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

 1398بررسی نتایج پایش شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال ارائه گزارش  •

  :دستور جلسه
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 مصوبات

 استانی

ردی

 ف
 مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه 

 مهلت پیگیری

1 

و ا بهداشتی  پروانه  اخذ  لزام 

از   پخش  شرکتهای  فنی  مسئول 

 سوی دانشگاه علوم پزشکی 

 

دستگاه های  تشکیل کمیته مشترک با  

اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  صمت، 

، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق بازرگانی 

اقتصادی   امور  هماهنگی  معاونت 

پخش  استانداری   شرکتهای  جهت  و 

فنی در   تعیین تکلیف موضوع مسئول 

 شرکت های پخش

 در اسرع وقت اتاق بازرگانی

مجموعه شرکتهای پخش در سامانه  

TTAC را انجام دهند ریجستر 

شرکت های  

صنعت پخش 

فارس، بوشهر و  

کهگیاویه و  

 بویراحمد 

 یک هفته 

2 
 ژهیمشکالت و  بررسی 

  شیهمزمان با افزا مانکارانیپ

 هیمواد اول متیق  دیشد

تشکیل جلسه اختصاصی شورای فنی 

استان با مجموعه پیمانکاران برای رفع 

 مشکالت به صورت خاص 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی
 در اسرع وقت

ارایه مشکالت پیمانکاران در موضوع  

 در اسرع وقت جامعه پیمانکاران فروش اسناد خزانه

ارائه گزارش میزان جذب تسهیالت  

اختصاص شده به بنگاه های آسیب  

 دیده از کرونا  

شورای هماهنگی 

شعب بانکها، اداره 

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

 در جلسه آتی 

هماهنگی با استانداری ایالم در  

خصوص نحوه عملکرد آنها در  

جذب تسهالت پرداخت شده به بنگاه  

 کروناهای آسیب دیده از 

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری

 در اسرع وقت

ارائه گزارشی از تعداد کارت های  

بازرگانی تعلیق شده در استان و  

کارتهایی که نیاز به تمدید دارند 

برای بررسی مشکالت هر کدام با  

 دستگاه های ذیربط

 در اسرع وقت اتاق بازرگانی  
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 ملی و فراگیر

 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف 

 
 ژهیمشکالت و  بررسی 

  شیهمزمان با افزا مانکارانیپ

 هیمواد اول متیق  دیشد

رییس  اقتصادی  معاون  از  دعوت 

وزارت  اقتصادی  معاون  جمهور، 

برگزاری   جهت  گمرک  و  خارجه 

و   تسهیل  ستاد  ملی  جلسه کارگروه 

 رفع موانع تولید

بازرگانی،  اتاق  

هماهنگی   معاونت 

اقتصادی  امور 

 استانداری

 در اسرع وقت
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه 

 دولت -الف

 وضعیت حضور  سمت نام و نام خانوادگی 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

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 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

 نماینده  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی 6

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

  حاضر استانداری معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی  آقای ظفر افشون   8

 مجلس شورای اسالمی  -ب

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت

 جناب آقای قادری  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 

 قوه قضائیه  -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر استان  کل دادگستری رئیس سید کاظم موسوی آقای  1

  حاضر استان  دادستان مرکز آقای حیدر آسیابی  2
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 تعاونی و خصوصی -د 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

 وضعیت حضور 

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

1 
 آقای جمال رازقی جهرمی 

 

  کشاورزی  و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 ی استان و دبیر شورای گفتگو 
  حاضر

  حاضر استان  تعاون اتاق رئیس آقای سید محمد باقر دبیری  2

  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 خانوادگینام و نام  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

 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

  حاضر جاودان  فرهنگ رئیس خانه طباطبایی   امین آقای 8
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 شوراها شهرداری و  -هـ

