
 

 
 5/1کد فرم: کمیته                                                      3 از 1 صفحه

 

   28/02/1395مورخ  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 76موضوع ماده  کمیتهدستور جلسه 

 (1دستور جلسه شماره ) شناسه دستور

 عنوان دستور
 آن هایفرآوردهآبزیان و  خوراک بررسی مشکالت واردات

 1391مصوب (  قانون سازمان دامپزشکی، 9( و )8( ، )7( و مواد )3اجرایی بند )ز( ماده ) نامهآیین مبتنی بر

 شرح دستور

ددخواسههخ خههود دا  14/09/94مههود   2540اتحادیههه صههاددکنندآان آبزیههان ایههران شههی نامههه شههماده    

(  قههانون 9( و )8( ، )7( و مههواد )3اجرایههی بنههد )ز( مههاده )   نامهههآیههین" مبنههی بههر اصههدی مههواد  از  

 نامهههآیههین شههودک یبهههنظههر ایههن اتحادیههه،  اسهها  بههراعههدم کههرده اسههخ   " 1391سههازمان دامپزشههکی، 

کهه   دنمایه مهی هها  واددکننهده خهوداا دام، شیهود و آبزیهان تحمیه        مذکود شرایط خاصی دا بهه شهرکخ  

سهازمان   عهدم اعتمهاد   نسهبخ بهه  ایشهان همننهین     شهود مهی به اتدف منابع و زمهان واددکننهدآان من هر    

فراینههد ودود و  ددنهایههخو نادضههایتی کههرده  ابههراز الم  ههیبههینمسههتندار دسههمی بههه دامپزشههکی کشههود 

و  دادا  بودوکراسههی  بههر، هرهزینهههدد امههود دامپزشههکی دا زمههان مههودد اسههتفادهتههرخیآ آبزیههان و مههواد 

  اندکردهعنوان هینیده 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

(  قههانون سههازمان  9( و )8( ، )7( و مههواد )3اجرایههی بنههد )ز( مههاده )  نامهههآیههینبههه  ایههرادار مورو ههه 

 :باشدیمشام  موادد ذی    1391دامپزشکی، 

هووای متووراکم و مکموو  غوویایی موووادفراینههد صههدود آههواهی واددار بههرا  ، نامهههآیههین( 5مههاده ) دد .1

اسههخ  بهها توجههه بههه     قرادآرفتههه داروصههدود آههواهی واددار  فراینههد ، معههادب بهها  دام غوویایی

 شههرایط هینیههده تولیههد یهها واددار دادو، یکسههان قههراد آههرفتن فرآینههد    خههاو و  ههها  ساسههیخ

هها  ذهذایی بها واددار دادو موجهه شهده      واددار مهواد ذهذایی متهراک  و مکمه      اعوا  م هوز بهرا   

الزم بههه ذکههر اسههخ قبهه  از   مواجههه شههوند تیبهها مشههکد ذههذایی ههها مکمهه اسههخ واددکننههدآان 

واددار مههواد ذههذایی متههراک  و   بههر فراینههد نظههادر ، 1391دد سههاب مههذکود  نامهههآیههین تصههویه

 آرفهخ یمه ذذایی توسط دفتهر نظهادر بهر بهداشهخ عمهومی سهازمان دامپزشهکی صهودر           هامکم 

نظهادر بهر واددار ایهن محصهوالر توسهط دفتهر        اضهر امهر     هاب  ددو مشکدر کنهونی دا نداشهخ )  

 ( ردیآیمدادو و ددمان صودر 

دام و  نههو  هههرصههدود م ههوز ودود  مههذکود، نامههه( آئههین7( مههاده )1بنههد )ب( تبصههره ) اسهها  بههر .2

 تأییههدو  بازدیووو و مطالعووه میوووانیههها  ذههذایی منههو  بههه ههها  دامههی و  تههی مکمهه فههرآودده

  از سووویوا ههد تولیدکننههده مههوددنظر  و مبههد ا  دامپزشههکی کشههود قرنوینههه -نظههادر بهداشههتی

واددکننهدآان دا داهاد مشهکدر زیهر کهرده       نامهه آیهین ایهن بنهد از    شهده اسهخ    سازمان دامپزشکی

 اسخ:

