سازمان توسعه تجارت ایران
صورتجلسه
بیست و دومین نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در تاریخ  99/04/04حسب دعوتنامه شماره
 99/100/8133مورخ  99/03/26در محل سالن مروارید خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران با حضور نمایندگان دستگاهها برگزار
گردید .در ابتدای جلسه ،ریاست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری نهمین نشست مورخ  1399/04/02شورای عالی توسعه
صادرات غیرنفتی کشور با ریاست جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور جناب آقای ظریف وزیرامورخارجه،
جناب آقای دکتر مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سایر اعضای عضو شورا به بیان برخی مصوبات جلسه
فوق الذکر که برای ابالغ توسط جناب آقای جهانگیری ارسال شده ،پرداختند .در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضا در خصوص
دستورات کار جلسه ،تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
ردیف

تصمیمات اتخاذ شده

دستگاه مسئول

دستگاه همکار

مقرر گردید اتاق های سه گانه ،تسهیالت و حمایت های پیشنهادی خود را جهت

1

2

3

درج در بسته حمایت از صادرات گمرک ،در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و

اجرا
یک هفته

اتاق های سه گانه

عملیاتی گمرک ج.ا.ایران به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

دبیرخانه شورا

پس از ابالغ

گمرک ج.ا .ایران

مقرر گردید تمامی مواردی که بر خالف بندهای درج شده در بسته حمایت از

کلیه دستگاههای

صادرات گمرک در گمرکات اجرایی کشور ،انجام می شود جهت تسریع در امر

ذیربط

گمرک ج.ا .ایران
-

صادرات ،به گمرک ج.ا .ایران سریعاً منعکس گردد.
مقرر گردید در خصوص تأسیس دفاتر حالل در خارج از کشور در حوزه محصوالت

کلیه دستگاههای

حوزه ولی فقیه در سازمان

گوشتی و پروتئینی ،قبل از انجام هرگونه اقدام ،از حوزه ولی فقیه در سازمان

ذیربط

دامپزشکی

-

دامپزشکی استعالم گردد.
مقرر گردید بمنظور تسریع در اعطای نمایندگی های مراکز حالل در خارج از

4

مهلت

گمرک ج.ا.ایران ،نمایندگی

کشور ،موارد در جلساتی با حضور گمرک ج.ا.ایران ،نمایندگی ولی فقیه در وزارت

سازمان توسعه

ولی فقیه در وزارت جهاد

جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

تجارت ایران

کشاورزی ،وزارت صنعت،

کشاورزی ایران بررسی و جمعبندی گردد.

-

معدن و تجارت و اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و
کشاورزی

مقرر گردید سازمان ملی استاندارد ایران در اسرع وقت وظایف دستگاه های عضو
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شورای سیاست گذاری تجارت حالل را مشخص و به سازمان توسعه تجارت ایران
ارسال تا نسبت به برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری اقدام گردد.

یک روز
سازمان ملی

سازمان توسعه تجارت ایران

پس از ابالغ

استاندارد ایران
اتاق های بازرگانی و
تعاون ایران ،وزارت
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مقرر گردید اتاق های بازرگانی و تعاون ایران ،وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان ملی

جهاد کشاورزی،

استاندارد و نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی نظرات و مواضع خود را نسبت به

سازمان ملی

تأسیس مرکز حالل در ارمنستان قبل از جلسه کمیته کارشناسی اتی شورا به

استاندارد و

دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

یک هفته
دبیرخانه شورا

پس از ابالغ

نمایندگی ولی فقیه
در سازمان
دامپزشکی

7

موضوع گزارش شناسایی موانع صادراتی و فعال تر نمودن روابط تجاری ایران و

سازمان توسعه

قزاقستان ( کریدور اوراسیا) از دستور کار جلسه حذف و به جلسه آتی موکول

تجارت ایران

گردید.

بیست
-

وسومین
کمیته
کارشناسی