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور

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

 هاشم لو  -نماینده  حاضر شهر شیراز  شهردار آقای حیدر اسکندرپور 1

  حاضر رئیس شورای اسالمی استان فارس آقای  علی خرمی 2

 ها دستگاهاسامی مدعوین و سایر مراجع و  -و

 ین:مدعو

 حضور  تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

 حاضر استانداری  گذاری سرمایه  از  حمایت و جذب کل دفتر 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  یجناب آقا 3

 حاضر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ضایی آقای ر  4

 حاضر مدیرکل سازمان بازرسی استان فارس آقای اکرمی  5

 آقای فاطمی -نماینده  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس آقای ساالری   6

 حاضر مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس آقای زاهدی   7

 حاضر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس  آقای سیاه پور   8

 حاضر مدیر فنی نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان فارس آقای ربانی زاده   9

 آقای لطفی   10
بهداشتی  رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 درمانی استان فارس
 حاضر

 حاضر مدیرکل محترم اداره استاندارد استان فارس آقای رهنما  11

 رزمجو  یمحمد مهد یآقا  12
  یو بهداشت یدنیآشام ، ییمحترم نظارت بر مواد غذا ریمد

 یدانشگاه علوم پزشک
 حاضر

 آقای صمیمی 13
استان  رییس اتحادیه انجمن صنفی کافرمایان شن و ماسه  

 فارس 
 حاضر

 نماینده  رییس انجمن حمل و نقل استان فارس آقای فروتن  14
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 رییس انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان فارس آقای رحیمی 15
آقای   -نماینده 

 محمدی خواه 

 آقای سیف زاده  16
رییس انجمن مهندسین مشاور و رییس تشکل صادراتی  

 خدمات فنی و مهندسی استان فارس

آقای   -نماینده 

 جبارپور

 حاضر مدیرعامل شرکت افرازه شیراز  آقای منتخب  17

 حاضر سازین آبمدیرعامل شرکت  آقای رازقیان 18

 حاضر مدیرعامل شرکت جهرم بتن  آقای رازقی 19

 حاضر مدیرعامل شرکت نیروافشان برق فارس آقای صادق زاده  20

 آقای دیداری  21
صنعت پخش فارس، بوشهر و  رییس انجمن شرکت های 

 کهگیاویه و بویراحمد
 حاضر

 آقای نیری  22
دبیر انجمن شرکت های صنعت پخش فارس، بوشهر و  

 ویه و بویراحمدلکهگی
 حاضر

 سایر مراجع و دستگاه ها

 

 مشروح  مذاکرات

رحیمی،    اهللنایتعریاست آقای دکتر    به  1399/ 26/06در تاریخ    استان فارس  جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  و یکمین  چهل

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

با وجود    کهآقای مهندس رازقی در ابتدای جلسه از معضالت به وجود آمده از عدم صدور کارت های بازرگانی در دو ماه اخیر اشاره کردند  

میلیارد دالر ارز حاصل    27شرایط اقتصادی فعلی مشکالت جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد شده است. آمار بانک مرکزی نشان داد که از  

هزار    5هزار نفر صادرکننده تنها    15میلیارد دالر مربوط به وزرات نفت بوده است و مابقی از    10به کشور بازنگشته بود حدود  از صادرات که  

این بود که تعدادی از صادرکنندگان از چرخه اقتصادی  عمال با این مشکالت تنها نتیجه ای که حاصل شد    .نفر دارای کارت بازرگانی بودند

. بخشنامه ای نیز به تازگی از سوی بانک  کشور از دست رفتدرصد صادرات غیرنفتی  40ارماهه اول امسال در حدود و در چه  خارج شدند

مرکزی صادر شده که بر اساس آن صادرکنندگانی که موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشدند با قیمت روز دالر، ریال را به بانک مرکزی 

را صفر نمایند. اما هنوز مشکالت مربوط به صادرات ریالی به عراق و افغانستان و ورود موقت حل پرداخت کنند که بتوانند تعهدات خود  

درصد کاهش یافته، صادرات استان افت    40وضعیت استان به گونه ای است که عالرغم آن که صادرات غیرنفتی کشور  اما    نشده است.

