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 5/8/98 تهیه گزارش   تاریخ مقررات شناسه

 عنوان
 بررسی پیشنهاد درخواست تفویض اختیار صدرو مجوز ورود پوست خام و وت بلو به سازمان دامپزشکی استان

  بررسی پیشنهاد محول نمودن مراحل ترخیص پوست خام از کارشناس مجازی به کارشناس محلی استان

 آذربایجان شرقیاستان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم  موضوع مرجع طرح  

 شرح دستور

بررای ترامیک   صنعت چرر  نرنگیک کررور در  راض  اارر برا کمارود مرواد اولیره ( ونرت خرا   موا ره انرت و  

تررخی  در امرر مسراللی  و رود  بره دلیر   لرینک  انرت    ونرت خرا  از دیگرر کررور ا  ملز  بره واردا   مواد اولیه  

 دچار مرن  نموده انت را تولید ایک صنعت   ،کاال

 ونررت خررا   سرراد  ررتیر و مررد  زمررای مصرررو مررردودی دارد و در زمررای بسرریار کوترراه  انررت الز  برره رکررر

در  راینررد ترررخی  مررد ن ررر بایسررتی ایررک مواررو  از ایررک رو  ،کیفیررت خررود را از دنررت داده و خرررا  مرری شررود

 قرار گیرد 

ورود خررو   رررورده  رای خرا  دامری برا   1350مصرو     دامپزشرنی کررور  قرانوی نرازمای  1 7مراده (بر انرا   

ایرک قرانوی تصرمیی گیرری در خصرو   2 8موا قت وزار  کرراورزی امنرای  رتیر مری باشرد و برر انرا  مراده (

مجروز  صردور ،رویره  رای نرازمای لرینک بار   ررورده  رای دامری بره نرازمای دامپزشرنی مرروض شرده انرت 

   شده انت مروضبه نازمای دامپزشنی کرور (مرکز  ررورده  ای خا  دامی ( ونت خا    واردا  

بنررا برره ااتررارا   عررالیک ایررک صررنعت، بررا تو رره برره ایننرره درخوانررت صرردور مجرروز دامپزشررنی بصررور  رن یررک 

  برا لتا در اغلب موارد برای دریا رت ایرک مجروز  عرالیک نیازمنرد مرا عره  هروری بره مرکرز مری باشرند  ،باشد می

 
دارو را و واکسرنتا و نررمتا  - رای خرا  دامری ررورده -انرپر  دا  -دار تخری مررن نهفره -ورود و صردور  رر نرو  دا  زنرده  :کشااور قااانون سااازمان دامپزشااکی 7ماده  -1

نرراختک مررواد نررامارده مررورد نیرراز انررت بایررد  دامپزشررنی و مررواد غررتایی متررراکی و منملتررای غررتای دا  و دارو ررایی کرره برررایمررواد ارردیفونی و نررمو  و مررواد بیولررو ینی و

 .موا قت وزار  کراورزی صور  گیردبا
  ی سراد قابر  تررخ ایر ترایماریبره ب   یرلرودگ  بره یلرت  7و مرواد رکرر شرده در مراده    یخرا  دامر  ی را رر گراه دا  و  ررورده  قانون سازمان دامپزشااکی کشااور:  8ماده    -2

 یدامپزشرن نرهیمرممورای قرنه بررو از  یصرا اای رنترا انجرا  و ا رازه تررخ  نرهیبررد اقرداما  الز  بره  ز  کیرا از بر  یرلرودگ  نرازمای بتروای   یتررخکره به  ینااشد در صرورت

 کیمرمموررنترا از برو امررا  ایربرگررت داده شرود و اال نسرات بره ایردا   دیرصرا ب رنترا با لهیمرورد بررب بره ونر مرواد  ایر رررورده    ایرصور  دا     کیا  ریشد و در غداده خوا د

 نازمای اقدا  خوا د شد 
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تو رره برره ایننرره صرردور مجرروز در تترررای انجررا  مرری گیرررد، لررتا نیازمنررد صرررو زمررای برروالنی و  زینرره برررای 

 رای خرا  بره    مچنیک در برخی مروارد بره دلیر  بروالنی شردی دریا رت مجروز،  ونرت  واردکنندگای می گردد 

دلیرر   سرراد تیر بررودی رنرریب دیررده و قابرر  انررتفاده برررای وا ررد  ررای تولیرردی نمرری گررردد و ایررک وا ررد ا برره 

 دلی  ید  تامیک منابع مجاور به تعهیلی وا د خود می گردند    

وا ررد ای تولیررد چررر  در ارتاررای بررا تاییررد کارشررنا  مجررازی گمرررک در  راینررد از مرررن   دیگررر ینرری 

بررر انررا   نجررره وا ررد گمرررک ایرررای در  راینررد ترررخی  مر لرره ای و ررود دارد کرره شررد  ترررخی  مرری با

صررنعت تو رره برره ایننرره کارشررنا  مجررازی گمرررک بایسررتی کرراالی وارداترری را بررنرری و تاییررد نمایررد لررینک بررا 

تخصر  مجرازی گمرکرا  دیگرر انرتانتا  کارشنانرای    و  چر  ایررای در انرتای ررربایجرای شررقی متمرکرز  سرت

در زمرای منانرب  انرخ صرری   ،یرد  رگرا یایرک ندارنرد و بره دلیر  را  ونرت خرا   الز  در خصرو ی و رگرا 

