
 

وگوبا نظر اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت  

 

تجمیع فرآیندهای صدور مجوز واردات سازمان استاندارد و دامپزشکی  

شودبررسی می   

 

برداری به منظور صدور موازی کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی در فرآیند بررسی و نمونه

ای است که روند واردات این محصوالت را سخت و های دامی، مسئلهمجوزهای الزم برای ورود انواع نهاده 

وگو بررسی و مقرر شد گفتطوالنی کرده است. این موضوع در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای ظ

 سازوکار تجمیع فرآیندهای مربوطه در سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی مشخص شود
 

 

 

 

 

 



 

های دامی که در سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی انجام های وارداتی نهادهبرداری و آزمایش محمولهتجمیع فرآیندهای مربوط به نمونه

وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد تا مشکالتی که در این حوزه به شود، پیشنهادی بود که در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفتمی

ها به وجود آمده است، برطرف شوددلیل این موازی کاری . 

می، سازمان توسعه تجارت ایران، اتحادیه در این نشست نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسال

های دام و طیور ایران و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران حضور داشتندواردکنندگان نهاده . 

های موجود در این وادی بود ها به سختیهای تجارت ناشی از تحریممسئله اصلی که بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفت، اضافه شدن پیچیدگی

 در این شرایط، موازی کاری و اتالف منابع عمومی کشور، باعث افزایش قابل توجه زمان 12ه به اعتقاد علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده ک

  .و هزینه تمام شده برای واردات شده است. وی تأکید کرد: باید سازوکاری اتخاذ شود تا حد ممکن وضعیت را در داخل برای واردات آسان کنیم

های دام و طیور ایران نیز در تشریح این موضوع گفت: وقتی کاال وارد در ادامه محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده

ب اینجاست که فرستند، جالکنند و به آزمایشگاه میبرداری میشود این دو دستگاه موازی و مستقل از یکدیگر به محموله وارداتی مراجعه و نمونهمی

فرستندگاهی هر دو سازمان، نمونه را به یک آزمایشگاه می . 

ات متعدد تقی تقی پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با تأیید مشکالت بیان شده از برگزاری جلس

ن فرایندها سه مبحث مهم وجود دارد، یکی پارامترهای مورد ارزیابی، دیگری روش های موجود، تأکید کرد: در ایبرای جلوگیری از موازی کاری

های همکاربرداری و در نهایت آزمایشگاهنمونه . 

برداری هم باید استانداردهای مشخصی او ادامه داد: از آنجا که کاالها مشمول استاندارد اجباری هستند، پارامترها یکسان است. در مورد نمونه

هایی که هرعایت شود بنابراین در این قسمت هم افتراقی وجود ندارد. درباره آزمایشگاه هم پیشنهاد دادیم که عالوه بر امکان استفاده از آزمایشگا

اند، استفاده هایی که تأییدیه صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت ایران دریافت کردهتوان از آزمایشگاهاند، میتوسط سازمان تأیید صالحیت شده

توانند این نتایج را از ما بپذیرندتوانیم نتایج آزمون را از آنها بپذیریم و در متقابل آنها هم میکنیم؛ در این صورت می . 

م با ها خاطرنشان کرد: سازمان دامپزشکی هدر ادامه بهزاد منصوری، مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی با تأکید بر لزوم تجمیع آزمایشگاه

بندی برسدای برای این موضوع تشکیل داده و جمعکند ظرف هفته آینده جلسهاین مسئله مشکلی ندارد و تالش می . 

ای بین دو سازمان دامپزشکی و استاندارد برگزار شود و با دعوت از دبیرخانه شورا، تجمیع فرایندهای موازی دو سازمان در نهایت مقرر شد جلسه

گیری شودتصمیم بررسی و در مورد آن . 

 


