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معادن وکشاورزي استان

دستور جلسه

: از دستور جلسهخارج

ارائه گزارشی از  پیگیري مصوبه شوراي گفت و گو در حوزه مشکالت واحدهاي صنعتی مستقر در محور -
غرب مرتبط با پایان کار صنعتی

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
در رابطه با فعالیت هاي با ماهیت موازي بین  معاونت ) انجمن صنایع تبدیلی( تولیدي طرح مسائل واحدهاي -

هاي غذا و دارو و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اداره کل استاندارد و توافقات و تفاهم هاي صورت 
گرفته در این خصوص
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1
غایباستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسحسین مجتبويسید 2

غایباستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

غایبعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه1
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین2
انجمن مدیران صنایع استانرئیس رضا حمیدي3
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهدغذا و دارو معاون اخگريعباس4
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضويعلیرضا جمیع5
رضويخراسانکشاورزيتبدیلیصنایعانجمنرئیسعلیرضا بوستانی6

جانشین معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضوي رضا رضایی7
دبیر انجمن مدیران صنایع استانامیر مهدي مرادي8
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

یکی از مواردي که اخیرا از سوي بانک مرکزي اعالم شد و فعاالن اقتصادي با آن به شدت درگیرند و در جلسه سران قوا هم -
است؛ نتیجه اصرار بر اجراي این بخشنامه ورود مطرح گردید و مورد توجه قرار گرفت؛ موضوع پیمان سپاري ارزي 

موضوع پیمان ارزي یکبار مطرح و اجرا می باشد در گذشته نیزها به کار صادرات و خروج صادرکنندگان حرفه اي ايغیرحرفه
دي هم افراخراسان رضويدر استان بود؛ در آن مقطع زمانیحوزه صادراتعده اي غیرحرفه اي به ورودشد و نتیجه اش 

.صادرکننده نمونه ملی شدند که حتی یک درصد صادرات حرفه اي نداشتند

طرح نظرات بخش خصوصی در جلسات موجبپذیرش تقاضاي اتاق بازرگانی براي عضویت در شوراي هماهنگی سران سه قوه -
.نمایدرا ایجاد مناسبیات تواند تاثیرمذکور است و می

در واقع ارائه این نقشه نشان می ،ر پیرامون نقشه راه پیشرفت ایرانري با نخبگان کشودیدار اخیر مقام معظم رهببا توجه به-
مسیر پیشرفت کشور ما علی رغم دسیسه ها، با همکاري و هماهنگی بین نخبگان و مسئوالن نظام در حال تداوم و دهد 

.با جدیت تعالی این سرزمین و ملت پیگیري می شودوپیگیري است
زمان نسبت به درصد رشد ارزشی33میلیون دالر کاال از استان در نیمه نخست سال صادر شده که 116میلیارد و بیش از یک -

بهواردات میلیون دالر176علی رغم تبلیغ براي کاهش واردات به دلیل محدودیت ها، همچنینداشته مشابه در سال گذشته 
.نشان می دهداز نظر ارزشی افزایش درصد7درصد از نظر وزنی و 8استان صورت گرفته که 

هاي بخش خصوصی در واقع مجموعه هاي بنیادي که شرکتودر اختیار بخش خصوصی نیستکشوردرصد اقتصاد 82حدود -
.و کوچک را تغذیه می کنند و مواد اولیه از آن ها توزیع می شود، در اختیار بخش خصوصی نیستند

به هیچ عنوان صحیح می شودو بازارهاي صادراتیکارگران و از بین رفتن برندهابیکاري به که منجرممنوعیت صادرات-
تا بخش خصوصی البته دولت حق دارد سوبسید کاالیی که می خواهد صادر شود را بگیرد و آن را به آینده محول نکندنیست، 

.مشتریان خود را از دست ندهند
که اجرا شده یا در اول سال جاري شش ماهه در و بخش خصوصیي گفت و گوي دولت خی از مهم ترین مصوبات شورابر-

:به شرح زیر در جلسه مطرح شددست اجراست
 تفاهمنامه فی مابین اداره کل استاندارد و دامپزشکی و گمرك در حوزه واردات خوراك دام استانی مندرجات اجراي
 در ارتباط با پیمانکاران 97واحده قانون بودجه ماده 5پیشنهادات اصالحات آیین نامه اجرایی بند ه تبصره اعمال،

حفظ قدرت خرید، کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید، (97/مهر/15دستگاههاي اجرایی به تاریخ 
مصوبات تیرماه شورا، درخواست دو انجمن پیمانکاران و (صدور مفاصا حساب بدون جریمه توسط تامین اجتماعی،

