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  )دستور كار( ورد بررسيــموضوع م 
 طرح موضوعات مربوط به حوزه استاندارد استان و كشور و فعاليت هاي موازي في مابين دستگاههاي اجرايي و اداره كل استاندارد استان 

   كشاورزي استانموارد مربوط به حوزه صنايع تبديلي. 
 

 :طرح موضــوع دستور جلسه
با تعامل خوب  كه وجود دارد مشكالت  حداقل يدر حوزه مسائل استان در حال حاضر انجام شد يو مل يگو در سطح استانو  گفت يكه در حوزه استاندارد در شورا يبه توافقات توجهبا  -

 .شوداستفاده  قابل قبوليبه نحو  يديتول يحل مشكالت واحدها يموجود در راستا يتهاياز ظرف شده ياداره كل استاندارد استان سع

 .شود يم ديبه بخش تول يموضوع باعث صدمات نيوجود ندارد و ا ياريدر استان اخت شود،يكه از مركز صادر م ييبخشنامه ها و دستورالعملهادر اجراي  ها هيرو رييتغ يبرا -

و چـاره   رديگي امكان رقابت در بازار را م هاي كار يمواز نيا ،شودي م ياقتصاد يها بنگاه يها نهيهز شيموجب افزا د،يمختلف در نظارت بر روند تول يدستگاهها نيب يكار يمواز -

ـ تفاهم نامه و مذاكره  يمواز يها تيحذف فعال يبرا كسان،يكار  تيماه يدارا يها گو با دستگاهو  گفت يدر شورا ليدل نيو به هم نيستموارد  نياز ا يجز حذف برخ يا بـه   يياه

 ياز مفـاد تفـاهم نامـه دارا    ياست، حل شده و تفاهم به وجود آمده اما برخ ياستان اراتياست كه آن بخش از مشكالت كه مربوط به درون استان و در اخت نيا ينكته اصليد امضا رس

 .ها در كشور و استان اصالح شود هيبخشنامه و رو نياست تا ا يدستور از سازمان كشور ازمنديو ن يمل كرديرو

نمره بود، اين پروانه تمديد مي شد امـا اگـر بيشـتر از     90در گذشته پروانه هاي كاربرد عالمت استاندارد يكساله صادر مي شد و در پايان سال اگر نمرات منفي واحد توليدي كمتر از  -

طي درخواستهاي بخش خصوصي از اداره كل استاندارد مدت اين پروانه ها با مساعدت و موافقت استاندارد از يـك بـه سـه    . مي كرد بود پروانه تعليق، باطل يا بايد مراحلي را طي 90

ـ در ا.شده اسـت  نمره منفي به جاي يكسال براي همان سه سال مدنظر قرار مي گيرد كه اين مورد سبب ايجاد مشكالتي براي واحدها در تمديد پروانه ها 90سال افزايش يافت ولي   ني

 .ابالغ شود  نيز است كه موضوع به ادارات كل نيا يتقاضا ماسازمان استاندارد كشور شده ا ياز سو ييخصوص ظاهرا مساعدتها



 ا�تان ��اسان ر�وی

 

 

 

 �وی دو�ت و ��ش ��و�یو  �ورای ��تد��رخا� 

 
  

۲ 
 

 صبح       10 :ساعت شروع                                           19/10/1397    :تاريخ جلسه                     42:      شماره جلسه

 نفر 31 :تعداد اعضا حاضر در جلسه                اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي خراسان رضوي   :محل تشكيل جلسه

 

مشـكل اشـتغال را حـل     توانديكه م يزيمناسب در كشور حل كرد؛ امروز تنها چ يبا راهكارها توانياز مشكالت را م يبرخ رد،يگياثر نم مياز تحر ،صنعت ياز مشكالت فرارو ياريبس - 

 .داشته باشند يا ژهينگاه و نبه آ ديكند صنعت است و مسئوالن با

 .كساليكارخانجات در طول  داتيدر آزمون تول يموضوع نمرات منف مانند شود؛يكاهش اشتغال م تيروند كسب و كار و در نها يدر مرحله اجرا باعث كند نياز قوان يبرخ -

ـ استاندارد در حوزه نظارت با مانساز يكه از سو ياز موضوعات يكي. ب كمي مي بينيميآس ميحل شود، از تحر داخليهاست؛ اگر مشكالت  يميخودتحر در حال حاضر يموضوع اصل -  دي

