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نامگذااری دذده   تولید رونق با استعانت از درگاه خداوند متعال در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری سال 

را بذا محوریذت   باید تالش کنند محصوالت خود  ها مبنی بر اینکه همه بخش ایشاناست و در تأسی به رهنمود 

ازمان صذنعت،  سذ  مراهذی ه بذا  وکرمان به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صادرات تولید کنند ، 

 نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی ایران،استانداری،  وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، ، استان معدن و تجارت

و با حضور تولیدکننذدگان  صندوق ضمانت صادرات، ی، فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی مجلس دورای اسالم

 "گذااران و فعذاالن بخشذ ای مختلذت ادتصذادی، همذایش        و صادرکنندگان، صذاحبنظران دانشذگاهی، سذرمایه   

برگذزار گردیذدد دسذتاوردها     اتاق بازرگانی کرمان در 1398ماه  آذر 21در تاریخ  "بزرگدادت روز صادرات استان

به درح زیذر االذالم مذی    ها و تبادل نظرهای صورت گرفته  ها، بحث گیری از سخنرانی ه ونتایج این همایش با ب ر

 :گردد

بخش خصوصی االتقاد دارد، االتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی و واگااری امذور غیرحذاکمیتی در    -1

امذر   می تواند بستر محکمی برای تأمین فضای مناسب کسب و کار در ،فرآیند صادرات به بخش خصوصی

 .توسعه صادرات غیرنفتی بادد

درکت کنندگان همایش بر این باورند که تمرکز بر مزیت ای صادراتی کشور و توجه به حوزه هذای جدیذد    -2

های جدید  های موجود و همچنین دناسایی فرصت ها و تخصص محصوالت صادراتی مبتنی بر توانمندی

ها و هم پیوندی ن ادهذای   ایجاد زیرساختصادراتی و سرمایه گااری در بازارهای هدف جدید، مشروط بر 

 .سازدمی توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم  زمینهملی و منطقه ای استانی، متولی صادرات در سطح 

با امعان نظر به ت دیدات بیرونذی فضذای صذادرات و تجذارت خذارجی      استان کرمان جامعه صادرکنندگان   -3

رفع موانع اصلی کسب و کار صادراتی از دبیل س ولت  کشور االالم می دارد که در صورت همراهی دولت و

دسترسی به منابع مالی، تس یل فرآیندها و حاف مقررات زائد و تشریفات اداری، بازنگری دوانین و مقررات 

ختاری ادتصذادی آمذادگی دارد بذا    سذا  مشذکالت  رفع همچنین وصادراتی به منظور تس یل و تسریع امور 

منطقه را فراهم  را دکوفا کرده و زمینه پیشتازی کشور در استانبالقوه صادراتی تالدی مضاالت ظرفیت ای 

 .سازد



نرخ ارز االالم دادته و معتقدند  های مرتبط با نگرانی خود را نسبت به سیاست استانجامعه صادرکنندگان  -4

یاسذتگااران ارزی  های ردابتی صادرات کشور نیاز به توجه ویژه به مقوله نرخ ارز داردد لاا از س حفظ مزیت

 دهنددکشور تقاضا دارند آسیب پایری صادرکنندگان از نرخ ارز را مورد توجه درار 

درکت کنندگان همایش در فضای کنونی که تأمین مالی صادرات با تنگناهایی مواجه است و کمبود منابع  -5

منذابع مذالی ارزان   ز امکذان اسذتفاده ا   مالی و نقدینگی واحدهای صادراتی را با مشکل مواجه ساخته است،

راهکذار مناسذبی    را از محل منابع صذندوق توسذعه ملذی    ،دیمت در دالب خط ویژه االتباری ج ت صادرات

 دانسته و از متولیان امور اجرایی تقاضا دارند بستر و مقدمات راه اندازی و اجرای آن را فراهم سازندد 

 موانع و اجرایی دستگاه ای در پیچیده بسیار های بوروکراسی به توجه با همایش در کنندگان درکت -6

 مراجعین امور در تس یل و اداری ساختار اصالح و سازی چابک ج ت در، کار و کسب فضای در موجود

 اجرایی، دستگاه ای به مودیان مراجعات کاهش و امور ساماندهی برای ادتصادی ردد به رسیدن برای

 دددند الکترونیک دولت تحقق و کار و کسب فضای دب بو و مقررات و دوانین اصالح و بازنگری خواستار

 امعه صادرکنندگان استان درخواست دارد:ج  -7

انعقاد دراردادهای کاهش متقابل تعرفه و بردراری تعرفه های ترجیحی در دستور کار دیپلماسذی ادتصذادی   الت: 

 کشور درار گیردد

ناسب با استانداردهای بذین المللذی ج ذت    ایجاد درکت های مدیریت صادرات به صورت کامالً حرفه ای و مب: 

سازمان توسعه تجارت  با همراهی کمک به بازاریابی، بازارسازی و صادرات محصوالت بنگاه های کوچک و متوسط

 صورت پایردد

های مناسب ادتصادی االالم  صادرکنندگان ضمن تأکید بر آمادگی خود برای همراهی با دولت در اجرای سیاست

، مجلذس  ود و در مقابل انتظار دارنذد دولذت  تالش خواهند نم تولید صادراتیه توان برای تحقق دارد که با هم می

دورای اسالمی و سایر ن ادهای مرتبط حکومتی همراهذی الزم را بذا صذادرکنندگان دادذته و بذا تذأمین فضذای        

 .مناسب کسب و کار و صادرات، زمینه موفقیت این تالش را هموار سازند