که باعث شد صادرکنندگان    ه سمت بانک مرکزی و وزارت صمت اعمال شد، تصمیمات بدون تدبیر از  در شرایط تحریم  نداشته است.

موضوع کارت های بازرگانی و تعلیق آنها توسط سازمان توسعه تجارت از طرف جناب    خواهشمند است .  مشتریان خود را از دست بدهند

 استاندار پیگیری شود.
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 : 1پیش از دستور

نداشته    چندانی  تغییر  (45/    47)  ماه   تیر  نسبت به  که   آمده است  دست  به  46/    43  ماه   مرداد  در  ایران  اقتصاد  کل  برای  خرید  مدیران  شاخص

  (   50/    32  )  انسانی  نیروی  و بکارگیری   استخدام   میزان   و  (   53/    28  )   سفارش  تحویل  و   انجام   سرعت  شاخص  از   غیر  به   ماه   مرداد  در   .است

  جدید   میزان سفارشات  (،  47/    58 ) محصوالت  تولید   مقدار  شاخص. کرده اند  ارزیابی  50  زیر  را  شده   محاسبه  اصلی  زیرشاخص های  سایر

  نوسانات  بوده اند.  ماه   تیر   در  آن  مقدار  از  کمتر  ماه   مرداد  ( در   40/    24)  خریداری شده   لوازم  یا   اولیه   مواد  موجودی  (،   41/    53  مشتریان)

  خرید  مدیران شاخص  .شده است مختلف بخشهای  در تقاضا به کاهش   منجر گذشته  هایماه  در  قیمتها افزایش آن  دنبال  به   و  ارز نرخ شدید 

  اصلی،   شاخص های  زیر  میان  در .رسانده است  ثبت به را  توجهی  قابل  (کاهش25/55قبل )  ماه   به  نسبت   که  است  48/    06  مرداد،  در  صنعت

  به   نسبت   (  43/    09  )   شده   خریداری  مواد اولیه   موجودی   و   (   44/    23)   مشتریان  جدید   سفارشات  میزان   (،  46/    23  محصوالت)   تولید   مقدار

  شاخص   دو   این   افزایش شدت   داشته اند اما   افزایش   (   52/    98  )   استخدام   میزان   (،   55/    49  سفارش )   وتحویل  انجام   سرعت   و   کاهش   ماه   تیر

 تقاضا  کاهش  به  منجر  پیاپی  ماه   چندین  طی اولیه  مواد  شدید قیمت  افزایش  و بنگاه ها  نقدینگی  بوده است. کمبود  کمتر  ماه   تیر  به   نسبت   هم

 .داشته است تأثیر صنعت  شاخص کاهش  بر  مجموع در و  شده  تولید میزان و

را به خود   52.94درصدی نسبت به ماه قبل، عدد  0.3در مردادماه نسبت به ماه قبل تفاوت محسوسی نداشته و تنها با افزایش ساختمان شامخ 

. با توجه به نزدیکی به شهریور و انتظار رونق برخی فعالیتهای ساختمانی در این ماه طبق روال سنوات گذشته، میزان    اختصاص داده است. 

سفارشات جدید افزایش یافت. لذا مواد اولیه بیشتری نیز خریداری شد و سرعت انجام سفارشات نیز کمی بیشتر شد. میزان فروش نیز روند  

یافت. میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز اندکی افزایش یافت. قیمت خرید مواد اولیه در مصالح عمده ساختمانی اوایل ماه افزایش  رو به رشد  

 و سپس اندکی کاهش یافت. 

 : 2پیش از دستور

 ژه یدر همه کشورها و به وسرمایه گذاری به عنوان یکی از متغیرهای کالن اقتصادی در رشد اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می کند.  

