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 استانداری فارس شهید قاضی سالن

 دستور جلسه 

  

 پیش از دستور:

 1399 مهرماه -( PMIارائه گزارش طرح شاخص مدیران خرید )  •

 1398کسب و کار سال  طیکشور مرتبط با مح  ییاجرا  های ¬عملکرد دستگاه ی ابیارز •

  :دستور جلسه

 کننده  ی و ضد عفون ندهی کننده مواد شو دیمسائل و مشکالت کارخانجات تول یبررس •

 10+سیبا خدمات ارائه شده توسط مرکز پل  یو فروشندگان لوازم عکاس  لمبردارانیصنف عکاسان، ف  تداخل •

 ی در عکاس شخوانیو دفاتر پ

  ی ها   ک یارز حاصل از صادرات جهت الست  نیتام  ی در راستا  ل یتسه  جادیو ا  ی آالت معدن  نیارز ماش  نیتام •

 بزرگ بخش معدن 
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 مصوبات

 استانی

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف 

1 

مسائل و مشکالت   بررسی 

کننده مواد  دیکارخانجات تول

 کننده  ی و ضد عفون ندهیشو

مسئولیت  و  استان  الویت  با  الکل 

مازاد  و  گردد  توزیع  استاندار 

به   الکل  از  مشتق  تولیدی  محصوالت 

 استانها صادر گردد. سایر 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز 
 در اسرع وقت

ظرفیت کارخانجات تولید الکل از  

طریق بهینه سازی خطوط تولید در  

استان افزایش یابد و تسهیل فرآیند 

صدور مجوز جهت متقاضیان جدید  

 تولید الکل صورت گیرد. 

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت  

 فارس 

 در اسرع وقت

به شش ماه   IRCتمدید کدهای 

افزایش یابد و پیگیر دائمی نمودن این  

 کد در دستور کار قرار گیرد.

دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، 

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری

 در اسرع وقت

برگزاری نشست های مشترک با 

حضور تولیدکنندگان و با محوریت 

اقتصادی و  معاونت هماهنگی امور 

بررسی راهکارهای تسهیل فعالیت  

 . تولیدکنندگان

دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، 

سازمان صنعت،  

 معدن و تجارت 

 در اسرع وقت

به دستگاه های  ای ارسال بخشنامه 

اجرایی و شهرداری ها و الزام آنها به  

استفاده از مواد ضدعفونی کننده 

 . تولیدی داخل استان

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

استانداری، سازمان 

بازرسی استان 

 جهت پیگیری 

 در اسرع وقت

توزیع تولیدات مواد ضدعفونی کننده 

به فروشگاه های بزرگ، تجهیزات  

 پزشکی و داروخانه ها.

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز 
 در اسرع وقت

بسته بندی مواد ضدعفونی کننده در  

باالتر از یک لیتر در سطح اوزان 

 استان انجام گیرد.

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز 
 در اسرع وقت



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  

 فارس گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                     02شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:  

 

 

 

 

 

نظارت بر دامنه چانه زنی میان  

تولیدکننده و مصرف کننده صورت  

گیرد تا قیمت مواد  ضدعفونی کننده  

 تا به تعادل برسند 

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت  

 فارس 

 در اسرع وقت

2 

  عکاسان، صنف  تداخل

و فروشندگان لوازم   لمبردارانفی

با خدمات ارائه شده   ی عکاس

و دفاتر  10+سیتوسط مرکز پل

 ی در عکاس شخوانیپ

سازمان   نمایندگان  با  تخصصی  کمیته 

ارتباطات،  و  فناوری  اداره  صمت، 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی، اتاق  

بازرگانی و نمایندگان هر دو صنف با  

کاهش   بر  و  تاکید  تداخالت 

جلوگیری از هر گونه انحصار تشکیل  

 گردد. 

اتاق بازرگانی  

 شیراز 
 در اسرع وقت

3 

و  ی آالت معدن نیارز ماش نتامی

  نیتام یدر راستا لیتسه جادیا

ارز حاصل از صادرات جهت  

بزرگ بخش  یها  کیالست

 معدن 

برگزاری نمایشگاه قطعه سازان و  

حلقه های وابستگی در بخش های  

جهت ایجاد تعامل میان  مختلف 

تولیدکنندگان بخش های معدن و  

کشاورزی در حوزه الستیک های  

 بزرگ

شرکت نمایشگاه  

های بین المللی 

شیراز، اتاق 

 بازرگانی شیراز 

 در اسرع وقت

پیگیری اجرای بخشنامه واردات در 

مقابل صادرات)تهاتر( الستیک  

سنگین بخش معدن و کشاورزی و در  

 اولویت قرار گرفتن آن

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت  

 فارس 

 در اسرع وقت

 

 ملی و فراگیر

 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف 

1 
مسائل و مشکالت   ی بررس

کننده مواد  دیکارخانجات تول

 کننده  ی و ضد عفون ندهیشو

اختیارات  دارو  و  غذا  سازمان 

خود   فرد  به  خصوص  منحصر  در 

کد   حواله  و    IRCتمدید  صدور 

 را به استانها واگذار نماید.الکل 

 در اسرع وقت استانداری
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه 

 دولت -الف

 وضعیت حضور  سمت نام خانوادگینام و  ردیف 
نام و نام خانوادگی  

 و سمت  نماینده 

 آقای عنایت اهلل رحیمی 1
دولت و بخش     و رئیس شورای گفتگوی استاندار  

 خصوصی استان
  حاضر

  حاضر ریزی استان رئیس سازمان مدیریت و برنامه حسن نوروزی آقای  2

 آقای شهسوار -نماینده  حاضر دارایی استانمدیر کل امور اقتصادی و  آقای بابک دایی 3

 حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس حمید رضا ایزدی   آقای 4
عبدالحمید   -نماینده 

