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 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           05/06/1397    تاریخ جلسه:                       22شماره جلسه:      

 نفر 12  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  وانع تولیدد رقابد    قانون الحاق موادی به قانون رفع م 61بررسی و اعالم نظر در خصوص آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع اولید موضوع ماده

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

  وره اعتبار درات منفی با توجه به افزایش انجمن محترم صنایع تبدیلی در خصوص پیشنهاد افزایش سقف نم  27/5/97مورخ    31291طرح نامه شماره

  پروانه کاربرد عالم  استاندارد

 طرح موضــوع دستور جلسه:

ذیر و ارتقای نظام مالی قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پ 61آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع اولید موضوع ماده در خصوص 

 جلسه طرح شد:مطالب زیر در  کشور

 و حل خصوص در تصمیم تخاذا و بررسی منظور بهقانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است که  61در ماده  

 رفع همچنین و معوق ایه بدهی تکلیف تعیین مالی، تأمین تمام، نیمه طرحهای اندازی راه و تکمیل به مربوط موارد در ویژه به ،تولیدی واحدهای مشکالت فصل

 ریاست بهتولید  موانع رفع وستاد تسهیل  ایجاد به نسبت شود می داده اجازه دولت به صادراتی، موانع رفع و معادن و طبیعی منابع زیست، محیط با مرتبط مشکالت

  .کند اقدام تجارت و معدن صنعت، وزیر

 بخش و دولت ویگفتگ شورای مشورت با را الزم اجرائی نامه آیین قانون، این ابالغ تاریخ از ماه دو مدت ظرف است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت

 .برساند وزیران هیأت تصویب به و کرده تهیه قانونی اختیارات چهارچوب در خصوصی
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   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           05/06/1397    تاریخ جلسه:                       22شماره جلسه:      

 نفر 12  ه:تعداد اعضا حاضر در جلساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 انجام تولید موانع رفع و تسهیل دستا سازماندهی و نظارت تحت و استاندار ریاست به تولید موانع رفع و تسهیل کارگروه استان هر در ستاد، وظایف راستای در : تبصره 

 استفاده ربط ذی اعضای و جرائیا دستگاههای در موجود انسانی نیروی و امکانات از باید آنها، نیاز مورد های دبیرخانه و مذکور کارگروههای و ستاد .کند می وظیفه

 .نکنند ایجاد جدیدی تشکیالت عنوان هیچ به و کرده

 :از عبارتند ستاد اعضای

 کشور وزیر -5 اجتماعی رفاه و رکا زیرتعاون،و -4 دارایی و اقتصادی امور وزیر -3 کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس -2  (ستاد رئیس) تجارت و معدن وزیرصنعت،-1

-11 کشاورزی هادج وزیر-10 نفت وزیر-9 زیست محیط حفاظت سازمان ئیسر-8  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس -7 مرکزی بانک کل رئیس -6

 رئیس-15 ستانداردا ملی سازمان رئیس -14 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان رئیس -13 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر -12 نیرو وزیر

 تولیدی سراسری تشکلهای نمایندگان -17 اصناف اتاق رئیس -16 تعاون اتاق

 دستگاههای رؤسای و وزراء اکثریت رأی با مذکور ستاد مصوبات .شوند می دعوت جلسه در مورد حسب اعضاء بقیه و ثابت عضو عنوان به 7تا 1 بندهای اعضای

 و نافذ حکم همین طبق آن باتمصو و شده انتخاب مذکور ستاد اعضای با متناظر استانی، کارگروههای اعضای .شود می اجرائی و نافذ )مدعو غیرثابت و ثابت( اجرائی

 .شود می اجرائی

 کنند موافقت ماه یک مدت ظرف حداکثر تسهیل، کارگروه در مصوب امهال موارد یا تسهیالت با موظفند حمایتی های صندوق و اعتباری مؤسسات و بانکها  -62 ماده

 .نمایند تسلیم ماده این تبصره موضوع هیأت به مربوط مستندات با همراه را خود مخالفت دالیل یا

