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 گزارش جلسه 

 خراسان رضوی استانداریمحل نشست:  20:40ساعت خاتمه:  18:30ساعت شروع :  08/10/95تاریخ جلسه: 35شماره نشست: 

 دستــــور جلسه 
 

 پیش از دستور جلسه: 

-  --------------------------- 

 دستور جلسه: 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

 ارائه موضوعات توافق شده در دبیرخانه شورا  -

 بررسی موضوعات مرتبط با اداره کل تامین اجتماعی شامل موراد زیر: -

 ضرورت تعدد هیات های تجدید نظر تامین اجتماعی در استان 

 اجتمااعی  کارفرمایان خوش حساب جهت استفاده از مزایای بخشنامه سازمان تامین ارائه پیشنهاد در رابطه با چگونگی تشخیص

 در بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب 

نتی و سابررسی مسائل مبتالبه حوزه صنایع لبنی استان  در خصوص بررسی عملکرد دستگاههای ذیربط نظارتی بر حاوزه لبنیاات  -

 اورزی و ...اونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان دامپزشکی و سازمان جهاد کشصنعتی  از جمله معاونت غذا و دارو و مع

 ه، مطرح نشد()بدلیل اتمام زمان جلسافزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس بررسی نظرات کارشناسی در رابطه با پیش -

 دفتر محترم فنای اساتانداری در ارتبااا باا عادم پاذیرش و 16/07/93مورخ  38/41/23011نامه شماره  منتفی شدن موضوع -

نون افزایش قا 2ماده  6صالحیت رتبه بندی انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با عنایت به تبصره 

 )بدلیل اتمام زمان جلسه، مطرح نشد(بهره وری

 وباتجمع بندی و مص -
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 حضور نماینده 
 

 

 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار محترم خراسان رضوی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای مهندس شافعی 2

3 
حضرت حجه السالم و المسلمین 

 جناب آقای مظفری*
 دادگستری استان خراسان رضوی و عضو شورارئیس کل محترم 

 راو شوو عض معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی جناب آقای دکترمروج الشریعه  4

 رییس محترم دبیرخانه شورا لبافیجناب آقای  5

 و عضو شورا دارائی خراسان رضویرئیس محترم سازمان امور اقتصادی و  *رمضانی دکتر جناب آقای 6

 و عضو شورا رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی *سرکار خانم مهندس علیرضایی 7

 و عضو شورا ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی *جناب آقای مهندس مزروعی 8

 شهردار محترم مشهد و عضو شورا جناب آقای مرتضوی* 9

 و عضو شورا مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی *جناب آقای احمدی 10

 و عضو شورا ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوی جناب آقای بنانژاد 11

 جناب آقای مهندس سیادت 12
و  ویعضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رض

 عضو شورا

 و عضو شورا دبیر  کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر خانی زاده 13

 و عضو شورا نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر اثنی عشری 14

 شورامدیریت محترم شرکت الکترواستیل و عضو  جناب آقای دکتر محمدزاده 15

 نائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی و عضو شورا جناب آقای خنداندل 16

 مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران و عضو شورا جناب آقای شریعتی مقدم 17
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان و عضو شورا جناب آقای منصوری 1

 و عضو شورا دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 2

 جناب آقای مقصودی 3
و  ریاست محترم مجمع نمایندگان استان و نماینده محترم مردم سبزوار، جوین

 جغتای در مجلس شورای اسالمی 

 نماینده محترم مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی جناب آقای مهندس بنائی 4

   نماینده محترم مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسالمی       جناب آقای نگهبان سالمی 5

 نماینده محترم مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر گرمابی 6

 و عضو شورا محترم اتاق تعاون استان خراسان رضویرئیس  مجتبویجناب آقای  7

 انائب رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضوی  و عضو شور جناب آقای رهنما 8

 شورا مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی و عضو جناب آقای حلمی 9
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 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادیالف( 

چ قید و شرطی این مالیات بدون هی %85در دستورالعمل جدید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، استرداد  -

بطه ین رااظرف مدت یکماه ابالغ گردیده و امید است پس از ابالغ آن به استان، مشکالت حوزه صادرات در  و

 شود.مرتفع 

ف در خصوص رسیدگی های انجام شده توسط موسسه حسابرسی  سازمان تامین اجتماعی در شردستورالعملی  -

واهد خسال است به زمان بسیار کمتری کاهش  10ابالغ است که در آن، مدت زمان رسیدگی که در حال حاضر 

 یافت.