 اخالصی

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آقای سهراب مختاری  5

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی 6

  حاضر استان  ی هابانک هماهنگی  دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان 7

  حاضر معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری  آقای ظفر افشون   8

 مجلس شورای اسالمی  -ب

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت

 قادری جناب آقای  حاضر 
نماینده محترم مردم شیراز در  

 مجلس شورای اسالمی
1 

 
 حاضر

 جناب آقای پاک فطرت
نماینده محترم مردم شیراز در  

 مجلس شورای اسالمی
2 

 
 حاضر

 جناب آقای عزیزی
نماینده محترم مردم شیراز در  

 مجلس شورای اسالمی
3 

 
 حاضر

 جناب آقای نجابت 
نماینده محترم مردم شیراز در  

 مجلس شورای اسالمی
4 
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 قوه قضائیه  -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده 

  حاضر استان  کل دادگستری رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

  حاضر استان  دادستان مرکز آقای حیدر آسیابی  2

 تعاونی و خصوصی -د 

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف 

 وضعیت حضور 

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 آقای جمال رازقی جهرمی  1
  کشاورزی  و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 ی استان و دبیر شورای گفتگو 
  حاضر

 آقای قطعی -نماینده  حاضر استان  تعاون اتاق رئیس آقای سید محمد باقر دبیری  2

 آقای مهرتاش  -نماینده  حاضر استان مرکز اصناف رئیس اتاق محمود هاشمی سید آقای 3

 خصوصی(  و  تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های  شرکت عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

 وضعیت حضور 

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 حمیدیان  محمدصادقآقای  1
فارس و رئیس   استان  صنایع  مدیران انجمن رئیس

 هیات مدیره شرکت پارس حدید 
 حاضر

آقای عوض    –نماینده 

 پور

 راهدار  یلدا خانم 2
و مدیر عامل   کانون زنان بازرگان استان سئیر

 گروه صنعت و مدیریت ایرافا
  حاضر

 ابوقداره  عباس آقای 3
و مدیر عامل شرکت  گاز و  نفت  کنسرسیوم رئیس

 فوالد پایه 
  حاضر

 سهراب شرفی آقای 4
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان فارس  

 و مدیر عامل مجموعه سالمت گستر نیایش 
  حاضر

  حاضر رئیس انجمن غالت استان فارس  ن طلعتیآقای محمد حس 5

 آقای محمد غیثی  6
رئیس انجمن کارخانجات سیمان استان فارس و  

 مدیر شرکت سیمان داراب 

 حاضر
 

  حاضر مدیر عامل شرکت فاتح صنعت کیمیا آقای سید محمد علی فاطمی  7
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  حاضر جاودان  فرهنگ رئیس خانه طباطبایی   امین آقای 8

 شهرداری و شوراها  -هـ

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نمایندهنام و نام خانوادگی 

  حاضر شهر شیراز  شهردار آقای حیدر اسکندرپور 1

  حاضر رئیس شورای اسالمی استان فارس آقای  علی خرمی 2

 ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 ین:مدعو

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 
  تیوضع

 حضور

 حاضر استانداری  گذاری سرمایه از حمایت و  جذب دفترم محترکل  مدیر خانم هاله فوالدفر 1

 حاضر کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری  آقای مصطفی احمدی پور  2

 حاضر فارس یاستاندار یامور اقتصاد یکل محترم هماهنگ ریمد عبدالعظیم خادم حمزه یآقا 3

 حاضر فارس یمحترم منطقه انتظام یفرمانده ی بیدوم پاسدار حب پیسردار سرت 4

 حاضر مدیرکل سازمان بازرسی استان فارس آقای اکرمی  5

 حاضر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس آقای ساالری   6

 حاضر فارس یاطالعات و شبکه دولت استاندار یمحترم فناور رکلیمد ی ریام یآقا 7

 حاضر محترم استاندارد استان فارس رکلیمد رهنما  یآقا 8

 حاضر اطالعات فارس ی محترم ارتباطات و فناور رکلیمد ی سهراب یآقا 9

 آقای لطفی   10
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  

 فارس 
 حاضر

 حاضر مدیرکل محترم اداره استاندارد استان فارس آقای رهنما  11

 حاضر فسا یدرمان یو خدمات بهداشت ی محترم دانشگاه علوم پزشک سیرئ ی خالق یآقا  12

 حاضر جهرم  یدرمان یو خدمات بهداشت ی محترم دانشگاه علوم پزشک سیرئ انیرحمانآقای  13
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 ی همتآقای  14
محترم مرکز  س ییو ر  رازیش یمعاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشک

 بهداشت استان فارس 
 حاضر

 حاضر رازیش  یمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک ی دریح آقای 15

 ی خسروآقای  16
و مواد مخدر   کیولوژیب  یمحترم نظارت بر دارو، فرآورده ها ریمد

 یدانشگاه علوم پزشک
 حاضر

 حاضر استان فارس  یلیو تبد  ییغذا عیصنا ییمحترم انجمن کارفرما ریدب دهقان آقای  17

 حاضر محترم خانه معدن استان فارس سییر شرافت آقای  18

 حاضر محترم شرکت پاک بوم  رعاملیمد یاسالم یآقا 19

 حاضر محترم شرکت پتروآپادانا رعاملیمد خانم عظمافر  20

 حاضر یو فروشندگان لوازم عکاس لمبردارانیعکاسان، ف هی محترم اتحاد سییر جوکار  یآقا 21

