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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

ا ه علوم پزشکی ب  دانشگابررسی مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی کمپوت و کنسرو و صنایع آرد بر در رابطه با موازی کاری معاونت های محترم غذا و دارو و بهداشت  -

 اداره کل محترم استاندارد 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 رنایع آرد باستاندارد در واحدهای تولیدی کمپوت و کنسرو و صاداره کل  بهداشت باموازی کاری معاونت غذا و دارو و در خصوص جمع بندی مسائل 

 مطالب زیر در جلسه طرح شد:

وع موازی کاری معاونتهای موضبه ریاست استاندار محترم مبنی بر طرح  12/3/97باستناد مصوبه جلسه بررسی مسایل و مشکالت واحدهای صنایع تبدیلی استان مورخ 

، جلسه انصوصی استخدر شورای گفت و گوی دولت و بخش  و بهداشت با اداره کل استاندارد در واحدهای تولیدی کمپوت و کنسرو و صنایع آردبرغذا و دارو 

 دبیرخانه شورای گفتگو تشکیل گردید.

یمت باال رفتن ق در نتیجه وایش هزینه در بخش تولید افز هدررفتن توان سازمانها و ها سببکاریانجمن صنایع تبدیلی استان معتقدند برخی از موازیمحترم رییس 

  که در پی آن موضوع صادرات نیز با مشکالتی مواجه خواهد شد. تمام شده محصوالت می شود

 ،و، غذا و دارشت محیطبهدا تولیدی صنایع غذایی باید به ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، استاندارد، هایواحددر حال حاضر 

بین  د موازی کاریرخی موارپاسخگو باشند و این سبب می شود در ب دکه در روند تولید درگیر هستن ... مالیات، تامین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

 دستگاهها ایجاد شود.
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شکیل و تل استاندارد کو اداره صنایع تبدیلی و کارشناسان معاونت غذا و دارپیشنهادی که در این زمینه مطرح می شود آن است که کمیته کارشناسی فی مابین انجمن  

 برخی از موازی کاریها حذف گردد.

ی کنند و برای انجام کارخانه کمپوت استان فعالیت م 30معتقدند در حال حاضر در فصل برداشت گیالس، پنج کارخانه از « بهرنگ رب»مدیرعامل محترم شرکت 

ه برداری و ستاندارد، کار نمونامشهد و هم اداره کل  پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت غذایی مواد بر نظارت هم مدیریت ،ز واحدهای فعالهای الزم اآزمایش

میلیون  50 تا 30ال بین سنده در هر تولیدکن هزینه آزمایش در اداره کل استانداردمتفاوت با معاونت غذا و دارو است وآزمایش را انجام می دهند، با این تفاوت که 

لیون دو می ا هزینهبزمایشات را آعلوم پزشکی همین دانشگاه معاونت غذا و دارو در حالی که  هزینه می کند، زیر نظر اداره استاندارد تومان برای آزمایش محصوالتش

 در سال انجام می دهد.تومان 

از  و وجود دارد صادرات نیز به موضوعدر  این بخش ها برای واحدهای تولیدیکاریمعتقدند موازی« آرای شرقکشت و صنعت شیفته »مدیرعامل محترم شرکت 

الیت از شهد و پروانه فعم پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا از طرف معاونتدر خصوص پروانه همچنین نمونه برداری تا صدور برگه های گمرکی را شامل می شود. 

ه های زیادی را متحمل واحد می هزینصادر می شود که  واحدپروانه غذا و دارو برای  90پروانه استاندارد و  40اندارد برای فعالیت واحد تولیدی سوی اداره کل است

 سازد.