هند تا اینگونه را کاهش دهزار بشکه از نفت خود  200اعضای اوپک توافق کرده اند که روزانه تولید یک میلیون و  -

لید نفت افزایش تو ،با تالش های وزیر محترم نفت میلیون بشکه در روز برسد.32.5سقف تولید نفت اوپک به 

 ته باشد.شور داشامید است این توافق اثرات اقتصادی مثبتی بر ک پذیرفته شد. ،کاهش تولید اوپکبا وجود  ،ایران

ه را پس از این الیح 27امه رسیدگی به الیحه برنامه ششم توسعه، ماده نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اد -

فظ با ح بحث و بررسی تصویب کردند که بر اساس آن، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت مناطق آزاد

 .ر شدعالی مناطق به وزارت اقتصاد واگذاشخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین دبیرخانه شورای

س و ب مجلصنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوا به تصوی -اساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری بر

محیطی،  تهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز هایی مانند تاییدیه زیستامین زیرساخت

و قانون  1372تی مصوب هفتم شهریورماه صنع -نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

 .پذیر استامکان 1384چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 

ی، مقرر ت رسمدر سفر ریاست محترم جمهور به کشورهای قزاقستان و قرقیزستان با انجام تفاهمات کلی در مذاکرا -

یزای وا لغو تو مذاکرات  شودصادر ماه آینده  ید ویزای تجاری بلند مدت میان ایران و این دو کشور ظرف دودگر

 تجاری ادامه یابد.

ران و می ایدداشت تفاهم همکاری های بانکی در زمینه تسویه مبادالت تجاری میان بانک مرکزی جمهوری اسالیا -

 د.انک مرکزی( قزاقستان به امضا رسیبانک ملی )ب
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 ی گیاردعضویت موقت و سپس دائم ایران مورد بررسی قرار م ،در اجالس آتی اوراسیا، با تالش های دولت محترم -

 که این عضویت کاهش تعرفه های ترجیحی و معافیت های گمرکی را بدنبال خواهد داشت.

صاادی های متنوع سیاسی، اقتحوزههای خود در جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان برای توسعه همکاری -

ای هاای ایاران و قرقیزساتان ، مسایرهر نقشاه راه همکاریدکردناد.اله منتشر س 10و فرهنگی، یک سند همکاری 

ل حمل و نق"، "نیرو و صنعت "،"تجاری و اقتصادی "، "سیاسی"های در بخش  های دو کشورتوسعه سریع همکاری

ی، فنا فرهنگای و بشردوساتانه، علمای و "،"همکااری هاای اساتانی "، "صنایع تبادیلیکشاورزی و  "،"و ارتباطات

 .ستاهدفگذاری شده  "زیستامنیت و مبارزه با بالیای طبیعی و حفاظت محیط  "و  "گردشگری و حوزه بهداشت 

ه پیگیری نماید اساتفاد باید بصورت جدی یکی از مواردی که بخش خصوصی درحوزه صدور خدمات فنی مهندسی  -

ستان بایاد ادر این رابطه ستاد بازسازی سوریه در  .از ظرفیت بوجود آمده در رابطه با بازسازی کشور سوریه است

 رد.ل این ستاد را دازم جهت تشکیاستان آمادگی ال ،صنایع،معادن و کشاورزیاتاق بازرگانی که تشکیل شود

هنگای پایتخات فر 2017این رخداد مشاهد  ،سال جدید میالدی رخداد جدید فرهنگی  برای استان به همراه دارد  -

ن لذا همکاری و همیاری دستگاههای اجرایی استان و توجه بیشتر بخاش خصوصای باه ایا ؛کشورهای اسالمی است

چنین همموضوع در استفاده از لوگوی این رویداد در تولیدات به مناسبت های مختلف مورد تاکیاد وتوصایه اسات.