 روستا  یآقا 22
خدمات دولت و   شخوان یدفاتر پ یصنف  یمحترم کانون انجمن ها سییر

 استان فارس ییروستا ICTاطالعات   ی دفاتر ارتباطات و فناور
 حاضر

 سایر مراجع و دستگاه ها

 

 مشروح  مذاکرات

رحیمی،    اهللنایتعریاست آقای دکتر    به  1399/ 20/08در تاریخ    استان فارس  جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  دومین و    چهل

 برگزار گردید.  استانبخش خصوصی  فعالین های دولتی و و با حضور مدیران دستگاه استاندار محترم 

 

منجر به   با بانک مرکزی  توافقات ماه گذشته وزارت صمتامید است  آقای رازقی رییس اتاق بازرگانی در ابتدای جلسه بیان کردند که  

گشایش صادراتی کشور شود. قفلی که بانک مرکزی بر صادرات و واردات کشور زده بود با تدبیر دکتر رزم حسینی از طریق آزاد شدن  

واقعیت این است که کشور نیاز به سرمایه گذاری خارجی  ، تهاتر و واردات بدون انتقال ارز در حال انجام است.واردات در مقابل صادرات

که  و ارتباطات خارجی دارد و کند شدن نظام بانکی و عدم ارتباط آن با دنیای خارجی هزینه های بزرگی بر بخش خصوصی گذاشته است،

،  با تدبیری که اتخاذ می شود، راه برای سرمایه گذاری  است   امید  .گرددمعضالتی هستند که بایستی در بحث قراردادهای خارجی حل    اینا از

 رونق تولید و اشتغال و جهش تولید گشوده شود.

 

 

 

 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  

 فارس گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                     02شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:  
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کاهش داشته    ی( اندک 46/ 86)ورماه یبه دست آمده است که نسبت به شهر  47/44در مهرماه    ران یکل اقتصاد ا  ی برا  د یخر  رانیشاخص مد

روبرو بوده است و به   یشتری ( با نرخ کاهش ب  48/    93ماه )    ور ی( نسبت به شهر  43/    51کسب و کار )    ی تهایفعال  زانیشاخص م -  است.

 .اتفاق افتاده است ییبا نرخ باال یدر مهرماه روند کاهش یاورزبخش خدمات و کش  یتهایکرونا، مجددا در فعال وع یش  شیافزا لیدل

مقدار   نیشتریکه ب  یبه طور افتهی شی( در مهر ماه نسبت به ماه قبل افزا 93/  17شده )  یداریلوازم خر  ای هی مواداول دیخر متیشاخص ق -

  مت یدر شاخص ق  شیافزا  ه یمواد اول  دیخر  مت یق  وستهیپ  شیشروع طرح تاکنون داشته است. افزا  یماهه گذشته از ابتدا  13  یخود را ط

مصرف کننده در مهرماه نسبت به    متیداشته است. شاخص ق  ی( را در مهرماه در پ  77/    31خدمات ارائه شده )    ا ی  ده ش   د یمحصوالت تول

 .است متیق شیافزا  نیا د یمؤ زیدر مهرماه ن یدرصد  27/ 2داشته است و نرخ تورم  شیدرصد افزا 7 زیماه ن وریشهر

  ن یرا داشته است که ا  یشتری ( نرخ کاهش ب  48/    46( نسبت به ماه قبل)    44/    51)    ی انسان  ی روین  یریاستخدام و بکارگ  زانیشاخص م  -

 .بوده است ی کاهش استخدام در بخش خدمات و کشاورز ل یبه دل  شتریکاهش ب

( نرخ کاهش    51/44ماه )    وریاست و نسبت به شهر  ی( همچنان نسبت به ماه قبل کاهش  41/    85خدمات )    ایفروش کاالها    زان یشاخص م  -

 است. یو کاهش سفارشات به خصوص در بخش خدمات وکشاورز متهایق شیافزا ل یبه دل  نیداشته است و ا یشتریب

کاهش داشته است.    ی( اندک  54/    53)   ورینسبت به شهر دی در تول  شی است و نرخ افزا  52/    22صنعت در مهر ماه،   دیخر  رانیشاخص مد

را بهتر از ماه    ت یکننده شاخص کل، وضع  نییتع  یاصل  یها  رشاخصیز  ریشده سا  ی داریخر  هی مواد اول  یموجود  د یاز کاهش شد  ریبه غ 

 .دهند یقبل نشان م

مقدار خود    نیماه گذشته به کمتر  6  یکه ط  یدارد به طور  ی( همچنان روند کاهش  37/    46شده )    یداریخر  ه یمواداول  یشاخص موجود  -

 .است ده یرس

ماه گذشته از شروع    25  یداشته است و ط  شی( باز هم افزا  93/    08ماه)    وری( نسبت به شهر  94/    82شده )    یداریخر  ه یمواد اول  متیق  -

  ش یافزا  وری( در مهرماه نسبت به شهر  74/    81شده )    دی فروش محصوالت تول  متیاست و به تبع آن ق  ده یمقدار خود رس  ن یشتریطرح ب