 تشکیل کند، می پیشنهاد استاندار که افرادی میان از استان هر در اقتصادی و بانکی وثوق مورد خبرگان از متشکل هیأتی است موظف مرکزی بانک کل رئیس: تبصره

 کل رئیس نماینده عنوان به آیند، می در تبصره این موضوع هیأتهای عضویت به وی حکم با و گیرند می قرار مرکزی بانک کل رئیس تأیید مورد که کسانی .دهد
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 نظر اظهار آن درباره و بررسی را تسهیل کارگروه موردنظر تسهیالت پرداخت از استنکاف برای بانکها مستندات و دالیل است موظف هیأت این .شوند می محسوب 

 نظر مورد تسهیالت است موظف بانک نگیرد، قرار تبصره این موضوع هیأت تأیید مورد نظر، مورد تسهیالت پرداخت از استنکاف برای بانک دالیل که درصورتی .کند

 بانک کل رئیس .شد خواهد ارجاع مرکزی بانک انتظامی هیأت به موضوع و شده تلقی مرکزی بانک دستور از تخلف بانک، تمکین عدم .کند پرداخت متقاضی به را

 .نماید عزل را مذکور هیأت اعضای از یک هر تواند می مرکزی

دولت و بخش خصوصی  به شورای گفتگوی 61را تدوین نمود و جهت اظهار نظر مطابق ماده  61ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس آیین نامه اجرایی 

 ارسال کرد.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ماده  ساختار و ارکان 3دامنه شمولیت آیین نامه، در ماده  2آیین نامه تعاریف، ماده  1ماده است که در ماده  8آیین نامه مذکور شامل 

سئولیت حسن اجرای آیین نامه م 8نظارت و ماده  7ه فرایند اجرایی، ماد 6شرح وظایف و اختیارات ستاد و کارگروه، در ماده  5اعضای ستاد و کارگروه، در ماده  4

 آمده است.

 در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون آیین نامه مذکور پرداختند.

ر جلسه مطرح ب زیر ددر خصوص پیشنهاد افزایش سقف نمرات منفی با توجه به افزایش دوره اعتبار پروانه کاربرد عالمت استاندارد در صنایع تبدیلی مطال

 شد:

و  نیاز قوان یوجود برخ د،یتول یاز موانع کسب و کار در فضا یکی خراسان رضوی اعالم داشتند که یکشاورز یلیتبد عیانجمن صنا رهیمد اتیهمحترم  سیرئ

چون  حائز اهمیت است اریبس یلیتبد عیدر صنا ینمرات منف یاثرگذاردر سطح کالن باعث توقف فعالیتهای تولیدی می گردد.  نشده است که یکارشناس مقررات

 دقیقی نیز در تولید این محصوالت وجود ندارد. ینشده و نظارت فیتعر یاستاندارد چیه یدر هر مقطع وجود دارد؛ در بخش کشاورز یکشاورز های تیمحدود
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   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           05/06/1397    تاریخ جلسه:                       22شماره جلسه:      
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شد اما  یم دیپروانه تمد نیود، اب نمره 90کمتر از  یدیواحد تول یاگر نمرات منف سال انیشد و در پا یصادر م سالهکیکاربرد عالمت استاندارد  یدر گذشته پروانه ها 

 کرد.  یم یرا ط یمراحل دیبا ایباطل  تعلیق، بود پروانه 90از  شتریاگر ب

به  یمره منفن 90 لیو تیاف شیبه سه سال افزا کیاز  با مساعدت و موافقت استاندارد پروانه ها نیمدت اطی درخواستهای بخش خصوصی از اداره کل استاندارد 

 سبب ایجاد مشکالتی برای واحدهای در تمدید پروانه ها شده است.که این مورد  ردیگ یهمان سه سال مدنظر قرار م یبرا سالکی یجا

 نترلنحوه ک لیه دلب طیشرا از یدارند چون برخ عیصنا رینسبت به سا یشتریب یفیمشکالت ک یلیتبد عیصنا معتقدند یاداره کل استاندارد خراسان رضو محترم معاون