 دكننـده يموضوع بـه تول  نيپاسخگو باشد و ا ديبا ييغذامواد  يدياست، واحد تول ياشتباه از شركت بسته بند ياست؛ وقت هايو بسته بند هاياصالح شود، موضوع تخلفات در نشانه گذار

 .زنديضربه م

 يااز كشوره يدام يهزار تن نهاده ها 750از  شيمرز سرخس ب قيبود؛ در گذشته از طر ياستاندارد با اداره كل دامپزشك يكار يموازاستان  وريكارخانجات خوراك دام و طمشكل   -

 يمشـكالت  نيواردات انجام نشد و ا نياز ا يقبل بخش يدر دوره ها يريسختگ لياما به دل ديگردينقاط كشور ارسال م رياستان به سا نيا قيو از طر شد يوارد استان خراسان م ييايآس

حوزه خواستار تسري موضوع به ساير موضوع تا حدودي رفع شد و در حال حاضر فعاالن اين ولي با تفاهم نامه درون استاني كه در شوراي گفت و گو انجام شد . كرد جادياستان ا يبرا

 .استان ها نيز هستند

و  مشكالتي ايجاد شـده اسـت   يريگيپ تزايپ ريپن ديدر تول ياهيگ ياستفاده از روغنها يسال است برا 4، خراسان  زهيپاستور يكارخانجات لبن براي استاندارد يداشتن پروانه ها رغميعل -

 .باشد ريامكان پذ يديتول يواحدها يبرا يوانيو ح ياهيگ يهايصادر شود و استفاده از چرب فقتبراساس استاندارد موجود موا اين شركت ها اينستكهدرخواست 

هزار تومـان   500استاندارد به مبلغ  ياز سو هادر كارخانه  يهزار تومان 50 شيآزما كي نهيهزيكي ديگر از مشكالت واحدهاي توليدي است،  استاندارد  يشهايآزما يباال يها نهيهز -

 .كند داختاستاندارد پر نهيتومان هز ونيليم 25تا  20ساالنه  ديكوچك در مناطق محروم با يكارخانه ا بيترت نيو به ا شوديانجام م

 :موارد زير را در جلسه مطرح نمود استاندارد يمعاون سازمان مل -
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و خلق كردن  يخداوند هيصنعتگر روح حهيرو ؛است تفاوت قائل شهيصنعتگر و متقلب هم نيبسازمان استاندارد ند و ستيصنعت ن يدلسوزتر از خود صنعتگر برا چگاهيه ادارات دولتي  • 

و  شـد  يانجام مـ  شيآزما يسه نمونه متوال ديواحد با كيصدور پروانه استاندارد به  يدر گذشته برا است يساز يمعتقد به منطق شهيهم سازمان. كنديمتقلب ن ياست و صنعتگر واقع

ـ  نهـا يا. داشته شـود سه ساله را هم بر ديتمد نيباشد و ا يپروانه ها دائم سازمان به دنبال اينستكه. وجود نداشت ينگاه نظارت گريد ،داده مي شدپروانه و عالمت استاندارد  يوقت  يمنطق

  .پذيرفتآن را  دياست و با يساز

مورد  992مورد قبول و  4500از  شيشده، ب شينمونه آزما  5500از  شيكشور مردودند و عالمت استاندارد ندارند؛ از ب يها درصد از فراورده 18 نيانگيآمار، به طور م نيطبق آخر •

با نظارت  د،يكنيم يداريكه با عالمت استاندارد خر ييكاال شودداده  نانيقبول شده است تا به مردم اطم يدر نمونه ها يدرصد 90به رقم  دنيرس سازمان يهدفگذار. اند مردود بوده

 . كامل است

ـ يرا پذ نفي در سه سالامتياز م كردن يموضوع پلكان سازمان. نمودرا اعمال  يمنف ازيو امت شودبه عنوان مصرف كننده از حق همه دفاع  دياست و با يمشكل امروز موارد بحران • و  هرفت

 .نمودرا اعمال  ازيامت نيا يبه صورت پلكان ديبا يو عمده و جزئ يحرانتخلف ب يدارا يواحدها نيب

در حوزه صادرات و واردات واحدها اثر بگذارد را  مهايموارد مرتبط با استاندارد كه باعث شده تحر دياستانها با ،استاندارد  يدر سازمان مل ميتحر طيشرا ريستاد تداب ليتشك با توجه به •

