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 مصوبات

 استانی

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف

1 

ارائه گزارش  :    2پیش از دستور

پایش فضای کسب و کار  

 1399استان، بهار  

 

بررسی وضعیت زیرساختهای  

اینترنتی و پوشش شبکه تلفن همراه  

 صنعتی شیراز در شهرک بزرگ  

اداره فناوری  

اطالعات و  

ارتباطات و شرکت  

مخابرات استان  

 فارس 

 در اسرع وقت 

ابالغ مسائل و مشکالت و مولفه های  

نامساعد فضای کسب و کار به  

و  دستگاه های اجرایی مرتبط  

دریافت گزارش عملکرد در خصوص  

اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه  

 ها

اتاق بازرگانی  

 فارس 

پایان هر فصل)  

پس از انتشار  

نتایج پایش  

فضای کسب و  

 کار( 

تماس مدیران اجرایی دستگاه ها با  

بنگاه های اقتصادی و اطالع رسانی  

به ایشان در خصوص اقدامات موثر  

دستگاه ها در فرآیند بهبود فضای  

 کسب و کار

کلیه دستگاه های  

اجرایی مرتبط با  

 فضای کسب و کار 

 به صورت فصلی 

2 
  عیو توز  دیاز تول  یر یجلوگ

با توجه    یسنت  اتیگسترده لبن

 به ضوابط اصناف 

به   الزم  های  آموزش  ارائه 

لبنی   های  ه  فرآورده  تولیدکنندگان 

 جهت تولید مواد اولیه سالم

سازمان جهاد  

کشاورزی، دانشگاه  

علوم پزشکی و  

 اداره دامپزشکی 

 در اسرع وقت 

تدوین   جهت  ویژه  کارگروه  تشکیل 

و تعیین دامنه سالم  موثر راهبردهای 

آشامیدنی و  غذایی  مواد  های    بودن 

 سنتی

اداره استاندارد،  

دانشگاه علوم  

و اتاق    پزشکی

 بازرگانی فارس 

 در اسرع وقت 

پیگیری ابالغیه دولت در خصوص  

فعالیت اساتید دانشگاه ها در مراکز  

 صنعتی 

سازمان صمت،  

دانشگاه شیراز و  

دانشگاه علمی  

 کاربردی 

 در اسرع وقت 

 

 ملی و فراگیر

 

مسئول   مصوبه  دستور جلسه  ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

     

 
 



  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:  

 

 وضعیت حضور و غیاب جلسه 

 دولت  - الف

 وضعیت حضور سمت نام و نام خانوادگی  ردیف 
نام و نام خانوادگی  

 و سمت نماینده

 رحیمی آقای عنایت اهلل  1
دولت و بخش    و رئیس شورای گفتگویاستاندار 

 خصوصی استان
  حاضر 

 نماینده  ریزی استان رئیس سازمان مدیریت و برنامه حسن نوروزی آقای  2
سرپرست   -الهه چراغی

 معاونت بودجه 

  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

  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 یهابانک 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

 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

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

  حاضر  استان  کل دادگستری رئیس آقای سید کاظم موسوی 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 

 
و   کشاورزی  و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق 

 ی استان دبیر شورای گفتگو
  حاضر 

  حاضر  استان  تعاون اتاق  رئیس آقای سید محمد باقر دبیری 2

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

 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 

 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
معدن و تجارت استان فارس  رئیس خانه صنعت و 

 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  فاتح صنعت کیمیا مدیر عامل شرکت  آقای سید محمد علی فاطمی 7

  حاضر  جاودان  فرهنگ رئیس خانه  طباطبایی  امین آقای 8

 شهرداری و شوراها   - هـ

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
 وضعیت حضور 

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

 شهر شیراز  شهردار آقای حیدر اسکندرپور 1
 حاضر 

 

 شورای اسالمی استان فارس رئیس  آقای  علی خرمی 2
  حاضر 
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - 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  استانداریکارشناس دفتر سرمایه گذاری  آقای مصطفی احمدی پور  2

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

 حاضر  فارس یاستاندار یو فرهنگ یمحترم امور اجتماع رکلیمد یاردکان یازین یجناب آقا 4