)گیري مساعد رییس محترم برنامه و بودجه استانمشاورین و پی
 هزار دالر سرمایه گذاري250سال اقامت و 5اصالحات پیشنهادي قانون مشوق هاي سرمایه گذاري خارجی، اعمال
 و رفع ابهامات مطرح شده97تمدید شهریوربه اسفند و قانون بودجه 16تبصره )و(بند موضوع
 جلسه شوراي گفت و گو،موضوع قراردادهاي پیمانکاري دستگاههاي اجرایی با فعاالن مصوبه چهل و چهارمین اجراي

97مهر /18دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهاي ریالی فاقد تعدیل (اقتصادي 
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 یخ اجراي مالیاتهاي در خصوص تار281و ماده 94تیر 31قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 186ماده 3اجراي تبصره
با پیگیري دستگاه قضایی استان95مستقیم و اخذ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اجرا از ابتداي سال 

 شورا97سال مصوب مطابق برنامه کاري نشست مسئوالن بهبود محیط کسب و کار و وصول برنامه هاي بهبود برگزاري
نده وضعیت هاجرایی شده است که نشان ددولت و بخش خصوصی خراسان رضوي شوراي گفتگوي مصوبات درصد 60تا 50-

جنگ وضعیتدرکشور لذا با توجه به اینکه در حال حاضر توجه به بخش خصوصی در کشور کم است؛مناسبی است؛
و الء هاي موجود خکاهشهایی به چنین ظرفیتوجود دارد و بایستی استفاده ازنیاز بیشتري به این گفتگوها استاقتصادي 

.دمنجر شوتوجه بیشتر به بخش خصوصی 

در رابطه با فعالیت هاي با ماهیت مـوازي بـین  معاونـت    ) انجمن صنایع تبدیلی( طرح مسائل واحدهاي تولیدي ) ب
هاي غذا و دارو و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اداره کل استاندارد و توافقات و تفاهم هاي صورت گرفتـه  

این خصوصدر 

به ریاست استاندار محترم 12/3/97باستناد مصوبه جلسه بررسی مسایل و مشکالت واحدهاي صنایع تبدیلی استان مورخ -
مبنی بر طرح موضوع موازي کاري معاونتهاي غذا و دارو و بهداشت با اداره کل استاندارد در واحدهاي تولیدي کمپوت و کنسرو 

.وي دولت و بخش خصوصی استان، جلسات دبیرخانه شوراي گفتگو تشکیل گردیدو صنایع آردبر در شوراي گفت و گ
:برخی موارد موازي کاري عبارتند از-

از واحدهاي فعال توسط مدیریت نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی متعددهاي انجام آزمایش
با هزینه هاي متفاوتمشهد و اداره کل استاندارد، 

ها براي واحدهاي تولیدي این بخش در موضوع صادرات نیز به وجود دارد و از نمونه برداري تا صدور برگه هاي کاريموازي
. گمرکی را شامل می شود

 در خصوص پروانه از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پروانه فعالیت از سوي اداره کل استاندارد
پروانه غذا و دارو براي واحد صادر می شود که هزینه هاي زیادي را 90پروانه استاندارد و 40تولیدي براي فعالیت واحد

.متحمل واحد می سازد
اداره کل استاندارد و معاونت ه بود، تفاهم نامه اي میان گردیدبه استناد توافقاتی که در جلسات دبیرخانه شوراي گفتگو حاصل -

.م پزشکی مشهد با هدف حذف رویه هاي موازي و همکاري دوجانبه امضا شددانشگاه علوغذا و دارو

موضوعات دیگري در حوزه فعالیت هاي با ماهیت موازي وجود دارد که نیازمند طرح در شوراي گفت و گوي دولت و بخش -
از آن جمله موارد زیر است که ضرورت آن در جلسات دبیرخانه .دستگاههاي ملی استطریقري ازیخصوصی کشور و پیگ

:و جهت تصویب پیگیري از مرکز در جلسه مطرح گردیدشورا مورد تایید بخش هاي دولتی و خصوصی ذینفع قرار گرفته 
اونت غـذا  با عنایت به اینکه یکی از مشکالت واحدهاي تولیدي، تحمیل هزینه هاي مضاعف بابت بازدید  هر دو دستگاه مع

) و در مـواقعی نـاقض یکـدیگر   (از محل اجراي طرح و الزامات متفاوتو داروي دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد
نیـاز بـه پیگیـري    این دو دستگاه جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت و پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد و  موضوع

.در سطح ملی دارد
پس از تایید مسئوالن فنـی و ثبـت در   با این هدف که انه احراز صالحیت مسئوالن فنی واحدهاي تولیدي راه اندازي سام

