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 مقدمه

سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت ای استاندارداساسنامه مؤسسه منطقه «10-1-4-5»الیحه پروتکل اصالحی بند 

 7/7/1398شناسی سازمان همکاری اقتصادی )ریسکام( به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد در جلسه مورخ و اندازه

ر مجلس شورای اسالمی در قالب الیحه یك شوری با ت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی دئهی

اعالم وصول شد. این الیحه جهت بررسی به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای  12/8/1398در تاریخ  667شماره ثبت 

نظر قرار گرفت و نهایتاً عیناً به تصویب رسید. در مورد بحث و تبادل 19/9/1398اسالمی ارجاع شد كه در جلسه مورخ 

كه  ارسال شده استجهت تصویب در دوره یازدهم به صحن علنی مجلس  131ضر الیحه حاضر با شماره ثبت حال حا

 .در ادامه به بررسی آن پرداخته شده است

 

 تبيين موضوع

شناسی این است كه هماهنگی، انسجام اساسنامه مؤسسه، یکی از وظایف هیئت اندازه« 1-5-4-5»براساس بند 

منظور دستیابی هرچه بیشتر به پذیرش مشترك نتایج شناسی در كشورهای عضو را بهها و خدمات اندازهفعالیت

های عضو د و در این خصوص در بین كشورگیری و آزمایش انجام شده در این كشور ارتقا بخشبندی، اندازهدرجه

دنبال آن است كه براساس اساسنامه مؤسسه ریسکام به« 10-1-4-5». اصالح بند دكنسازی متقابل ایجاد اعتماد

اسالمی شناسی از كشور جمهوری قزاقستان به كشور جمهوری دبیرخانه هیئت اندازهتصمیم شورای وزیران اكو، 

 شود.  پاكستان منتقل

 

 اظهارنظر كارشناسي

گردد اما برمی1973به سال  1(BMPIها )المللی اوزان و مقیاساگرچه پیشینه عضویت كشور پاكستان در دفتر بین

در  2(CMCگیری )های كالیبراسیون و اندازهشناسی، ثبت تعداد توانمندیهای مقایسه بین مراكز اندازهیکی از معیار

 60این دفتر، كشور قزاقستان بیش از  2019هاست. براساس گزارش آگوست قیاسالمللی اوزان و مسایت دفتر بین

ثبت شده توسط كشور پاكستان صفر است.  CMCكه براساس این گزارش تعداد حالیدرثبت كرده است،  CMCفقره 

شناسی هیئت اندازه خانهبت به كشور پاكستان در پذیرفتن مسئولیت دبیرنسرسد كشور قزاقستان نظر میرو بهازاین

 ریسکام اولویت بیشتری دارند. 

 
                                                                                       

1. International Bureau of Weights and Measures (French: Bureau International des Poids et Mesures) 

2. Calibration and Measurement Capability 
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 بندی جمع

ای برای این كشور در ثبت و انگیزه تواند مورد قبول باشدانتخاب كشور پاكستان میبا توجه به انصراف كشور جمهوری قزاقستان 

 . كندگیری ایجاد های كالیبراسیون و اندازهتوانمندی

 

 هایجدول مصوبه كميسيون اقتصادی و نظرات مركز پژوهش

 شماره ماده موافق مخالف موافق به شرط اصالح ارجاع به كميسيون

     واحده 

 

 اظهار نظر كارشناسي متن اصالحي
ارجاع به 

 كميسيون

موافق به 

 شرط اصالح
 مصوبه كميسيون ارجاع به صحن موافق مخالف

شماره 

 ماده

 

 كشور انصراف به توجه با

 انتخاب قزاقستان جمهوری

 مورد تواندمی پاكستان كشور

 .باشد قبول

  

  موافق 

 «10-1-4-5»پروتکل اصالحی بند 

 ایمؤسسه منطقه اساسنامه

سازی، ارزیابی انطباق، تأیید استاندارد

شناسی سازمان صالحیت و اندازه

همکاری اقتصادی )ریسکام( به شرح 

پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد 

 شود.آن داده می

 احدهو

 

 

 

 