 حاضر  فارس  یاستاندار یاجتماع  ،یتیامن ، یاسیمعاون محترم س زاده  یاحمد احمد یجناب آقا 5

 جناب آقای لطفی  6
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 استان فارس 
 حاضر 

 جناب آقای همتی  7
معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رییس  

 محترم مرکز بهداشت استان فارس 
دکتر کریمی   -نماینده

 معاون مرکز بهداشت 

 حاضر  مدیرکل محترم اداره استاندارد استان فارس آقای رهنما جناب  8

9 
 جناب آقای ناظمی

 
 حاضر  مدیرکل محترم دامپزشکی استان فارس

 رزمجو  یمحمد مهد یجناب آقا 10
  ی و بهداشت یدنیآشام ،ییمحترم نظارت بر مواد غذا ریمد

 ی دانشگاه علوم پزشک
 حاضر 

 حاضر  هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازعضو محترم  جناب آقای گلمکانی  11

 اضر ح عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز سرکار خانم مجدی نسب 12

13 
 

 جناب آقای دهقان 
 حاضر  دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی استان فارس 

14 
 

 جناب آقای راهنما 
 حاضر  تعاونی صنایع شیر استان فارسرییس محترم هیات مدیره 

 حاضر  رییس محترم اتحادیه خواربار و لبنیات فروشان شیراز  جناب آقای کشاورز  15

 حاضر  مدیرعامل تعاونی صنایع شیر و فرآوده های لبنی استان فارس جناب آقای معتمدی  16

 مدیر عامل محترم شرکت زرین غزال  جناب آقای ابراهیمی 17
آقایان شرافت   -نماینده

 و میثاق

 حاضر  مدیر عامل محترم شرکت رامک جناب آقای شجاعی 18

 حاضر  سازمان صنعت معدن و تجارت  جناب آقای داریوش معماریان فرد  19
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 حاضر  دانشکده علوم پزشکی شیراز  جناب آقای داوود سلیمانی  20

 حاضر  دانشکده علوم پزشکی شیراز  جناب آقای سیامک شمس 21

 سایر مراجع و دستگاه ها

 صدا و سیمای استان فارس  –جناب آقای رزمجویی  -

 سدبیرخانه شورای پژوهشی اتاق بازرگانی فار -زهرا شهرکی -
 

 مشروح  مذاکرات

رحیمی،   اهللنایتع ریاست آقای دکتر    به  14/05/1399در تاریخ    استان فارس  جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  چهلمین

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

 

 پیش از دستور: 

شامخ    که  بیان نمودندپرداخته و    1399  خردادماه مهندس رازقی به ارائه گزارش شاخص مدیران خرید  آقای  ،  اولدر پیش از دستور  

می باشد. در شامخ صنعت عدد شامخ    50.17بوده که نشان دهنده بدتر شدن وضعیت فعالیتها نسبت به خرداد که    48.41کل اقتصاد  

کرونا می باشد که البته با  نشان دهنده ادامه فعالیت ها در این بخش و بازگشت شاخص به قبل از محدودیت های مربوط به    56.80

افزایش شدید در شاخص قیمت مواد اولیه نشان می دهد که تولیدکنندگان  افزایش بی رویه قیمتها است.    کاهش شدید مواد اولیه و

نسبت   99شامخ کل صنعت حتی در خرداد  وضع  برای تامین هزینه های تولید با افزایش در قیمت محصوالت تولید شده مواجه بودند.  

موج دوم کرونا در کنار    وعیدهد که ش  ی نشان م  99به شاخص ها در خرداد    ینگاه   به لحاظ میانگین بهتر بوده است.  98به خرداد  

ذکر   لیمحصوالت«  به دال دیفروش محصوالت« و » مقدار تول زانیم ».ها شامخ صنعت را نسبت به ماه قبل کاهش داده است میتحر

منتخب با    ع یصنا  ی دهد که تمام  ینشان م   99به شاخص ها در خرداد    ی نگاه  اند.  افتهی درصد کاهش    13.2و    13.6  بیشده به ترت

و    یساز  نیو » ماش  «یرفلزیغ   ی کان  ع یصنا  ».است  افتهی ها مقدار شاخص کاهش    م یبا کرونا و نوسانات نرخ ارز و فشار تحر  یریدرگ