این سامانه، مسئوالن فنی داراي مجوز بتوانند در هر نقطه از کشور با اخـذ تاییدیـه از ایـن سـامانه در واحـدهاي تولیـدي       
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.مرتبط، مشغول فعالیت شوند
با توجه به ضوابط متفاوت دو دسـتگاه معاونـت غـذا و داروي    که ت خالی واحدهاي تولیدي استفاده از ظرفیایجاد امکان

.نیازمند روش واحدي استدانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد
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مصوبات

استانی

شده در دبیرخانه شوراي گفت و گو و با عنایت به اینکه گذشت موضوعات کارشناسیبا توجه به کثرت -1
را با مشکالتی و استانیمرور زمان نموده و پیگیري موضوعات ملیرا دچار دبیرخانه شورا زمان، تصمیمات

دبیرخانه شورا که با حضور دستگاههاي اجرایی مرتبط و بخش مصوباتمقرر گردید نماید لذامواجه می 
مصوبات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان تلقی منزلهگردیده است به توافقخصوصی ذینفع 

.استالزم االجرا ؛ی موضوع مصوباتاستاناجراییو براي کلیه دستگاههايشده
دولت و بخش ات مصوب شده در دبیرخانه شوراي گفت و گوي خاص اقتصادي و پیشنهادبا توجه به شرایط-2

جلسات تعدادخصوصی استان و حسب درخواست دبیرخانه شورا و تصویب شورا مقرر گردید تا اطالع ثانوي
.از یک جلسه به دو جلسه در ماه افزایش یابدشورا 

نظر به اینکه حسب گزارش دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و توضیحات -3
نماینده محترم شوراي اسالمی شهر مشهد و مدیران محترم دستگاههاي اجراي ذیربط در فرآیند صدور پایان 

دارد لذا مقرر موانعی وجود کار صنعتی در عرصه و اعیان براي واحدهاي صنعتی مستقر در محور غرب مشهد 
:گردید

عنایت به اینکه اقدامات انجام شده در خصوص صدور پایان کار صنعتی، تنها تعداد محدودي از با ) الف
واحدهاي مستقر در محور غرب را شامل می شود و تعیین تکلیف کلیه واحدهاي مستقر در این محور موضوع 

در 5کمیسیون ماده شورا  مقرر می دارد ا مصوبه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان است لذ
مستقر در محور غرب مشهدصنعتی کلیه واحدهاي تثبیت کاربري صنعتی در خصوص کوتاهترین زمان ممکن

.الزم بعمل آورداقدام ) از جمله شرط پرداخت حق و حقوق شهرداري( بدون هیچگونه قیدو شرطی 
تثبیت کاربري صنعتی را دارا می باشند، 5کمیسیون ماده مصوبه نظر به اینکه در خصوص واحدهایی که ) ب

، و در مصوبه شوراي گفتگو نیز موضوع ادامه فعالیت واحدهاي مستقر در محور غرب مشهد به صراحت قید شده
با دریافت پایان کار صنعتی و بدون هیچ گونه شرطی آمده است ،  ولی شهرداري موضوع کاربري براي عرصه و 

صورت مجزا مطرح و دریافت پایان کار صنعتی براي اعیان و کاربري زراعی براي عرصه با توجه به اعیان را به 
قید پرداخت مطالبات 5کمیسیون ماده لذا شورا مقرر می داردرا مطرح می نماید5تکلیف کمیسیون ماده 
را از مصوبه مورد نظر است صدور پایان کار صنعتی در عرصه گردیده انجام توافقات وشهرداري را که مانع از

.نماید حذف
رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی از روند طرح موضوع و با توجه به توضیحات -5

حوزه صنایع توافقات و تفاهمات ایجاد شده پیرامون حذف فعالیت هاي موازي بین دستگاههاي اجرایی مرتبط با 
بهبود محیط دولتی با بخش خصوصی براي بخشمشارکت و همراهی بیشتر جلب با هدفتبدیلی کشاورزي 

وغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهدمحترممعاونو با عنایت به اظهارات ؛کسب و کار
ویه هاي جانبه به منظور حذف ردواي تفاهم نامهدر این رابطه،استاندارد  استان خراسان رضويمحترم مدیر کل

در این دارو دانشگاه علوم پزشکیاداره کل استاندارد و معاونت غذا وفی مابین موازي و تسهیل امور نظارتی،
برگزاري همزمان با (26/7/97که مفاد آن به شرح زیر به تصویب شورا رسیده و از تاریخ . به امضا رسیدجلسه 

در سطح استان خراسان رضوي )جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانششمینپنجاه و 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایراناتاق 

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصوبات

استانی

شده در دبیرخانه شوراي گفت و گو و با عنایت به اینکه گذشت موضوعات کارشناسیبا توجه به کثرت -1
را با مشکالتی و استانیمرور زمان نموده و پیگیري موضوعات ملیرا دچار دبیرخانه شورا زمان، تصمیمات