  ازیمورد ن  هیهمچنان مواد اول  دکنندگانیباعث شده تا تول  گرید  یاز سو  یمتیق  د یسو و نوسانات شد  کی از    هیاول   وادداشته است. کمبود م

 .کنند نیتأم  نییپا ی تهایفیبا ک   یباال و حت ار یبس ی متهایرا در ق

باعث    هی و کمبود مواد اول ینگی( کاهش داشته است. کمبود نقد 49/   13( نسبت به ماه قبل )  45/  20در انبار ) ییمحصول نها یموجود -

و کمبود آن، و از    هی مواد اول  یباال   مت یسو با توجه به ق  کیکنند و از    دیتول  انیسفارشات مشتر  زانی متناسب با م  دکنندگانیشده تا تول

 .انبار را کاهش دهند یدر گردش، موجود هیسرما ن یمنظور تأم به  گرید یسو

مقدار و    نی( کمتر  47/  5)    یرفلزیغ  یکان  عی(، صنا  40/  9نفت و گاز )    ی فرآورده ها  ع یصنا  ی شاخص کل شامخ در بخش صنعت برا  -

 .بخش داشته اند ن یا عیصنا  گرینسبت به د  یبهتر تی ( وضع 58/ 9)   عیصنا ری(، سا 59/  1) یفلز ع ینسبت به ماه قبل و صنا
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ها( نشان دهنده    یرونق خودروساز  ل ی( ) به دل  72/  4و قطعات وابسته )  هی نقل  لیوسا  ع یصنا  یبرا  نده یدر ماه آ   د یانتظارات تول  ن یهمچن  -

  ن یا  ی اقتصاد  ی بنگاه ها  ینی( نشان دهنده بدبهی مواد اول  یو گران  دی کمبود شد  لی( )به دل  41/  7پوشاک و چرم )    عیو در صنا  ینیخوشب

 .است نده یماه آ به   یبخشها برا

شده    زیشده ن د یفروش محصوالت تول متیدر ق شیدر بخش صنعت که منجر به افزا متها یق د یشد شیو افزا  هی کمبود مواد اول یطور کل  به

  ن یخود و همچن  ازیمورد ن   هی ارز و کمبود مواد اول  متیق  یو نابسامان  د یشد  شیاز افزا  کصدایبه صورت    دکنندگان یاست. در مهرماه همه تول

از نظر اکثر فعاالن   نکهیشده است. با توجه به ا  دیاز خطوط تول  یموضوع منجر به توقف برخ  نیداشتند و ا  تیمخل کسب و کار شکا  نیقوان

 کا یانتخابات امر  یهمزمان با برگزار  نحال ی باشد، با ا  ینم  ینیب   ش یقابل پ  نده یماه آ  ی برا  یحت  ط یشرا  یمتی ق  د یبه علت نوسانات شد  یاقتصاد

 وجود دارد.  نده یدر ماه آ تهایفعال شینسبت به افزا نانه یانتظارات خوشب یکم

سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات    اریرا در مع  ریتاث   نیپرسش اول باالتر  نکه ی در محاسبه عدد شامخ بخش ساختمان، با توجه به ا

مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل   ن یا  د یمو  زیاز کشورها ن  گرید  یبکار رفته در محاسبه شاخص کل ساختمان برخ کردیصورت گرفته، رو

فعال    یدر شرکت هاآنها    ندگانینما  ایعامل و    رانیاز مد  یبا نظرسنج  لیذ  جیاول در نظر گرفته شده است. نتا  شبرابر با عدد شامخ پرس

 .منتخب، در مهرماه بدست آمده است یساختمان

انجام   یتها یفعال زانیم رایصنعت ساختمان در مهرماه نسبت به ماه قبل است ز ت ی( نشان دهنده بهبود اندک وضع 13/53عدد شامخ کل ) -

 .داشت یشیشده نسبت به ماه گذشته روند افزا

راتجربه    یشیبا ماه قبل، روند افزا  سهیدر مقا  زین  "  هی مواد اول  دیخر  زانیم  زیو ن   یانسان  یروین  یریبکارگ  زانیم  د،یسفارشات جد  زانیم  -

 .نمودند

 .افتیکاهش  یسرعت انجام سفارشات نسبت به ماه قبل کم -

  شیتداوم معامالت سوداگرانه، افزا زیعدم توازن عرضه و تقاضا و ن  ،یمصالح ساختمان مت یق شینوسانات نرخ ارز، افزا ی در بخش مسکون

بودجه    صیگزارش نشده و عدم تخص  تهایفعال  زانیدر م  یشرفتیهم کماکان پ  یعمران  یآورد. در بخش ها  د یمسکن را پد  متیمجدد ق

  شیافزا  یدد شامخ ساختمان نسبت به ماه گذشته کمع  ،یامر دامن زده است. با استناد به اظهارات فعاالن ساختمان  ن یبر تداوم ا  یکاف  یعمران

و بدنبال آن    دی سفارشات جد  زانیم  ه، ی مواداول  ن یاز ا  یکمبود عرضه بخش  گر ید  یو از سو  ه ی مواد اول  متیق  شتر یب  شیافزا  رغمی. علافتی

افزا  اسیدر مق  یخدمات ساختمان  هارائ  ایو    دی تول  یها  تیفعال  زانیم با  افتی  شیماهانه    ی دو شاخص، شاخص ها  نیا  ش یافزا. متناسب 

ن   "یانسان  یرو ین  یریبکارگ  زانیم" با توجه به روند    یشیبا ماه قبل، روند افزا  سهیدر مقا  "هی مواد اول  دیخر  زانیم"  زیو  را تجربه نمودند. 