آن چه به شدت نگران کننده است با توجه به    .مواجه بوده اند  بهشتینسبت به ماه ارد  9.7و    13.1با کاهش    بیترت  «بهیلوازم خانگ

صادرات، تامین ارز، نحوه ثبت سفارشات، از هم گسستگی زنجیره تولید است. عدم تامین به موقع مواد اولیه، قطعات الکتریکی، لوازم  

بت به آینده تولید نگران کرده است و خواستار آن هستیم که شما این موصوع را به سران بسته بندی . . . به شدت تولیدکننده زا نس

 دولت اعالم بفرمایید.  

بر    که  پرداخته و بیان نمودند  99پایش فضای کسب و کار استان در بهار  به ارائه گزارش    خانم دکتر راهدار،  دومدر پیش از دستور  

شاخص   99کشور است. در بهار    190از میان    127کار  اساس گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در شاخص پایش فضای کسب و  

کسب و   طیتر بوده است و مح  نییکشور پا  نیانگیاستان از م  ازیدوره امت  نیا  یطبوده است.    5.77و شاخص استان    6.01ملی کشور  

  ی اندک  زین  98کسب و کار استان نسبت به بهار    یاست. فضا  افتهی درصد بهبود    1.2در حدود    98کار استان نسبت به فصل زمستان  

درصد بهبود    3/6(،  28/6مرکز پژوهش ها)  ش یباشد که نسبت به پا  ی م 5.88دوره    نیا  یاستان ط  ازیامت  نیانگیمساعدتر شده است. م

در خصوص مولفه دسترسی به اینترنت و پوشش   نامساعد استان مطابق با مولفه های نامساعد کشور است.مولفه های    است.  افتهی

شبکه تلفن همراه در شهرک صنعتی شیراز مشکالتی وجود دارد و فعالین اقتصادی در فصل بهار این مولفه را به نسبت میانگین کشور 

 نامساعد اعالم کرده اند. عالرغم اینکه زیرساختها تامین است اما دسترسی همچنان با مشکل مواجه است.

ایزدی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه پاسخگویی فعاالن به پرسشنامه فضای کسب و کار بیان کردند  آقای  

. خبرگزاری ها یا رسانه  که در یک سال گذشته اقداماتی که در بخش معدن استان صورت گرفته، در دوره های قبل شاهد آن نبودیم
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که این افراد عموما نه صاحب نظر و نه دارای تخصص و اطالع هستند و تنها احساس  های مجازی از کسانی خبر را کسب می کنند  

 کلی را از فضای حاکم ارائه می نماید. 

آقای دکتر حمیدیان رییس انجمن مدیران صنایع بیان کرد در یک فضای سیال رقابتی این آمارها از واحدها تهیه می شود  و مفهوم  

در سایر استانها این فضا حاکم است در استان ما نیز همانگونه است. اینکه بتوانیم در فضای سیال  آن این است که به همان نسبت که  

. تمامی این گزارشات را به دستگاه های اجرایی تقدیم می شود منتها تاکنون از دستگاه ها  اعداد را بهبود ببخشیم، حائز اهمیت است

بودیم. دو مورد قابل بحث درخصوص اقدامات استان وجود دارد اول اینکه فعالیت بازخورد و عملکرد آنها در این خصوص را خواستار ن

عملکردی مورد ارزیابی بایستی قرار گیرد یا فعالیت نتیجه ای. اگر هم افزایی را در قالب یک طرحی مانند طرح آمایش تعریف کنیم  

میزان تولید را داشته باشیم، این مباحث حل خواهد  که مشخص شود در استان در کدام شهرک و به چه شکل اقدام شود تا حداکثر  

شد و ارزیابی ها بر اساس نتیجه خواهد بود. مقایسه عملکرد به صورت دوره ای و با مدیران قبلی می توانند تصمیم بهتری را در  

 خصوص استان ارائه می دهد. 

