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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 نایع تبدیلیخانجات صبررسی مفاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل محترم استاندارد و معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در ارتباط با کار  -

 خراسان رضوی ور و آبزیانمفاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل محترم استاندارد و اداره کل محترم دامپزشکی در ارتباط با کارخانجات خوراک دام، طیبررسی   -
    

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 سه طرح شد:مطالب زیر در جلدر خصوص واردات نهاده های دامی  مفاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکیدر خصوص 

راسان رضوی  خو دامپزشکی  تانداردنظر به پیگیری های تعدادی از تشکلها و  فعاالن اقتصادی پیرامون فعالیت های موازی بین دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل اس

ر نهایت دید و دات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جلسات کارشناسی برگزار گردر خصوص ترخیص نهاده های دامی وارداتی در استان، جلس

ا بین دو اداره طرح و مقرر شدتفاهم نامه ای فی م 1396/07/27جمع بندی موضوع در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

  منعقد گردد. کل محترم در جهت جلوگیری از موازی کاری ها

در ارتباط با موضوع جلوگیری از موازی کاری دستگاههای اجرایی استان در خصوص ترخیص نهاده های دامی وارداتی، مقرر گردید مصوبه جلسه چهل و سوم شورا: 

منعقد شده به نحوی که بتواند نارسایی های موجود تفاهم نامه پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت و گو بصورت دو جانبه بین اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی 

راهکارهای پیشنهادی به منظور جلوگیری از موازی کاری دستگاههای اجرایی در خصوص ترخیص نهاده های دامی وارداتی از جمله :  ودر مشروح مذاکرات بند 

ه برداری، امکان نمونه برداری مجدد، نحوه نمونه برداری، منوط نمودن نتایج آزمایش به کاهش تعداد نمونه ها با توجه به استانداردهای اداره کل استاندارد، شیوه نمون
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ا پیگیری از طریق مرکز ارائه مدارك و مستندات، کاهش هزینه های نمونه برداری موثر واقع شود و در اجرای این فرآیند اگر دو دستگاه متولی نیازی به استعالم ی 

  محترم خراسان رضوی جهت پیگیری بعدی به فوریت اعالم نمایند. داشتند مراتب را به استانداری

 لذا جلسه دبیرخانه بدین منظور تشکیل گردید

لهای موجود ستورالعممندرجات توافقات، مورد تایید تشکلهای ذیربط بخش خصوصی است بجز یک مورد که به دلیل وجود دمطابق اظهار نظر فعاالن بخش خصوصی 

 .کی استدامپزشکل اره رداری اداصالح دستورالعملها در مرکز دارد و آن شیوه نمونه بدر دامپزشکی )در مندرجات توافقات ذکر نشده است( اجرایی نشده  و نیاز به 

رت می وزنه واگن صوز محل رگیری اداره کل استاندارد از محموله های وارداتی در انبارهای گمرك صورت می گیرد ولی نمونه برداری اداره کل دامپزشکی ا نمونه

، این شیوه نمونه االن اقتصادینظر فع گیرد و نتایج این نمونه به دست آمده)روزنه واگن( به دلیل شرایط جوی آب و هوا و ... امکان نتایج نامطلوب دارد و مطابق اظهار

 ای فعاالن این حوزه ایجاد می کند.گیری سبب ایجاد تورش در نتایج نمونه خواهد شد و در پی آن مشکالتی را بر

 نمایندگان محترم اداره کل دامپزشکی اعالم می دارند این شیوه نمونه گیری در دستورالعملهای سازمان آمده است. 

