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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  دستورکار :

مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در اجرای دستور استاندار محترم با   6/6/1400مورخ   16277/63/38نامه شماره  -1

 موضوع موازی کاری بین دستگاه های اجرایی ) استاندارد و تجهیزات پزشکی ( برای تسریع در فرایند ترخیص اقالم مورد نیاز . 

صنف تولید کنندگان پالستیک ) مصوبه  محترم اصناف مشهد منضم به درخواست اتحادیه محترم اتاق  29/4/1400مورخ  307/1400/ص 411ع نامه شماره موضو -2

 (9/6/1400چهارمین صورتجلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ  5بند 

 

در ساختمان شماره  31/6/1400شنبه مورخ چهارصبح روز  11قانون احکام دائمی ( در ساعت  12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ) کمیته بند )ب( ماده  ششمین

 .برگزار گردید بصورت ویوئو کنفراس  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک  2

 

 کاری و تسهیل صدور مجوزهابه منظور کاهش موازی یپزشک زاتیسامانه جامع تجه یراه انداز ضرورت

) استاندارد ، تجهیزات پزشکی ( در فرایند ترخیص اقالم   ییاجرا یدستگاه ها نیب یکار یمواز هدف بررسی چالشبا  یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم رخانهیدب یجلسه استان نیششم

 برگزار شد. به صورت برخط با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی متولی و تشکل های بخش خصوصی مرتبط، مورد نظر 
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ی از و حتی نهادهای مرتبط دیگر، بخش معاونت غذا و دارو ، در حوزه اداره کل استاندارد ییاجرا یدستگاه ها نیب یکار ی: مواز اظهار کرددر ابتدای این جلسه  ، رئیس این دبیرخانه«یاکبر لباف یعل»

 . با مشکل مواجه ساخته استرویه های موجود را به ویژه در موضوع اخذ مجوزها و یا طی نمودن رویه های جاری، 

ا ر کمیته نیز رسالت دارد تا موانعی از این دست وی تاکید کرد: برای تسهیل فعالیت های اقتصادی نیازمند همگرایی حداکثری سازمان های متولی و تسهیلگری در رویه های موجود هستیم و این

 د. نمرتفع سازشناسایی و با مشارکت طرفین پیگیری تا 

 یپزشک داتیتول یشرکت ها تیسهولت فعال یبرا یکیسامانه جامع الکترون یراه انداز ضرورت*

خواستار  ییاجرا یوجود دارد که ما از دستگاه ها یموانع محصوالت پزشکی و بهداشتی: در حوزه به تشریح مشکالت موجود پرداخت و بیان کرد  دیسرنگ ور دیشرکت تولاز   ،یقیزهره حق ادامه در

با سازمان  شود بلکه ما در ارتباط یو استاندارد خالصه نم یپزشک زاتیموجود صرفا به تجه ی. در حال حاضر چالش ها میمدت هست در بلند ییاجرا یها هیرو رییتغ همچنین مسائل و نیا یمرتفع ساز

ت سازمان صنع ،ی راهدارمختلف اعم از  یبار در سامانه ها نیرا چند کاال و محصوالت خودو فروش  دیاطالعات خر تا میما ملزم هست ؛ . به طور مثال میمواجه هست یمتعدد مشکالتربط با  یذ یها

 له قاعدتا زمان بر است. ئمس نیا و می، سامانه جامع انبارها و ... به ثبت برسان و معدن

الش چناگون ارائه کند . این تولیدکننده متذکر شد : وی به تشریح عدم هماهنگی هایی پرداخت که باعث می شوند تا یک شرکت بارها اطالعات خود را با فرمت های مختلف تهیه و به سازمان های گو

ه عنوان مثال . ب دنانجام شو دی، با را ملزم کرده شرکت ها یپزشک زاتیکه اداره تجه ییبنا به ضرورت ها و یاموارد توسط اداره کل استاندارد  نیاست که ا نهیرهزو پُ یتکرار یانجام تست ها گرید

وارد  کباری یسالا بعضمحصول  نی. ا ردیگ یربط  قرار م یذ یها و دستگاه ها مارستانیب اریو در اخت ی شدهتوسط ما بسته بند ، نهیدستکش معا ایو  یمانند دستکش جراح یاز محصوالت واردات یبرخ

که  ردیگ یانجام م یآزمون ها در رابطه با موارد نیا جالب اینجاست ، . میکن دها منعق شگاهیتست در سال با آزما 12انجام  یبرا یی، قراردادها بر طبق موارد موجود ملزم هستیمشود اما  یکشور م