تاندارد به اه سازمان اسست اما نگخط قرمز ا کی یلیتبد عیدر صنا دیتول ی. استاندارد براستیقابل کنترل ن یواحدها، به خوب اریخارج بودن از اخت واسطهبه  ایها و 

کننده  به مصرف دنیرسن بیآس دارداداره کل استاناول  تیبا عالمت استاندارد مطابقت داشته باشد. اولو نایکند که ع استفاده ییکاال دیو او با باشدمیمصرف کننده 

  ذیرند.ضوع را نمی پاین مو . از طرفی موضوع مطروحه طی مکاتباتی به سازمان ملی استاندارد نیز منعکس گردید، اما متولیان امر در سازمان ملی استاندارداست
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   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           05/06/1397    تاریخ جلسه:                       22شماره جلسه:      

 نفر 12  ه:تعداد اعضا حاضر در جلساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ی به قانون قانون الحاق مواد 61پیشنهادات آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع اولید موضوع ماده 

 رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 پیشنهادات کلی:

رایی مشکالت واحدهای تولیدی، در پیشنویس آیین نامه اجعلی رغم صراحت قانون در خصوص حل و فصل  -1

 است. برجستگی موضوعات بانکی بیشتر از موضوعات مالیاتی، بیمه ای، صندوق های ضمانت ،... دیده شده

 از تجربه استانها در تشکیل کارگروههای ذیل ستاد استانی استفاده نشده است-2

 ضمانت اجرای مصوبات ستاد دیده نشده است-3

 در ترکیب ستاد و کارگروههای استانی حضور بخش خصوصی بسیار کم رنگ است. -4

 سایر پیشنهادات:

در  ت که دبیرآیین نامه اشاره شده است که دبیر ستاد توسط وزیر منصوب میشود، بهتر اس 1در قسمت ج ماده -1

 آیین نامه مشخص گردد

دبیرخانه شورا 

جهت انعکاس به 

 شورای مرکز

 

 

 

 

 

 

 آنی
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به بخش  ت، گردشگری و ... اشاره شده است ولیآیین نامه تمامی حوزه ها همچون صنعت، خدما 2در ماده -2 

 کشاورزی که بخش عمده ای از بنگاههای اقتصادی در این بخش قرار دارند اشاره ای نشده است.

الختیار  اآیین نامه در خصوص اعضای کمیته های تخصصی که بیان شده است نمایندگان تام  4بند ج ماده  -3

تان ثال در اسماست  نها در تشکیل کارگروههای ذیل ستاد استانی استفاده نشدهاعضای ستاد/ کارگروه. از تجربه استا

دیران منجمن خراسان رضوی کارگروه گمرک، مالیات و تامین اجتماعی در اتاق بازرگانی و کارگروه بانکی در ا

 صنایع تشکیل می گردد.

تانداران و ی افراد خبره توسط اسنفره، محدودیت زمانی معرف 5یا  3در خصوص انتخاب هیات  4بند و ماده -4

 وابطیهمچنین مهلت صدور حکم توسط رییس کل یانک مرکزی دقیقا مشخص و ابالغ گردد. همچنین معیار و ض

 برای اعضای مذکور مشخص گردد

یطه وظایف آیین نامه به نظر می رسد سیاست گذاری و اصالح مقررات در ح 5بند الف ماده  3الی  1قسمت  -5

 سی مشکالتت برر، بلکه می تواند پیشنهاد اصالحی ارائه نماید لذا ضمن اصالح پیشنهاد می شود عبارستاد نبوده

 مبتال به واحدهای تولیدی و پیشنهاد راهکار حل مشکالت مذکور به مراجع ذیربط اضافه گردد.