معوقه هم    ی کارها  زانی. مافتی  شیفروش هم نسبت به ماه قبل افزا  زان یشد. م  ی عودص  یفروش هم کم  مت یق  ه، ی مواد اول  متیق  یشیافزا

سرعت انجام    ،یبخصوص از نوع واردات  زاتیتجه  یبرخ  نیمشکل تام  زیکرونا و ن  روسیو  وعیش  شی. با توجه به افزا افتیکاهش    یاندک 

شد و با توجه به تداوم مشکالت موجود در حوزه   کمتر  یانرژ  یمصرف حامل ها  زانی. مافتینسبت به ماه گذشته کاهش    یسفارشات کم 

 مشاهده نشد.  یبخش نسبت به ماه گذشته تفاوت خاص نی صادرات در کشور، درصادرات ا
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انجام شده، شاخص    رانیاتاق ا  یکه از سو   1398کسب و کار در سال    ط یمرتبط با مح  ییاجرا  های¬عملکرد دستگاه   یابیارز  ج یطبق نتا

  در   بهبود  دهنده ¬مطلق است( به دست آمده است که نشان  یتینارضا  یبه معن  10  ازیکامل و امت  تیرضا  یبه معن  1  ازی)امت  4.47عدد    یمل

 .( است5.2نسبت به سال قبل ) 1398کشور در سال  ییاجرا های¬از عملکرد دستگاه  ی فعاالن اقتصاد ترضای

استاندارد    یسازمان مل  -2کشور،    یستیسازمان بهز  -1:  یطرح، از سه دستگاه اصل  نای  در  کننده ¬مشارکت  ی، فعاالن اقتصاد1398سال    در

م  -3  ران،یا صنا  یگردشگر  ،یفرهنگ  راثیوزارت  اصل  تیرضا  زانیم  نیشتری ب  یدست  عیو  دستگاه  سه  از  مرکز  -1:  یو   - 2  ،یبانک 

  ن یا  های ¬افتهی  اساس  بر.  اند¬نموده   اعالم  ها¬دستگاه   ریرا نسبت سا  تیرضا  زانی م  نتری¬کم  یاجتماع  نیسازمان تام  -3و    ها ¬یشهردار

  زانیم  نتری¬شیب   بی به ترت  زد،ی  -3و    یغرب  جانیآذربا  -2  ،یخراسان جنوب  -1در سه استان:    ییاجرا  های¬، دستگاه 1398طرح در سال  

اصفهان    -3و    یخراسان شمال  -2تهران،    -1در سه استان:    ییاجرا  های¬دستگاه   بلمقا  در  و   اند¬را جلب نموده   یفعاالن اقتصاد  تیرضا

 .اند¬را به خود اختصاص داده  یفعاالن اقتصاد تیرضا زانیم نتری¬کم

نتا  بر با    سهیدر مقا  ییاجرا  های¬از عملکرد دستگاه   یدر بخش کشاورز  یفعاالن اقتصاد  تیرضا  زانی، م1398طرح در سال    جیاساس 

اتاق    ی اعضا  ز نی  گانه ¬سه  های ¬اتاق   یاعضا   ن یشده است. در ب  یابیخدمات و صنعت، بهتر ارز  ی ها¬در بخش   ی فعاالن اقتصاد  تیرضا

در   ن همچنی. اند¬را اعالم نموده  ییاجرا های ¬از عملکرد دستگاه  تی رضا زان یم نتری¬ شیب ب ی به ترت یگان اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازر

 ی سازمان انرژ  -1:  یی، سه دستگاه اجرا1398طرح در سال    نی( در ایو فرع  یسازمان و نهاد مورد پرسش )اصل  ،ییدستگاه اجرا  44  نیب

و سه دستگاه    ی با فعاالن اقتصاد  یارتباط کار  زان یم  نتری¬کم  یدارا  ب یبه ترت  کشور،   یستیسازمان بهز  - 3و    رانیمرکز آمار ا  -2  ،یاتم

مال  -2  ، یدولت  های ¬بانک  -1:  ییاجرا امور  دارا   - 3و    ی اتیسازمان  صمت،  کار  نتری¬ش یب  ی وزارت  اقتصاد  یارتباط  فعاالن    ی با 

 .اند¬طرح بوده   نای در کننده ¬شرکت

م در  فارس  ارز  ن یانگیاستان  دستگاه   یابیشاخص  عدد    1397سال    ییاجرا  های¬عملکرد  در جا4.97با  گ  گاه ی،  از  پس  و    الن، یچهارم 

  ، یغرب  جان یآذربا  ،یو دو پله تنزل پس از خراسان جنوب  4.33شاخص    ن یانگیبا م  1398و زنجان قرار گرفته است. در سال    یغرب  جانیآذربا

 .و مازندران رتبه ششم را به خود اختصاص داده است زدی ن،یقزو

  ، یخراسان جنوب ،یغرب جانیو سرعت در ارائه خدمات، استان فارس رتبه نهم پس از آذربا  یادار یندهایدر مولفه اول، سهولت در فرآ -

 .کسب نموده است  ی و خراسان رضو  النی کرمان، زنجان، گ راحمد،یو بو  هیلویکهگ زد،ی

  ،یهشتم پس از خراسان جنوب  گاه جای  در  فارس  استان  کنندگان،¬مراجعه   یقانون  های ¬به درخواست   یدگیرس  تی فیمولفه دوم، ک در    -

