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تاريخ و ساعت تشکیل جلسه
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مدت زمان جلسه ( دقیقه )

 2ساعت

-۱بررسی عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای فاقد پروانه
-2بررسی ابالغیه ها و دستور العمل های موازی و هزینه های اخذ و درج گواهینامه های متعدد و مختلف در حوزه صنایع غذایی
نهمین جلسه کمیسیون کشاورزی در روز دو شنبه مورخه  96/06/06راس ساعت  ۱0صبح به ریاست جناب آقای هاشمی در محل اتاق
بازرگانی تشکیل گردید.
جناب آقای دکتر بريری دبیر محترم کمیسیون کشاورزی

خالصه
مذاکرات جلسه

 اشاره به اهمیت حرکت و فعالیت در راستای مفاد اقتصاد مقاومتی اشاره به تحمیل هزینه های مازاد و برنامه ریزی نشده طی سال های گذشته ارائه گزارش اجمالی از سوی معاونت غذا و دارو در خصوص تغییر نماد سازمان صنایع غذایی (لگو) اشاره به تغییر لگو از نماد قبلی به نماد سیب سالمت از سو ی وزارت غذا و دارو مبنی بر مجوز دار بودن شرکت تولیدی و ثبت شمارهمجوزها زیر نماد مربوطه
 اشاره به تغییر کدهای بسته بندی طی سال های  94و  95از عنوان  IRIFDOبه RIFDA اشاره به دستور چاپ نشانگر رنگی به عنوان یکی از موارد اجباری در بسته بندی محصوالت اشاره به اشل بسته بندی در واحدهای تولیدی علی الخصوص صنایع غذایی ( 8سیلندر جهت تکمیل فرایند بسته بندی با ظرفیتمشخص در روز) و مشکالت تغییر این بسته بندی ها
 اشاره به لزوم تقویت جایگاه استان زنجان به واسطه موقعیت جغرافیایی آن (دسترسی به بازار  %75جمعت کشور ،همجواری با  8استان،نزدیکی با پایتخت) و معرفی استان به عنوان یکی از قطب های صنایع غذایی همچون آذربایجان شرقی
 اشاره به توانایی تفاوت های کارشناسی در استان های به نام در حوزه صنایع غذایی در مقایسه زنجان با استان های بزرگ اشاره به فشارها و تهدیدات موجود در راستای تولید محصوالت صنایع غذایی با اعمال تغییرات ضوابط چاپ ،بسته بندی ،لیبلینگ اشاره به ضعق در تیم کارشناسی ویژه دستگاهها و وزارت خانه متبوع جهت تبیین و تشریح ضوابط و آئین نامه ها لزوم هماهنگی و همفکری بیشتر میان دولتمردان و دست اندرکان دولت با فعاالن بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی اشاره به آمار اشتغال ایجادی پیش بینی شده در انجمن کارآفرینی به میزان  5000نفر تا پایان سال جاری اشاره به لزوم انتصاب و انتخاب بازرسان ویژه در حوزه صنایع غذایی با تخصص مرتبط لزوم فرهنگ سازی همپای اقدامات تدافعی در اجرای استانداردها اشاره به لزوم سماندهی مجموعه های مجوز دار اشاره به فعالیت چند برابری واحدهای زیرزمینی در ازای پلمپ و توقف یک واحد غیر مجاز .کنترل سازمانی واحدهای غیر مجاز راهکارموثرتر در ازای توقف آنها می باشد
جناب آقای مهندس غضنفری معاونت محترم صادراتی شرکت مینو

 اشاره به لزوم تفکیک کمیسیون های غذایی و کشاورزی اشاره به عدم انجام پیگیری های الزم در خصوص موضوعات مطروحه در جلسات و مصوبات -نبود ارتباط موثر میان مسئوالن فنی و اعضاء عضو اتاق و رابطان کمیسیون ها

جناب آقای صحبت لو مشاور محترم مدير عامل شرکت پگاه زنجان

 درخواست برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی در محل شرکت های تولیدی با هماهنگی اداره استاندارد و ادارت نظارتیجناب آقای مهندس عباسی رياست محترم انجمن زيتون استان زنجان