قارار توجه  مورد ایدب حالل،برند طیب،گردشگری حالل و انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه با کشورهای اسالمیبرند 

  گیرد.

ر دبراساس اعالم دفتر محترم فنی استانداری، در جلسه اخیر کارگروه ساتاد تساهیل در خصاوص صانایع مساتقر  -

 تمدید شد. 96محور غرب، مهلت انجام توافق این صنایع با شهرداری تا پایان آذر ماه 

 شرح زیر در جلسه مطرح شد: خرین وضعیت سرمایه گذاری استان بهآ -

  مجوز سرمای گذاری صاورت  12میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی طی   142ماه  اول سال جاری  9در
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 میلیون دالر بوده است( 21، 94گرفته است.) در سال 

  ه بامیلیاون دالر  173به میازان حادود شرکت با سهامداری خارجی و  578از ابتدای سال جاری تا کنون

 است.ثبت رسیده 

 عهاد و تاعم ازسرمایه گذاری  باا ماه اول سال جاری،) 9یه گذاری ورودی به استان طی مجموع ارقام سرما

 میلیون دالر است. 261مین دولت و بدون آن(تض

واخار ابرگزاری اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری، بورس، بانک و بیمه و خصوصای ساازی در  -

 نهادهای مالی استان خواهد بود.فرصت مغتنمی برای حضور موسسات و  95دیماه 

 ارائه موضوعات توافق شده در دبیرخانه شورا ( ب

 دستور کار قرار گرفته بود:به شرح زیر در  مهم ترین مصوبات تحقق یافته در دبیرخانه شورای گفتگو -

o و پیگیاری ساازمان نظاام مهندسای  76طرح در کمیتاه مااده  ای رفع مشکل حریم واحدهای گلخانه

  کشاورزی و ارجاع به بیست و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگو .

o  ه تهیا جهاد کشااورزیقانون نظام جامع دامپروری که دستورالعمل آن از سوی وزارت  16اجرای ماده

یاری و پیگ 76طرح در کمیته ماده  در حال حاضر مراحل نهایی برای اجرا را طی می کند. و شده است

  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ارجاع به بیست و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگو.

o یر تغییر اساسنامه شرکتهای حمل و نقل بین المللی در خصوص تعداد وسیله نقلیاه ملکای باه ناام ماد

یره و مادیر عامال، ارجااع درصدی سهام شرکتهای تعاونی بارای هیاات ماد 10عامل و تعیین سقف 

 تگو. استانی و طرح در بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شوای گف 76موضوع از دبیرخانه کمیته ماده 

o  توافق شد انجمن مدیران صنایع دوره آموزشی الزم را در خصوص نحوه حسابرسی ها و آشنایی فعالین
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و سازمان تامین اجتماعی برگازار کناد، اقتصادی و تشکل ها با بهره گیری از اساتید موسسه حسابرسی 

تا امکان استفاده از ظرفیت های موجود بخشنامه هاا و رویاه هاای تاامین اجتمااعی بارای بنگاههاای 

 اقتصادی فراهم گردد.

o  توافق شد به منظور بررسی بیشتر مطالب مطرح شده در خصاوص بازرسای از دفااتر قاانونی و طارح

تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشااورزی خراساان رضاوی، مشکالت، نشست مشترکی بین مشاورین ا

ی  نمایندگان اتاق در هیات های تامین اجتماعی، مسئولین محترم تاامین اجتمااعی و موسساه حسابرسا

 .برطرف گردد 3/11صورت پذیرد تا مشکالت و ابهامات ایجادشده در زمینه مفاد بخشنامه 

 :رای گفتگو برای بررسی بیشتر داردشومواردی که نیاز به تشکیل جلسه فوق العاده  -

o  وضعیت صنایع مستقر در محور غرب مشهد 

o   نیال  برنامه پنجم توسعه در رابطه با نوسازی ماشین آالت کشاورزی در جهت 143اجرای بند و ماده

  به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی

o الت در محاکم قضاییپذیرش پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی بعنوان ضمانت و کف 

o لی از امکان سنجی اجرای بسته حمایت از اشتغال پایدار مصوبه ستاد فرماندهی اقتصااد مقااومتی ارساا