 .و مازندارن قرار گرفته است النیکرمان، گ زد،ی  ن، یزنجان، قزو ،یغرب جانیآذربا

 جان یآذربا  ،یششم را پس از خراسان جنوب  گاه یارباب رجوع، جا  میو تکر  یاستان فارس در مولفه سوم، نحوه رفتار با فعاالن اقتصاد  -

 .به خود اختصاص داده است یشرق  جان یو آذربا نیزنجان، قزو ،یغرب

 ،یمازندران، خراسان جنوب  ،یغرب  جانینحوه ارائه خدمات، استان فارس پس از آذربا  نهیدر زم  رسانی¬و اطالع   ت یدر مولفه چهارم، شفاف  -

 در رتبه نهم قرار گرفته است. ،یشرق جانیو آذربا زدیقم،  ،یمرکز ن،یقزو
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  ی(، خراسان شمال5.01تهران ) های¬بوده است که استان 4.47، 1398در سال  ییاجرا های ¬عملکرد دستگاه  یابیکل شاخص ارز نیانگیم

(  4.51(، خوزستان )4.55)  یاری(، چهارمحال و بخت 4.58و بلوچستان )  ستانی(، س4.59(، کرمانشاه )4.64(، لرستان )4.66(، اصفهان )4.87)

 کل کشور داشته اند.  ن یانگیاز م شتر یشاخص ب ن یانگی( م4.5)  المیو ا

 : 1دستور جلسه 

در اسفندماه گذشته حسب دستور استاندار محترم مقرر شد کارخانجاتی که می توانند تولید مواد ضدعفونی کننده را انجام   آقای اسالمی :

دهند با استان همکاری داشته باشند. کارخانه شوینده پاک بوم بخشی از خط تولید خود را به تولید مواد ضدعفونی کننده اختصاص داد.  

اساسی کارخان از مشکالت  استان،  ه  یکی  تولید الکل در  بودعالرغم وجود کارخانجات  الکل  الکل و حواله  این مشکل    تهیه  و همچنان 

مجوزهایی که صادر می گردد موقت    تقاضا این است که شرایطی فراهم گردد که بتوان الکل را از تولیدات استان داشته باشیم.  پابرجاست.

انجام شده است اما دریافت    شیراز  توسط علوم پزشکی  IRCاقدامات برای دریافت کد    می باشد،   IRCهستند که در حال حاضر به صورت کد  

مجوزهای صادره دو ماهه هستند و این زمان برای یک کارخانه جهت    این کد بسیار زمانبر بوده و مدت اعتبار آن نیز بسیار محدود است.

دانشگاه    به مدت یکسال است تا بتوان برای تولید برنامه ریزی کرد.  IRCدرخواست کارخانجات تمدید کدهای    برنامه ریزی بسیار کم است. 

علوم پزشکی تعدادی شرکت پخش برای توزیع معرفی کرده است که الزام کردند فقط از طریق این شرکتها پخش صورت گیرد در حالیکه  

 نمایند.  توزیعکارخانجات می توانند به صورت مستقیم به فروشگاه ها، مراکز فروش و . . . 

مشکالت کارخانجات مواد شوینده بسیار زیاد است. عدم ثبات در قیمتها، کاهش سرعت سرمایه در گردش، کمیابی مواد   خانم عظما فر : 

. شکاف قیمتی میان قیمت تمام شده محصول با قیمتی  هستندکارخانجات مواد شوینده همچنان در حال تولید حال با این . اولیه تولید و غیره 

درصد را مطالبه می کنند و تا به دست   20سودهای باالی  روشگاه ها بعضا با تخفیفات ارائه می کنند، امکان رقابت را از بین برده است.که ف

در اوزان باالی یک لیتر مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی مجوز تولید در اوزان    درصد نیز می رسد.  50مصرف کننده برسد این سود تا  

از طرف دیگر اوزان باالتر از سایر استانها وارد استان می شود و امکان رقابت را سلب نموده  لیتر در داخل استان را صادر نماید.    باالتر از یک 

 که بسیار زمان بر است. صورت می گیرد،  با توجه به اینکه الکل در استان موجود است، فرآیند درخواست الکل از تهران  است. 

دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت در صدور مجوز تولید الکل در استان سخت گیری می کنند. عالرغم آن که ظرفیت   آقای قادری :

نیاز است استانداری به این موضوع    های مناسبی از حیث مواد اولیه تولید الکل در استان وجود دارد، پروسه اداری آن بسیار طوالنی است.

این روال تسهیل   به    گردد.ورود کند تا  تا اطالع ثانوی  این مجوزها  موضوع مجوزهای موقت برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ندارد. 

انحصاری شدن پخش نیز معضلی شده مدت مجوزها را محدود کنند. صورت دائمی باشد بعد از بحران کرونا و زمانی که مصرف کم شد  

ردد و اعطای انحصار به تعداد محدودی از شرکتها و مراکز پخش جایز به نظر  است. مواد ضدعفونی کننده بایستی در تمامی مراکز پخش گ

 نمی رسد و بایستی رویه اصالح گردد.

در حالیکه سازمان غذا و دارو این مجوزات را نداده    شده استشرکت صادر    20از ابتدای شروع کرونا مجوزهایی برای    آقای خسروی :

شرکت کل محلول های ضدعفونی استان را تولید و مازاد  20این   بود و با استفاده از اختیارات دانشگاه علوم پزشکی این مجوزها صادر شد.