 ضوابط اصناف جلوگیری از تولید و توزیع گسترده لبنیات سنتی با توجه به    دستور جلسه:

 خاص خود طرفداران سنتی، لبنی محصوالت مصرف است. شایع صورت سنتی به آن هایفرآورده و  شیر فروش و خرید ما، کشور در

 طبیعی غذایی مواد سالمت مزایای درک همچنین، و فرهنگی  خانوادگی، دالیل تولید جمله از دالیلی سلیقه، نوع این برای که دارد را

ها خواهد بود. فرآورده های لبنی در طی مراحل دارد. مصرف این محصوالت همراه با برخی خطرات و چالش وجود نشده و فرآوری

با توجه به اینکه شوند.  آلوده می ها میکروارگانیسم توسط اصول بهداشتی رعایت عدم اثر تولید، عرضه و نگهداری تا انقضای مصرف در

متی بخش مورد استفاده قرار می گیرند حضور فاکتورهای خطرزا در آنها نه تنها سالمت  محصوالت لبنی به عنوان محصوالت سال

کند بلکه اثربخشی مفید مورد انتظار از آنها را دچار تردید خواهد ساخت. در این بین محصوالت لبنی سنتی  مصرف کننده را تهدید می 

گرفته اند بیش از همه مظنون به حضور فاکتورهای خطرزا می باشند.  های اخیر مورد توجه زیاد مصرف کنندگان قرار  که در سال

همین رو هسته صنایع   بنابراین بررسی این محصوالت هم از نظر نهادهای دولتی و هم مصرف کنندگان اهمیت بسزایی پیدا می کند. از

  «  ر شیراز به عوامل خطرزای شاخص بررسی میزان آلودگی لبنیات سنتی شه»  غذایی شورای پژوهشی اتاق بازرگانی شیراز طرح  
تعریف نمود و جناب آقای دکتر گلمکانی و سرکارخانم دکتر مجدی نسب از بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز بررسی و انجام این  

کره، ماست، دوغ، کشک    ر،یخام، سرش  ری)ش  رازیشهر ش  یسنت  یبه دست آمده، محصوالت لبن  جیبا توجه به نتا  طرح را عهده دار شدند.

  ن، یدارند. بنابرا  یدار  یاختالف معن   رانیا  ی استاندارد مل  یهابرخوردار نبوده است و با شاخص  یاستاندارد و مطلوب  تیفی( از کریو پن

 ی صنعتاستفاده از محصوالت  ن،ی. همچنطلبدیرا م عیتا توز دیدر طول مراحل تول یهداشتنکات ب ت یرعا یبرا یاقدامات الزم و موثر

 .شودیم هیتوص یمحصوالت سنت دیبر تول تریو اصول ترقیو نظارت دق یاو کارخانه

اقدامی صورت گرفت که بر اساس آن به واحدهای    نهمآقای مهندس رازقی در ابتدای شروع دستور جلسه اعالم کردند که در دولت  

مشکلی که واحدهای لبنی را تحت تاثیر قرار داده است این است که واحدهای صنعتی در بحث  لبنیات سنتی مجوز تولید داده شد.  

کننده است. مبلغ  د در حالی که این مالیات بر عهده مصرف  نکه بپرداز  هستندمالیات، مالیات بر ارزش افزوده کاالی نهایی موظف  

در صورتیکه واحدهای لبنات سنتی از این مسئله    بزرگی را واحدهای صنعتی بابت مالیات بر ارزش افزوده مجبور هستند که بپردازند

 معاف است.

بیان کردند  « شاخص یبه عوامل خطرزا رازیشهر ش یسنت اتیلبن ی آلودگ زانیم یبررسآقای دکتر گلمکانی به عنوان مجری طرح » 

است که از بین ده ها اولویتی که بخش  همین موضوع  که یکی از اولویت های هسته صنایع تبدیلی شورای پژوهشی اتاق بازرگانی  

خصوصی و دولتی اعالم کرده بودند، انتخاب شد و نهایتا توسط بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز اجرا شد. یکی از دالیل آن تفاوتی  

رد با محصوالت سنتی و صنعتی وجود داشت. آنالیزها و آزمون هایی که به شکل مدون روی محصوالت صنعتی که بود که بین برخو 

  7و تنها به صورت موردی توسط بهداشت پایش می شوند. بنابراین  با مسئول کیفی انجام می شود در واحدهای صنفی وجود ندارد
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  واحد از واحدهای صنفی لبنیات سنتی به عنوان نمونه انتخاب شدند.   35مورد از محصوالت لبنی اصلی در شهر شیراز بررسی شد.  