 اشاره به عدم آشنایی با مفاهیم در حوزه غذا ،دارو ،سالمت ،بهداشت ،استاندارد اشاره به تعداد اندک واحدهای تولیدی در حوزه صنایع تبدیلی د راستان اشاره به نبود فرهنگ و نگاه مدرنیزه در مقابل با فرهنگ تولید سنتی در استان لزون ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی جهت حفظ و تقویت واحدهای موجود در صنایع تبدیلی لزوم فرهنگ سازی در بخش مصرف و مصرف کنندگان محصوالت صنایع غذایی در عوض اعمال فشارهای نامعقول به واحدهای تولیدی لزوم انعقاد تفاهم نامه با شورای ملی زیتون و متعاقبا متعهد شدن در راستای عضویت بیش از  500کارگاه سنتی و خانگی تولیدمحصوالت جانبی و تولید انواع محصوالت با نشان و برند اختصاصی
 لزوم حمایت از واحدهای فعال در حوزه زیتون که در حال حاضر با کمتر از نیمی از ظرفیت مشغول به فعالیت هستند. درخواست به تشکیل کارگروه ویژه با هدف رسیدگی به مطالبات و نیازمندی های تولیدکنندگان زیتون اشاره به عدم اعمال مشوقات برای واحدهای تولیدی از جمله اعمال بخشودگی  %۱00مالیاتی اشاره به حجم قابل توجه پرونده های قضایی استان زنجان درخصوص مشکالت استان زنجان در ارتباط با آب و تامین آب اشاره به عدم تبیین برنامه های ترویجی از سوی نعاونت غذا و دارو با توجه به سهم  %35استان رنجان در تولید زیتون کل کشور اشاره به تفاهم نامه منعقده در سال  9۱میان اداره استادندار ،سازمان غذا و دارو انجمن زیتونسرکار خانم صبحی رياست محترم خانه کشاورز استان زنجان

 اشاره به نبود تبلیغات موثر وکافی درحوزه فعالیت هایی کشاورزی و غذایی در استان علی رقم وجود هفته نامه ها ،روزنامه ها ،شبکههای تلویزیونی و غیره
 اشاره به بحران آب و لزوم توجه ویژه به کمبود آب در فعالیت های کشاورزی طی سالهای آتیجناب آقای دکتر شاهمرادی مدير عامل محترم شرکت ياشیل قطره و عضو کمیسیون کشاورزی

 اشاره به وجود ارتباط موثر و مستقیم میان ورود تکنولوژی و به کارگیری متدهای روز دنیا با برند شدن واحد تولیدی اشاره به فعالیت غیرقانونی و غیر مجاز برخی واحدهای کوچک در استان و کالن شهرها که عامل تهدید برای فعالیت واحدهای مجاز وبه نام می باشند.
 اشاره به نبود همبستگی و همدلی الزم میان کارفرمایان و کارگران و مسئوالن خط تولید و سرشیفتان و در ادامه خروج زود هنگام افرادمتخصص از واحدهای تولیدی پس ار اتمام دوره های آموزشی و تجربی و مهارت آموزی از سوی کارفرمایان مربوطه خود
 لزوم استاندارد سازی در و.اخدهای تولید در هر اشل و چارت مربوطه لزوم پیاده سازی برنامه های کنترل کیفیتی در واحدهای تولیدی نبود مرجع نظارتی در خصوص کنترل انواع استانداردها لزوم بررسی اجمالی در خصوص دالیل و زمینه های پیشرفت سایر رقبای خارجی و همسایه در صنایع تبدیلی و غذاییجناب آقای مهندس جعفری رياست محترم تنظیم بازار استان زنجان

 اشاره به موقعیت ویژه کشاورزی استان زنجان و تنوع محصوالت تولید شده سهم اندک تجارت خارجی بخش کشاورزی صادرات  50هزار تن صادرات انواع محصوالت کشاورزی ارائه پیشنهاد درخصوص پیگیری ویژه کمیسیون با همکاری اتاق در جهت تسهیل تولید و فراوردی محصوالت لزوم همفکری و همکاری بیشتر میان بحش خصوصی و دولت لزوم تهیه و انعقاد تفاهم نامه ،قرارداد مشترک و پوروتکل تجاری میان هردوبخش با هدف تعیین تکلیف موانع و مشکالت حائز اهمیت واولویت دار

 لزوم حرکت به سمت تولید استاندارد شده از شرایط غیربهداشتی و غیراستاندارد تولید در کارگاره های خانگی در حال حاضر اعالم آمادگی در خصوص ارائه کمک ها و راهنمایی های ویژه در راستای تجارت محصوالت کشاورزی در قالب تسهیالت مالی و تسهیلگری اداری
جناب آقای مهندس اسماعیلیان رياست محترم انجمن ارگانیک زنجان