توسط سازمان غذا    IRC. در ادامه سازمان غذا و دارو اجازه تمدید این مجوزها را نداد و بایستی کد  ندآن را به استان های دیگر صادر کرد

  شرکت استان دریافت نمود.   5و دارو صادر گردد. دانشگاه علوم پزشکی فارس جز اولین دانشگاه های کشور بود که این مجوزها را برای  
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عالرغم پیگیری مکرر توسط استاندار محترم، آقای قادری و آقای عزیزی نمایندگان  یکی از مشکالت بزرگ عدم تفویض به استانها است. 

برای سایر تولیدات استان نیز بایستی از تهران    محترم مجلس و نامه نگاری های صورت گرفته، هنوز این تفویض ها صورت نگرفته است. 

را سازمان غذا و دارو می تواند صادر کند و دانشگاه    IRCهم کد    سال به طول می انجامد و صرفا  2ماه تا     8مجوز صادر گردد که بعضا  

اید  علوم پزشکی این اختیار را ندارد. سامانه الکل از ابتدای امسال بسته شده است فقط سازمان عذا و دارو می تواند حواله الکل را صادر نم

لکل سازی خرمشهر تامین شد. نامه ای از سازمان غذا و دارو  که با مساعدت استاندار بخشی از الکل از خوزستان و بخشی دیگر از شرکت ا

ارسال شده که بر اساس آن توزیع فقط توسط شرکت های پخش دارویی انجام شود اما با دستوری که در ستاد مبارزه با کرونا استان اتخاذ  

را دریافت می کنند به دلیل حاشیه سود باالیی که  اما از سایر استانها محصول    شد به تمام فروشگاه های بزرگ نیز توزیع صورت گرفته است

برای آن صادر نمی کند اما دانشگاه   IRCبسته بندی اوزان یک لیتر به باال توسط سازمان غذا و دارو ممنوع اعالم شده و کد    وجود دارد.

   یرد.علوم پزشکی این اجازه را به تولیدکننده داده است که اوزان باالتر فقط در سطح استان صورت گ 

اما فروشگاه ها از این   تولیدکننده کاال تابع ضوابط است   ، در خصوص فروشگاه های بزرگ و حاشیه سود آنها، در توزیع  آقای رازقی :

ضوابط پیروی نمی کنند. زمانی که تولیدکننده با یک فروشگاه بزرگ جهت توزیع قرارداد می ببند، فروشگاه ها سودی خارج از عرف 

 مطالبه می کنند. 

مصمم  بایستی    دستگاه هامطالب و موضوعاتی که در جلسات مطرح می شود و به تصمیم می رسند در حوزه های اجرایی    آقای عزیزی :

موضوع الکل موضوع جدی تولیدکنندگان استان است. امروز  امروز تولید نیازمند حمایت همه دستگاه های اجرایی است.    بر اجرا شوند.

  نمی   مکانزیم های بسته و انحصاری و پر از موانع در این شرایط غیرعادی برای کشور موثر واقع   نیازمند دورزدن خود تحریمی ها هستیم.

. کشور ما یک کشور مرکزگرا است و کمتر دیده می شود که اختیارات کشوری به استانها و یا استانها به شهرستانها داده شود. ضمانت  شود

اجرایی برای تصمیمات و رفع موانع برای واحدها و توجه ویژه به مزیت های استان فارس می تواند با تغییر رویکرد و هماهنگی و انسجام  

 غلبه کرد. همه مشکالت  دستگاه ها، بر

 : 2دستور جلسه 

ماموریت برای این دفاتر    400فلسفه ایجاد دفاتر پیشخوان دولت، برون سپاری برخی از وظایف بخش های دولتی بود که    آقای مهرتاش :

دفاتر پیشخوان در حال حاضر از ضوابط حاکم پیروی نمی کنند. زمانی که ضوابط امنیتی برای گرفتن عکس کارت ملی و    تعریف گردید.

اکثر دفاتر پیشخوان تجهیزات و ظرفیت های الزم برای چنین اقدامی    گذرنامه تعریف گردید، می بایست به صنف عکاسان نیز اعالم می شد. 

 ف و ماموریت های مشخص دارد. دفاتر پیشخوان وظای را ندارند.

عکاسان همواره به لحاظ امنیتی مورد اعتماد مسئوالن بوده و هستند و در حال حاضر این اقدام به دست کسانی سپرده شده    آقای جوکار :

ظ حقوقی و  قانون نظام صنفی کشور مبین این موضوع است. از لحا  28و    27،  80،  12،  91که اطالعات فنی در این خصوص ندارند. مواد  

 امنیتی این موضوع در حوزه اتحادیه عکاسان می باشد.
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صورت گرفته که اعالم شده اگر قرار است از   6/12/98این موضوع در سطح ملی پیگیری شده و آخرین ابالغ در تاریخ    آقای ساداتی :

خدمات ارائه شود. درخواست مشخص سازمان این    10س بهره گیری شود حتما با داشتن کارت صنفی از اتحادیه مربوطه در پلیس +اعک

   صمت این است که با ابالغی که به اتاق اصناف شده است در سطح استان این موضوع با دستور استاندار محترم تعیین تکلیف گردد.

و حاوی مشخصاتی  عکسی که در دفاتر پیشخوان گرفته می شود عکسی دیجیتالی است که در سامانه بیومتریک ثبت می گردد    آقای یگانه :

 بدین صورت جمع آوری می گردد. از چهره است که فرد با آن شناسایی می گردد و بانک هویتی اطالعات افراد 

بر اساس فرآیندی که ثبت احوال اعالم    دفاتر پیشخوان مجاز نیستند که در فرآیند برون سپاری دخل یا تصرفی داشته باشند.  آقای سهرابی :

   کرده است این موضوع بایستی انجام شود. 