 شورای گفت و گوی ایران 

o  76موضوعات مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی طرح شده در کمیته استانی ماده  

o انت و کفالت در محاکم قضاییپذیرش پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی بعنوان ضم 

o  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعای در خصاوص وظاایف وزارت  21تحقق ماده

 علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 

o حذف جواز تاسیس بعنوان یکی از مدارک مورد نیاز ثبت عالئم تجاری 
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o  مرتبط با حوزه امور مالیاتی شامل موارد زیر:بررسی موضوعات  

  ضرورت اعمال معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها جهت واحدهای تولیدی کاه مشامول

 قانون تجارت هستند در استفاده از تسهیالت رونق تولید  141ماده 

  واحادهای خریادار ارائه راهکار جهت جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مضااعف

 کاال و خدمات از شرکت های مستقر در مناطق ویژه 

  ضرورت اعمال معافیت مالیاتی درخصوص کمک های بالعوض دولت به شرکت های بحاران

 زده 

 شفافیت در برخی معافیت های  مالیاتی شرکتها مانند مالیات بر درآمد اتفاقی  

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 33اجرای ماده  

 قانون مالیات های مستقیم 97ماده  2ای کامل تبصره اجر  

 قانون مالیاتهای مستقیم 238و   237اجرای مواد  

 

 بررسی موضوعات مرتبط با اداره کل تامین اجتماعی شامل موراد زیر:( ج

 ضرورت تعدد هیات های تجدید نظر تامین اجتماعی در استان 

ت زماان تامین اجتماعی و ارجاع آنها به هیات تجدید نظر، مادبه دلیل حجم باالی پرونده های ارجاعی به  -

 رسیدگی به این پرونده ها طوالنی است.

ماهه  6مدت زمان سقف حداکثر دلیل افزایش پرونده ها، رسیدگی به پرونده های دارای بازه زمانی بیشتر،  -

 رسیدگی به پرونده ها و افزایش تعداد کارگاههای مورد رسیدگی می باشد.



 

 

 دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی ورای گفتگویــش
 

9 

 

ن، اساتا تامین اجتمااعی سازمان مطالبات فعلی تجدیدنظر تشخیص های ارجاعی به هیاتباالی پروندهحجم  -

هایی را این امر هزینهکه موجب شده است که تعدادی از این پرونده ها برای رسیدگی به تهران ارسال شود 

تضاائات، استان با بعضای اقبرای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. از طرفی کارشناسان تامین اجتماعی در 

قات دشرایط و مشکالت فعاالن این بخش آشنایی دارند و به پرونده های ارسالی به هیات تجدید نظار باا 

  بیشتر و با رویکرد حل مشکل رسیدگی می شود.

 .های فراوانی برای تشکیل هیات دوم داشته استاداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری -

های رت تسریع در رسیدگی به پرونده ها و برخورداری اداره کال تاامین اجتمااعی و تشاکلبا توجه به ضرو -

ف عضو هیات های تجدید نظر مطالبات تامین اجتماعی از توانایی کارشناسای مطلاوب در خراساان و اشارا

 بازرگاانی، صانایع، معاادن و کشااورزی خراسااناتااق از طریق موضوع کارشناسان به موضوعات استانی، 

وز تا نسابت باه صادور مجا قرار گرفت پیگیری و اداره کل تامین اجتماعی استان مورداستانداری  ،ویرض

 برای ایجاد و فعال سازی هیات دوم تجدید نظر مطالبات تامین اجتماعی در استان اقدام شود.