 تیلذا انجام تست ماه و کند ینم رییآن تغ تیبشود اما ماه یکیزیاز لحاظ خواص ف یراتییممکن است دچار تغ ی خودانقضا خیتار هرسیدن بتا  یدستکش جراح کی ، . به طور مثال ستین رییقابل تغ

 بر به شمار می آید. نهیو هز یتکرار یها شیآزما وموارد جز نیندارد و قطعا ا یضرورت

جام ن در کشور با آمار باال در حال انشرکت ورید ، طوالنی شدن رویه ها و موازی کاری ها را عامل کندی مسیر تولید دانست و این موضوع را در شرایط موجود کشور که واکسیناسیو حقیقی نماینده 

  است و به تولید سرنگ نیاز می باشد ، چالش زا خواند. 
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تا  گردد یازراه اند دکنندگانیتول یبرا یشود سامانه جامع اطالعات یم شنهادیاساس پ نیبر همو شود  اتخاذربط  یذ یتوسط دستگاه ها و سازمان هاهمه جانبه نگر  یکردیرو دیباوی تاکید کرد : 

 گرید انی. به ب مرتفع گرددنیز موجود  یاز چالش ها یاریبس وو ... در آن ثبت شود  ی، راهدار استاندارد ،ی پزشک زاتی، تجه ، گمرکاتی اجتماع نیتام ،یی دارا یسازمان ها ازیتمام اطالعات مورد ن

تواند در  یسامانه م نیا عتای. طب رددگ فیمختلف تعر یسازمان ها و ارگان ها یبرا یمتفاوت یها یدرج شود و سطح دسترس یدر سامانه جامع عیتا فروش و توز دیخر ندیاطالعات از فرآ یتمام دیبا

 .واقع شودگره گشا  اریو زمان بس نهیهز کاهش

و  یپزشک زاتیتجه ، اداره کل غذا و دارو انیم ییها یکار ی: در گذشته موازدر تکمیل این توضیحات ، بیان کرد  یاز کسب و کار خراسان رضو تیحماکمیته  یاستان رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل

قطعا  ی وجود دارد واستان یدستگاه ها نیب تفاهم ها عقددر صورت امکان  زیمذکور ن د. در خصوص موار مسائل حل و فصل شده است نیبه وجود آمده ا یااستاندارد وجود داشته که براساس تفاهم ه

 خواهد شد. یریگیمرکز پ قیچالش ها از طر نیصورت رفع ا نیا ریموجود برطرف خواهد شد در غ یچالش ها

 در استان اختیارات الزم را نداریمسامانه ها کشوری هستند ، ما *

که در سازمان  یمتعدد ی: با توجه به سامانه هادر پاسخ به نکات مطرح شده بیان کرد  زیمشهد ن یدانشگاه علوم پزشک یپزشک زاتیملزومات و تجه یابیکارشناس مسئول نظارت و ارز ، بینا ریام

خود  ازید نموراطالعاتی و استعالمی  یسامانه ها ، یشود. لذا هر سازمان یگسترده تر مبیشتر و  یبا رشد فناور زروز به رو زین اطالعات کاهش بروکراسی و گردش،  شده است یمختلف راه انداز یها

از  یبرخ به ییپاسخگو یبرا یپزشک زاتیتجه اداره کل نی. عالوه بر ا به شمار می آیددشوار  یباره اطالعات در سامانه ها اقدام نیثبت چند وکند  یم یسازمان ها راه انداز ریرا بدون توجه به سا

 نیز نیازمند صرف زمان باال می باشد. اقدام  نیکه ا نمایدسامانه وارد شده و اطالعات الزم را اخذ  نیبه چند دیاستعالمات با

 میاساس در تالش هست نی. بر هم رابطه ندارد تا اصالحات الزم را انجام دهد نیدر ا یاریاخت زیمشهد ن یهستند و دانشگاه علوم پزشک یسامانه ها کشور ، همان طور که اطالع دارید : ادامه داد یو

 اقدام شود. دکنندگانیادغام آن ها به نفع تول ایسامانه ها و  یساز کسانیتا در صورت امکان نسبت به  میموجود را به مرکز منعکس کن یکه چالش ها

ن و ارزش از آ یناش یباال یها نهیهز ، یتکرار ی: با توجه به انجام تست ها عنوان کرددر سخنانی کل گمرکات استان ریمد یمشاور امور گمرک ، یفرامرز رضایعل،  نشست این از یگریبخش د در

