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 سمت
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گروه امور 

دی و اقتصا

 سرمایه گذاری 

  حاضر امور اقتصادی و دارایی استان مدیر کل آقای بابک دایی  6

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس آقای علی همتی  7

  حاضر تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مدیر کل آقای سهراب مختاری  8

 نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان رئیس آقای محمد مهدی قاسمی  9

 -آقای رحیمی

مدیر تنظیم 

بازار سازمان 

 جهاد کشاورزی

  غایب استان یهابانک هماهنگی کمیسیون دبیر آقای عبدالناصر بذرافشان  10

 مجلس شورای اسالمی -ب

 دو تن از نمایندگان

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب اناست دادگستریکل  رئیس آقای علی القاصی مهر  1

  غایب استان مرکز دادستان آقای علی صالحی  2

 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 

 
 حاضر   کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق
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  حاضر استان تعاون اتاق رئیس آقای بهروز فرهنگیان  2

 نماینده استان مرکز اصناف رئیس اتاق آقای محمود هاشمی 3

عضو  -آقای مهرتاش 

اتاق  رهیمد اتیه

 رازیاصناف ش

 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  استان صنایع مدیران انجمن رئیس

 رئیس هیات مدیره شرکت پارس حدید
 نماینده

وحید رضا آقای 

دبیر  -امداد

 انجمن

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

  صنعت و مدیریت ایرافاگروه 
 حاضر

 

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

 شرکت فوالد پایه
 حاضر

 

  حاضر جاودان فرهنگ خانهرئیس  طباطبایی امین آقای  4

 شرفی سهراب آقاب  5

خانه صنعت و معدن و تجارت استان رئیس 

مجموعه سالمت گستر و مدیر عامل  فارس

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر انجمن غالت استان فارس رئیس آقای محمد حسین طلعتی  6

 آقای غیثی  7
و مدیر  انجمن کارخانجات استان فارسرئیس 

 شرکت سیمان داراب
 نماینده

 

 نماینده شرکت فاتح صنعت کیمیا مدیر عامل آقای فاطمی  8

 -آقای قطبی

عضو هیات 

مدیره گروه فاتح 

 صنعت کیمیا

 شهرداری و شوراها -هـ
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 آقای حیدر اسکندرپور 

 نماینده شهر شیراز شهردار
آقای ابوالقاسم  

 (ابراهیمی)معاون شهرداری

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 مدعویین:

 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حاضر فارس یاستاندار نیو امور زائر یگردشگرامور فرهنگی  مدیر   آقای مقصودی  1

2 
 نباتی عبدالکریم آقای  

 
  تامین اجتماعی فارس سازمان مدیر کل

 حاضر

3 
 یریام مصیب یآقا 

 

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م کل  ریمد

 استان فارس

 حاضر

4 
  مبشری علی آقای  

 
  تعزیرات حکومتی استان فارس مدیرکل

 حاضر

 حاضر ت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکیمعاون  سرپرست آقای خشنود  5

6 
 آقای مهندس رهنما 

 
 اداره استاندارد استان فارس مدیر کل

 حاضر

7 
 رضا زاده آقای  

 
 والفجر یشهدا - رازیشهرستان شمرکز بهداشت  رئیس 

 حاضر

8 
 ییرزمجو آقای

 

نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی دانشگاه علوم  مدیر

 پزشکی

 حاضر

 حاضر شرکت شهرک های صنعتی استان فارس مدیر عامل فتوحیاحد  آقای   9
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10 
 باصریجواد آقای  

 
 شیرازو عضو هیات مدیره شهرک صنعتی بزرگ مدیر عامل 

 حاضر

 حاضر انجمن صنایع دستی استان فارس رئیس آقای همتی  11

12 
 آقای گورنگی

 

فرش و تولید کنندگان طراحان  اتحادیه تعاونیهای سیرئ

 دستباف فارس

 حاضر

13 
 شمس آقای  

 
 سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیرازدیر گروه م

 حاضر

14 
 خانم رهنمود 

 
 سنتی استان فارس واحد حقوقی انجمن هنرهای

 حاضر

 حاضر نماینده شرکت ستاره یخی آسیا آقای خلیل ضیا 15

 سایر مراجع و دستگاه ها

 استاندار مشاور  آقای توکلی  16

 استاندارمشاور  آقای خسروانیان  17

 دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری  کارشناس آقای احمدی پور  18