زی اتفاق به صورت موا زوها همآموزش ، صدور و تمدید پروانه مسئول فنی از طرف دو اداره صورت می گیرد. تایید و نظارت بر ای از دیگر موازی کاریها آن است که

 .ان استها یکس می افتد و هر اداره تنها همان شرکت ایزویی را می پذیرد که نامش را در وبسایت خود قرار داده است. در حالی که مدرک ایزو شرکت
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 السهای آموزشی و ..... اشاره کرد.کموازی کاری ها می توان به بازدیدهای دوره ای دو اداره کل،  از دیگر 

 3مشهد در  شکیشگاه علوم پزبا دان تفاهمنامه یکی از اقدامات خوبی که این اداره کل انجام داده است، انعقادمعاون محترم اداره کل استاندارد خراسان رضوی معتقدند 

ا می تر واحدهبیشات انتظار جهت رفع اما برطرف گردیده است همچون نمونه برداری در موضوع واردات که در این تفاهم نامه بخشی از موازی کاریها سال گذشته بود

 ی شود.سطح ملی پیگیر بایست موضوع در

ورت تاندارد به صی عالی اسهزینه ها در شورا ذکر است که این، الزم به در خصوص هزینه های آزمایشات اداره کل استاندارد استان برای واحدهای صنعتیهمچنین 

 می باشند.آن آزمایش و نمونه برداری و وصول هزینه ها  اجرایمجری  ادارات کل استانی تنهاملی تعیین می شود و 

اشد که بامه هایی می نا و آیین دستورالعمل ها، رویه هاین معاونت مجری مدیر محترم نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد معتقدند 

 از وزارت و سطح ملی ابالغ می شود.

ود شو سعی می  رددایش می گاز سطح عرضه یا واحد تولیدی جمع آوری شود، توسط کارشناسان در آزمایشگاه دانشگاه و با تعرفه دولتی آزمهمچنین نمونه هایی که 

 تولید کننده نشود.تا هزینه ای از این جهت متحمل 

 نتایج آزمایشات به اداره کل استاندارد اعالم می نماید . معاونت غذا و دارو اعالم آمادگی خود را جهت در اختیار قرار دادن

 ر در خصوص موارد مطروحه پرداختند.در ادامه نیز اعضا به بحث و تبادل نظ

 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

4 
 

   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           11/04/1397    تاریخ جلسه:                       13شماره جلسه:      

 نفر 23  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

  

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

اونت مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی کمپوت و کنسرو و صنایع آرد بر در رابطه با موازی کاری مع

 های محترم غذا و دارو و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با اداره کل محترم استاندارد

و و و دار پیرامون موازی کاری معاونت محترم غذا ه شورای گفتگوموارد مطروحه در جلسه دبیرخاننظر به 

مونه وع نموض استاندارد در حوزه واحدهای تولیدی کمپوت و کنسرو و صنایع آردبر همچون محترم اداره کل

ی صادره، ها ISO، بازدیدهای دوره ای، صادره توسط دو دستگاه ، پروانه های متعددی دو دستگاهبرداریها

د زیر موار و تبع آن اعمال هزینه های زیاد به واحدهای فعال در این صنعت لذا و ..... کالسهای آموزشی

 مقرر گردید:پیشنهاد و 

 معاونتد و از موارد مورد نظر به لحاظ موازی کاری بین دو دستگاه اجرایی اداره کل استاندارهر یک  -1

غذا و دارو در کوتاهترین زمان ممکن توسط انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی استخراج گردیده و 

جلسه ای با حضور نمایندگان  به دبیرخانه شورا ارسال نماید و دبیرخانه در کوتاهترین زمان ممکن

عدن و تجارت ، جهاد کشاورزی، صنعت، مدستگاههای ذیربط از جمله استانداری، استاندارد، غذا و دارو

 

 

 

 

 

انجمن صنایع 

تبدیلی خراسان 

، دبیرخانه رضوی

 شورای گفتگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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و انجمن استاندارد برگزار نموده و در قالب تفاهمنامه فی ما بین دودستگاه ذیربط و انجمن صنایع  

 به شورای گفت و گو ارائه شود. تبدیلی

ه به حوز مقرر شد توسط دبیرخانهو کارگروههای زیر مجموعه که فعال شدن شورای استاندارد  موضوع -2

 منعکس گردد.معاونت محترم عمرانی استانداری 

 

 

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

 

 

 مستمر

 
 
 