 اعالم گزارش ویژه در خصوص مشکالت بهداشتی فعالیت واحدهای ارگانیک وجود موانع و مشکالت قابل توجه در اخذ مجوز بهداشتی عالرقم اینکه واحدها دارای مجوزات استقرار و بهره برداری می باشند. اشاره به سختگیری های بیش از حد در اجرای قوانین و مقررات در استان در مقایسه با استانهای مجاور (قزوین ،تبریز ،همدان) ضعف استان در نبود واحد تولیدی آب آشامیدنی علی رقم پتانسیل موجود و نگرانی در خصوص خرید و تامین آب آشامیدنی بستهبندی از تولیدات خارج استان
 تاکید بر اجرای تمام و کمال قانون و نه حذف و عدول از آن اشاره به برداشت ها و اجرای سلی قه ایی در خصوص بندها و تبصره های قوانی ومقررات به نحوی که اقدامی مشابه به روند راه اندازیواحد بسته بندی آب معدنی در استان ها با یکدیگر متفاوت است.
 اشاره به فرهنگ سازی در راستای فعالیت های انجمن ارگانیک به عنوان یکی از فعالیت های اصلی درخواست به برگزاری کالس های آموزشی ویژ] خانوار و کشاورزان به جهت ترویج الگوی مصرف اشاره به فعالیت دو الی سه واحد تولیدی محصوالت ارگانیک با زمینه پرورش و تولید محصوالت لبنی و پروتئینی (مرغ ،ماهی )جناب آقای دکتر حجازی مديريت محترم اداره نظارت بر سالمت غذايی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 اشاره به لزوم توجه ویژه به سالمت جسمی و فیزیکی افراد جامعه به واسطه کنترل تولیدات صنعتی نبود محدودیت و تاکید ویژه در خصوص نشانگرهای سالمت درج شده بر روی محصوالت اشاره به عدم اعمال قانون (پلمپ) در خصوص فعالیت واحدهای تول یدی تاکنون به دلیل نشانگر رنگی و تنها اعمال توقیف در خصوصمحصوالت بدون نشانگر
 اشاره به ساماندهی کارگاههای تولید زیتون و رشته بری در استان برنامه ریزی در راستای کنترل  %۱00واحدها اشاره به لزوم تسهیل شزایط برای اخذ مجورها ویژه واحدهای کوچک در پی اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره به انتشار قوانین ،ضوابط و مقررات حوزه غذا و دارو در سایت رسمی این وزارتخانه اعالم آمادگی در خصوص ارائه راهنمایی ها ،مساعدت ها ،تسهیل اقدامات و مراحل قانونی از سوی همکاران وزارت غذا و دارو اعالم امکان صدور مجوزهای بهداشتی ویژه میوه با توجه به دستورالعمل ابالغ شده در روزهای اخیر از سوی این سازمان لزوم دارا بودن کارت بهداشتی برای تک تک کارگران در واحدهای غذایی اشاره به عطف به ماسبق بودن قوانین منتشر شده عدم امکان اعمال اقدامات قانونی در خصوص واحدهای ایجاد شده مطابق با قوانین و مقررات سال های پیشین که در حال حاضر باقوانین روز مغایرند.
 اشاره به صدور تعداد  2500پروانه در استانجناب آقای مهندس کارگرزاده مدير کل محترم اداره استاندارد

 اعالم امادگی در خصوص رسیدگی به کاستی ها و اقدامات نیمه تمام از سوی این اداره و همچنین معرفی متقاضیان به نهادها ودستگاههای مرتبط با امور درخواستی خود
 اشاره به جلوگیری از بروز موازی کاری در امور مرتبط با سازمان استاندارد و بهداشت برنامه ریزی در راستای تقویت ارزآوری و افزایش تجارت خارجی با ایجاد طرح نشان حالل اشاره به لزوم نمونه برداری  4مرحله ای از سوی این اداره -درخواست به برگزاری دوره ها و کالس های آموزشی در محل واحدهای تولیدی

 اشاره به وظایف سازمان درخصوص کنترل استانداردهای اجباری و تشویقی و نه استانداردهای کنترل کیفی ،ایرو و سایر استانداردهایکیفی
 اشاره به اهداف ارائه استاندارهای ت شویقی با محوریت تشویق صادرات ،معرفی کاال در بازار محلی و داخلی ،ادعا برای کیفیت قابل قبولمحصوالت
 اشاره به نبود اعتقاد کافی به قوانین از سوی صنایع و دست اندر کاران صنعت اشاره به تقابل دیدگاههای اقتصادی صنعتگران با دیدگاه نظارتی و اجرایی دولتمردان اش اره به برقراری تغعامل هرچه بیشتر میان دو بخش با تغییر نگاه اقتصادی به نگاه اقتصادی قانون مدار اشاره به لزوم اعمال قوانین سرسختانه با دالیل حمایتی از صادرات و جلوگیری از بازگشت و عودت کاالهای صادر شده و جلوگیری ازضررهای تحمیلی
 اشاره به پروانه کاربرد حد مجار آالینده هاد راین سازمان اشاره به آمار پروانه های صادره ( حدمجاز آالینده) به تعداد  8فقره در استان برای محصول سیب زمینی ،سیر ،توت فرنگی ،گیاه بهلیمو ،زردآلو
 اشاره به طرح اجرای هماهنگ استاندارد در کل کشور و بررسی و نظارت از بعد عالمت استاندارد و کد ده رقمیتصمیمات يا
مصوبات جلسه
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