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 نقشه راه توسعه صادرات کشور تدوین شد
 .های صادراتی به طور کامل مشخص شده استنقشه راه توسعه صادرات کشور تدوین شده و در آن گلوگاه 

 تین نیوز 

های صادراتی به طور کامل  ایران گفت: نقشه راه توسعه صادرات کشور تدوین شده و در آن گلوگاه تجارت رئیس کل سازمان توسعه 

 .مشخص شده است

پاک در مراسم روز ملی صادرات گفت: نقشه راه دقیقی برای صادرات در   نیوز به نقل از فارس، علیرضا پیمان تین به گزارش

های آن را  ارز و همچنین چالش های زنجیره تولید تا صادرات، فروش و برگشت دولت تدوین شده است و این نقشه راه تمام بخش 

 .مشخص کرده است

ها   درات به جهش نیاز داریم و امیدواریم با هماهنگی کامل دولت و حمایت رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ما در صا

 .از حوزه صادرات به این نتیجه دست یابیم

کنیم در دستگاه درگیر است، لذا ما سعی می  ۲6ای به موضوع صادرات داشت که صادرات با  وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد اشاره 

افزایی در دولت ایجاد کنیم تا امور مربوط به صادرات را تسهیل  نده در دولت باشیم و هم سازمان توسعه تجارت پنجره واحد صادرکن 

ها مربوط به   های صادراتی مشخص شده است، گفت: برخی از این گلوگاهوی با بیان اینکه در نقشه راه صادرات، گلوگاه  .کنیم

 .است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود حمل و نقل  مسائل

های بسیار کوتاهی وجود دارد که باید رفع مشکالت مربوط به آنها در اولویت قرار گیرد   در حوزه ریلی گلوگاه  پاک ادامه داد: پیمان

 .صادرات کمک کندتواند به تسهیل  زیرا رفع آنها می 

توانیم  درصد در لجستیک هزینه کنیم می  10اگر   رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: 

 .درصد افزایش دهیم، بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است100صادرات را تا  

سیاستی موفق است که با همکاری بازیگر اصلی   واگذار کرد گفت:  بخش خصوصی وی با تأکید بر اینکه باید برخی کارها را به عهده

 .آن حوزه تدوین شده باشد

حمل و نقل کاالهای     وانعی را بر سر راه ای هستند که همین مشکالت ساده م بنادر ما دچار مشکالت ساده  پاک همچنین افزود:  پیمان

 .ساله الیروبی برخی از بنادر، بنابراین باید به این مسائل توجه شود ۱۰کند از قبیل معطل ماندن صادراتی ایجاد می

گر  مسئله وجود دارد یکی بحث انتقال ارز است اما مسئله مهم دی  ۲رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در مسأله تحریم 

سی است زیرا با توجه به مشکالتی که در این بخش وجود دارد تجار ما مجبور هستند، بر مبنای اعتماد کار کنند و لذا   جایگزینی ال

ها در حال آغاز   هایی با برخی بانک  ها سوئیفت شود لذا با برخی بانک باید احتیاط کنند و این مسئله باعث کاهش مراودات تجاری می 

های خصوصی و دولتی آن را   های پایاپای تهاتر کاال بسیار حائز اهمیت است که با کمک بانک اظهار کرد: بحث اتاق ی و  .است

 .کنیمدنبال می

دست و پاگیر و متعارض اظهار داشت: ما در حال احصاء این قوانین هستیم تا  قوانین و مقررات پاک با اشاره به برخی ازپیمان

 .قوانین زائد را حذف کنیم

ابطه  های مهمی در این ر  گشایش  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: 

های متعددی برای آن تعریف شود تا  کنیم، لذا باید راهحاصل شده و بحث تعیین تکلیف جدی در رابطه با بازگشت ارز را پیگیری می 

 .کار برای صادرکننده در شرایط تحریم تسهیل شود

های مختلف در این زمینه در تالش  ایم و برای پیدا کردن راه وی افزود: در این ارتباط کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد کرده

 .گیریمهستیم و از بخش خصوصی هم کمک می 

 آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید 
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