 ا  دامپزشهکی قرنوینهه  -نظهادر بهداشهتی   تأییهد دد  هاب  اضهر هزینهه بازدیهد، موالعهه میهدانی و        .2.1

سهازمان دامپزشهکی    از وظهای  ( قهانون سهازمان دامپزشهکی    3کهه شبهب بنهد )ز( مهاده )     مبهد  کشود 

     شودمیتحمی  دکننده به واد ،باشدمیکشود 

 از بههرداد بازدسههی و نمونههه  بههه مک هه  دامپزشههکی دا  سههازمان نامهههنیآئهه( 9مههاده ) همننههین، .2.2

( 9بهه مفهاد مهاده )   لهیکن بها توجهه    ، کهرده اسهخ   ، قبه  از صهدود م هوز تهرخیآ    محصوالر وادداتی

-شیههود و فههرآودده امههر نظهادر بههر واددار دام، ، ( 7( مههاده )1بنهد )ب( تبصههره ) و  اجرایههی نامهههآیهین 

بازدیهد   دد قالهه ؛ یکهی  ردیه آیمه صهودر   بوار  دوها  خام دامی و دادو و ذهذا  دام، شیهود و آبزیهان    

از سههو   مبههد بهداشههتی کشههود  نظههادر  دییههتأسههازمان دامپزشههکی از کادخانههه تولیدکننههده و   

و دیگههر  دد زمههان ودود و تههرخیآ کاالههها  وادداتههی از سههو  سههازمان  کشههودسههازمان دامپزشههکی 
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 بهر واددکننهده و سهازمان    زیهاد   ییهها نهه یهز بهودن،  بهر زمهان  موضهو  ضهمن  دامپزشکی کشود  این 

  دینمایمتحمی   دامپزشکی

 موددبحهه یکههی از مرا هه  صههدود م ههوز ودود اقههدم  ،داددمههیاشههعاد  (7)مههاده  (1)تبصههره  )ج(   بنههد 3

بها توجهه بهه اینکهه       اسهخ بها دامپزشهکی دولتهی کشهود مربهو        بهواشوتی  نامهتفاهمانعقاد  ،نامهآییندد 

کههرده اسههخ و  منعقههدبهداشههتی  نامهههتفههاه از کشههودها  معههدود  تعههداددد  ههاب  اضههر ایههران تنههها بهها 

ر موضهو   محصهوال  واددارت هاد  ایهران دد  هوزه صهاددار و      شهرکا  بها تمهامی    نامهه تفهاه  فرایند عقد 

 اضههر منههو  شههدن واددار اقههدم   ههاب ددلههذا  ،شههوالنی اسههخ فراینههدیهه   نامهههآیههین ایههن  (7)مههاده 

  باشدمی سازمشک  ی  امربهداشتی با دامپزشکی کشودها  دیگر  نامهتفاه به انعقاد  ،مذکود

 نامهههآیههیناجرایههی، واددار و صههاددار اقههدم موضههو  ایههن  نامهههآیههین (8)مههاده  (3)تبصههره  اسهها  بههر  4

اسهخ  نظهر بهه اینکهه بسهیاد        معرفوی مسولوف فنوی   و  ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصوی مست زم 

الهزام ببهخ شهرکخ بها     مخت فهی فعالیهخ دادنهد لهذا      هها   هوزه صاددکننده و واددکننهده دد   ها شرکخاز 

 اسخ  ندهمحدودکن ت ادبرا    وزه فعالیخ تخصصی

 

مهذکود   نامهه آیهین ددخواسهخ اتحادیهه صهاددکنندآان آبزیهان دد خصهوو اصهدی مهواد  از         با عنایخ بهه 

دد دبیرخانههه کمیتههه مههاده  20/10/1394دد مههود  فههو  بردسههی موضههو   منظههودبهههج سههه کههادآروهی 

مان زسهها  ضههود نماینههدآانی از اتحادیههه صههاددکنندآان آبزیههان ایههران، وزادر جهههاد کشههاودز ،    بهها 76

ایههن  بنههد جمههعدامپزشههکی کشههود، سههازمان شههیدر ایههران، اتهها  تعههاون و اتهها  اصههناف برآههزاد شههد    

