروانبهاجرائی،پیشنهادهایارائهوپوشش

،حوزهایننفعانذیمشکالتوموانعرفعوکارهاوکسب
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تسهیل تجارت و توسعه صادرات



تسهیل تجارت و توسعه صادراتاولویت های اصلی کمیسیون 

1401-1400در دوره دوساله 

توسعه بنگاه های صادراتیرفع موانع صادراتی

کوچک و  متوسط



اتتسهیل تجارت و توسعه صادرکمیسیون جلسات برگزار شده 

با دعوت از اعضا اصلی، نمایندگان تشکلهای ثابت و میهمان و مسئولین ذیربط 

جلسه15: تعداد جلسات برگزار شده

و مکاتبات الزم با سازمان ها و نهادهای ذیربط کلیه مصوبات کمیسیون، پیگیری

اری با برگزبیان انتظارات و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی .صورت پذیرفته است

نشست های کارشناسی، کارگروه ها و تعامل و مذاکره با سازمان های دولتی 

.همواره در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است



تسهیل تجارت و توسعه صادراتکمیسیون اهم موضوعات  بررسی شده در

1401-1400سالهدودرکمیسیونراهبردیهایبرنامهوراهنقشهتدوین

1404بررسی برنامه نقشه راه توسعه تجارت 

بررسی استفاده از روش تهاتر در تجارت خارجی

بررسی فرآیند اعطای مشوق های صادراتی در ایران و سایر کشورهای منتخب

بررسی روند صادرات کفش و چالش ها و محدودیت های موجود صنعت کفش

بررسی ظرفیت های استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزاری در توسعه

(مشترک با کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال)روابط تجاری 

1400ماهه ابتدای سال 6ارائه گزارش تحلیل آماری تجارت خارجی 

شده بررسی برنامه استراتژی توسعه صنعتی کشور و اولویت های صنعتی تعیین

(مشترک با کمیسیون صنعت و معدن)توسط وزارت صمت

برگزاری همایش انتخاب صادرکننده نمونه

برگزاری نشست صبحانه کاری با رئیس سازمان توسعه تجارت

برگزاری نشست صبحانه کاری با رئیس شرکت نمایشگاه های بین المللی بررسی الیحه جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات

بررسی مشکالت و چالش های خشکبار ایران

بررسی مسائل و چالش های تجارت خارجی در حضور رئیس گمرک جمهوری اسالمیبررسی مسائل و چالش های تجارت خارجی در حضور رئیس سازمان توسعه تجارت

بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی پیرامون بهره برداری از خدمات صندوق ضمانت

صادرات و معرفی خدمات و محصوالت صندوق با حضور مدیر بیمه نامه صندوق

های بررسی مشکالت و چالش های فعاالن اقتصادی پیرامون موضوع ورود موقت و پایه

صادراتی



خصوصیاهم مکاتبات انجام شده به منظور پیگیری مشکالت و رفع چالش های فعالین بخش

زیمرکبانکبهارزنرخبازگشتبستهشناسیآسیبپژوهشیطرحنتایجارسال❑

وورجمهرئیسبهصادراتارزبازگشتبرایدولتبستهشناسیآسیبگزارشارسال❑

صادراتحجموتجارتبهتوجهقابلهایآسیبتشریحواصالحیپیشنهاداتارائه

کشور

ورقابتروندحفظوکاالوارداتجاریهایرویهتغییربهدولتالزامدرخواستارسال❑

وسطتاساسیکاالیوارداتباالیحجمبهتوجهباصمتوزیربهتبعیضبروزازپرهیز

دولتیهایشرکت

دگاننماینهیاتاعضایازسنجینظرحاصل)ایراناسالمیجمهوریگمرکرئیسبهگمرکحوزهدرخصوصیبخشچالشهایومشکالتارسال❑

(مختلفهایحوزهتشکلهایواتاق

عهتوسوتجارتتسهیلکمیسیوندومدورهپیشنهادیراهبردیهایبرنامهوراهنقشهبرنامهخصوصدرکمیسیوناعضاینظراتدریافت❑

تهراناتاقرئیسبهکمیسیونمصوباهدافوهابرنامهارسالمتعاقباوصادرات

در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات



خصوصیاهم مکاتبات انجام شده به منظور پیگیری مشکالت و رفع چالش های فعالین بخش

در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

باطمرتبصادراتتوسعهوتجارتتسهیلحوزهدربررسیقابلهایچالشونظراتارائه❑

تهراناتاقکلدبیربهنمایندگانهیئتجلسهدرصمتوزیرحضور

باهاسیاستاینمقایسهوایراندرصادراتتشویقیهایسیاستبررسینتایجارسال❑

ورحضبهدعوتوتجارتتوسعهسازمانرئیسبهکشورهاسایردرصادراتیهایمشوق

تجارتتسهیلکمیسیونهاینشستدر

طایاعنظیرتسهیالتیارائه)افغانستانیتجاربهالزمتمهیداتارائهدرخواستارسال❑

ممحترمعاونت(مالیانتقاالتونقلازناشیمشکالتدرتسهیلوآمدورفتویزای

بهورودبامیوهصادراتبازارسهمحفظمنظوربه،خارجهاموروزارتاقتصادیدیپلماسی

1400سالدومنیمه

وبازرگانیاتاقهایبامشورتطریقازغیرنفتی،صادراتحوزهبامرتبطهاینامهآیینوهادستورالعملضوابط،ازیکهرنگارشدرخواستارسال❑