دبیرخانه شورا که با حضور دستگاههاي اجرایی مرتبط و بخش مصوباتمقرر گردید نماید لذامواجه می 
مصوبات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان تلقی منزلهگردیده است به توافقخصوصی ذینفع 

.استالزم االجرا ؛ی موضوع مصوباتاستاناجراییو براي کلیه دستگاههايشده
دولت و بخش ات مصوب شده در دبیرخانه شوراي گفت و گوي خاص اقتصادي و پیشنهادبا توجه به شرایط-2

جلسات تعدادخصوصی استان و حسب درخواست دبیرخانه شورا و تصویب شورا مقرر گردید تا اطالع ثانوي
.از یک جلسه به دو جلسه در ماه افزایش یابدشورا 

نظر به اینکه حسب گزارش دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و توضیحات -3
نماینده محترم شوراي اسالمی شهر مشهد و مدیران محترم دستگاههاي اجراي ذیربط در فرآیند صدور پایان 

دارد لذا مقرر موانعی وجود کار صنعتی در عرصه و اعیان براي واحدهاي صنعتی مستقر در محور غرب مشهد 
:گردید

عنایت به اینکه اقدامات انجام شده در خصوص صدور پایان کار صنعتی، تنها تعداد محدودي از با ) الف
واحدهاي مستقر در محور غرب را شامل می شود و تعیین تکلیف کلیه واحدهاي مستقر در این محور موضوع 

در 5کمیسیون ماده شورا  مقرر می دارد ا مصوبه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان است لذ
مستقر در محور غرب مشهدصنعتی کلیه واحدهاي تثبیت کاربري صنعتی در خصوص کوتاهترین زمان ممکن

.الزم بعمل آورداقدام ) از جمله شرط پرداخت حق و حقوق شهرداري( بدون هیچگونه قیدو شرطی 
تثبیت کاربري صنعتی را دارا می باشند، 5کمیسیون ماده مصوبه نظر به اینکه در خصوص واحدهایی که ) ب

، و در مصوبه شوراي گفتگو نیز موضوع ادامه فعالیت واحدهاي مستقر در محور غرب مشهد به صراحت قید شده
با دریافت پایان کار صنعتی و بدون هیچ گونه شرطی آمده است ،  ولی شهرداري موضوع کاربري براي عرصه و 

صورت مجزا مطرح و دریافت پایان کار صنعتی براي اعیان و کاربري زراعی براي عرصه با توجه به اعیان را به 
قید پرداخت مطالبات 5کمیسیون ماده لذا شورا مقرر می داردرا مطرح می نماید5تکلیف کمیسیون ماده 
را از مصوبه مورد نظر است صدور پایان کار صنعتی در عرصه گردیده انجام توافقات وشهرداري را که مانع از

.نماید حذف
رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی از روند طرح موضوع و با توجه به توضیحات -5

حوزه صنایع توافقات و تفاهمات ایجاد شده پیرامون حذف فعالیت هاي موازي بین دستگاههاي اجرایی مرتبط با 
بهبود محیط دولتی با بخش خصوصی براي بخشمشارکت و همراهی بیشتر جلب با هدفتبدیلی کشاورزي 

وغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهدمحترممعاونو با عنایت به اظهارات ؛کسب و کار
ویه هاي جانبه به منظور حذف ردواي تفاهم نامهدر این رابطه،استاندارد  استان خراسان رضويمحترم مدیر کل

در این دارو دانشگاه علوم پزشکیاداره کل استاندارد و معاونت غذا وفی مابین موازي و تسهیل امور نظارتی،
برگزاري همزمان با (26/7/97که مفاد آن به شرح زیر به تصویب شورا رسیده و از تاریخ . به امضا رسیدجلسه 

در سطح استان خراسان رضوي )جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانششمینپنجاه و 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایراناتاق 

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصوبات

استانی

شده در دبیرخانه شوراي گفت و گو و با عنایت به اینکه گذشت موضوعات کارشناسیبا توجه به کثرت -1
را با مشکالتی و استانیمرور زمان نموده و پیگیري موضوعات ملیرا دچار دبیرخانه شورا زمان، تصمیمات

دبیرخانه شورا که با حضور دستگاههاي اجرایی مرتبط و بخش مصوباتمقرر گردید نماید لذامواجه می 
مصوبات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان تلقی منزلهگردیده است به توافقخصوصی ذینفع 

.استالزم االجرا ؛ی موضوع مصوباتاستاناجراییو براي کلیه دستگاههايشده
دولت و بخش ات مصوب شده در دبیرخانه شوراي گفت و گوي خاص اقتصادي و پیشنهادبا توجه به شرایط-2

