رﺋﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠـﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺿﺮورت
اﯾﺠــﺎد ﺛﺒــﺎت در ﻗــﻮاﻧﯿﻦ و
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات/
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از
ـﺲ
ـﺎدرات رﺋﯿـ
ـﻞ ﺻـ
ـﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣـ
ﻣﺠﻤـ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨـﯽ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاری ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎرت ﺑﯿـﻦ
ـﺎت در
ـﺎد ﺛﺒـ
ـﺮ اﯾﺠـ
ـﯽ ،ﺑـ
اﻟﻤﻠﻠـ
ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎی اﯾـﻦ
ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺿــﺮورت اﯾﺠــﺎد ﺛﺒــﺎت در ﻗــﻮاﻧﯿﻦ و
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات /ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ

ﺻـﺎدرات رﺋﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠـﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨـﯽ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮ اﯾﺠﺎد
ﺛﺒﺎت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﺗﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ روﺳﺎی اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﭘﺎوﯾﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﮐﺴﭙﻮ
 ۲۰۲۰دﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت را ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ.رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل را ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺮر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﮐﺎر

ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ،
اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺗﻌﻬﺪات ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮش ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮش ﻧﺎم از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر( از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل
در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎن و راور
در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺲ رﻓﺘﺎر در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺟﻨﺲ
رﻓﺘﺎر ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد.ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﺠﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺣﻮزه
ﺻﺎدرات ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات ارزی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در
ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات ارزی
وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﻪ آن روشﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ورود ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
و ﺳﻔﯿﺮان اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
 90درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ ﺑﺎ  10ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﻫﺪﻓﮕﺬاری
ﮐﻨﯿﻢ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻔﺮای ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮات اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻓﺮاد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.وی در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ از ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع راﯾﺰﻧﺎن اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺋﻢ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی را اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮق ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻫـﺎی ﻻزم ﺑـﺮای اﺳـﺘﺮداد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧـﺎﺷﯽ از ﺻـﺎدرات را ﺑـﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ارزش اﻓﺰوده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ روﺳﺎی اﺗﺎقﻫﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﺎزی
ﭘﺎوﯾﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﮐﺴﭙﻮ  ۲۰۲۰دﺑﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ) ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۰ﻣﻬﺮ ﻣﺎه( و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯽ

از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﺎﺗﺎ

