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 دستورکار جلسه: 
 نقش سازمان غذا و دارو و استاندارد در محیط کسب و کار 

 ی ناشی از تولیدات بدون مجوز بر محیط کسب و کارهابررسی آسیب 

                     

                

 اهم موارد مطرح شده:
حیط بهبود من و کمیسیو کشاورزی، آب و صنایع تبدیلیصورت مشترک با کمیسیون  بهری و تأمین مالی اگذسرمایهنشست کمیسیون  هشتمین

عضای اعالوه بر ست برگزار شد. این نش شریعتی مقدممهندس مهندس باقری و جناب آقایان ریاست مشترک  و به اتاق و کارآفرینی کسب و کار

و  ل استانداردکاون اداره سرکار خانم فرحناز قالسی مود معلوم پزشکی مشهد، قربانی معاون بهداشتی دانشگاه عمیزبان جناب آقای  ،هاکمیسیون

فروش  ت رسمی ازپذیری تولیداآسیب"عنوان  تحت یگزارشدر ابتدای نشست  جناب آقای خانی کارشناس بازرسی کل استان خراسان رضوی بود.

حدود من به منظور های ممکاین گزارش با هدف طرح مسئله پیرامون بررسی راهارائه شد. دکتر چشمی جناب آقای توسط  "کاالهای بدون مجوز

 یواحدها که یمشکالت شاره بهبا ا نشست ینا . درارائه شدکردن تولید کاالهای غیر مجاز یا کاالهایی که از استانداردهای الزم برخوردار نیستند 

داره ا توسطشده  اعطا یزهاغذا و دارو و اداره استاندار مواجه هستند به مجو یهاموارد با سازمان یرها و سامجوزها و آموزش اخذدر  یدیتول

 االها ادارهکفروش  و یدمسئول نظارت بر تول یهااعطا شده توسط سازمان غذا و دارو اشاره شد و سازمان یو مجوزهااستاندارد در صنعت غذا 

ر این عالوه ب ند.شد انیب یطو بهداشت مح یحکومت یراتاستاندارد، معاونت غذا و دارو، اداره نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان تعز

و مجوزها و  هاارتظنای دیگر از تولیدکنندگان در حال رقابت هستند که با حداقل در بازار داخلی با دسته واقعی تولیدکنندگان ،مشکالت

زیر  مون سه سوالا پیرااستانداردهای قانونی، در بازار داخلی در حال تولید هستند. در این نشست مشترک حاضران نظرات و پیشنهادهای خود ر

 بیان کردند:

 ید؟را بهبود بخش یرسم یکسب و کارها یطمح یفعل یادارا یهایندفرآ یلتوان با تسهیم الف: چگونه

 مصرفقوق و ح تیفیبا ک یدکنندگانکرد؟ ) به منظور حفظ حقوق تول همقابل یررسمیو غ یرسم یفیتکیب یبا کاالها یدبا ب: چگونه

 کنندگان(

 یست؟حقوق چ ینا یگیریپ یفعل ج: سازوکارهای

 
 . شودمیگزارش مذکور مطرح  با خود در رابطه ،اعضای حاضر در نشست از هر یک اتپیشنهاددر ادامه اهم نظرات و که 

 
حذف ابطه با ردر  یگزرب کنون قدمسفانه تاأو متن پرداخته شده ها به آبوده که سال یمسئله مهم ییاجرا یهادستگاه کارییمواز بحث -1

 ییاجرا یهادستگاه یاهکاری یکسب و کار هم به بحث مواز یطقانون بهبود مح 7و 3،2است. در مواد  ها برداشته نشدهکاری یمواز ینا

ابطه با قوانین و ردر نیز  بخش خصوصیکه به صراحت بیان شده است هم  یدقانون رفع موانع تول 60در ماده  نیناست. همچاشاره شده

هاد شد با شخص پیشنمبه طور  .های اجرایی نظر و پیشنهادهای خود را ارائه دهددر دستگاهکاری موجود مقررات اجرایی و رفع موازی

 یآیند اجراند و در فرها استخراج شوو قوانین و مقررات و دستورالعملفعال شده  باید اییقانون وجود دارد بخش اجرنکه توجه به ای

 و به صورت عملی پیگیری شوند. استخراجها کاریموازی

هند. در دصاص میاخت، در حال تولید هستند که بیشترین حاشیه سود را به خود هابا کمترین هزینه بدون مجوزتولیدکنندگان خرد  -2

ال حمجوزها در  وداردها های باال و دریافت انواع استان، کارخانجات صنعتی و مدرنیزه هستند با صرف سرمایهمقابل این تولیدکنندگان

 وجود ندارد. بر تولیدکنندگان بدون مجوز رقابت هستند و هیچ نظارتی
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         رضه بهد در سطح عکاالهای بدون مجوز و غیراستاندارآوری اندارد و جمعگشت مشترک نظارت سازمان غذا و دارو و استاندازی راه -3

 )یکشنبه هر هفته(. ایصورت هفته

ود تا بتواند ش یلتشک یداستان باستاندارد ا یو شورا یرددو اداره نظارت و استاندارد انجام گ ینکار ب یمبهتر است تقس هایکاریرفع مواز در -4

 نظارت وجود داشته باشد.ها یکاریدر رفع مواز

شامل  . این موضوعاوت استهای غذا و دارو و استاندارد از این استانداردها متفاستانداردهای تبیین شده یکی هستند اما تفسیر سازمان -5

 شود. های این دو سازمان نیز میآموزش

 یعجات صناارخانکو  یدیتول یهانظارت بر واحد ک در سازمان غذا و دارو وجود دارد و آن این است کهیک چالش مبنایی و استراتژی -6