جلسات تعدادخصوصی استان و حسب درخواست دبیرخانه شورا و تصویب شورا مقرر گردید تا اطالع ثانوي
.از یک جلسه به دو جلسه در ماه افزایش یابدشورا 

نظر به اینکه حسب گزارش دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و توضیحات -3
نماینده محترم شوراي اسالمی شهر مشهد و مدیران محترم دستگاههاي اجراي ذیربط در فرآیند صدور پایان 

دارد لذا مقرر موانعی وجود کار صنعتی در عرصه و اعیان براي واحدهاي صنعتی مستقر در محور غرب مشهد 
:گردید

عنایت به اینکه اقدامات انجام شده در خصوص صدور پایان کار صنعتی، تنها تعداد محدودي از با ) الف
واحدهاي مستقر در محور غرب را شامل می شود و تعیین تکلیف کلیه واحدهاي مستقر در این محور موضوع 

در 5کمیسیون ماده شورا  مقرر می دارد ا مصوبه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان است لذ
مستقر در محور غرب مشهدصنعتی کلیه واحدهاي تثبیت کاربري صنعتی در خصوص کوتاهترین زمان ممکن

.الزم بعمل آورداقدام ) از جمله شرط پرداخت حق و حقوق شهرداري( بدون هیچگونه قیدو شرطی 
تثبیت کاربري صنعتی را دارا می باشند، 5کمیسیون ماده مصوبه نظر به اینکه در خصوص واحدهایی که ) ب

، و در مصوبه شوراي گفتگو نیز موضوع ادامه فعالیت واحدهاي مستقر در محور غرب مشهد به صراحت قید شده
با دریافت پایان کار صنعتی و بدون هیچ گونه شرطی آمده است ،  ولی شهرداري موضوع کاربري براي عرصه و 

صورت مجزا مطرح و دریافت پایان کار صنعتی براي اعیان و کاربري زراعی براي عرصه با توجه به اعیان را به 
قید پرداخت مطالبات 5کمیسیون ماده لذا شورا مقرر می داردرا مطرح می نماید5تکلیف کمیسیون ماده 
را از مصوبه مورد نظر است صدور پایان کار صنعتی در عرصه گردیده انجام توافقات وشهرداري را که مانع از

.نماید حذف
رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی از روند طرح موضوع و با توجه به توضیحات -5

حوزه صنایع توافقات و تفاهمات ایجاد شده پیرامون حذف فعالیت هاي موازي بین دستگاههاي اجرایی مرتبط با 
بهبود محیط دولتی با بخش خصوصی براي بخشمشارکت و همراهی بیشتر جلب با هدفتبدیلی کشاورزي 

وغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهدمحترممعاونو با عنایت به اظهارات ؛کسب و کار
ویه هاي جانبه به منظور حذف ردواي تفاهم نامهدر این رابطه،استاندارد  استان خراسان رضويمحترم مدیر کل

در این دارو دانشگاه علوم پزشکیاداره کل استاندارد و معاونت غذا وفی مابین موازي و تسهیل امور نظارتی،
برگزاري همزمان با (26/7/97که مفاد آن به شرح زیر به تصویب شورا رسیده و از تاریخ . به امضا رسیدجلسه 

در سطح استان خراسان رضوي )جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانششمینپنجاه و 
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:الزم االجراست

بررسی و تایید نقشه واحدهاي تولیدي از نظر ساختمانی، جانمایی و چیدمان تجهیزات-1
یربط، توافق گردید به منظور تسهیل امور و کاهش مراجعات و مکاتبات و استفاده از ظرفیت هر دو دستگاه ذ

.نماینده اداره کل استاندارد در کمیته فنی اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو شرکت نمایند
رفع موازي کاري در دریافت مجوزهاي پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو و یا پروانه کاربرد عالمت -2

استاندارد 
قابل حل و فصل نمی باشد و می بایست در سطح ملی بررسی شود، لذا موضوع در سطح استان: پیشنهاد دو دستگاه

از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و استانداري خراسان رضوي پیگیري در سطح ملی 
.بعمل آید

ولبازدید دوره اي کارشناسان از واحد تولیدي و نمونه برداري از محصوالت جهت انجام آزمون و تایید محص-3
جهت وارد نمودن ورودي نمونه ها، بازرسی TTACبا عنایت به اینکه سامانه هایی تحت عنوان سامانه سینا و -الف

توسط اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو مورد استفاده قرار می گیرد، لذا پیشنهاد ... ها، نتایج آزمون و 
دولت و بخش خصوصی استان و استانداري خراسان گردید موضوع در سطح ملی از طریق شوراي گفت و گوي