منابع و   نه ی به صیتخص یمناسب برا یها استیدولت ها مجبور به اتخاذ س  ،یبخش یدر حال توسعه، به منظور رفع عدم تعادل ها  یکشورها

، گزارش شاخص امنیت  1396مرکز پژوهش های مجلس از زمستان    باشند.  یم  یمختلف اقتصاد  یامکانات موجود در جامعه به بخش ها

سرمایه گذاری را به صورت پیوسته و فصلی تهیه و منتشر می نماید. گزارش ذیل به بررسی شاخص امنیت سرمایه گذاری در کشور و استان  

گذاری در ایران در    شاخص کل امنیت سرمایهمی دهد که چه عواملی در امنیت سرمایه گذاری در استان موثر هستند.    می پردازد و نشان 

 ، ( 1398پاییز  )سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن    (بدترین حالت  10) 10از    5.84کمیت   1398زمستان  

نسبت به فصل قبل از آن و برخالف روندهای گذشته    1398گذاری در زمستان    ارزیابی امنیت سرمایه  دهد  محاسبه شده بود که نشان می  6.12

هفت نماگر اصلی تشکیل دهنده شاخص امنیت سرمایه گذاری )ثبات اقتصاد کالن، فرهنگ وفای به عهد و صداقت  .  بوده است  ( بهتر)مناسبتر  

و رویه های اجرایی،   قرراتمت اداری، عملکرد دولت، ثبات و پیش بینی پذیری مو درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سال

تلفیق تأثیر    یمصونیت جان و مال شهروندان از تعرض(  به صورت    80درصدی مؤلفه های آماری و    20از مؤلفه های آماری و پیمایشی 

 باشد.  یم لیاز نماگرها به شرح ذ کیکشور در هر تیباشد. وضع یدرصدی مؤلفه های پیمایشی م
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مساعدتر شده   ت یدرصد وضع 5در حدود  98 پاییز بوده که نسبت به  10از  5.80معادل  98 زمستان در  گذاری¬هیسرما ت یاستان در امن ازیامت

 درصد بهبود یافته است.  6بوده است که نسبت به سال قبل از آن    5.93، 98. به طور کلی شاخص امنیت سرمایه گذاری استان در سال  است

اولین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است که نامناسبترین وضعیت   10از  6.80با کمیّت  1398 سالنماگر عملکرد دولت در 

رتبه استان    یبررس  نماگرها دارد.  ری سا  انیرا در م  یمناسب  تیوضع  10از    4تعرض با شاخص  ز  ان  شهروندا  مال  و  جان  را دارد. نماگر مصونیت 

  عنوان   به  هااستان  ریسا  نیدر ب  20با رتبه  فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی  که    دهدینشان م  98  سال از نماگرها در    کیفارس در هر

  17تبه  و تعریف و تضمین حقوق مالکیت با ر  18با رتبه    شفافیت و سالمت اداری مولفه شناخته شده است. بعد از آن نماگر    نترینامناسب

  داشته است.  ی مناسبتر ت وضعی  هااستان ریسا ان یدر م 5.29 از یو امت 6با رتبه    ثبات اقتصاد کالن  نماگر.  اندقرار گرفته ی بعد های گاه یدر جا

فرهنگ وفای به عهد  از نماگرها مانند عملکرد دولت و    یدر برخ  یاست و حت  کینزد  یکشور  ن یانگیبه م  ی استان تا حدود  ی نماگرها  ازیامت

تعریف و تضمین حقوق  نماگر عملکرد دولت و    ن یانگی. اما همچنان به صورت مباشد¬یباالتر م  یکشور  نیانگ یاز م  و صداقت و درستی

 شده اند.  یابینماگرها ارز نیدر استان و کشور به عنوان نامناسب تر مالکیت

با توجه به تالش هایی که در استان صورت گرفته    99نفر بوده و در تیرماه    469264،    98گان اجباری در اسفندماه  بیمه شد  آقای مختاری :

درصد نسبت به   2.3در حدود  99نفر نسبت به اسفندماه کاهش یافته است اما نسبت به فروردین  5683نفر رسیده است که  463261 به است

هزار شغل را در نیمه اول امسال به دلیل ویروس کرونا از دست    80تیر تعداد بیمه شدگان افزایش یافته است این در حالی است که در حدود  

  داده ایم.