 نداردآیین نامه بصورت خیلی کلی عنوان شده است و ضمانت اجرا  5بند الف ماده  10قسمت  -6
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 آیین نامه واژه بانکها و سایر نهادها به جمله اضافه گردد 5بند ب ماده  4قسمت  -7 

رت خت و به صوآیین نامه اقاله واحدهای تملیک شده توسط بانکها عامل بدون پیش پردا 5بند ب ماده  5قسمت -8

ولت و بخش دشورای گفتگوی سال که این موضوع در جلسات متعدد دبیرخانه و  7تا  5اجاره به شرط تمیلک بین 

درصد و دوره  10-5خصوصی استان مطرح و مصوب گردید اقاله واحدهای تملیک شده با پیش پرداخت 

 ساله باشد. 15-10بازپرداخت 

 آیین نامه واژه بیمه ای بعد از مفاصا حساب مالیاتی اضافه گردد 5بند ب ماده  5قسمت  -9

 ست.ضمانت اجرا تعیین نشده ا 7در ماده  -10

آیین نامه اضافه گردد. ))کلیه موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی و خدمات  5این عبارت به بند ب ماده  -11

رسان از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، وزارت نیرو)شرکت آب منطقه ای، 

و درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی  شرکت توزیع نیروی برق(، وزارت نفت)شرکت گاز(، وزارت بهداشت

استاندارد و ... مکلف هستند قبل از هرگونه اقدام اجرایی و حقوقی علیه واحد تولیدی و خدماتی)صنعتی، معدنی، 

کشاورزی، گردشگری و سایر واحدهای خدماتی از قبیل بهداشتی و درمانی و ورزشی( که تولید و مدیریت بنگاه 

رو می نماید، نظیر انسداد حساب، برداشت از حساب های بانکی، قطع خدمات، پلمپ تمام اقتصادی را با مشکل روب
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یا بخشی از واحد تولیدی، معذفی به مراجع قضایی و ....، موضوع را به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  

 اعالم نمایند.

2 

ر صنایع ارد دپیشنهاد افزایش سقف نمرات منفی با توجه به افزایش دوره اعتبار پروانه کاربرد عالمت استاند

 تبدیلی

 انیدر پاچنانچه و بوده  سالهکیعالمت استاندارد حسب روند سالهای متمادی اعتبار پروانه کاربرد  نظر به اینکه

پروانه برای یکسال دیگر تمدید بود،  نمره 90کمتر از  اقتصادی هایواحد ینمرات منف ،یکسال مدت اعتبار پروانه

طی یکسال از سوی کارشناسان استاندارد در قالب ارزیابی های  نمره منفی 90از  شتریب می گردید ولی چنانچه

 به موجب نمود. علیهذا یم یرا ط یمراحل می بایست ای ابطال تعلیق، پروانهآزمایشگاهی و .... بدست می آمد، 

تشکلهای بخش خصوصی و انجمن صنایع تیدیلی خراسان و مساعدت و همراهی اداره کل استاندارد  درخواست

واحدها به  ولی نمرات منفیاستان، مدت اعتبارپروانه کاربرد عالمت استاندارد از یکسال  به سه سال افزایش یافته 

پروانه از یکسال به سه سال و عدم تسری نمرات  میزان افزایش مدت اعتبار، تسری ننموده است. لذا افزایش اعتبار

مهندس منفی به میزان افزایش اعتبار مشکالتی بوجود می آورد که پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات جناب 

 عیانجمن صنا رهیمد اتیهمحترم  سیرئ مدیر کل استاندارد استان و جناب آقای بوستانیمحترم محمدی معاون 

دبیرخانه شورا 

اداره کل محترم 

 استاندارد

جلسه آتی 

 شورا



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           05/06/1397    تاریخ جلسه:                       22شماره جلسه:      

 نفر 12  ه:تعداد اعضا حاضر در جلساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

ضمن طرح موضوع در جلسه شورای  اسان رضوی و اظهار نظر اعضا، مقرر و پیشنهاد گردیدخر یکشاورز یلیتبد 

نمره منفی( به میزان مدت اعتبار سه ساله تسری  90عدد منفی یکساله)گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، 

این و  عدد منفی صفر و سال بعد از عدد یک به لحاظ ارزیابی شروع گردد هر سال انیدر پایافته به نحوی که 

 موضوع از طریق سازمان ملی استاندارد ایران پیگیری شود.

 
 

 

 