م این ادستانی محترددستور  و تنها با تورالعملهای دامپزشکی در صورت رد نمونه، امکان آزمایش مجدد آن توسط اداره کل دامپزشکی وجود نداشتهمطابق دسهمچنین 

تایج نمونه ن)روزن واگن( امپزشکیداین در حالی است که فعاالن اقتصادی معتقدند بعضا به دلیل شیوه نمونه برداری اداره کل  مهم تحقق می یابد)نمونه برداری مجدد(

 .ها صحیح نمی باشد و در این حالت مطابق دستورالعملهای اداره کل امکان نمونه برداری مجدد وجود ندارد

 د:شمطالب زیر در جلسه طرح در خصوص واحدهای تولیدی  مفاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارودر خصوص 

به ریاست استاندار محترم مبنی بر طرح موضوع موازی کاری  97/03/12جلسه بررسی مسایل و مشکالت واحدهای صنایع تبدیلی استان مورخ باستناد مصوبه 
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تان، خش خصوصی اسمعاونتهای غذا و دارو و بهداشت با اداره کل استاندارد در واحدهای تولیدی کمپوت و کنسرو و صنایع آردبر در شورای گفت و گوی دولت و ب 

 بیرخانه شورای گفتگو تشکیل گردید.جلسات د

و  انه مورد بحثم دبیرخموارد فعالیتهای موازی معاونت محترم غذا و دارو و اداره کل استاندارد در خصوص صنایع تبدیلی استان در جلسات سیزدهم و چهارده

کام دائمی برنامه های توسعه قانون اح 12خراسان رضوی و در اجرای بند الف ماده پیشنهاد انجمن صنایع تبدیلی بررسی قرار گرفت و پیش نویس تفاهم نامه ای به 

صوصی استان ختنظیم و جهت ارائه در شورای گفتگوی دولت و بخش ( در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 1395/11/10کشور)مصوب 

 فراهم شد.

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری پیگیریمسئول  مصوبات جلسه ردیف

1 

ر دزشکی پتفاهم نامه فی ما بین اداره کل محترم استاندارد و معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم 

 ارتباط با کارخانجات صنایع تبدیلی 

وظایف و ماموریت های موازی بین دستگاههای اجرایی سبب گردیده تا نه تنها هزینه های دولت در چارچوب 

موازی افزایش یابد، بلکه موجبات تحمیل هزینه های مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی را فراهم  ماموریت های

سازد که ادامه این روند افزایش قیمت تمام شده محصول و عدم امکان رقابت پذیری در بازارهای داخلی و 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 جلسه آتی شورا
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  خارجی را به دنبال دارد. 

 12ماده  د الفتبدیلی خراسان رضوی و در اجرای بن لذا این تفاهم نامه دو جانبه که به پیشنهاد انجمن صنایع

ولت و ( در دبیرخانه شورای گفت و گوی د1395/11/10قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)مصوب 

ت بخش خصوصی استان مطرح و پس از طرح موضوعات در جلسات کارشناسی دبیرخانه، توافقات اولیه صور

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  فی 25/05/1397ورخ گرفته در چارچوب مصوبات جلسه م

ید تا در م گردما بین معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل استاندارد خراسان رضوی تنظی

  قالب تفاهم صورت گرفته در حوزه بنگاههای اقتصادی تولیدی استان خراسان رضوی اجرایی گردد.

  م شده به شرح زیر است:توافقات انجا

  بررسی و تایید نقشه واحدهای تولیدی از نظر ساختمانی، جانمایی و چیدمان تجهیزات-1

ربط، اه ذیتوافق گردید به منظور تسهیل امور و کاهش مراجعات و مکاتبات و استفاده از ظرفیت هر دو دستگ

رو شرکت و دا د غذایی و بهداشتی معاونت غذانماینده اداره کل استاندارد در کمیته فنی اداره نظارت بر موا

  نمایند.

مت د عالرفع موازی کاری در دریافت مجوزهای پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو و یا پروانه کاربر -2

 استاندارد 

پیشنهاد دو دستگاه: موضوع در سطح استان قابل حل و فصل نمی باشد و می بایست در سطح ملی بررسی شود، 
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طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و استانداری خراسان رضوی پیگیری در سطح لذا از  

  ملی بعمل آید.

  اخذ پروانه مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت و گذراندن دوره های آموزشی مربوطه-3 

 توافق گردید: 

ارد و دانشگاه مابین اداره کل استاند فی 24/10/1393تفاهمنامه مورخ  2هر یک از دو دستگاه اجرایی بند -الف

  علوم پزشکی مشهد را با جدیت پیگیری و اجرایی نمایند

نترل کشرایط صدور پروانه مسئول فنی و گواهی تایید صالحیت مدیر  24/10/1393تفاهمنامه مورخ  2بند 

  کیفیت

درخواست صدور پروانه یا گواهی  )بر اساس این تفاهم نامه متقاضی با مراجعه به هر یک از طرفین تفاهم نامه،

در صورت شروع فرآیند از طرف اداره کل استاندارد: ارائه مدارک توسط -1تایید صالحیت را ارائه نماید.   

گذارندن دوره های تئوری  -انجام مراحل تایید صالحیت-تطبیق با فهرست مدارک تحصیلی مورد تایید-متقاضی

تکمیل -اهی تایید صالحیت و رسال رونوشت به معاونت غذا و داروصدور گو -الزامی و دوره آموزشی عملی
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مدارک مورد نیاز معاونت غذا و دارو شامل تعهد محضری، سوگند نامه، گذراندن دوره های تئوری مورد نیاز  

در صورت شروع فرآیند از معاونت غذا و دارو: ارائه مدارک -2صدور پروانه مسئول فنی    -معاونت غذا و دارو

آموزش دوره های -انجام مراحل تایید صالحیت-تطبیق با فهرست مدارک تحصیلی مورد تایید-ط متقاضیتوس

گذراندن دوره های تئوری -ارسال رونوشت به اداره کل استاندارد-صدور پروانه مسئول فنی-تئوری و عملی

  صدور گواهی تایید صالحیت(-الزامی مورد نیاز اداره کل استاندارد

و  دولت یری از موازی کاری در استانهای مختلف کشور و بنگاههای اقتصادی، شورای گفتگویبا هدف جلوگ-ب

ازی ه اندبخش خصوصی استان پیگیری نماید تا سامانه ای تحت عنوان احراز صالحیت مسئوالن فنی واحدها را

د در توانبرد نظر شود تا چنانچه در این خصوص به صورت استانی صالحیت مسئوالن فنی تایید می شود، فرد مو

کرر های مفعالیت های تعیین شده در سراسر کشور تحت عنوان کارشناس ذیربط فعالیت نماید و نیاز به مجوز

  نباشد.

  حصولمایید تبازدید دوره ای کارشناسان از واحد تولیدی و نمونه برداری از محصوالت جهت انجام آزمون و -4

جهت وارد نمودن ورودی نمونه ها،  TTACعنوان سامانه سینا و  با عنایت به اینکه سامانه هایی تحت-الف
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بازرسی ها، نتایج آزمون و ... توسط اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو مورد استفاده قرار می گیرد، لذا  

پیشنهاد گردید موضوع در سطح ملی از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و استانداری 

 ن رضوی جهت دسترسی دو سازمان به اطالعات همدیگر مورد پیگیری قرار گیرد خراسا

  توافق گردید تبادل اطالعات بازرسی و نمونه برداری بین دو اداره کل صورت پذیرد-ب

  اخذ مجوز جهت استفاده از ظرفیت خالی -5

ردید قرر گممتفاوت است لذا  نظر به اینکه ضوابط دو اداره کل در خصوص استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

، رضوی موضوع در سطح ملی در جهت متولی بودن تنها یک دستگاه در این خصوص از طریق استانداری خراسان

  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و دو دستگاه اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد

  اخذ مجوز جهت صادرات -6

معتقدند واحدها در صورت داشتن پروانه استاندارد در خصوص صادرات مشکلی  نظر به اینکه اداره کل استاندارد

نداشته و معاونت غذا و دارو نیز اعالم داشته اند در صورتی که واحدها پروانه ساخت معتبر داشته باشند و سوابق 
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شت، لذا مقرر نتایج نمونه برداری ادوار گذشته نیز دچار مشکل نباشد، موضوع صادرات نیز مشکلی نخواهد دا 

گردید در صورت ابهام و ایجاد مشکل در خصوص موضوع، مستندات از طریق بنگاههای اقتصادی به دبیرخانه 

  شورای گفتگو منعکس گردد.