عملکرد استان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، نسبت به کشور عملکرد مناسب تری است و نشان می دهد که استان از منظر    ائی :آقای د 

به استان وجود دارد، جایگاه خوبی   ابتدای امسال صورت گرفته است مانند داردامنیت سرمایه گذاری و اعتمادی که  . اقدامات خوبی از 

در بحث    ت را در بدو ورود فعالین اقتصادی ایجاد می نماید.ول یکی از اقدامات فیزیکی است که سهکه  کار  پنجره فیزیکی شروع کسب و  

شاخص های شفافیت و حاکمیت قانون سعی شده است تا در کمیته مقررات زدایی برای فعالین اقتصادی سهولت ایجاد شود. شاید در سطح 

اشته باشد اما به صورت ملی مشکالت تحریم، کرونا و انتقال ارز وجود دارد که یکی استان در حوزه سرمایه گذاری مشکل حادی وجود ند 

میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی    430در پنج ماهه نخست امسال در مجموع    از عوامل ایجاد بی اعتمادی و ناامنی برای سرمایه گذار است. 

ه است که نشان می هد استان فارس نسبت به سایر استانها در حوزه  در استان جذب شده که منجر به کسب رتبه نخست در سطح کشور شد

 سرمایه گذاری شرایط خوبی را ایجاد کرده است.

 : 1دستور جلسه 

مجوزات را از وزارت صمت دریافت می   ،از سال های گذشته بر اساس دستورالعمل و مقرراتشرکت های صنعت پخش    آقای نیری :

بر اساس همان مجوزها و پروتکل ها که تعریف شده است فعالیت های خود را ادامه می داد. با توجه به اینکه شرکت های پخش  و    کند

احکام دائمی  قانون    7مدتی است که وزارت صمت به بند »پ« ماده    ، محصوالت تولیدی و بسته بندی شده را وارد سیستم پخش می نماید

بحث مجوز و مسئول فنی نیز در این بند نیز  و  می داند    آن   اصالت   را تعیین  سامانهدرثبت کاال  و  برنامه های توسعه کشور استناد می نماید  

اید  لحاظ شده است. در صورتیکه وزارتخانه در نامه ها و مکاتبات متعدد درخواست کرده که وزارت بهداشت ضوابط مورد نیاز را اعالم نم

اختالفات میان دو وزارتخانه نبایستی منجر به ضرر و زیان به بخش خصوصی شود. معاونت عذا    رعایت صورت گیرد.  ،آن چارچوبدر  تا  
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تقاضا می شود که تعیین تکلیف گردد که مشخصات کاالها  نموده است.    TTACو دارو شرکت ها را ملزم به ثبت مشخصات کاال در سامانه  

سامانه دو وزراتخانه بایستی با یکدیگر لینک شود و اطالعات کاالها به اشترک گذاشته    و یا در سامانه وزارت بهداشت.  در سامانه صمت شود 

 شود.

 4قانون احکام دائمی، تبصره    7سه نکته وجود دارد. این تصمیم کشوری است. مستندات قانونی این موضوع بند »پ« ماده    آقای رزمجو :

، اصالح شد.  بودبه دلیل آن که رصد کردن کاالهای سالمت محور در سطح بازار نیاز اساسی    94است که در سال    قاچاققانون    18ماده  

  به آن  قانون تشکیالت وزارت بهداشت نیز 16و  12، 7و دستورالعمل ماده  1346« قانون مواد غذایی سال 9« و » 8آیین نامه ماده » درهمچنین 

که کاالهای سالمت محور وارداتی، تولیدی، توزیعی و نگهداری را قوانین وزارت بهداشت مکلف است    تاکید شده است. بر اساس این

به نام    رصد نماید.  بایستی در سامانه ای  ثبت گردند و کلیه واردات و    TTACشورای امنیت نیز اعالم کردند که کاالهای سالمت محور 

نه به سامانه گمرک و صمت متصل است و این امر از منظر اسناد باالدستی یک امر  تولیدات کشور در این سامانه ریجستر شوند. این ساما

