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 24/07/99 تهیه گزارش تاریخ   رویه های اجرایی –مقررات  –قانون  شناسه

 ات محصوالت کشاورزی بررسی مشکالت صادر عنوان موضوع

 اتاق تبریز  صادرات و وارداتکمیسیون  مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

 ،یایو دارا یمتشاک  از وزارت اماور اقتصااد  یکاارگروه  ،139۸ساا     یرنفتیاز صادرات غ   تیبسته حما  (3)اساس ماده    بر

 یو بانک مرکز  رانیصندوق ضمانت صادرات ا  ران،یا  دراتبانک توسعه صا  ،یصندوق توسعه مل  ران،یسازمان توسعه تجارت ا

از  تیاته حمابسا 2و 1منادر  در ماواد  یو ارز  یالیاساز و کاار اساتفاده از مناابع رجهت تدوین    ران،یا  یاسالم  یجمهور

ساامانه   یانادازو راه  جاادینسابت باه ا  یتجارت خارج  یبه عنوان متول  رانیتوسعه تجارت اتشکی  شد و    یرنفتیصادرات غ 

 نمود.اقدام  "داریسپ" هموسوم ب  یصندوق توسعه مل یالیاعتبارات ر یهادرخواست کپارچهیپردازش 

 یحایترج یهاکه با نرخ یاعتبارات از مح  منابع صندوق توسعه مل  افتیدر  یصادرکنندگان متقاض  یتمامنیز  اساس    نیبر ا

 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. رانیسازمان توسعه تجارت ا تیسا بهبا مراجعه   توانندیم  شود،یپرداخت م

و   رانیاوسعه تعاون، صاادرات و باناک مشاترک ات  ،یتوسعه صادرات، کشاورز  ان،یپارس  یهابانک  ارائه تسهیالت صادرات به

 ارائه شده است.ونزوئال  

و پا  از ثبات گرفته  انجام    ابی  نیصمت از بستر سامانه به  وزارت  یبا همکار  139۸سا     التیپرداخت تسهبر این اساس  

 گردد.ارجاع و اقدام می  عام     یبانک ها  هب ابی نیسامانه به قیاز طر داریدرخواست ها در سامانه سپ

در فرایند دریافت تسهیالت راه اندازی گردید. لیک بنا باه اههاارات فعاالین اقتصاادی   تسریع و سهولتاین سامانه با هدف  

حوزه کشاورزی این سامانه مشکالت اجرایی دارد و امکان ثبت درخواسات و دریافات تساهیالت میسار نمای گاردد. ختای 

ی اقدام به درخواست نموده بودند و اکنون زمان ارائه تسهیالت فارا رسایده صادرکنندگانی که قبال از سازمان جهاد کشاورز

 است، بانک های عما  دسترسی ارائه تسهیالت را ندارند.

پیش از راه اندازی سامانه سپیدار، صادرکنندگان محصوالت کشاورزی جهت دریافت تسهیالت از صندوق توسعه   حا  اینکه

جهااد کشااورزی پا  از بررسای هاای الزم در سازمان  و    ارائه می دادندجهاد کشاورزی    سازمانخود را به  ملی درخواست  

 و در زمان تعیین شده تسهیالت مربوطه به صادرکنندگان ارائه می گردید.  به بانک مرتبط معرفی می نمود  ،صورت تایید

رگی رنموده است. بنا به اههارات ایان دیگر مشکلکی است که صادرکنندگان بخش کشاورزی را د یرفع تعهدات ارزموضوع  

فعالین این حوزه، بانک مرکزی به مشکالتشان پاسخگو نمی باشد و صادرکنندگان به دلی  عادم رفاع ایان مشاکالت نمای 

توانند اقدام به صادرات نمایند و این موضوع باعث کاهش قیمت محصوالت ایرانی، عدم رقابت محصوالت ایرانی در بازارهای 

و در نهات عدم توجیه اقتصادی در صورت صادرات می باشاد کاه در نهایات کااهش اشاتیاق صاادرکنندگان باه   الملی بین

 صادرات را به همراه دارد.

استانداردسازی بین المللی یکی دیگر معضالتی است که صادرکنندگان را با مشکالتی نظیر بازگشت محصاو  به    عدم توجه

 ا رقبا به همراه دارد.صادراتی، عدم رقابت محصوالت ایرانی ب

عدم وجود زیرساخت های الزم و منابع مالی شرکت ها در خصوص استانداردسازی باعث پتیین بودن کیفیت محصوالت می 

 گردد که بایستی برنامه هایی جهت ارتقاء استاندارد محصوالت صورت پذیرد.
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت مطروحه:

عدم ثبت درخواست تسهیالت توسط صادرکنندگان حاوزه کشااورزی شاده اسات. و سامانه سپیدار باعث  اجرایی  مشکالت  

بانک ها پاسخ گوی این مشک  نیستند. حتی افرادی که قب  از ایجاد ایان ساامانه درخواسات تساهیالت از ساازمان جهااد 

 ست نیز امکان دریافت این تسهیالت را ندارند.کشاورزی نمودهاند و زمان موعد پرداخت این تسهیالت رسیده ا

بندی جلسه  جمع

کارگروه تخصصی  

به   ( کارشناسی)

 99/ 07/ 23تاریخ 

مشاکالت بخاش صاادرات   یدر خصاوص موضاوع بررسا  یجلساه کاارگروه  ز،یاتبر  یاتاق بازرگان  یبه گزارش روابط عموم

 رخاناهیتوساط دب یو کارشناسان بخاش خصوصا  یدولت  یاز دستگاه ها  یندگانیبا حضور نما  یو رفع تعهدات ارز  یکشاورز

 ز برگزار شد.یتبر  یاستان در مح  اتاق بازرگان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا

 پیشنهادات 
مشکالت زیرساختی سامانه سپیدار در اسرع وقت رفع گردد و تا رفع این اشکاالت تسهیالت صادرات از صندوق توسعه ملی 

 .روا  گذشته صورت پذیردطبق 

فهرست مستندات  

 و مدارک پشتوانه 

 . بخشنامه های رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی؛1

 . بسته حمایت از صادرات.2

 