 . بردارنددر جهت حل مشکالت و موانع  یود داشته گامدر گذشته وج که یشود در چارچوب تفاهم نامه ا یکاال و...از همکاران در سازمان معاونت غذا و دارو و سازمان استاندارد تقاضا م
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ما  یراتاکنون ب دیور یپزشک یدیمطروحه توسط شرکت تول یکار ی: مواز نیز پیرو همین موضوع متذکر شد یاداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضو ریمد ، انیابوالحسن لگز

 یداقو به صورت مص اتیمسائل با ذکر جزئ نیدستگاه ها وجود دارد ا نیب یکار یدر خصوص مواز یشود اگر مساله و چالش ی. لذا تقاضا م میموضوع نبوده ا نیا انیمصداق نداشته است و در جر

 .ردیرابطه انجام بگ نیالزم در ا یها یمطرح شود تا بررس

ب همان در چارچو تی، فعال دستگاه ها انیموجود م یها یکار ی: راهکار رفع مواز کرد حیرابطه تصر همیندر  نیز، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  یلباف

 . کنده در سطح استان حل و فصل ئلمس نیا . موضوعی که تجربه شده و اثرات و کارآمدی های فراوانی دارد و حتی می تواند تفاهم نامه است

 دیهم نامه قابل تمدتفا نیکه در گذشته وجود داشته و ا ی. حال براساس تفاهم نامه ا میکن دایدلخواه دست پ جهیبه نت میمنعکس گردد تا بتوان زیموارد به مرکز ن نیا ردضرورت دا نیهمچن : وی افزود

 یشکپز زاتیبه سازمان غذا و دارو و تجه دیتوسط شرکت ور هاچالش  نیا قیمصاد دی. در واقع با خواهد بودمسائل قابل حل و فصل  نیا یگفت و گو و مذاکره با بخش خصوص قی، از طر است

 .گرددمنعکس شود تا مسائل در سطح استان حل و فصل 

 *چندگانگی در روند پاسخگویی دستگاه متولی

 دکنندگانیتول هیتحادا ینظارت مشهد برا ونیسی: مصوبه کم دستور کار جلسه عنوان کرد نیاتاق اصناف مشهد در رابطه با دوم سهیرئ اتی، عضو ه صالح ی، عبداهلل افشار نشستاین از  یگریبخش د در

 یمصوب م یاقتصاد تیفعال یبرا یرصنفیو غ یصنف کیسیآ ی. کدها ش( استا ندهیو نما اشتبهد ریاز جمله وز ریوز 13نظارت )شامل  یعال اتیه دییمورد تا کیسیآ یکدها یبر مبنا کیپالست

مصوب  یوزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشک ندهینظارت مشهد با حضور نما ونیسیدر کم یکه به صورت صنف می باشدو صابون  ندهیمحصوالت شو دیتول یبرا یصنف یشود که از جمله آن کدها

 است. دهیگرد

 ی. در حال کند یدوستان ما عدم موافقت صادر م ی، برا و ارائه دو فقره موافقت نامه مذکور رغم مصوبه یو علبه دانشگاه اعالم شده اما معاونت غذا و دارای مصوبه  یادامه داد: درخواست ها، ط یو

صالح  یافشار .ردیانجام گ یپزشکدانشگاه علوم  یضوابط و مقررات بهداشت تیبا رعا ینیو ماش یانواع صابون جامد به روش سنت دیتول تا مه ایدادرا ارائه مصوب درخواست  کیسیآ یکه با کدها

مشخص با  عیارمبا کد و  یو بهداشت یشیمواد لوازم آرا دیمعاونت غذا و دارو و تول یضوابط و مقررات بهداشت تیو پاک کننده به جز صابون با کد اعالم شده با رعا ندهیمواد شو دیخاطرنشان کرد: تول
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سطح اشتغال و  ،ی علف طیبا توجه به شرا انیمتقاض ریسا یصرفا در دو فقره موافقت خود را به ما اعالم کرده و برا یعلوم پزشک شگاه. اما تاکنون دان ردیگ یانجام م یبهداشت یضوابط و مقررات تیرعا

 است. نداشته یانجام شده متاسفانه جواب درخور یگذار هیسرما

.  دهند یتصاص مبه او اخ یگرید کیس ی، کد آ داشته باشد ندهیمواد شو دیبخواهد تول یاگر کارخانه ا ریگد انیاست به ب یرصنفیو غ یصنف کیسیآ یشامل کدها کیسیآ یکدهاوی متذکر شد : 

 ه توجه داشته باشد.ئلمس نیشود که معاونت غذا و دارو حتما به ا یلذا تقاضا م

ضوابط  قانون و تی: اتاق اصناف موارد مذکور و مطالباتشان را به ما منعکس کنند تا با رعا درابطه عنوان کر نیدر ا زیمشهد ن یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت غذا و دارو ندهینما ،ی مقداد دکتر

کند تا در  یاعالم م نیو چه آنال یمطالبات شما چه به صورت حضور دنیشن یخود را برا یدارو آمادگ ومعاونت غذا  نی. همچن میبرسان جهیانجام گرفته را به نت یها یگذار هیسرما میبهداشت بتوان

 برداشته شود. ییدر جهت رفع موانع موجود و اشتغالزا یصورت گام نیا

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی 6/6/1400مورخ  16277/63/38موضوع نامه شماره 

 مطرح گردید.