و  . صدور مجوز و مسئول فنی. مراکز عرضه غذایی  2. ریجستر کردن  1شامل دو بخش است    TTACضروری، قطعی و منطقی است. سامانه  

برای ساماندهی شرکتهای مجوز دار از    آنها مشخص نیست.داروخانه ها کاال را از بخش های زیرزمینی دریافت می کنند که توزیع کننده  

و شرکت های  متناسب با توع پخش، شرکتهایی که کوچک هستند به ازای هر ده شرکت    آنها خواسته شده تا در این سامانه ثبت نام کنند.

مسئول فنی فردی است که توسط تولیدکننده برای طرف حاکمیت   ، مطابق قانون  بزرگ به ازای هر شرکت یک مسئول فنی داشته باشند.

پیشنهاد می شود ریجستر شدن در زمان تعیین شده صورت گیرد، بازرسی بهداشت برای اخذ مجوز صورت گیرد  سالمت انتخاب می شود.

   علوم پزشکی نیز موردی وجود ندارد. گاه نشدر موضوع مسئول فنی چنانچه با وزارتخانه صحبت شود و موردی وجود نداشته باشد از نظر دا

کلیه واحدهای غذایی بعد از اخذ پروانه بهره برداری بایستی مجوز ساخت از وزارت بهداشت دریافت کنند و کاالهای    آقای اخالصی :

جوز را دریافت  سالمت محور با پروانه ساخت توزیع می شوند. درمورد صنوف و فروشگاه های بزرگ نیز هر صنف در ابتدا از بهداشت م

 می کنند.

متولی سالمت وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. ضابطه تاسیس فعالیت شرکت های پخش    آقای فاطمی :

باشند.  داشته  وجود  این آیین نامه حتما باید مسئول فنی    11ماده    2اعالم شده است. طبق تبصره    1395فراورده های سالمت محور، در سال  

 مسئول فنی چه به صورت فردی و چه به صورت تیمی حتما بایستی حضور داشت باشند. 

در علم اقتصاد هزینه ای به نام هزینه مبادله وجود دارد که به بنگاه تحمیل می شود بدون آن که دخل و یا تصرفی در    آقای حمیدیان :

رانی به نام قیمت تمام شده در کشور وجود دارد ایجاد سامانه های متعدد دولتی  به نظر می رسد با توجه به اینکه بح  آن داشته باشد.ایجاد  

، 33سامانه، وزارت صمت  47است. وزرات امور اقتصادی که خود مکلف به موضوع مقررات زدایی است، یکی دیگر از بحران های فعلی 

ها با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند بخش خصوصی متحمل  سامانه دارد. چنانچه این سامانه    49سامانه، وزارت کار    70وزارت بهداشت  

 هزینه های مبادله خواهد شد. در صورتیکه سامانه ها به یکدیگر متصل شوند تمامی مشکالت حل خواهد شد. 

 : 2دستور جلسه 

: منتخب  م  آقای  بودجه  و  برنامه  های تعدیل سازمان  اخیر و عدم جوابگویی شاخص  باشد. در جلسه  موضوع گرانی های کم سابقه  ی 

نرخ   با  تعدیل  نرخ های تعدیل محاسبه و مشخص شد که چنانچه ضرایب  بررسی قرار گرفت و  اقالم اصلی مورد  از  تعدادی  کارشناسی 
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بین   بها محاسبه کنیم  بازار است  150تا    50فهرست  از قیمت های موجود در  تر  پایین  باعث ورشکستگی شرکت های    درصد قیمت  که 

شده است. مصداق دیگر برای این مسئله صورتجلسه شورای فنی استان با دبیری سازمان برنامه و بودجه است که در آن قید    پیمانکاری استان

درصد بوده است اما    15در حدود    99مابه التفاوت قیمت های واقعی و فهرست بهای    98شده که شاخص ها غیرواقعی هستند. در اسفندماه  

. تقاضای پرداخت  1پیشنهاد می شود    درصد رسیده است که بر دوش پیمانکار تحمیل می شود.  200تا    50در حال حاضر این تفاوت به  

نه بر اساس شاخص های  . تقاضای ابالغ شاخص های سازمان برنامه با توجه به شاخص های واقعی بازار  2مطالبات پیمانکاران در اسرع وقت  

که در این قانون   98نون بودجه  قا  8. بند»ز« تبصره  4  قانون مالیاتهای مستقیم.  167. تقسیط بدهی و جرایم مالیاتی مطابق با ماده  3مرکز آمار.