رضوي جهت دسترسی دو سازمان به اطالعات همدیگر مورد پیگیري قرار گیرد 
توافق گردید تبادل اطالعات بازرسی و نمونه برداري بین دو اداره کل صورت پذیرد-ب
اخذ مجوز جهت استفاده از ظرفیت خالی-4

ل در خصوص استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات متفاوت است لذا مقرر گردید نظر به اینکه ضوابط دو اداره ک
موضوع در سطح ملی در جهت متولی بودن تنها یک دستگاه در این خصوص از طریق استانداري خراسان رضوي، 

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و دو دستگاه اجرایی مورد پیگیري قرار گیرد
ت صادراتاخذ مجوز جه-5

نظر به اینکه اداره کل استاندارد معتقدند واحدها در صورت داشتن پروانه استاندارد در خصوص صادرات مشکلی 
نداشته و معاونت غذا و دارو نیز اعالم داشته اند در صورتی که واحدها پروانه ساخت معتبر داشته باشند و سوابق 

مشکل نباشد، موضوع صادرات نیز مشکلی نخواهد داشت، لذا مقرر نتایج نمونه برداري ادوار گذشته نیز دچار 
گردید در صورت ابهام و ایجاد مشکل در خصوص موضوع، مستندات از طریق بنگاههاي اقتصادي به دبیرخانه 

.شوراي گفتگو منعکس گردد
تایید نشانه گذاري و برچسب گذاري محصول-6

اجرا شود24/10/1393تفاهم نامه مورخ3مقرر گردید بند ج ماده 
در خصوص بررسی برچسب گذاري و نشانه گذاري محصوالت : 24/10/1393تفاهمنامه مورخ 3بند ج ماده 

تولیدي، اداره کل استاندارد برچسب هاي تایید شده توسط معاونت غذا و دارو را پذیرفته و مالك عمل قرار دهد
تایید فرموالسیون محصوالت تولیدي-7

به اینکه تایید فرموالسیون محصوالت تولیدي توسط معاونت غذا و دارو به دلیل انطباق با سند راهبردي با توجه 
وزارت بهداشت در خصوص کاالهاي سالمت محور در فعالیتهاي ذیل آن که منجر به نتایج آزمون مغایر با 

از طریق شوراي گفت و گوي دولت استاندارد ملی ایران در نتایج می گردد، لذا مقرر گردید موضوع در سطح ملی 
و بخش خصوصی مورد پیگیري قرار گیرد

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد3ماده 1تاکید بر اجراي تبصره -8
استثناي دستگاههایی که منظور تسریع در فرآیند استانداردسازي، کلیه دستگاههاي اجرائی تابعه قوه مجریه بهبه

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایراناتاق 

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

:الزم االجراست

بررسی و تایید نقشه واحدهاي تولیدي از نظر ساختمانی، جانمایی و چیدمان تجهیزات-1
یربط، توافق گردید به منظور تسهیل امور و کاهش مراجعات و مکاتبات و استفاده از ظرفیت هر دو دستگاه ذ

.نماینده اداره کل استاندارد در کمیته فنی اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو شرکت نمایند
رفع موازي کاري در دریافت مجوزهاي پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو و یا پروانه کاربرد عالمت -2

استاندارد 
قابل حل و فصل نمی باشد و می بایست در سطح ملی بررسی شود، لذا موضوع در سطح استان: پیشنهاد دو دستگاه

از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و استانداري خراسان رضوي پیگیري در سطح ملی 
.بعمل آید

ولبازدید دوره اي کارشناسان از واحد تولیدي و نمونه برداري از محصوالت جهت انجام آزمون و تایید محص-3
جهت وارد نمودن ورودي نمونه ها، بازرسی TTACبا عنایت به اینکه سامانه هایی تحت عنوان سامانه سینا و -الف

توسط اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو مورد استفاده قرار می گیرد، لذا پیشنهاد ... ها، نتایج آزمون و 
دولت و بخش خصوصی استان و استانداري خراسان گردید موضوع در سطح ملی از طریق شوراي گفت و گوي

رضوي جهت دسترسی دو سازمان به اطالعات همدیگر مورد پیگیري قرار گیرد 
توافق گردید تبادل اطالعات بازرسی و نمونه برداري بین دو اداره کل صورت پذیرد-ب
اخذ مجوز جهت استفاده از ظرفیت خالی-4

ل در خصوص استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات متفاوت است لذا مقرر گردید نظر به اینکه ضوابط دو اداره ک
موضوع در سطح ملی در جهت متولی بودن تنها یک دستگاه در این خصوص از طریق استانداري خراسان رضوي، 

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و دو دستگاه اجرایی مورد پیگیري قرار گیرد
ت صادراتاخذ مجوز جه-5

