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مورخ  5781/100/1400حسب دعوتنامه شماره  05/03/1400تاریخ کارگروه توسعه صادرات در جلسه  مینتهشل و چه

  برگزار گردید.در محل سازمان توسعه تجارت ایران  29/02/1400

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور بر  در ابتدای جلسه

جایگاه کارگروه توسعه صادرات بعنوان مرجع کارشناسی و بررسی مسائل و مشکالت صادرکنندگان کشور در بخش اهمیت 

موضوع ارتقاء کیفی محصوالت صادراتی و نقش  ایشان ضمن مهم توصیف کردن های مختلف کاال و خدمات تأکید داشتند.

 توسط دستگاههای اجرایی ذیربط تاکید نمودند.صادراتی  ی، بر تسهیل فرآیندهاراستاقرنطینه گیاهی در این 

و دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات به تشریح قوانین و مقررات ملی و بین المللی قرنطینه گیاهی نماینده  جلسهدر ادامه 

 پرداختند.ی مربوط به صدور گواهی قرنطینه گیاهی محصوالت صادراتی بخش کشاورزی اجرای
 

 ردیف تصمیمات اتخاذ شده دستگاه مسئول دستگاه همکار مهلت اجرا

پس  دو هفته

 از ابالغ

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

اتاق بازرگانی 

ایران، گمرک 

ایران و سازمان 

 حفظ نباتات 

د کیمورد تأحفظ نباتات ن آئین نامه اجرایی قانو 18از آنجا که اجرای ماده 

ی معاونت توسعه بازرگانمقرر شد  ،ارتی استسازمان حفظ نباتات و نهادهای نظ

وزارت جهاد کشاورزی طی نشست های کارشناسی با دعوت از تشکلهای 

گمرک ایران و سازمان ،صادراتی ذیربط بخش کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران

بررسی و تعیین راهکارهای اجرایی جهت حل و فصل سبت به نحفظ نباتات 

  مشکالت صادرکنندگان اقدام نماید.
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پس  دو هفته

 از ابالغ

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

سازمان حفظ 

نباتات، گمرک 

 ایران

بمنظور تسهیل فرآیند صادرات محصوالت کشاورزی فسادپذیر و ضرورت تسریع 

گیاهی و اصالح رویه های صدورگواهی مذکور، مقرر در صدور گواهی قرنطینه 

شد سازمان حفط نباتات ظرف حداکثر دو هفته با همکاری گمرک ایران 

اقدامات الزم را بعمل آورده و نتیجه را به دبیرخانه شورایعالی صادرات منعکس 

 نمایند.
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بالفاصله 

 پس از ابالغ

 گمرک ایران

اتاق بازرگانی 

 ایران

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

سازمان حفظ 

 نباتات

بمنظور حمایت از صادرکنندگان ممتاز، نمونه و معتبر بخش کشاورزی و کاهش 

رنطینه گیاهی مقرر شد  سازمان هزینه های ناشی از فرآیند صدور گواهی ق

نباتات با همکاری تشکلهای صادراتی تخصصی نسبت به تسهیل رویه ها  حفظ

پس از گیاهی م نماید بنحوی که گواهی قرنطینه برای صادرکنندگان مذکور اقدا

 انجام تشریفات گمرکی انجام شود.
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یک هفته 

 پس از ابالغ

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

دفتر مقررات 

صادرات و 

 واردات

وزارت 

 جهادکشاورزی

 و گمرک ایران

در بخش کشاورزی  درخصوص ساماندهی صادرات محصوالت فسادپذیر 

 مقرر شد :کشور گمرکات مرزی 

و  دفتر مقررات صادرات 28/11/99مورخ   288687/60ر اجرای بخشنامه شماره د -1
سازمان توسعه تجارت  25/9/99مورخ   32308/100/99واردات موضوع نامه شماره 

و صدور گواهی قرنطینه نباتی محموله های صادراتی  موضوع نحوه اظهار گمرکی ایران
 از مبداء بارگیری محموله ها در مناطق تولیدیگوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز 

  مقررشد بخشنامه یاد شده از تاریخ ابالغ این تصمیم عملیاتی گردد.
 