کار  آمده تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق دریافت آن را از پیمان

مان سازمان برنامه و بودجه است  . الزام دستگاه های اجرایی به فعالسازی بخشنامه تجدیدنظر نرخ های پی5ندارد، که در عمل انجام نمی شود.  

ر  که در آن ذکر شده که چنانچه به دلیل مسائل غیرقابل پیش بینی قیمتها افزایش یابد دستگاه های اجرایی می توانند در نرخ پیمان تجدیدنظ

 ملزم شوند.  به فعالسازی این بخشنامهها کنند، کارفرما

ستگاه های اجرایی بسیار زمانبر است. با توجه به اینکه اسناد در بورس به فروش می واگذاری اسناد خزانه اسالمی توسط د  آقای رازقیان :

 رسد و وضعیت بورس هم چندان مناسب نیست این موضوع باعث ایجاد ضرر به پیمانکاران شده است. 

وزارتخانه ارسال می شود و بعد از  سامانه برای فرابورس و  از طریق اسناد روزانه به بانک ارسال می شود و وقتی ثبت می شود  آقای دائی :

 تایید صادر می شود و سه ماه طول نمی کشد.

صورت وضعیت هایی که برای کارفرما ارسال می شود همراه با ارزش افزوده است، کارفرما به دلیل داشتن مشکالت    آقای صادق زاده :

د در صورتیکه پیمانکار بایستی مالیات بر ارزش نمطالبات پیمانکار قرار می دهمالی، قادر به پرداخت مطالبات نیست و ارزش افزوده را نیز جز  

و در گزارش سه ماهه عملکرد درج نماید اما کارفرما پرداخت نمی کند و جریمه برای پیمانکار لحاظ می گردد.  افزوده به دارایی پرداخت 

تا آخر شهریور ماه تمدید شده است اما سازمان امور مالیاتی دفاتر را از  به دلیل شیوع ویروس کرونا برای تحویل دفاتر دو ماه فرجه لحاظ و 

 پیمانکاران گرفته است. 

تعرفه حمل مصالح که نرخنامه دولتی دارد، دسترسی به قیمتها بر اساس تعرفه وجود ندارد. به عنوان مثال سیمانی که    آقای محمدی خواه :

نامه کسی پای کار نمی رود و به اجبار به قیمت های باالتر به درب کارگاه فرستاده می شود.  از کارخانه سیمان خریداری می شود با نرخ بار

 دهند، تناقض وجود دارد. بین تصمیمات و اقداماتی که مردم در سطح جامعه انجام می

در چند ماه اخیر که بازار به    جلسات متعددی با مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران انجمن های تخصصی و پیمانکاران  آقای ربانی زاده :

شدت نوسان داشته است، با دستگاه های نظارتی برگزار شده است. در جلسات شورای فنی موضوعات خوبی مصوب شد از جمله تجدید  

حمایت قرار می در حدود یک چهارم پیمانکاران استان غیربومی هستند که بعضا هم مورد    نظر در نرخ پیمان که در استان قابل انجام است. 

 چنانچه در این جلسه حکمی داده شود که بشود این مجموعه ساماندهی شود وضعیت تا حدودی بهبود می یابد. گیرند.
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موضوع واردات و صادرات، تحریم است. قسمتی از    ،یکی از مشکالت اساسی در اقتصاد، تورم  استاندار محترم :آقای دکتر رحیمی  

بایستی واقع گویی و شفاف سازی را در دستور    ای داخلی است مانند تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده است. مشکالت هم مربوط به فرآینده

انتظار بر این است با توجه به تسهیالتی که در بخش ساختمان در حال ایجاد شدن است در آینده نزدیک تغییرات قابل توجهی    کار قرار دهیم.