که  یستدرحال ینا .دانکردهپیدا ن یدرست یگاهموجود، جا ینها و قوانیهراستا توص یندر ا .به عهده پزشکان داروساز است یلیو تبد ییغذا

 داشته باشند. رتنظا یلیتبد یعذا و صنابر صنعت غ یدبا ییغذا یعکارشناسان صنا

ای تهیه نهت به گوو مستندا شدهابعاد مختلف در نظر گرفته  ،باید مشکالت با یک تحقیق خوب کارشناسی شده ،اجراییدر حل مشکالت  -7

 خاص یا دولت غیرممکن شود.  یشوندکه امکان رد این اشکاالت از سوی سازمان

 یلارد ود یادیانعکاس و بازتاب ز یدولت و بخش خصوص یگفتگو یو مصوبات جلسات در شورا یو قانون ییاجرا یهابخش مشکالت -8

 یدبا منتقل شود. مجلس به یتو در نها یباالدست یهاو موصوبات حاصله به سازمان یجنتا یداست که با ینبرخوردار است ا یتآنچه از اهم

 شوند و در یشناسارمشکالت موجود از تمام ابعاد نگاه و ک یدنداشته و با یسودمند ،یعمل یراهکارها ونتوجه داشت که گزارشات بد

به  یمتا بتوان یزیمبپره یایقهسل یهایو کارشناس هام و از نگاهیعمل کن یقدق یدمحور بودن با یو مطالعات خود با هدف خروج هایشپا

 .یابیمو قابل قبول دست  یعمل یجنتا

 یرگیجا تصدتجربه نشان داده است هرک تواند به بخش خصوصی واگذار شود.لی وظیفه اجرا میاست و یتیحاکم یفهوظ یک نظارت -9

 ییل اجراز مراحا یکارآمدتر عمل کرده و بخش یدبا یبخش خصوص روینشده است از ا یجادا یشتریب یتکرده موفق یداکاهش پ یدولت

 . یممطلوب برس یجهبه نت یمبخش محول گردد تا بتوان ینبه ا یدبا

ذا و دارو، های غنبهداشت محیطی، ضوابط کار و فردی و وسایل کار( از جانب سازماهیچ نظارتی در سطح تولیدی )به غیر از موارد  -10

تدای مانی ابزه زه در باه این موضوع این است کهای متولی نظارت هستند وجود ندارد. گوااستاندارد و سازمان دامپزشکی هم که سازمان

نیز  تولید صنفی بحثدر  آوری و معدوم شد.ی در سطح عرضه جمعهزار تن مواد غذای 140بالغ بر  1395فروردین  15تا  1394اسفند 

 ه شاید کافید که البتهای خود اصناف و خوداظهاری وجود دارهای آزمایشگاهی و کنترلپروانه کسب، کنترل نظارت و مجوز وجود دارد.

های جود کارگروهوی رغم دارد. پیشنهاد شد عل نباشد و نیاز است که دامنه اجرایی این قانون افزایش یابد. تقلب در برند بسیار وجود

 ین زمینه درااف در برای بازدید وجود دارد، تولیدکنندگان نیز به نهادهای متولی نظارت گزارش دهند. همچنین نقش اصن ی کهمشترک

 نظر گرفته شود.

ت خود نون و مقرراستی قاو هر یک به نوبه خود بر در و مقررات مخصوص به خود را دارند اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو قوانین -11

ازمان صورت سین دو پافشاری دارند. به طور مشخص پیشنهاد شد که تقسیم کار بر اساس استانداردهای اجباری و سایر استانداردها ب

 گیرد. 

 . صورت گرفته اتباالبردن جریمه تخطی از قوانین و مقررات و تخلف -12
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 مصوبات جلسه:
تشکیل دبیرخانه مشترک در بحث سالمت و حمایت از صنعت غذا و تشکیل جلسه اختصاصی با حضور دبیران سه  .1

 کمیسیون و اعضای داوطلب

 بیرخانه کمیسیون و ارائه نتایج در جلسه آتیتکمیل پرسشنامه پایش توسط د .2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یمال ینوتام یگذار یهسرما یسیونکم یردب  

شم صفارهامحمد  

Email: mh_saffar@yahoo.com 

  حاضران:
 رضوی.،رضاییان ،سبزواری ،سراج احمدی ،قالسی مود ،آژیر ،خوش زبان ،بصیری   ،ظریف پور ،غفارنیا ،عدالتیان ها:خانم

رضا  ،شم صفارهامحمد ،یاسر مهرآور ،احمدی شادمهریمحمد طاهر  ،علی کاللی ،محمد استادی ،علی شریعتی مقدم ،سید حسین احمدی سلیمانی :آقایان

-ایمان پیش ،امیر مهدی مرادی ،جلیل اعتمادی ،نصراهلل خانی ،علیرضا قدمیاری ،حامدرضا بهشتی ،محمدتقی کاظمی مقدم ،احمد علی قربانی ،خواجه نائینی

رضا  ،احمد اثنی عشری ،اکبر لبافیعلی ،علیرضا اشرف ،علیرضا کیوانی ،نیاآیدین رضائی ،عیدی زادهشهرام  ،سیدرضا حسینی ،سعید کافی ،جواد مسلم ،بین

 علی مجتهدی. ،حمیدرضا نوری ،محمد یاسر شاهرخی ،احمد بدیعی ،حمیدرضا جوادی  ،ناصر صادقی  ،فرمحمد فهیمی ،نوفرستی

 غایبان:

 یوسفی. ،لبافی ،اسالمی ،علیرضایی ها:خانم

 یزدانبخش. ،منصوریان ،نبی ،نیاگرجی ،طباطبائی ،سیادت ،سخدری ،زرقانی ،رضوی ،رفیقیان ،بنانژاد ،ابراهیمی ،حسین متین راد ،حمیدی ،درویشیان :آقایان

 