تجارتتوسعهسازمانرئیسبهباالدستیتشکلهای



خصوصیاهم مکاتبات انجام شده به منظور پیگیری مشکالت و رفع چالش های فعالین بخش

در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

تجیهزاتواردکنندگان)اتاقاعضایاظهارنامهارزشاصالحدرخواستارسال❑

مرکزیبانکارزیمعاونبهبانکینظامبامرتبطسامانهدر(آزمایشگاهی

تتجارتوسعهراهنقشهبرنامهخصوصدراصالحیپیشنهاداتونظراتارسال❑

تجارتتوسعهسازمانبه1404

بانکوتجارتتوسعهسازمانجلساتدراتاقنمایندهحضوردرخواستارسال❑

عملیاتیبهبخشیسرعتمسیردرخصوصیبخشمشارکتهدفبامرکزی

کشوردرتجارتتهاترروششدن

رکتشرئیسبهخصوصیبخشفعاالننظراتنقطهومشکالتازگزارشیارسال❑

نوانعبهکارگروهیتشکیلدرخواستارائهوالمللیبینهاینمایشگاهسهامی

ینبهاینمایشگاهسهامیشرکتجانبهسهتعاملجهتگذاریسیاستشورای

تمشکالنمودنبرطرفمنظوربهتهران،اتاقوتجارتتوسعهسازمانالمللی،



خصوصیاهم مکاتبات انجام شده به منظور پیگیری مشکالت و رفع چالش های فعالین بخش

در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

سیونکمینشستمصوباتانجاممنظوربهایراناسالمیجمهورگمرکبامکاتبه❑

اتاقبامشترکهاییکارگروهتشکیلبرمبنیگمرکمعاونینورئیسحضوردر

جمهوریگمرکدرآنهاسازیسادهوتجاریهایبخشنامهبررسیبرایتهران،

باینشستبرگزاریطیموقت،ورودمجوزبهمربوطمشکالتبررسیواسالمی،

تهرانبازرگانیاتاقوصمتوزارتجهادکشاورزی،گمرک،نمایندگانحضور

موضوعپیرامونجواهروطالانجمنمشکالترفعوبررسیدرخواستارسال❑

ایرانتجارتتوسعهسازمانرئیسبهقطعیصادراتوموقتورودمعضالت



ها دولتی  مطالبات مهم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات درتعامل با نهادها و سازمان

رعایتخصوصدرمالیاتیامورسازمانتوسطصادرهدستوراتوآمدهلبعمهایپیگیری

کنندگانرصادودهزافارزشبرمالیاتاسترداددرتسریعوقانون

ارزنرخجذابیتبدلیلصادراتیکوتاژهایواگذاریروشباصادراتیارزبرایتقاضاعدم

.واردکنندگانبرایآزادارزبهنسبتنیما

نیماارزنرختفاوتبدلیلمتوسط،وکوچکصادرکنندگانبراینیماسامانهدرارزفروشصرفهعدم

ردفروشصورتدروشودمیتهیهآزادارزنرخباصادرکنندگانایناولیهموادکهچراآزاد،ارزبا

.شدخواهندمواجهضرربانیماسامانه

اقتصادیفعاالنمشکالتپیگیری

هایپایهوموقتورودموضوعپیرامون

صادراتی



برگزاری نشست هماهنگی با واحدهای داخلی اتاق جهت بررسی نحوه برگزاری همایش انتخاب صادرکننده نمونه استانی

پرونده متقاضیان شرکت در فرآیند39شرکت در سامانه سازمان توسعه تجارت، اخذ 60ثبت نام 

برگزاری نشست های کارگروه و تهیه و ارسال صورتجلسات مربوطه

برگزاری کمیته ارزیابی پرونده های متقاضیان و ارزیابی پرونده ها و پیگیری مجدد نواقص پرونده ها

تهیه گزارش کارشناسی از فرآیند ارزیابی پرونده های متقاضیان

دریافت اطالعات و مطالب مورد نیاز جهت درج در کتاب ساالنه همایش صادرکننده نمونه و متعاقبا تدوین کتاب مذکور

شرکت به عنوان ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر 15انتخاب 

و تقدیر از صادرکنندگان نمونه1400دی ماه 20برگزاری شایسته همایش انتخاب صادرکننده نمونه در روز 

فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استانی







ماز توجه شما سپاسگزار