نظار  تجدیادبا اعالم اداره کل تامین اجتماعی استان بزودی با ابالغ ساازمان تاامین اجتمااعی هیاات دوم  -

 در استان تشکیل خواهد شد. مطالبات تامین اجتماعی

  ارائه پیشنهاد در رابطه با چگونگی تشخیص کارفرمایان خوش حسااب جهات اساتهاده از ماایاای بخشانامه

 سازمان تامین اجتماعی در بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب 

اس بر اساوش حساب بخشنامه ای صادر کرده که تامین اجتماعی در رابطه با تشویق کارفرمایان خسازمان  -

وساانات نهای اقتصادی ظالمانه و حوادث غیرمترقبه، تحریمهایی که به دالیل غیرارادی از جمله کارگاه آن

گی توانند با پرداخت اصال حاق بیماه معاوق از بخشاوداند، میامکان پرداخت حق بیمه را نداشته نرخ ارز

 مند شوند.جرائم بهره
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تشخیص کارفرمایان خوش حساب جهت استفاده از مزایای بخشنامه ساازمان تاامین اجتمااعی در  چگونگی -

  .بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب از موارد دارای ابهام برای برخی از واحد ها است

بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بایساتی  7جهت تعیین سوابق خوش حسابی، طبق بند  -

این سازمان ماه بررسی نماید بنابر 16ماه قبل از وقوع موضوع دالیل ابرازی را  به مدت  18یمه ای سوابق ب

تامین اجتماعی خواستار درج تاریخ به صورت ماه در گاواهی صاادره از ساوی ساازمان صانعت، معادن و 

ه بررسای ماه گذشته کارفرما در خصوص پرداخت حاق بیما 18تجارت، است. تا از تاریخ بحران، وضعیت 

 شود.که این موضوع در مکاتبات سازمان صنعت،معدن و تجارت رعایت نشده و صرفاً سال قید مای شاود.

ی تولیدی  که دلیل آن را مستند به مصوبه هیات وزیران می داند.این موضوع بویژه برای تعدادی از بنگاهها

 مشکالتی را بوجود آورد. میلیون تومان که خارج از اختیارات استانی است، 500با جرایم باالی 

م سامان دادن به بحث بخشودگی جارایدر جلسات دبیرخانه  شورا و با بررسی موضوع، پیشنهاد شد جهت  -

ساازمان تاامین  27/3/95ماورخ  2973/95/1000کارفرمایان خوش حساب موضاوع بخشانامه شاماره 

تشاخیص شارایط اساتفاده از قاادر باه  اجتماعی، پرونده هایی که سازمان صنعت، معدن و تجاارت صارفاً

 پاس از بررسای هماهی ارجاع شود تاا به تنهایی را ندارد به کارگروهبخشودگی کارفرمایان خوش حساب 

 جانبه پیرامون درخواست مطرح شده اظهار نظر نموده و به سازمان صنعت، معدن و تجاارت جهات انجاام

 شود. منعکساقدامات بعدی 

وزه لبنی استان  در خصوص بررسی عملکرد دستگاههای ذیربط نظارتی بر حبررسی مسائل مبتالبه حوزه صنایع  (د

لبنیات سنتی و صنعتی  از جملاه معاونات ااوا و دارو و معاونات بهداشاتی دانشاگاه علاو، پاشاکی  ساازمان 

 دامپاشکی و سازمان جهاد کشاورزی و ...

از مهمترین دغدغه های صنایع لبنی، یکسان نبودن قوانین نظارتی بر محصوالت صنایع لبنی و صنف سنتی توزیع  -
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لبنیات می باشد.همچنین تفاوت قیمت، حجم خرید و سهولت راه اندازی لبنیات سنتی از جمله دالیل رشاد ایان 

تی شده است.شرایط فعالیات ایان واحدهای صنفی است که باعث به وجود آمدن رکود مضاعف در لبنیات صنع

ها و کارخانجات صنعتی تولید لبنیات به چالش کشیده پذیری میان آنواحدهای صنفی باعث شده تا بستر رقابت

 شود. 

ت سانتی تن شیرخام بصورت روزانه در استان و وجود تعداد قابل مالحظه ای واحدهای لبنیا2200 لیدنظر به تو -

 %65د ه لبنیات سنتی و معاونت بهداشتی دانشگاه علاوم پزشاکی در اساتان) حادوفاقد مجوزهای الزم از اتحادی

ی بنظر واحدهای سنتی موجود( اعمال نظارت با توجه به نقش غیرقابل انکار این محصول بر سالمت افراد ضرور

  می رسد.