  تایید نشانه گذاری و برچسب گذاری محصول -7

  اجرا شود 24/10/1393تفاهم نامه مورخ  3مقرر گردید بند ج ماده 

ت خصوص بررسی برچسب گذاری و نشانه گذاری محصوالدر : 24/10/1393مورخ  تفاهمنامه 3بند ج ماده 

  قرار دهد ک عملتولیدی، اداره کل استاندارد برچسب های تایید شده توسط معاونت غذا و دارو را پذیرفته و مال

  تایید فرموالسیون محصوالت تولیدی-8

معاونت غذا و دارو به دلیل انطباق با سند راهبردی  با توجه به اینکه تایید فرموالسیون محصوالت تولیدی توسط

وزارت بهداشت در خصوص کاالهای سالمت محور در فعالیتهای ذیل آن که منجر به نتایج آزمون مغایر با 

استاندارد ملی ایران در نتایج می گردد، لذا مقرر گردید موضوع در سطح ملی از طریق شورای گفت و گوی 
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  پیگیری قرار گیرد دولت و بخش خصوصی مورد 

  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 3ماده  1تاکید بر اجرای تبصره -9

 اههایی کهاستثنای دستگمنظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه بهبه

ت رعای نی حوزه مربوطه را باوظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات ف

فرآیند  ست برالمللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان)استاندارد( موظف ااستانداردهای ملی و بین

 .تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید

 پیشنهادات دبیرخانه به شورا:

گاه علوم دانش ا بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروتاکید بر اجرای تفاهم نامه منعقد شده فی م-1

 پزشکی

با عنایت به اینکه یکی از مشکالت واحدهای تولیدی، تحمیل هزینه های مضاعف بابت بازدید  هر دو دستگاه  -2

متفاوت)و در از محل اجرای طرح و الزامات   معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد
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مواقعی ناقض یکدیگر( این دو دستگاه جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت و پروانه کاربرد عالمت استاندارد می  

باشد و با توجه به اینکه موضوع نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد، لذا مقرر گردید پیشنهاد زیر از طریق شورای 

 گفت و گوی مرکز پیگیری شود

ت به ی ساخت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت صدور پروانه بهداشت)نمایندگان معاون 

 ارد سراسرستاندواحد تولیدی مراجعه نمایند و پروانه بهداشتی ساخت یا  گزارش بازدید نمایندگان ادارات کل ا

عیین رد تمت استانداکشور به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز این ادارات کل جهت صدور پروانه کاربرد عال

سط گردد و در صورت ارائه پروانه بهداشتی ساخت توسط متقاضی، این مدرک جایگزین گزارش بازدید تو

  ادارات کل استاندارد  شده و مورد قبول قرار گیرد.(

ی الن فنمقرر گردید از طریق شورای گفت و گوی مرکز موضوع راه اندازی سامانه احراز صالحیت مسئو  -3 

جوز مارای ددهای تولیدی پیگیری شود تا پس از تایید مسئوالن فنی و ثبت در این سامانه، مسئوالن فنی واح

  یت شوند.فعال بتوانند در هر نقطه از کشور با اخذ تاییدیه از این سامانه در واحدهای تولیدی مرتبط، مشغول

ابط متفاوت دو دستگاه معاونت غذا و جهت استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و با توجه به ضو  -4 
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در این رابطه مقرر گردد شورای گفت و گوی دولت و بخش   داروی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد 

خصوصی کشور موضوع اعمال ضوابط یکی از دو دستگاه با توجه به اثرگذاری بیشتر قوانین هر کدام بر حفظ 

  سالمت افراد را پیگیری نماید.