 نتایج با استانداردهایی که وجود داشتند مقایسه شد. 

خام    ریپژوهش، ش  ن یدر اسرکار خانم دکتر مجدی خالصه ای از فرآیند انجام طرح فوق و نتایج آن را ارائه کردند. بر همین اساس  

(، کشک  نهنمو  25نمونه(، دوغ )  25نمونه( ماست )  15نمونه(، کره )  15)  رینمونه در فصل گرم(، سرش  25نمونه در فصل سرد و    25)

  ی کیزیف ی هایژگ یشد. از نظر و یجمع آور رازیشهر ش یسنت اتی لبن عیاز مراکز توز ینمونه( به صورت تصادف 25) رینمونه( و پن 25)

  یهاالکل، سلول  یداری(، پاpHو    تهیدینقطه انجماد، اس  ته،یدانس  ،ی الکتوز، ماده جامد بدون چرب  ن،یپروتئ   ،ی)چرب  خام  ریش  ،ییایمیو ش

  ی مانده آنت   ی (، باقمیپتاس  کرومات یخشک و کرومات و ب  ریش  ن،یفرمال  ن،یریجوش ش  ن یی، تقلبات )تعM1  نیآفالتوکس  ک،یسومات

(، ماست )استرول، دیو پراکس  pH  ته،یدی(، کره )اسدیو پراکس  pH  ته،یدی)اس  ری(، سرشدیو سولفانام  نیکلی)بتاالکتام، تتراسا  هاک یوتیب

پنpHو    تهیدیاس   ن،یماده خشک، فلزات سنگ  ن،ی(، کشک )پروتئpHو    تهیدی(، دوغ )اسpHو    تهیدیاس رطوبت،   ن،ی)پروتئ  ری( و 

  ی )شمارش کل  ری(، سرشهاسمی کروارگانیم  ی خام )شمارش کل  ریش   ،ی کروبیقرار گرفتند. از نظر آزمون م  ی( مورد بررسpHو    تهیدیاس

کپک و    فرم،یکل  ها، سمیکروارگانیم  ی ( و کره )شمارش کلسرمادوست  یهاسمیکروارگانیکپک و مخمر و م  فرم،یکل  ها، سمیکروارگانیم

(، کشک )کپک و مخمر و  فرمی(، دوغ )کپک و مخمر و کل فرمیخمر و کلسرمادوست(، ماست )کپک و م  یهاسمیکروارگانیمخمر و م

  ی برا  مرازیپل  یارهیزنج  کنشخام از روش وا  ریدر ش  نیقرار گرفتند. همچن  ی( مورد بررسفرمی)کپک و مخمر و کل  ری( و پنفرمیکل

خام،    ریش  یهابه دست آمده، در نمونه  جیاستفاده شد. طبق نتا  توژنز یمونوس  ایستریو ل  O157:H7  یکل  ایاشرش  یباکتر  ییشناسا

درصد    67درصد فصل گرم(، الکتوز )  40درصد فصل سرد و    28) نیدرصد فصل گرم(، پروتئ 28درصد فصل سرد و    28)  یمقدار چرب

درصد    24درصد فصل سرد و    44درصد فصل گرم(، نقطه انجماد )  12درصد فصل سرد و    12)  یفصل سرد(، ماده جامد بدون چرب 

  pH  (8م( و  درصد فصل گر  60درصد فصل سرد و    52)  تهیدیدرصد فصل گرم(، اس  16درصد فصل سرد و    16)  تهیفصل گرم(، دانس

  ، یماده جامد بدون چرب  ،یچرب  زانیم  ن،یعدم انطباق دارند. همچن  رانیا  یدرصد فصل گرم( با استاندارد مل  40درصد فصل سرد و  

  52فصل سرد مشابه فصل گرم بود.    ی در ط  تهیاز فصل گرم بود. دانس  شتریفصل سرد ب  رخامیش  یهانمونه  تهیدینقطه انجماد و اس

 زانیعدم انطباق داشتند. م رانی ا یمل  داردبا حد مجاز استان کیسومات یهاخام )فصل سرد و گرم( از نظر سلول ریش یهادرصد نمونه

  ر یش  یهادرصد نمونه  16خام فصل سرد و در    ریش  یهادرصد نمونه  4( در  ng/mL 05/0از حد استاندارد )  شتریب  M1  نیآفالتوکس

در   تنها  نمون  4خام فصل گرم مشاهده شد.  در    ریه شدرصد  و  بتاالکتام  نمونه  4خام  به    همشاهد   نیتتراساکل  گری د  یادرصد  شد. 