ان و فاقاد ایران بیان دارد کاه، عرضاه محصاوالت بای ناام و نشا 2082نص صریح سند استاندارد ملی شماره  -

فی استانداردهای اجباری داخلی و خارجی ممنوع و بر همین مبنا، فروش شیر خاامی کاه در ایان واحادهای صان

 عرضه می شود، غیرقانونی است. 

بخاش  در مشهد مشغول به فعالیت هستند اما (تولید و عرضه لبنیات سنتینه در زمینه )صنفی واحد مجاز 200 -

مجوزهای الزم باه فعالیات مشاغولند و اگار تخلفای هام هرگونه   بدونواحدی است که 400اصلی مشکل آن 

 واحد نیز مجاوز تولیاد و عرضاه 200ضمن اینکه اعالم گردیده است  گیرد از سوی این واحدهاست.صورت می

 ندارند. را  لبنیات فله ای

ر دیرپاساتوریزه قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط باا موضاوع فلاه فروشای شایرخام و لبنیاات غ -

 دستگاههای نظارتی و اجرایی به شرح زیر در جلسه ارائه شد:

o  قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استادارد  3سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده

تنها مرجع رسمی کشور اسات کاه وظیفاه تعیاین،  1371و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 
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  استانداردهای ملی ) رسمی (ایران را بعهده دارد. تدوین و نشر

o  تی شارایط بهداشا "باا عناوان 1381بهمن ماه  -تجدید نظر اول 2028استاندارد ملی ایران به شماره

واد کلیاه مراکاز تهیاه ، تبادیل ، عرضاه ما مطابق این شماره استانداردکه  "مراکز فروش مواد غذایی

سوپرمارکت  غذایی را شامل میشود. نظیر قصابی ها ، لبنیاتی ها ، خواربارفروشی ها ، اغذیه فروشی ها ،

گهاداری و نبوضوح اشاره شده که مراکز عرضه مجاز ، بایستی اقدام به تهیاه،  2 - 7در بند  و  ها و ...

مقاررات اساتانداردهای اجبااری تولیادی داخال کشاور و یاا عرضه کاالهاایی نمایناد کاه مشامول 

ایاران  استانداردهای اجباری وارداتی به کشور باشند و ویژگیهای آن با ویژگیهای اساتانداردهای ملای

د. مربوطه مطابقت داشته باشد ، در صورتیکه شیرخام و آنهم بصورت فله مشامول اساتاندارد نمیباشا

 توسط لبنیاتی ها ممنوع می باشد.عرضه و فروش شیرخام بنابراین: 

o  ایاران  کلیه کاالها بایستی دارای مهار یاا عالمات اساتانداردبه این موضوع اشاره دارد که  3 - 7بند

ن قید شده مراکز از تحویل ، نگهداری ، عرضاه و فاروش کاالهاای بادو 6 - 7باشد. همچنین در بند 

 یدا خودداری نمایند.عالمت استاندارد به مصرف کنندگان یا خریداران ، اک

o  توریزه ورده های لبنی مورد عرضه و فروش باید پاسهمه فرآبه این موضوع اشاره دارد که  13 - 7بند

 باشد.

o  و... 
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 مصـــوبات

 در سطح استانی: 

اری حسب اعالم مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان با توجه به پیگیریهای صورت گرفته توساط اساتاند -

 ن باهخراسان و اتاق محترم بازرگانی،صنایع و معادن و کشاوری و اداره کال تاامین اجتمااعی اساتامحترم 

 شور با درخواست استان مبنی بر فعال شدن هیاات دوم تجدیاد نظارهرشکل مدیر عامل تامین اجتماعی ک

ای هارونده ستان خراسان رضوی موافقت نمود بدین ترتیب منبعد هیچیک از پامطالبات تامین اجتماعی در 

رساال مطالبات فعالین اقتصادی استان برای رسیدگی به هیات های تجدید نظر مرکاز و یاا ساایر اساتانها ا

بت باه اداره کل تامین اجتماعی استان مکلف است ترتیبی اتخاذ نمایند تا هرچه ساریعتر نسانخواهد شد و 

ه شاورای نتایج حاصله را به دبیرخانا استقرار و فعال شدن هیات دوم تجدید نظر در استان اقدام گردیده و

 گفت و گو اعالم نمایند.

