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« سال رونق تولید »
هفتمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات بر اساس دعوتنامه شماره  98/100/40527مورخ  98/11/13از ساعت  10:30لغایت  12:30روز
چهارشنبه مورخ  98/11/16و با حضور اعضای کارگروه در محل تاالر اصفهان برگزار گردید و پس از بحث و بررسی درخصوص دستورات جلسه ،
موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.
ردیف
1

دستور جلسه

مصوبه

دستگاه مسئول

ارائۀ نسخه اولیه نرمافزار

دستگاههای عضو کارگروه تا پایان بهمنماه نظرات و پیشنهادات

دستگاههای عضو کارگروه و دفتر خدمات

کاربردی راهنمای تجارت

اصالحی خود را در خصوص این نرمافزار ارسال دارند.

اطالعات تجاری

مقرر شد طی جلسهای به میزبانی سازمان توسعه تجارت ایران در

2

مشکالت ورود موقت

3

حق پرچم

تاریخ یکشنبه  98/11/20و با حضور نمایندگان تاماالختیار دفتر مقررات

دفتر مقررات صادرات و واردات ،گمرک

صادرات و واردات ،گمرک جمهوری اسالمی ایران ایران ،سازمان امور

جمهوری اسالمی ایران ،سازمان امور

مالیاتی ،وزارت جهاد کشاورزی ،اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و

مالیاتی ،وزارت جهاد کشاورزی ،اتاق

کشاورزی ایران( کنفدراسیون صادرات) ،معاونت امور صنایع وزارت

بازرگانی ایران ،کنفدراسیون صادرات،

صنعت ،معدن و تجارت و نمایندۀ دفتر قائممقام وزیر در امور بازرگانی

معاونت امور صنایع وزارت صنعت ،معدن

نسبت به تدوین دستورالعمل مربوطه اقدام گردد.

و تجارت نمایندۀ قائممقام وزیر در امور

خروجی جلسه مذکور در جلسۀ آتی کارگروه توسعه صادرات مطرح و

بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران

به عنوان مصوبه کارگروه اعالم خواهد شد.
الف) در حال حاضر با توجه به مسائل و مشکالت مطروحه از سوی
صادرکنندگان مشکالت خاص و موردی از طریق سازمان توسعه تجارت
ایران به وزارت راه و شهرسازی منعکس گردد.
ب) مسائل و مشکالت مختلف حمل و نقل در امر صادرات در یکی از

دبیرخانه کارگروه و وزارت راه و

جلسات کارگروه توسعه صادرات با حضور دستگاه متولی ( معاون حمل

شهرسازی

و نقل وزارت راه و شهرسازی) مورد بررسی قرار گیرد
ج) نتیجۀ تصمیمات بند (ب) در ستاد مقابله با تحریم مورد بررسی و
تصمیمگیری نهایی قرار گیرد.
گزارش در خصوص پیشنویس

4

مصوبات ستاد فرماندهی

مقرر شد هر دستگاه پیشنهادات و نقطه نظرات خود را به صورت

اقتصاد مقاومتی در خصوص

مکتوب و تا پایان وقت اداری مورخ  98/11/25ارسال دارد .عدم ارسال

تعیین وظایف دستگاهها برای

نظر به منزلۀ تایید پیش نویس مصوبات مذکور می باشد.

دستگاههای عضو و معاونت توسعه
بازارهای صادراتی

توسعه زیرساختهای صادراتی
مشکالت صادرات گیاهان

5

دارویی ناشی از عدم تفویض
کامل مجوز صادرات به
استانها

مقرر شد اجرایی شدن مصوبه شماره  98/100/39185مورخ 98/11/1
هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیگیری
شود.

دبیرخانه کارگروه و اتحادیه
صادرکنندگان گیاهان دارویی