از های صادراتی محصوالت کشاورزی اجرای فرآیند قرنطینه گیاهی محمولهمقررشد -2
ظرف سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی مطابق مبدأ بارگیری محموله ها حداکثر 

عملیاتی  یهای گیاهی صادراتی از محل تولید تا گمرک صادراتنامه پایش محموله شیوه
 گردد.
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دو هفته پس 

 از ابالغ

سازمان حفظ 

نباتات، گمرک 

 ایران

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

دبیرخانه  ،اورزیـادرات محصوالت کشـتای تسهیل فرآیند صـدر راس  دـش مقرر

ک ایران نسبت به سازمان حفظ نباتات و گمرا همکاری شورایعالی صادرات ب

جهت و اقدام حفظ نباتات ( آئین نامه اجرایی قانون 18اصالح ماده )بررسی و 

 .های الزم را بعمل آوردطی مراحل قانونی پیگیری 

5 

دو هفته پس 

 از ابالغ

وزارت اقتصاد  و 

امور دارایی، 

اتحادیه 

صادرکندگان 

گیاهان دارویی، 

سازمان جنگلها، 

مراتع و ابخیزداری 

و سازمان توسعه 

 تجارت ایران

معاونت توسعه 

بازرگانی وزارت 

 جهاد کشاورزی

در راستای حل و فصل مسائل و مشکالت صادرات گیاهان دارویی ضمن تأکید 

مقرر شد معاونت کشور های جنگلی و مرتعی بر حفاظت قانونی از منابع و عرصه

وزارت  حداکثر ظرف دو هفته با همکاریتوسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 

جنگلها،  ، سازماندگان گیاهان داروییناتحادیه صادرکن دارایی، و یاقتصادامور

و سازمان توسعه تجارت ایران و با توجه به مصوبه  کشور مراتع و ابخیزداری

، هیأت مقررات زدایی ابالغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 1398سال 

پیشنهادات عملیاتی  ررسی نموده و نتیجه را در اسرع وقت در قالبرا بمشکالت 

 به دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال نمایند.
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وزارت جهاد 

کشاورزی، 

 مرک ایرانگ

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

 

چهل و پنجمین  8/2/1400( صورتجلسه مورخ 5( و )4در اجرای بندهای )

 28/2/1400تصمیمات جلسه کارشناسی مورخ  ،نشست کارگروه توسعه صادرات

مورد تایید اعضای کارگروه قرارگرفت و  ،دبیرخانه شورایعالی توسعه صادرات

 : گردد بشرح ذیل ابالغ می

 شماره های ا عنایت به اعالم نظر وزارت جهاد کشاورزی طی نامهب -1

 30/1/1400مورخ  324/500/1400و  22/5/1399مورخ  3067/500/99

از حیث اعالم میزان سرانه مصرف ساالنه  جارتتعدن و منعت، ن وزارت صعنوا

هزار تن( و همچنین میزان واردات قطعی لوبیا  10و مازاد تولید فعلی )حدود 

ی مکرر بابت هاتن ( لذا با توجه به تقاضا 205)حدود  1399سفید در سال 

عوارض صادراتی فراهم نمودن شرایط صادرات، اعضای حاضر در جلسه با وضع 

( ارزش پایه صادراتی لوبیا سفید و همچنین تغییر % 50به میزان پنجاه درصد )

نیما به ارز حاصل از صادرات  21گروه کاالیی واردات لوبیا سفید از گروه 

لغو یا اصالح درصد عوارض منوط به تایید کارگروه توسعه  موافقت نمودند. ضمناً

 صادرات می باشد.

درخواستهای وزارت جهادکشاورزی طی نامه های شماره با توجه به  -2

  5/2/1400ورخ ـم 348/510/1400و  25/1/1400  ورخـم 298/500/1400

 ادراتـای جهت صـکده چـوز پژوهشـوص حذف مجـدرخص )بشرح پیوست(

چای)تشخیص چای ایرانی از خارجی(، مشروط به تغییر اولویت ارزی واردات 

با حذف مجوز  ،نیمایی به ارز حاصل از صادرات ارز 21چای خارجی از ردیف 

 پژوهشکده چای موافقت گردید.
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