برره واردکننرردگای ارالرره نمرری شررود، لررینک مررواد اولیرره ایررک تولیدکننرردگای در  راینررد ترررخی  کرراال برره دلیرر  

اغلررب وا ررد ای تولیرردی برره دلیرر  یررد  تررامیک  و  انررد شررده و از برریک مرری رودزمررای ترررخی  برروالنی شرردی 

 مواد اولیه ناچارا تعهی  می گردند 

برررم مواررو   و ر ررع موانررع تولیرردنررتاد تسررتی   24/4/98ه در مررور  الز  برره رکررر انررت مواررویا  مهرو رر

مرتفررع تررا کنرروی ایررک  رروزه  مهرو رره مرررن   ، لررینکارالرره گردیررد نیررز در ایررک رانررتا گردیررد و  یرررنتاداتی

 ه انت نگردید

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

بره دلیر   زمانار می باشرد و(مرکز  از نوی نازمای دامپزشنی کرور  واردا   ررورده  ای خا  دامی  صدور مجوز   1

نیاز به مرا عه  هوری به نازمای دامپزشنی کرور در تترای برای واردکنندگای زمانار و  زینه  ای مهرای  ایجراد 

 در اغلب موراد به دلی  بروالنی شردی  رنره صردور  به دلی  مردودیت زمای مصرو  ونت خا ،  می کند   مچنیک

 رنیب دیده و  اند می شود و بایب ارر و زیای وا د ای تولیدی ایک صنعت می گردد   مجوز،  ونت  ا

انجا  مری گیررد  ایرک نامانه  نجره وا د گمرک  کارشنانای مجازی  ینی از مرا    رایند ترخی  کاال به ونیله     2

یک نامانه به گمرکرا  مختلر  انرتای  را  کارشنانای بر انا  برنامه  ای از  یش تعییک شده و رویه  ای ا رایی ا
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ار ا  می گردد  با ینایت به ایننه ای   ن ر در مورد ایک  ررورده  ای مستلز  تخصر  و اب یرا  الز  مری باشرد، 

نانای گمرک در ایک خصو  اب یا  الز  را ندارند و در نتیجه به دلی  یرد  رگرا ی و اب یرا  شینک تمامی کارل

و با تو ه به ایننه ایک  ررورده  رای دامری مرردودیت مصررو دارنرد در در زمای منانب ای   ن ر نمی نمایند الز   

   می شوند واردکنندگای را متهرر  ایک مرصوال  شده وبرخی موارد مو ب  ساد  

 

 

  جلسه  بندیجمع

  تاریخ  به  کارشناسی

1 /8 /98 

با  هرور نماینردگای اترادیره تولیدکننردگای و صرادرکنندگای انرتای، گمررک تاریرز و  1/8/98 لسه ای در تاریخ 

  وق التکر مهرم گردید و مواویا  نازمای دامپزشنی برگزار 

در ایک  لسه رقای امینی با اشاره به ایننه ایک مواو  در نتاد تستی  انتای مهرم شده، لینک ترتیاری بررای  ر  

مرن  اتخار نگردیده بیای نمود  برب تفویض اختیار صدور مجوز واردا   ونت خا  از نازمای دامپزشنی کرور یره 

نازمای دامپزشنی انتای و  مچنیک بررنی ترخی  کارشنانای نمرلی به دلی  تخصصری کره دارنرد از موارویا  

 به ایک صنعت وارد خوا د نمود   متی صنعت چر  کرور می باشند که در صور  ید     مسئله رنیب  ای  دی

 پیشنهاد دبیرخانه 

درصرد از  75ری و برا تو ره بره ایننره بیررتر از  ونت خا  و نرریع الفسراد برودی   به دلی  و مردودیت مصرو   1

نازمای دامپزشرنی کررور ،   یرنتاد می گرددلتا  وا د ای تولیدی چرمسازی در انتای ررربایجای شرقی قرار دارد،  

 نماید به انتای تفویض اختیار  ررورده  ای خا  دامی   واردا  صدرو مجوز

تونر  د تررخی   ونرت خرا  مسرتلز  تخصر  و رگرا ی الز   راینر  و ایر   ن رر در  با ینایت به ایننه تاییرد   2

و با ینایت به ایننه تمامی کارشنانای مجازی گمرک در ایک ارتاای تخص  کرا ی   می باشدکارشنانای امور گمرکی  

درصرد واد ترای صرنعت چرر  در انرتای ررربایجرای شررقی قررار دارد و   80ندارند، لتا با مد ن ر قرار دادی ایننره  

گردد، گمرک  متوری انر می  لتا  یرنتاد می مرلی ایک انتای اب یا  کا ی از ایک  ررورده  ا دارند،کارشنانای  

 در خصرو  واردا  ( ونرت خرا  ،  کارشنانرای مجرازی  تاییرد و ایر   ن رر  بره  رایتا  ایرای ترتیای اتخار نماید  

 در ایک خصو  ای   ن ر نمایند کارشنانای متخص  مرلی انتای 
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه 

 ؛1350قانوی نازمای دامپزشنی کرور مصو     1

بره دبیرخانره شرورای   اترادیه تولیدکنندگای و صرادرکنندگای چرر  انرتای  25/7/98  مور   84438نامه شماره       2

 انتای 

 


