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  اعمال شرایط قرنطینه اي جدید براي محموله هاي گیاهی صادراتی:  دستور جلسه

  
جنتی(مدیر توسعه -صالحی(معاون تولیدات گیاهی)-ریاست سازمان) مدیر حوزه و   آقایان مهندسین: اسماعیلی(قائم مقام حاضرین:

بنی اسدي(حفظ - رهنما(مدیر سرخس)- رزائی (قرنطینه سرخس)یعلیم- صوابی(معاون باغبانی)- نیکپور(مدیر زراعت)- بازرگانی)
- (قرنطینه نیشابور)بیشوریا- علی خواجه(حفظ نباتات تایباد)- فرهمندراد(مدیر نیشابور)-حالج نیا(مدیر حفظ نباتات)- نباتات)

  سبزواري(توسعه بازرگانی) - شجاعی(حفظ نباتات قوچان)- کنعانی(مدیر قوچان)
  

ابتدا آقاي مهندس جنتی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین، هدف از جلسه را تصمیم گیري در خصوص نحوه اعمال مشروح مذاکرات:
و ضرورت مشخص بودن ئی براي محموله هاي گیاهی صادراتی کشور شرایط قرنطینه اي جدید وضع شده از طرف کشوهاي همسایه و اروپا

 عنوان نمودند و از حاضرین خواستند نقطه نظرات خود را بیان نمایند. آنگاه کلیه حاضرین در جلسهو باغ مبداء محموله ها از مزرعه 
  پیشنهادات و نظرات خود را اعالم نمودند که شامل موارد ذیل می باشد: مشکالت،

 به نیرو هاي بیشتر و امکانات در حفظ نباتات براي پیشبرد این اهدافنیاز  - 

 بسیاري از محموله هاي صادراتی استان مبداء شان از سایر استان ها است. - 

 بسیاري از کاالهاي صادراتی توسط واسطه ها از بازارهاي متنوعی تهیه و تامین گردیده و مبداء شان از مزارع نمی باشد. - 

 دستورالعمل نیاز به هماهنگی کشوري و یکپارچه می باشد.براي اجراي این  - 

محصول می بایست از مکان مبداء پلمپ و به مبادي صادراتی در هر استان ارسال گردد و گواهی هاي بهداشتی در همان مکان  - 
 صادر گردد.

لیه قوانین و مقرارت صادراتی به دقت در پایان جلسه آقاي مهندس اسماعیلی اعالم نمودند که با توجه به شرایط موجود ضروري است ک
  رعایت گردد تا کشور در این خصوص با مشکلی روبرو نگردد و اطالع رسانی الزم به تولید کنندگان و صادرکنندگان صورت پذیرد.

  مصوبات جلسه:
کشاورزي شهرستان ها اطالع رسانی جامعی در این خصوص به کلیه تولیدکنندگان محصوالت گیاهی از طرف مدیریت هاي جهاد  -1

 که در این خصوص مکاتبات الزم از طرف سازمان با شهرستان ها صورت پذیرد. صورت گیرد

به اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي  قرنطینه  اي از طریق مدیریت توسعه بازرگانی اطالع رسانی کامل از قوانین جدید   -2
 .ذیردپو اتحادیه صادرکنندگان و سازمان صمت صورت 

ورود کلینیک هاي گیاهپزشکی به این امر و مدیریت حفظ نباتات سازمان طی مکاتبات الزم با سازمان حفظ نباتات کشور موضوع  -3
براي صدور گواهی بهداشت و پلمب محموله در مبداء تولید را پیشنهاد و تا حصول نتیجه پیگیري  استفاده از ظرفیت هاي ایشان

   نمایند.

نسبت به مدیریت حفظ نباتات سازمان با توجه به اینکه اجراي این دستورالعمل نیاز به اعمال یکپارچه و سراسري در کشور دارد  -4
 .نمایندمحموله هاي صادراتی و قید مشخصات مبدا  محموله ها اقدام  سالمت طراحی نرم افزار اطالعات جامع پیگیري 

  افت.با ذکر صلوات خاتمه ی 15جلسه در ساعت 
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