 :باشدمیج سه به شری زیر 

هها  ذهذایی دام،   فراینهد صهدود آهواهی بهرا  مهواد ذهذایی متهراک  و مکمه          بهه اینکهه   توجه با .1

آههواهی بههرا  مههواد دادویههی نامههه اجرایههی، معههادب بهها فراینههد صههدود ( آیههین5بههه اسههتناد مههاده )

هیشههنهاد  دد ج سههه کههادآروه  شههدهعنههوانموالههه  اسهها  بههر دبیرخانهههلههذا ، قرادآرفتههه اسههخ

هها  ذهذایی از فراینهد ببهخ آهواهی      تفکی  فراینهد ببهخ آهواهی واددار مهواد ذهذایی و مکمه       

 دا دادد  واددار مواد دادویی

نامههه اجرایههی، بههه ع ههخ تکههراد  ( آیههین9( و مههاده )7( مههاده )1بنههد )ب( تبصههره ) خصههوو دد .2

مر  هه نظهادر دد کشهود     شهود یمه بهر بهودن آن، هیشهنهاد    بهر و هزینهه  و زمهان  هایبردسفرایند 

امهر بازدیهد از کادخانهه    مهی تهوان   همننهین  مبد  با هزینهه سهازمان دامپزشهکی صهودر ههذیرد       

تاییهد   شهرکخ هها  بهازد  بهین الم  هی کهه بهه       ا  تولید  خادج کشهود و ببهخ منبهع دا بهه     ه

 واآذاد کرد   سازمان دامپزشکی دسیده باشند، 

بهها توجههه بههه اینکههه دد  ههاب   ،اجرایههی نامهههآیههین (7)مههاده  (1)تبصههره  )ج(بنههد  خصههوو دد .3

بهداشههتی انعقههاد کههرده اسههخ و  نامهههتفههاه از کشههودها  معههدود  تعههداد اضههر ایههران تنههها بهها 

 واددارت ههاد  ایههران دد  ههوزه صههاددار و     شههرکا بهها تمههامی   نامهههتفههاه فراینههد عقههد  

کهه   شهود یمه لهذا هیشهنهاد    ،یه  هروسهه شهوالنی اسهخ     نامهه آیهین  (7)محصوالر موضو  ماده 

منههو  بههه محصههوالر ، دد  ههاب  اضههر واددار هههانامهههتفههاه انعقههاد  دونههد ددضههمن تسههریع 

 نباشد  ها  بهداشتی با شرکا  ت اد نامهانعقاد تفاه 

دا  واددار و صههاددار اقههدم موضههو  ایههن مههادهکههه ( ، 8مههاده )( 3تبصههره ) بهها توجههه بههه مفههاد  .4

کههرده اسههخ،  ببههخ شههرکخ بهها  ههوزه فعالیههخ اختصاصههی و معرفههی مسهه وب فنههی  منههو  بههه 

از تبصههره  ههذف شههود؛  ببههخ شههرکخ بهها  ههوزه فعالیههخ اختصاصههی  الههزام شههودیمهههیشههنهاد 

و  بنوی کارگروهجمع

 پیشنهاد دبیرخانه
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بههرا   دامپزشههکی کشههودشههده از سههو  سههازمان  هرانههد لههزوم ا ههراز شههرایط ویهه ه تعیههین  

    باشدیمها  واددار کننده و صاددار کننده مودد تأکید شرکخ

فهرست مستنوات و 

 موارک پشتوانه

 اتحادیه صاددکنندآان آبزیان ایران  14/09/94مود   2540نامه شماده  .1

قانون برنامه هن   توسعه به مدیرک  دفتر  76ماده و دبیرخانه کمیته موضو  /10538/27نامه شماده  .2

 نظادر بر بهداشخ عمومی سازمان دامپزشکی کشود

قانون برنامه هن   توسعه به مدیرک  دفتر  76و دبیرخانه کمیته موضو  ماده /10495/27نامه شماده  .3

 دادو، ددمان و آزمایشگاه ها، سازمان دامپزشکی کشود

 1350 مصوبقانون سازمان دامپزشکی،  .4

، 1350(  قانون سازمان دامپزشکی9( و )8( ، )7( و مواد )3اجرایی بند )ز( ماده ) نامهآیین .5

 1391مصوب
 