ضمن آنکه برگشت کارکنان بیکار شده به دلیل ویروس کرونا به کارگاه ها می تواند در اینده اثرگذار  را در موضوع ساختمان داشته باشیم 

وضعیت استان در شاخص امنیت سرمایه گذاری تا اندازه ای به وضعیت کشور نزدیک است هر چقدر فعالیت بنگاه های خرد بیشتر    باشد.

 اشته باشد.  باشد می تواند بر شاخص وفای به عهد اثر مستقیمی د

موضوعی که در ارتباط با سالمت جامعه است حتما بایستی ساماندهی و رعایت شود. از یک طرف خواهان تسهیل فرآیند برای کسب و  

شده است. از طرف دیگر شفافیت از سوی وزارت بهداشت است. این    گیپیچیدو از طرف دیگر موضوعاتی این چنینی باعث  کارها هستیم  

در موضوعاتی که شرکت های پخش دارند مراحلی وجود دارد. مرحله اول اخذ پروانه   در تضاد با یکدیگر قرار دارند. دو موضوع در عمل

برای استمرار   کار است که دستورالعمل هایی وجود دارد که بر اساس آن بازدیدی از محل صورت می گیرد که اصول بهداشتی رعایت شود.

ناظر فنی داشته باشد    . هر واحدی یک1دو راهکار وجود دارد به  2مسئول و  . تیم ناظری از دانشگاه علوم پزشکی وجود داشته باشد که 

الزام شرکت ها به داشتن    فرآیندها را می توان تسهیل نمود.   نماید.و گزارش  بازرسی  به صورت تصادفی  صورت دوره ای از این مجموعه  

دن کاالها در سامانه، کار دشواری نیست. کنترل و نظارت با اطالعاتی که  یک مسئول فنی دشوار نمودن فرآیندهاست. در خصوص ثبت کر

ثبت می شود بایستی وجود داشته باشد اما وجود یک ناظر از سوی دانشگاه علوم پزشکی که در محل حضور داشته باشد کمکی چندانی به  

فت نماید. بنابراین علوم پزشکی می تواند به صورت  نظارت بهداشتی نمی کند مخصوصا اگر این ناظر از سوی شرکت های پخش حقوق دریا

تکلیف حاکمیتی علوم پزشکی و بهداشت این است که بتوانند    تصادفی هر از مدتی از این شرکتها بازرسی و گزارش آنها را ارائه نماید.

مسئول فنی به    .عهده بخش خصوصی گذاشتکنترل کنند تا مشکلی برای سالمت جامعه ایجاد نشود، تکلیف حاکمیتی را نباید بر  را  کاالها  

 صورت متمرکز و در یک تیم مشخص مجموعه را کنترل نمایند. 

مشکالت پیمانکاران واقعی است. پیمانکاران برای پیمان هایی که قبل از این شرایط منعقد کردند، به شدت هم در نحوه پرداختها و هم در  

درصد تنزیل    40تا    15اسناد خزانه فرمول جدیدی در نظام مالی کشور است از  تند.  تورم لحظه ای که ایجاد شده است، دچار خسران هس

درصد که قرار است آن را پوشش دهد، کار را سخت تر می کند. شورای فنی استان با مجموعه پیمانکاران جلسه ای   15گرفته و نهایتا سود 

کنند و در جلسه کارگروه تسهیل و یا شورای گفتگو مطرح شود و    خاص برگزار نمایند و موضوعات بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه

قسمتی از مشکالت پیمانکاران در سطح منطقه ای    مواردی که ملی است در شورای گفتگوی ملی و یا ستاد ملی رفع موانع تولید مطرح شود. 

 و استانی قابل حل است و دستگاه های استانی موظف به همکاری و حل مشکل هستند.

 