نظر به اینکه اداره کل استاندارد معتقدند واحدها در صورت داشتن پروانه استاندارد در خصوص صادرات مشکلی 
نداشته و معاونت غذا و دارو نیز اعالم داشته اند در صورتی که واحدها پروانه ساخت معتبر داشته باشند و سوابق 

مشکل نباشد، موضوع صادرات نیز مشکلی نخواهد داشت، لذا مقرر نتایج نمونه برداري ادوار گذشته نیز دچار 
گردید در صورت ابهام و ایجاد مشکل در خصوص موضوع، مستندات از طریق بنگاههاي اقتصادي به دبیرخانه 

.شوراي گفتگو منعکس گردد
تایید نشانه گذاري و برچسب گذاري محصول-6

اجرا شود24/10/1393تفاهم نامه مورخ3مقرر گردید بند ج ماده 
در خصوص بررسی برچسب گذاري و نشانه گذاري محصوالت : 24/10/1393تفاهمنامه مورخ 3بند ج ماده 

تولیدي، اداره کل استاندارد برچسب هاي تایید شده توسط معاونت غذا و دارو را پذیرفته و مالك عمل قرار دهد
تایید فرموالسیون محصوالت تولیدي-7

به اینکه تایید فرموالسیون محصوالت تولیدي توسط معاونت غذا و دارو به دلیل انطباق با سند راهبردي با توجه 
وزارت بهداشت در خصوص کاالهاي سالمت محور در فعالیتهاي ذیل آن که منجر به نتایج آزمون مغایر با 

از طریق شوراي گفت و گوي دولت استاندارد ملی ایران در نتایج می گردد، لذا مقرر گردید موضوع در سطح ملی 
و بخش خصوصی مورد پیگیري قرار گیرد

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد3ماده 1تاکید بر اجراي تبصره -8
استثناي دستگاههایی که منظور تسریع در فرآیند استانداردسازي، کلیه دستگاههاي اجرائی تابعه قوه مجریه بهبه
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:الزم االجراست

بررسی و تایید نقشه واحدهاي تولیدي از نظر ساختمانی، جانمایی و چیدمان تجهیزات-1
یربط، توافق گردید به منظور تسهیل امور و کاهش مراجعات و مکاتبات و استفاده از ظرفیت هر دو دستگاه ذ

.نماینده اداره کل استاندارد در کمیته فنی اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو شرکت نمایند
رفع موازي کاري در دریافت مجوزهاي پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو و یا پروانه کاربرد عالمت -2

استاندارد 
قابل حل و فصل نمی باشد و می بایست در سطح ملی بررسی شود، لذا موضوع در سطح استان: پیشنهاد دو دستگاه

از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و استانداري خراسان رضوي پیگیري در سطح ملی 
.بعمل آید

ولبازدید دوره اي کارشناسان از واحد تولیدي و نمونه برداري از محصوالت جهت انجام آزمون و تایید محص-3
جهت وارد نمودن ورودي نمونه ها، بازرسی TTACبا عنایت به اینکه سامانه هایی تحت عنوان سامانه سینا و -الف

توسط اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو مورد استفاده قرار می گیرد، لذا پیشنهاد ... ها، نتایج آزمون و 
دولت و بخش خصوصی استان و استانداري خراسان گردید موضوع در سطح ملی از طریق شوراي گفت و گوي

رضوي جهت دسترسی دو سازمان به اطالعات همدیگر مورد پیگیري قرار گیرد 
توافق گردید تبادل اطالعات بازرسی و نمونه برداري بین دو اداره کل صورت پذیرد-ب
اخذ مجوز جهت استفاده از ظرفیت خالی-4

ل در خصوص استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات متفاوت است لذا مقرر گردید نظر به اینکه ضوابط دو اداره ک
موضوع در سطح ملی در جهت متولی بودن تنها یک دستگاه در این خصوص از طریق استانداري خراسان رضوي، 

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و دو دستگاه اجرایی مورد پیگیري قرار گیرد
ت صادراتاخذ مجوز جه-5

نظر به اینکه اداره کل استاندارد معتقدند واحدها در صورت داشتن پروانه استاندارد در خصوص صادرات مشکلی 
نداشته و معاونت غذا و دارو نیز اعالم داشته اند در صورتی که واحدها پروانه ساخت معتبر داشته باشند و سوابق 

مشکل نباشد، موضوع صادرات نیز مشکلی نخواهد داشت، لذا مقرر نتایج نمونه برداري ادوار گذشته نیز دچار 
گردید در صورت ابهام و ایجاد مشکل در خصوص موضوع، مستندات از طریق بنگاههاي اقتصادي به دبیرخانه 