اشی از تست ن ، پیرامون موازی کارهای طرح شده، سرکارخانم حقیقی نماینده محترم گروه تولید پزشکی ورید شده توسط به نکات ارائه با توجه  

ه شابهای متعدد و مشابه بین دو مجموعه استاندارد و غذا و دارو و تجهیزات پزشکی در فرایند ترخیص اقالم مورد نیاز این واحدها و واحدهای م

سازمان  ،ی هداررامختلف اعم از  یبار در سامانه ها نیرا چند کاال و محصوالت خودو فروش  دیتا اطالعات خر ندملزم هست ؛ به طور مثال) ، 

عدم هماهنگی ها باعث می  فرایندطبیعی است ،  هزینه ساز و زمان بر است .   نیا و دن، سامانه جامع انبارها و ... به ثبت برسان صنعت و معدن

 نهیهزرو پُ یتکرار یانجام تست هاشوند تا یک شرکت بارها اطالعات خود را با فرمت های مختلف تهیه و به سازمان های گوناگون ارائه کند . 

استاندارد  اداره کل

 استان

 و

 معاونت غذا دارو

 و 

دبیرخانه کمیته 

استانی حمایت از 

 کسب و کار 

 و

 روز  10
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از .  دنانجام شو دی، با را ملزم کرده شرکت ها یپزشک زاتیتجهکل که اداره  ییبنا به ضرورت هاو یا موارد توسط اداره کل استاندارد  نیکه ا

ربط   یذ یها و دستگاه ها مارستانیب اریو در اخت ی شدهبسته بند ، نهیدستکش معا ایو  یمانند دستکش جراح یاز محصوالت واردات یبرخجمله 

تست در  12انجام  یبرا یی، قراردادها بر طبق موارد موجود ملزم هستند،شود اما  یوارد کشور م کباری یسالبعضا محصول  نی. ا ردیگ یقرار م

 نیبر هم ل ،  به هرشک(  ستین رییتغکه قابل  ردیگ یانجام م یآزمون ها در رابطه با موارد نیا نکته اینجاست  ، . ندکن دها منعق شگاهیسال با آزما

ندی ارائه گردید که در جمعببه جلسه  تجهیزات پزشکی و توضیحات نمایندگان محترم اداره کل استاندارد استان و غذا و دارو و شنهادیاساس پ

 نهایی توافق  شد.

ی یسازمان ها ازیتمام اطالعات مورد نتهیه  با هدف  دکنندگانیتول یبرا یسامانه جامع اطالعات  موضوع ضرورت شکل گیری و راه اندازیالف( 

 اطالعات و برطرف شدنثبت  برایو ...  ی، راهدار استاندارد ،ی پزشک زاتی، تجه ، گمرکاتی اجتماع نیتام ،اقتصاد و دارایی ، مالیاتی  نظیر، 

طح درج شود و س یدر سامانه جامع عیتا فروش و توز دیخر ندیاطالعات از فرآ یتمام دیبا گرید انیببه  . موجوداطالعاتی   یاز چالش ها یاریبس

ره گشا گ اریو زمان بس نهیهز کاهشتواند در  یسامانه م نیا عتای. طب رددگ فیمختلف تعر یسازمان ها و ارگان ها یبرا یمتفاوت یها یدسترس

ک ی اطالعات مورد نیاز  تمامتهیه  با هدف  دکنندگانیتول یبرا یسامانه جامع اطالعات  ، لذا موضوع ضرورت شکل گیری و راه اندازیواقع شود

 ضرورت اجتناب ناپذیر است که مقرر شد ضمن طرح در شورای گفت و گو توسط دو دستگاه ذیربط از طریق مبادی ملی  پیگیری نمایند.