یید با هدف رفع مشکالت واحدهای تولیدی و با تاکید بر حفظ سالمت افراد جامعه مقرر گردد تا  -5 

ی فرموالسیون کاالهای سالمت محور مندرج در سند راهبردی وزارت بهداشت توسط معاونت غذا و دارو

  یرد.ا قرار گدانشگاههای علوم پزشکی انجام و نتایج آزمون مورد تایید ادارات کل استاندارد استانه

1 

جات ارخانتفاهم نامه فی ما بین اداره کل محترم استاندارد و اداره کل محترم دامپزشکی در ارتباط با ک

  خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی

 وست(پی فایل های)دامپزشکیتاکید بر اجرای تفاهم نامه فی مابین اداره کل استاندارد و اداره کل -1

نظر به انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی در خصوص فعالیتهای موازی -2

کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان، بسیاری از مسائل و مشکالت اعضای اتحادیه پیرامون فعالیتهای موازی 

شیوه نمونه برداری اداره کل دامپزشکی از محموله های وارداتی، ضوع دستگاهها برطرف شده است و تنها مو

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 جلسه آتی شورا
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 مورد انتقاد فعاالن بخش خصوصی می باشد و به این مورد در متن تفاهم نامه اشاره ای نشده است. 

 ت می گیردک صوربا عنایت به اینکه نمونه گیری اداره کل استاندارد از محموله های وارداتی در انبارهای گمر 

دست  ولی نمونه برداری اداره کل دامپزشکی از محل روزنه واگن صورت می گیرد و نتایج این نمونه به

ر فعاالن ار نظمطلوب دارد و مطابق اظهآمده)روزنه واگن( به دلیل شرایط جوی آب و هوا و ... امکان نتایج نا

رای را ب اقتصادی، این شیوه نمونه گیری سبب ایجاد تورش در نتایج نمونه خواهد شد و در پی آن مشکالتی

مونه ین شیوه ناارند فعاالن این حوزه ایجاد می کند و از انجا که نمایندگان محترم اداره کل دامپزشکی اعالم می د

 ای سازمان آمده است. لذا مقرر گردید:گیری در دستورالعمله

غییر و اتی تموضوع اصالح دستورالعمل های اداره کل دامپزشکی در خصوص نمونه برداری از واگنهای وارد -الف

ورای شان و به نمونه برداری در انبارهای گمرک اصالح گردد که این موضوع از طریق اداره کل دامپزشکی است

 ی و استانداری محترم پیگیری گردد.گفت و گوی دولت و بخش خصوص

نظر به آنکه مطابق دستورالعملهای دامپزشکی در صورت رد نمونه، امکان آزمایش مجدد آن توسط اداره کل -ب

دامپزشکی وجود نداشته، این در حالی است که فعاالن اقتصادی معتقدند بعضا به دلیل شیوه نمونه برداری 
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گن( نتایج نمونه ها صحیح نمی باشد و در این حالت مطابق دستورالعملهای نادرست اداره کل دامپزشکی)روزن وا 

اداره کل امکان نمونه برداری مجدد وجود ندارد، لذا مقرر گردید این موضوع از طریق اداره کل دامپزشکی استان 

 و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و استانداری محترم پیگیری گردد.

اگن از از و اده های دامی کشور از مسیر ریل به استان وارد می شود و نمونه بردارینظر به آنکه غالب نه-ج

کی در امپزشطریق روزنه تعبیه شده در واگن صورت می گیرد، لذا نمی توان شرایط موجود در دستورالعملهای د

ذا لد نداشته وجو مشکل زمینه شیوه نمونه برداری کشوری را در استان نیز اجرایی نمود زیرا در سایر استانها این

تانی در ار اسمقرر گردید به دلیل مشکالت ایجاد شده که در باال)بند الف و ب( به آن اشاره شد، تفویض اختی

  زمینه شیوه نمونه برداری در استان صورت پذیرد.
 
 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

14 
 

   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           17/05/1397    تاریخ جلسه:                       19شماره جلسه:      

 نفر 16  ه:تعداد اعضا حاضر در جلساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 فابل پیوست: 
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