.شوراي گفتگو منعکس گردد
تایید نشانه گذاري و برچسب گذاري محصول-6

اجرا شود24/10/1393تفاهم نامه مورخ3مقرر گردید بند ج ماده 
در خصوص بررسی برچسب گذاري و نشانه گذاري محصوالت : 24/10/1393تفاهمنامه مورخ 3بند ج ماده 

تولیدي، اداره کل استاندارد برچسب هاي تایید شده توسط معاونت غذا و دارو را پذیرفته و مالك عمل قرار دهد
تایید فرموالسیون محصوالت تولیدي-7

به اینکه تایید فرموالسیون محصوالت تولیدي توسط معاونت غذا و دارو به دلیل انطباق با سند راهبردي با توجه 
وزارت بهداشت در خصوص کاالهاي سالمت محور در فعالیتهاي ذیل آن که منجر به نتایج آزمون مغایر با 

از طریق شوراي گفت و گوي دولت استاندارد ملی ایران در نتایج می گردد، لذا مقرر گردید موضوع در سطح ملی 
و بخش خصوصی مورد پیگیري قرار گیرد

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد3ماده 1تاکید بر اجراي تبصره -8
استثناي دستگاههایی که منظور تسریع در فرآیند استانداردسازي، کلیه دستگاههاي اجرائی تابعه قوه مجریه بهبه
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اساسی براي آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت وظایف خاصی در قانون 
موظف است بر فرآیند ) استاندارد(سازمان. المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کننداستانداردهاي ملی و بین

.تدوین و حسن اجراي استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید

ملی و 
فراگیر

انجمن ( ، صادراتی و تجاريمسائل واحدهاي تولیديرفع با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه پیرامون 
دانشگاه علوم غذا و دارو در رابطه با فعالیت هاي با ماهیت موازي بین  معاونت) کشاورزيصنایع تبدیلی

و نظر به ضرورت پیگیري موضوعات از طریق مرکز مقرر شد موضوعات زیر پزشکی مشهد با اداره کل استاندارد
از طریق شوراي گفت و گوي کشور و نیز توسط توسط دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان ظرف مدت یکماه 

از طریق اداره کل استانداردومعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،استانداري محترم خراسان رضوي
:پیگیري شوداجع ذیصالح ملیمر
نمایندگان معاونت غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت -1

به واحد تولیدي مراجعه نمایند و پروانه بهداشتی ساخت یا  گزارش بازدید نمایندگان ادارات کل استاندارد 
نیاز این ادارات کل جهت صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد سراسر کشور به عنوان یکی از مدارك مورد

تعیین گردد و در صورت ارائه پروانه بهداشتی ساخت توسط متقاضی، این مدرك جایگزین گزارش بازدید 
.ارد  شده و مورد قبول قرار گیردتوسط ادارات کل استاند

واحدهاي تولیدي پیگیري شود تا پس از تایید موضوع راه اندازي سامانه احراز صالحیت مسئوالن فنی -2
مسئوالن فنی و ثبت در این سامانه، مسئوالن فنی داراي مجوز بتوانند در هر نقطه از کشور با اخذ تاییدیه از 

.این سامانه در واحدهاي تولیدي مرتبط، مشغول فعالیت شوند
ضوابط متفاوت دو دستگاه معاونت غذا و جهت استفاده از ظرفیت خالی واحدهاي تولیدي و با توجه به-3

موضوع اعمال ضوابط یکی از دو دستگاه با توجه به اثرگذاري داروي دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد  
.شودبیشتر قوانین هر کدام بر حفظ سالمت افراد را پیگیري

تایید فرموالسیون پیشنهاد افراد جامعه با هدف رفع مشکالت واحدهاي تولیدي و با تاکید بر حفظ سالمت -4
کاالهاي سالمت محور مندرج در سند راهبردي وزارت بهداشت توسط معاونت غذا و داروي دانشگاههاي علوم 

.پیگیري شودادارات کل استاندارد استانها توسطنتایج آزمون تایید پزشکی انجام و 
صی و انجمن صنایع تیدیلی خراسان و مساعدت و به موجب درخواست تشکلهاي بخش خصونظر به اینکه-5

همراهی اداره کل استاندارد استان، مدت اعتبارپروانه کاربرد عالمت استاندارد از یکسال  به سه سال افزایش 
لذا افزایش اعتبار پروانه از . یافته ولی نمرات منفی واحدها به میزان افزایش مدت اعتبار، تسري ننموده است

تسري مدت لذا ال و عدم تسري نمرات منفی به میزان افزایش اعتبار مشکالتی بوجود می آورد یکسال به سه س
عدد منفی صفر و سال بعد هر سالانیدر پابه نحوي که ) نمره منفی90(عدد منفی یکسالهبهاعتبار سه ساله

.گردد مورد پیگیري قرار گیرداز عدد یک به لحاظ ارزیابی شروع
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