 .منتقل كنند اين سازمانبه 

 شـده مجلس هـم مطـرح    يموضوع در مركز پژوهشها نيا. شودمذاكره  ديو با وزارت جهاد هم با انجام شده يبا وزارت بهداشت مذاكرات سازمان استاندارد يكار يدر ارتباط با مواز •

انجام شـود، بـه طـور مثـال كاشـت، داشـت و        يتوسط وزارت بهداشت و جهاد كشاورز دياز كار نظارت با يبخش ؛دكار انجام ده فيرد كيها در  انهوزارتخ نيبا ا دينبا سازمان رايز

 .ردياستاندارد صورت بگ ينظارتها از سو ،يليتبد عيانجام شود و در صنا يبا نظارت جهاد كشاورز اهيبرداشت گ

 نـك يسازمان استاندارد با سامانه وزارت جهاد ل ينايهمانطور كه سامانه س. برد شيبهتر پ نهيزم نيامور را در ا توان يوزارتخانه ها با استاندارد ارتباط داشته باشند، م ياگر سامانه ها •
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 . و مراحل را كوتاه كرده است كند يكمك م اريصدور پروانه بس يشده و برا 

به كارشناسان خود ابالغ كند كه پس از  ديو وزارت بهداشت هم با ديوارد كنبايد  كد وزارت بهداشت را  ،يكه پس از هر نمونه بردار شدهبه استانها ابالغ  هايكار يكاهش مواز يبرا •

 . شود يريجلوگ يكار يكد استاندارد را وارد كنند تا از مواز يدارنمونه بر
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 :مصوباتجمع بندي و 

 مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف
مهلت 
 پيگيري

1 

انجمن صنايع تيديلي خراسان و مساعدت و همراهي اداره كل استاندارد اسـتان،  نظر به اينكه به موجب درخواست تشكلهاي بخش خصوصي و 

ري مدت اعتبارپروانه كاربرد عالمت استاندارد از يكسال  به سه سال افزايش يافته ولي نمرات منفي واحدها به ميزان افزايش مدت اعتبار، تس

لـذا   تسري نمرات منفي به ميزان افزايش اعتبار مشـكالتي بوجـود مـي آورد    افزايش اعتبار پروانه از يكسال به سه سال و عدم و.ننموده است

 محتـرم  با حضور نمايندگان همن ماه  سال جاريدر هفته اول ب معاونت محترم استاندارد كشورحسب دعوت  مقرر گرديد در جلسه مشتركي

و نيـز   نشـان اسـتاندارد  انحمن دارندگان و  ، صنايع لبنيدام، خوراك تشكلهاي بخش خصوصي در حوزه صنايع تبديلي سازمان ملي استاندارد،

دستورالعمل نمرات منفي، ساير مصوبات ملي شوراي گفت و گوي استان در حـوزه اسـتاندارد    اتموضوعدبيرخانه شوراي گفت و گوي استان 

  .رد بررسي و تصميم گيري قرار گيردمو

ه رسازمان ملي استاندارد، ادا
 كل استاندارد

تا اواسط 
 بهمن ماه 

2 
موارد مندرج در تفاهم نامه هاي امضا شده در جلسات شوراي گفت و گو در حوزه استاندارد توسـط تشـكل هـاي بخـش      اجراي مقرر گرديد

 .مورد بررسي و در صورت عدم اجرا، مصاديق به دبيرخانه شوراي گفت و گو جهت پيگيري هاي بعدي منعكس گرددخصوصي 

تشكلهاي بخش خصوصي در 
و خوراك حوزه صنايع تبديلي 

 دام
 مستمر

3 

 يشـركت هـا   درداشدن پروانه كاربرد عالمت اسـتان  دائمي پيرامون ،در جلسه استاندارد يسازمان ملمحترم  معاون اعالم موافقتبا توجه به 

از طريـق سـازمان ملـي اسـتاندارد پيگيـري و دسـتورالعمل مربوطـه در         توسط اداره كل استاندارد اسـتان  مقرر گرديد موضوع، لفبدون تخ

 .كوتاهترين زمان ممكن به استانها ابالغ شود

اداره كل استاندارد استان 
 سازمان ملي استاندارد،

تا پايان 
 سال جاري

 
 