درصد    28)  نیدرصد فصل گرم( و فرمال  16درصد فصل سرد و    24)  نیریخام از نظر تقلبات صورت گرفته، جوش ش  ریش  ی هانمونه 

درصد   52درصد فصل سرد و    68  ،یکروبیخام از لحاظ آزمون م  ریش  یهادرصد فصل گرم( اضافه شده بودند. نمونه  12و    فصل سرد

ها دو  کدام از نمونه  چیدر ه  مرازی پل  یارهیبودند. با انجام روش واکنش زنج  ها سمیکروارگانیم  ی از استاندارد شمارش کل  ش یفصل گرم ب

شهر    یسنت  یبه دست آمده، محصوالت لبن  جیبا توجه به نتا  مشاهده نشد.  توژنزی مونوس  ایستریو ل  O157:H7  یکل  ایاشرش  یباکتر

استاندارد    یهابرخوردار نبوده است و با شاخص  ی استاندارد و مطلوب  تیفی( از کریکره، ماست، دوغ، کشک و پن  ر،یخام، سرش  ری)ش  رازیش

را   عیتا توز  دیاحل تولدر طول مر  یهداشتنکات ب  تیرعا  یبرا  یاقدامات الزم و موثر  ن،یدارند. بنابرا  یدار  یاختالف معن  رانیا  یمل

 .شودیم هی توص یمحصوالت سنت دیبر تول تریو اصول ترقیو نظارت دق یاو کارخانه یاستفاده از محصوالت صنعت ن،ی. همچنطلبدیم

آقای معتمدی مدیرعامل تعاونی صنایع شیر و فرآورده های لبنی بیان داشتند که در این خصوص در استانداری پیگیری های خوبی  

این واحدها نه تنها که مالیات پرداخت نمی    صورت گرفت و دستورالعمل و ضوابطی برای ماست بندی های سنتی نیز تدوین گردید. 

 خواسته اینجانب فعالیت واحدهای سنتی بر اساس ضوابط تدوین شده می باشد.  .کنند بدترین شیر را تحویل می گیرند

عات استاندارد ملی ایران است. تولید لبنیات به شکل سنتی غیر استاندارد و غیرقابل قبول آقای رهنما مدیر کل استاندارد : پایه اطال

که    پیشنهاد می گردداست. تعداد تولید لبنیات، فراورده های گوشتی، عرقیات و روغن در سطح شیراز زیاد شده و غیراستاندارد است.  

رآورده های گوشتی، لبنیات و روغن در شورای استاندارد به شکل  بحث بر اساس استاندارد طرح ریزی می شود، موضوع عرقیات، ف
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هیچ جای قانون و استاندارد تعریفی از موضوع سنتی نشده است. اقداماتی در حال انجام است که شرکت هایی  تخصصی بحث شود.  

این موضوع قابل    بهداشتی به بازار عرضه کنند. مانند دایتی و رامک ذائقه سنتی ها را شناسایی کنند و در قالب استانداردها و مجوزهای  

 حل است بدون آنکه به اشتغال و سالمت جامعه لطمه ای وارد نماید. 

آقای افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی: در سالهای اخیر برخی از دستگاه ها مانند کمیته امداد از اشتغال روستایی حمایت کردند  

کی از سیاست های دولت ایجاد اشتغال پایدار در روستاهاست و اخیرا وزارت کشور بخشنامه ای  و هزینه های زیادی متحمل شدند و ی

 صادر کرده و به دنبال سرمایه گذار توسط نهادهای حمایتی می باشد و کارآفرینی قابل قبولی در حال شکل گیری در روستاهاست.  