های  آیتمرا بصورت مکتوب در قالب :  و موانع کسب و کار مجموعه گروه تولیدی پزشکی ورید کلیه موضوعات مطرح شده ، مقرر گردید ب( 

 ظرف یک هفته به دبیرخانه کمیته استانی جهت طرح فرایند اقدامات ، بعدی ارائه نمایندزیر تهیه و حداکثر 

 دستگاه های مربوطه دالئل اصالحی پیشنهادات اصالحی قانون ، بخشنامه یا رویه موجود ردیف

1     

- 

گروه تولید پزشکی 

 ورید
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2 

تسهیل شرایط مکانی و ضوابط نسبتا ساده تر در دو رسته موضوع فراهم نمودن و معاونت غذا و دارو همچنین  صدور و ابالغ دستورالعملموضوع 

کنندگان پالستیک ) مصوبه بند ضم به درخواست اتحادیه صنف تولیداتاق اصناف مشهد من  29/4/1400مورخ  307/1400/ص 411نامه شماره 

 (9/6/1400چهارمین صورتجلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ  5

 تولید مواد بهداشتی و آرایشی -1

 تولید مواد شوینده و پاک کننده بهداشتی به جز صابون   -2

 هیاداتح ینظارت مشهد برا ونیسیمصوبه کم،  قای مهندس افشار که تاکید دارندوجه به توضیحات جناب آدر جلسه مطرح می باشد  ، با ت 

.  ( استانش ندهیو نما اشتبهد ریاز جمله وز ریوز 13نظارت )شامل  یعال اتیه دییمورد تا کیسیآ یکدها یبر مبنا کیپالست دکنندگانیتول

و صابون  ندهیمحصوالت شو دیتول یبرا یصنف یشود که از جمله آن کدها یمصوب م یاقتصاد تیفعال یبرا یرصنفیو غ یصنف کیسیآ یکدها

و  ت.اس دهیمصوب گرد یوزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشک ندهینظارت مشهد با حضور نما ونیسیدر کم یکه به صورت صنف می باشد

 همکاران ی، برا و ارائه دو فقره موافقت نامه مذکور رغم مصوبه یا و دارو علاما معاونت غذ ، به دانشگاه اعالم شدهای مصوبه  ی، ط درخواست ها

و  یانواع صابون جامد به روش سنت دیتول تا مه ایدادرا ارائه درخواست ، مصوب  کیسیآ یکه با کدها ی. در حال کند یما عدم موافقت صادر م

ابون با کد و پاک کننده به جز ص ندهیمواد شو دیتول،  ضمن اینکه . ردیانجام گ یپزشکدانشگاه علوم  یضوابط و مقررات بهداشت تیبا رعا ینیماش

ضوابط  تیمشخص با رعا معیاربا کد و  یو بهداشت یشیمواد لوازم آرا دیمعاونت غذا و دارو و تول یضوابط و مقررات بهداشت تیاعالم شده با رعا

با  انیتقاضم ریسا یصرفا در دو فقره موافقت خود را به ما اعالم کرده و برا یعلوم پزشک شگاه. اما تاکنون دان ردیگ یانجام م یبهداشت یو مقررات

 یکدها شامل کیسیآ یکدهاو از طرفی  پاسخی دریافت ننموده اندانجام شده متاسفانه  یگذار هیسطح اشتغال و سرما ،ی فعل طیتوجه به شرا

 یو اختصاص مبه ا یگرید کیسی، کد آ داشته باشد ندهیمواد شو دیبخواهد تول یاگر کارخانه ا ریگد انیاست به ب یرصنفیو غ یصنف کیسیآ

 ه توجه داشته باشد.ئلمس نیشود که معاونت غذا و دارو حتما به ا ی. لذا تقاضا م دهند

 اتاق اصناف

 و

 معاونت غذا و دارو

 یک هفته
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: اتاق اصناف موارد مذکور و مطالباتشان را  رابطه عنوان کرد نیدر ا زیمشهد ن یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت غذا و دارو ندهینما ،ی مقداد دکتر

دارو  وعاونت غذا م نی. همچن میبرسان جهیانجام گرفته را به نت یها یگذار هیسرما میقانون و ضوابط بهداشت بتوان تیبه ما منعکس کنند تا با رعا

در جهت رفع موانع موجود و  یصورت گام نیکند تا در ا یاعالم م نیو چه آنال یمطالبات شما چه به صورت حضور دنیشن یخود را برا یآمادگ

و رونوشت آن به شورای گفت و  غذا و دارو اداره کل : اتاق اصناف موارد مذکور و مطالباتشان را به  توافق شد علیهذا  برداشته شود. یاشتغالزا

اسب اقدام من، انجام گرفته  یها یگذار هیسرماو با توجه به قانون و ضوابط بهداشت  تیتا با رعا گوی دولت و بخش خصوصی منعکس نماید

 صورت پذیرد.
 

 