کمیته ای تشکیل گردد تا هر دو طرف مشکالت را برطرف نمایند و چنانچه به نتیجه نرسیدند از طریق وکیل اقدام    آقای پاک فطرت :

 هدف بایستی تسریع در کار و حل مشکل مردم باشد.  نمایند.

 وم :دستور جلسه س

الستیک ماشین آالت معدنی جز نهاده های    میلیون دالر برای واردات الستیک الزم است.  200در کل کشور نزدیک به    آقای شرافت :

اصلی تولید بخش معدن است. تولیدکننده داخلی وجود ندارد و اغلب آنها خارجی هستند و کشورهای تامین کننده به دلیل تحریم ها قادر 

زمان ثبت تا رسیدن محصول به  یک فرآیند مناسب برای ورود الستیک وجود ندارد. ثبت سفارش برای معدنکاران از    به انجام معامله نیستند. 

تومانی ابتدای سال با مصوبه دولت از واردات الستیک حذف گردید    4200عالرغم اینکه ارز    ماه به طول می انجامد.  9دست تولیدکننده،  

ی تعریف به دلیل آن که ارز تخصیصی نامشحص است بانک مرکزی فرآیند مشخص  در حال حاضر قیمت آنها افزایش ده برابری داشته است.

 نکرده است.

، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صمت که در شرایط سخت  حوزه ضدعفونیاز صنعتگران  استاندار محترم :جناب آقای دکتر رحیمی  

تولید مواد  بحران از خودگذشتگی نموده و فرآیندها را تسهیل کردند، تشکر می نمایم. در ایام شروع کرونا تولیدات استان در زمینه الکل و 

ضدعفونی کننده بسیار کم بود. جلسه ای با کارخانجات تولید مواد شوینده برگزار شد و قرار شد این کارخانجات یک خط تولید کارخانه  

را به تولید مواد شوینده اختصاص دهند؛ که کمک بسیاری خوبی بود و استان توانست از بحران عبور نماید. بروکراسی اداری در وزارتخانه  

این مجوزات    ه و علوم پزشکی در ارتباط با این موضوع بسیار فرآیند سختی است. تصمیماتی که در استان گرفته شد این بود که دو تا سه روز

خوبی  صادر شود تا کارخانجات بتوانند با تغییر خطوط تولید، تولید را به اندازه ای برسانند که پاسخگوی نیاز استان باشد. این اقدام بسیار  

د که توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. در خصوص توزیع از دانشگاه علوم پزشکی خواسته شد تا مجوز توزیع در تمامی مراکز داده بو

اقلید و جهرم حدود   تن الکل تولید می کردند که معموال هم حواله آنها به صورت متمرکز از   5.5شود. در خصوص الکل دو کارخانه 

گردید. سه کارخانه دیگر تولید الکل نیز به این واحدها اضافه شد از جمله واحد سپیدان، فسا و شیراز که تولید  وزارت بهداشت صادر می  

عالوه بر این با رایزنی هایی که انجام شد قسمتی از الکل نیز از خوزستان وارد استان شد. بعضا کارخانجات   دند.برابر رسان  4استان را به حدود  

استان که وزارت بهداشت اعالم می کنند، باید پاس کنند که درخواست استان این بود که الکل در پروسه تولید  الکل حواله های خارج  
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ر خواهد  استان برود و مواد تولید شده به سایر استانها صادر گردد. در ارتباط با سرمایه گذاری و تولید استانداری کلیه مسئولیت ها را عهده دا

 از این موضوع هراسی نداشته باشند. دستگاه های اجرایی  و  بود

در کنار    وظایف اصناف و وظایف بخش های دولتی که برون سپاری شده اند بایستی به صورت شفاف احصا و از تداخل ها جلوگیری شود.

سازمان   ندگان یبا نما  یتخصص  تهی کم  به صورت متمرکز و با شراکت مشخصی حضور داشته باشند.  10دفاتر پیشخوان، عکاسی و پلیس +  

تشکیل و مسائل احصا گردد و پیشنهادات و راهکارهایی    یو اتاق بازرگان  ی امور اقتصاد  ی صمت، اداره ارتباطات و ارتباطات، معاونت هماهنگ

 و چنانچه به نتیجه نرسید در چارچوب حقوقی پیگیری گردد.که بر مبنای حقوق مصوب هر یک باشد، تنظیم شود 

موضوع صادرات در برابر واردات)تهاتر( تایید شده است. چنانچه این رویه ادامه    .تصمیماتی اتخاذ شده است،  در خصوص دستور جلسه سوم

در حال حاضر تعدادی از فعالین متقاضی تولید الستیک سنگین با    یابد عرضه در بازار می تواند قیمت های غیرواقعی حاضر را تعدیل بخشد.

وجود  فعالی    اندر استان مجموعه قطعه ساز  تولیدکننده این الستیک ها در استان داشته باشیم.  توان   میتکنولوژی جدید هستند که با پیگیری  

ارتباط بین قطعه سازان داخلی با مصرف کنندگان که می توانند بسیاری از قطعات تعمیری ماشین آالت بخش معدن را تولید نمایند.    دارد

تا نیازهای بخش معدن    ، مجددا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شوددیبرگزار گرد  برقرار گردد. نمایشگاهی که برای قطعه وابستگی

 از این طریق تامین گردد.

 