 (27/3/95ماورخ  2973/95/1000بخشنامه شماره  )بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب  موضوع -

ساازمان  آن دسته از پرونده ها و تقاضای کارفرمایاانی کاهصرفاً ی توافق و مقرر شد سازمان تامین اجتماع

تنهاایی قاادر باه بررسای و اعاالم نظار پیراماون چگاونگی ماوارد منادرج در صنعت،معدن و تجارت به 

ی از به کارگروه ذیل ستاد تسهیل ارجاع و پس از بررسی و ارائاه نظارات کارشناسادستورالعمل نمی باشد 

ا باطریق سازمان صنعت، معدن و تجارت به اداره کل تامین اجتماعی استان منعکس گردد و بدین ترتیاب 

 صنعت،معدن و تجارت استان پرونده های بالتکلیف احتماالی از ایان طریاق ماورد بررسای ونظر سازمان 

  خواهد گرفت.تصمیم قرار 

 در حوزه لبنیات مقرر گردید: -

نظر به اهمیت و ضرورت موضوع ارتقا کیفیت بهداشتی شیر خام و گستردگی و فرابخشای باودن الف(



 

 

 دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی ورای گفتگویــش
 

14 

 

کمیتاه ارتقاا کیفیات بهداشاتی شایر خاام  ،موضوع و تاثیر گذاری محصوالت لبنی بر سالمت ماردم 

ریایس ساازمان دامپزشاکی کشاور باه  1393/12/09ماورخ  93/10/90/833موضوع نامه شاماره 

ریاست یکی از معاونین محترم استانداری و دبیری مدیر کل دامپزشاکی اساتان و باا عضاویت ساایر 

و تشکلهای بخش خصوصی تشکیل و برنامه ارتقا کیفیات بهداشاتی شایر خاام کاه  دستگاهای ذیربط

 گردد.عملیاتی  در استان مبنای علمی و اجرایی خواهد داشت

ارش های با توجه به ضرورت انجام نظارتهای الزم بر لبنیات سنتی یا فله فروشی و از آنجاییکه گز (ب

واحاد بادون اخاذ  400حادود )واحد لبنیات سانتی در اساتان  600حدود فعالیت اولیه حاکی از 

لاذا هار چاه ساریعتر اتااق اصاناف مشاهد، برناماه  است   (مجوز الزم از مبادی ذیربطهرگونه 

باا  اساتان اجرایی)زمانبندی( پیگیری برخورد با واحدهای صانفی لبنیاات سانتی یاا فلاه فروشای

اه، به نحوی که حداکثر ظرف مدت سه مانماید را تهیه  هماهنگی سایر اتاقهای اصناف شهرستانها

فاقد پروانه تعیین تکیلف شود و تا هنگامی که در ایان خصاوص افادامات اساسای  واحدهایهمه 

اه منجر به جلوگیری از فعالیت غیر مجاز واحدهای لبنیات سنتی صورت نگیارد، از مجاوز بارای ر

 اندازی واحدهای جدید لبنیاتی جلوگیری شود.

 تهاا نظار با توجاه باه اهمیاتو  2082ا عنایت به تاکیدات صورت گرفته در ارتباا با استاندارد ب (ج

کمیتاه ارتقاا ، تاثیر گذاری محصوالت لبنای بار ساالمت ماردم و  حوزه لبنیات سنتی و صنعتیبر

ضمن بررسی چگونگی انجام نظارت هاای موضوع بند الف همین مصوبه  کیفیت بهداشتی شیر خام

روز، پیشانهادات و راهکارهاای مشاخص جهات  20ظرف  حوزه لبنیات سنتی و صنعتییکسان بر

 طرح در سی و ششمین جلسه شورای گفت و گو را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

الزم جهت آموزش دامداران  های دامپزشکی استان  برنامهاداره کل جهاد کشاورزی و سازمان د( 
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توجه به عدم  اساتفاده از افزودنیهاای مضار بارای ساالمت و سایر عرضه کنندگان شیر با هدف 

 را تدوین و اجرایی نمایند. ،انسان به شیر

 در سطح ملی و فراگیر: 

-  

 

 

 