و بهداشتی که هست رعایت شود. سرانه مصرف لبنیات در استان    آقای قاسمی رییس جهاد کشاورزی، قطعا بایستی مباحث استاندارد

پایین است. نباید اقدامی صورت گیرد که سرانه مصرف شیر پایین آید. اگر موارد بهداشتی توسط لبنیات سنتی رعایت شود ریسک 

مصرف کننده برای استفاده از این  کمتری برای سرمایه گذاری دارد، امکان استفاده از تسهیالت بانکی، تداوم زنجیره ارزش و رغبت  

که به سمت استاندارد سازی و رعایت کردن بهداشت توسط این واحدها برویم و سرانه    پیشنهاد می گردد   محصول بیشتر خواهد شد.

 شیر را کاهش ندهیم. 

این   وانه کسب درپر  37آقای ایزدی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، متولی صدور پروانه کسب تولیدی سازمان صمت است.  

جلساتی در خصوص نظارت استان برگزار شد ضوابط فنی و بهداشتی تهیه شد و ابالغ   95سطح استان صادر شده است. سال    حوزه در

 موافق آن هستیم جلساتی با بهداشت، علوم پزشکی و استاندارد داشته باشم و این واحدها را ضابطه مند نماییم.  گردید. 

، برای تدوین دستورالعمل فعالیت این واحدها زمان زیادی صرف شده است و  دانشگاه علوم پزشکیبهداشت معاونتآقای کریمی نماینده 

واحد در حال گرفتن    15واحد مجوز دار و    12  سختگیرانه ترین دستورالعملی که در کشور تدوین شده مربوط به استان فارس است.

واحد نمونه برداری شده است. از داشنگاه شیراز خواهشمندیم اطالعات    35ارائه شد اعالم کردند که از  مجوز هستند اما در طرحی که  

 این واحدها را در اختیار ما قرار دهند باید بررسی شود که آیا نمونه ای که از مجوزدارها و غیرمجوزی گرفتند، تفاوت معنادار دارند یا 

   اسایی و پلمپ شدند. واحد غیرمجاز شن 110در سال گذشته  خیر.

آقای رزمجو مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، لبنیات هم در صنف قابل تولید و هم در صنعت.  

 استاندارد ملی مربوط به واحدهای صنعتی است و برای صنف نه تنها در ایران در هیچ کشوری نداریم. استاندارد صنف به دالیل تخصصی

باید تعریف جدید برای  بودن هیچگاه تدوین نشده است به دلیل آن که صنف تولید و عرضه در حجم کم و متناسب با ذائقه بوده است.

در بایدها و نباید ها می توانیم برای صنف حدود تعیین کرده و ماخذه کنیم اما در دامنه ها همچین چیزی   دامنه اصناف صورت گیرد.

ا صنعت عدم انطباق در تولیداش از صنف کمتر است. پیشنهاد اینجانب ضوابط راه اندازی واحدهای صنفی را قطع   تعریف نشده است.

شیر اساس تمامی لبنیات است. شیر مرجوعی از درب کارخانه   اجازه ندهیم شرایط محیطی به دلیل سالمت جامعه، آسان گیری شود.

 برای شیرهایی که با استاندارد منطبق نیستند قانونی وجود ندارد که چکار باید کرد.   با ویژگی های متفاوت وارد صنوف می شوند.

آقای مهرتاش نائب رییس اتاق اصناف، ضوابط واحدهای صنفی در کمیسیون نظارت مورد تصویب قرار گرفته است. در تمامی صنوف 

لبنیات سنتی تعریف شده.  اساس ضوابط و کد    مربوط به بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها ضوابطش  بر  که دارای فروشگاه هستند 

 آیسیکی که وزراتخانه تعریف کرده در حال فعالیت هستند. با کد آیسیک پروانه لبنیات سنتی در وزارتخانه تعریف شده است.
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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:  

اتاق مطرح شد یکی  این طرح در مرحله اولیه در هسته صنایع غذایی شورای پژوهش  ،  عیصنا  رانیانجمن مد  سییر  انی دیدکتر حم  یآقا

از متقاضیان اجرای این طرح دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است. مجری این طرح بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز به عنوان یک 

دستگاه های مدرن و مسئولین کنترل کیفی در واحدهای صنفی مستقر شدند    نهاد بی طرف در موضوع و علمی بودن آن را انجام داد. 

