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اتاق فکر
باتوجهه بههه متههطرو م رو ههه از یههر برخههی از شهرکتاای صههادراتی درخصههو مههد امطههام صههادراو م صههواتی
که تخت لیسانس یر اروپهایی تولیهد میگردنهد باتوجهه بهه لهاو نتهام مرمهت اتهتاندارد و متخصهاو مبهدا تولیهد
برروی کهاا و مهد امطهام صهادراو بها ایهم الاامهاو بجاهت شهرایت ت هریو موجهودس جاسهه ای بها هور مهدیرک و
کارشناتام ادا ره ک اتتاندارد و ریاتت و کارشناتام اتاق بازرگانی در راتتای رفع متط تتطی شد.

مد امطام صهادراو م صهواو تولیدشهده در داخه کتهور کهه ت هت لیهانس کتهوریای اروپهایی تولیهد میگردنهد (
با توجه به الاا نتانه گذاریاای اتتاندارد)

مطروحه

با توجه به مبا ث م رو ه در جاسه رایطاریای بروم رفت از متط مهذکور ا صها و در ناایهت م هرر گردیهد پیتهنااد
جمعبندی جلسه
کارشناسی به تاریخ
98/11/08

اضافه نمودم بند ذی به تبصره یک بند  3-2-1-6شهیوه نامهه ارزیهابی ان بهاق کاایهای صهادراتی از یریه اداره که
اتتاندارد اتتام از دفتر ارزیابی کیفیت کاایای صادراتی و وارداتی اتتاندارد مورد پیگیری قرار گیرد.
" یمچنیم درصورتیطه تولیدکننده ت ت لیسانس شرکتاای خارجی و معتبهر اقهدا بهه تولیهد فهراورده جاهت صهادراو
مینماید با ارائه تعادنامه ان باق با اتتاندارد و یمچنیم ارائه تعادنامه مبنی بر مد توزیع کاای مذکور در داخ کتهورس
اداره ک اتتاندارد اتتام مربویه نسبت به صدور گوایینامه ان باق کاای صادراتی اقدا نماید".
پیتنااد اضافه نمودم بند ذی به تبصره یک بند  3-2-1-6شیوه نامه ارزیابی ان باق کاایای صادراتی
" یمچنیم درصورتیطه تولیدکننده ت ت لیسانس شرکتاای خارجی و معتبهر اقهدا بهه تولیهد فهراورده جاهت صهادراو

پیشنهادات

مینماید با ارائه تعادنامه ان باق با اتتاندارد و یمچنیم ارائه تعادنامه مبنی بر مد توزیع کاای مذکور در داخ کتهورس
اداره ک اتتاندارد اتتام مربویه نسبت به صدور گوایینامه ان باق کاای صادراتی اقدا نماید".
شیوه نامه ارزیابی ان باق کاایای صادراتی
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