نهمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات از ساعت  8:30لغایت  10روز چهارشنبه مورخ  98/11/23و با حضور اعضای کارگروه
در سالن میالد سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص دستورات جلسه  ،نتایج زیر حاصل
گردید:

ردیف

دستور جلسه

مصوبه

نهایی ران م ضوعااو
1

تعهدات ارزی صای رات
انجیم شده از ضحل ورو
ضوقت

دستگاه مسئول

بی عنییت به نتیجه به ست آضده ر جلسه بنگزار شده ر ضحال
بینخینه ر خصوص رفع تعهدات ارزی صی رات  1397از ضحال
ورو ضوقت قبل از  97/1/22ضقنر گن ید ر جلسه ای بی حضاور سیزضیم توسعه تجیرت اینام،
حضور آقیییم پنیه  ،ضدرس خییبین  ،ضیناشنف  ،زا بوم والهوت
ضوعو نهیی و تصویب گن
فتن توسعه صی رات ضحصوالت

2

بنرسااا ضتااا

ت

صی رات ط و جواهن

الف) ارائۀ سند صی رات ط و جواهن توسط اتحی یه ط و جواهن

صنعت و ضعدن سیزضیم توسعه

ب) عوت از تمیض تت ل هیی ضور تأیید اتحی یه ط و جاواهن تجیرت اینام
ری

از جلسیت آت ریرگنوه

الف) پیگینی اض یم حمل ی سنه ضحصوالت صی رات از ضنزهیی

اتیق اصنیف و بینخینه ریرگنوه
وزارت راه و شهنسیزی

پنویزخیم و خسنوی
ب) بنگزاری جلسه بی حضور رایازم بیزرگاین ایانام ر عاناق،

فتااان همااایهنگ صااای رات

وزارت جهی رتاایورزی ،گماانئ ،رئااید اتحی یااه ضحصااوالت ضحصوالت رتیورزی و تبدیل و
رتیورزی  ،بینخینه ریرگنوه و ضیز عناق سیزضیم توسعه تجیرت
اینام ر خصوص پییینههیی ضنزی

فتن عنب و آفنیقیی سایزضیم
توسعه تجیرت اینام

ج) اختصیص رصدی رمک ب عوض از ضحل ضتوقهیی صی رات
بنای ایجی پییینه سن خینه و انبیر ر بنخ ضنزهیی استیم هایی سیزضیم توسعه تجیرت اینام
رنضینتیه ،رن ستیم و خوزستیم ر صورت تأضین اعتبیرات الزم
ضتااا
3

ت صااای رات

غیننفتاا ا اسااااتیم

) پیگینی ر خصوص اختصیص رینتینن یخچیل ار به صای رات

فتااان همااایهنگ صااای رات

رنضینتیه

ضیوه و تنهبیر و بنگزاری جلسهای بی ضدینام استیم رنضینتیه بای ضحصوالت رتیورزی و صانییع

و صی رات ضیوه و تنه بیر

حضور نمییندگیم جهای رتایورزی ،وزارت راه و شهنسایزی و تبدیل سیزضیم توسعه تجایرت
گمنئ جمهوری اس ض اینام

اینام

ها) پیگینی ضوعوعیت نوسیزی نیوگیم حمال و نقال و تقویات وزارت رتور و گمنئ جمهوری
زینسیخت بیزارچه هیی ضنزی

اس ض اینام و سیزضیم صامت
رنضینتیه

و) بنرس ریرشنیس

ر خصوص چگونگ تبدیل بیزارچه هی باه

ضنز رسم

فتن توسعه خدضیت بیزرگین

ز) پیگینی هم یری شنرت رتتینان والفجن جهت حمل ضیوه و
تنه بیر صی رات
ح) پیگینی بیمه ضحصوالت فسی پذین

فتن توسعه خدضیت بیزرگین