ک هم تعریف شده است. بنابراین مقدمات نظارت صنعتی برای واحدهای صنفی فراهم شده است. همان مقرراتی که برای و کد آیسی

حداقل خروجی این جلسه این باشد که   کارخانه ها وضع می شود برای واحدهای صنفی هم وضع گردد تا سالمت مردم تضمین گردد.

درمان محوری. هزینه های این تصمیم در رابطه با این نوع تولید را دانشگاه علوم    یکبار در بخش سالمت فعالیت کردیم و نه در بخش

برخی    و در حوزه درمان محوری نرویم.  پزشکی در بخش درمان می دهد. بنابراین یکبار در حوزه پیشگیری و سالمت تصمیم گیری شود

طبق مصوبه دوره ی قبل این واحدها مقرر شدند  از واحدهای لبنیات سنتی مجوز دارند اما محصوالتشان در سایر واحدها تولید می شود.

 . در محل خودشان تولید و توزیع انجام دهند و اجازه تعریف شبکه توزیع نداشته باشند

جلسه شورای گفتگو   40ال اعضای محترم بیان کردند تاکنون بیش از  ضمن تشکر از مشارکت فع   جناب آقای رحیمی استاندار محترم،

که    اقدام در سطح ملی قرار گرفته است  و  و مالک عملاز مصوبات این جلسه در سطح ملی اثرگذار بوده  تعداد زیادی  برگزار شده که  

ینده بازار، سرمایه و محیط کسب و  آت  در موضوع شاخص های ارائه شده یک هشدار برای حرک  نشان از مسئولیت پذیری اعضا دارند. 

کار است. در مباحث فضای کسب و کار، در زمینه تولید و تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین هستند، یک پالس مثبت است.  

 ، در خیلی از مواد اولیه  وضعیت دالر، تحریم، حمل و نقل و انتقال پول در زمینه تامین مواد اولیه محدودیت شدید ایجاد کرده است.

در خیلی    پیشرفته دارد با این وجود به سمت تولید آن مواد شاید به دلیل رقابت اقتصادی ورود نکردیم. دانشگاه متخصصان و آزمایشگاه  

اشند با از جاها صنعت با دانشگاه خیلی مرتبط نیست. ماموریت اساتید دانشگاهها طبق ابالغیه دولت یک تا دو سال در واحد صنعت ب 

 حقوق دانشگاه و سابقه علمی در نظر گرفته می شود. 

اصل اول این است که ماده غذایی سالم را به جامعه تحویل دهیم. دامنه سالم بودن را اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی تعریف می  

این موارد حتما در نشست کارگروه   تما درج گردد.و روی بسته کاال ح  ی سالم بودن تعریف گردد  کند. در حوزه مواد غذایی بایستی دامنه

 و دامداری  ها  با توجه به اینکه خیلی از کشاورزیسالمت و همچنین می تواند در شورای استاندارد هم مطرح شود، دسته بندی شود.  

لیدکنندگان بدهند و به  در قالب مباحث سنتی فعالیت دارند باید مجموعه های جهاد کشاورزی، دامپزشکی آموزش های الزم به تو  ها

 سمت تولید ماده اولیه سالم تر برویم. 

آقای رحیمی استاندار محترم اظهار داشتند که در این کار شاید بتوان گفت که می شود جلوی دامداری ها را گرفت که تولید محصول 

جذبی صورت گیرد. به دامداران سنتی باید آموزش سنتی نکنند اما کار سختی است. باید به جای کار دفعی و بعضا سلبی، کار ایجادی و  

داده شود تا اقدامات بهداشتی برای تولید شیر و محصوالت لبنی به طور صحیح انجام دهد. در خصوص مالیات و اشتغال در قیاس با 

اما تولید سنتی را نیز باید به سمت استان اقتصادی تر خواهد بود،  از موضوع آلودگی، اگر تولید صنعتی باشد  ببریم. یکی  دارد شدن 

محدودیت هایی که با تعطیلی این واحدها ایجاد خواهد شد، اشتغال است ضمن آن که حفظ سالمت مردم در اولویت امور باید قرار 

 داشته باشد. 

 

 