 بازرگانی فارس اتاق آقای قدرتی  19

 اتاق تعاون فارس آقای قطعی  20

 فناوری اطالعات استانداری فارس مدیر آقای امیری  21
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 مشروح  مذاکرات

، به جلسات استانداریماه در سالن  مهر 2استان فارس، روز دو شنبه ت و بخش خصوصی ی شورای گفتگوی دولجلسهدومین  بیست و

 تبادار، استاندار محترم استان فارس و رئیس شورای استانی برگزار گردید. ریاست مهندس 

 رانیو مد یدانشگاه دیبا حضور اسات لسه برگزار شده در اتاق بازرگانیتور جلسه، مهندس رازقی با اشاره به جدساز در نطق پیش 

و منتج از کارگروه اقتصادی استانداری فارس، از ارائه بسته جامع و کامل  پیشنهادی اتاق بازرگانی  ی ، مصوبو خصوص یدولت یبخشها

خبر دادند که پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس به عنوان به اتاق بازرگانی ایران  ارزی و اقتصادی فارس پیرامون راه های خروج از بحران

 که محور آنها بیشتر بر اختالف قیمت لی به اتاق ایرانهادات ارایه شده در نامه ارساپیشن. ه استکلی پیشنهادات تصویب گردیدمحور 

  یونکنوانس بدون کنترل ارز و سفته بازی ، عدم پیوستن به، ورود و خروج و کسب درآمد دولت از منبع افزایش نرخ ارز ارز آزاد و دولتی

FATF   شامل موارد ذیل می باشد.باشد،  ارز و آزاد سازی قیمتهای سوخت میو خروج خارج از کنترل و تبعات آن بر اقتصاد کشور 

 گردیده است، اختالف آن با ارز نیمایی و ارز آزاد ، موجبات فساد فراوان  از آنجایی کهتومانی و  4200اختصاص ارز  ینکهابا توجه به  -1

 بنابراین پیشنهاد  می گردد:

 .ارز آزاد امکانپذیر گردد) حتی کاالهای اساسی و دارو (تامین تمامی کاالهای مورد نیاز کشور با  -1 -2

 ::  از محل درآمد دولت  از افزایش نرخ ارز 1-2

 .:  نسبت به تامین بن کاال جهت کاالهای اساسی برای تمامی حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر اقدام گردد1-2-1

 ت خرید دارو و ... برای بیمهنسبت به کاهش اساسی فرانشیز جه ،لتجتماعی و سالمت از طریق کمک دوبیمه تامین اپیرامون :  1-2-2

 شدگان اقدام گردد.

 ::  به جهت رونق تولید در کشور و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ناشی از افزایش نرخ ارز1-2-3

طریق پرداخت بهره یکساله توسط :  نسبت به استمهال یکساله تسهیالت واحدهای تولیدی توسط همه بانک های کشور و از 1-2-3-1

 دولت اقدام گردد.

:  قانون مالیات برارزش افزوده که تصویب آن مدت هاست در مجلس شورای اسالمی در دستور کار قرار گرفته ، سریعاً و به 1-2-3-2

 عنوان مالیات بر مصرف و اخذ از حلقه آخر توزیع و مصرف به تصویب برسد.

کاهش و مابه التفاوت آن از محل درآمدهای  %10یکساله ،سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه به حداکثر :  برای یک دوره 1-2-3-3

 اضافی دولت تامین گردد.

:  مطابق پیشنهاد اتاق بازرگانی درجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی )  ملی  ( ، مالیات بردرآمد واحدهای تولیدی 1-2-3-4

مالیاتی عادالنه برای همه اقشار در کشور اجرایی گردد. ) دراین صورت یقیناً درآمدهای مالیاتی دولت کاهش و چتر  %15به حداکثر 

 اساسی خواهد داشت(افزایش 

:  معافیت مالیاتی صادراتی صرفاً برای صادرکنندگانی که کاالی ساخته شده صادر می نمایند اجرایی گردد و از ممنوعیت 1-2-3-5

 گان مواد خام و نهایی نشده ، خودداری گردد.واردات آن به صادرکنند

قیمت حامل های انرژی سریعاً و برای همه بایستی باتوجه به کاهش ارزش ریال تغییر اساسی یابد. توجه داشته باشید که قاچاق  -2 -3

امی ، قادر به سوخت در شرایط خاص حتی از قاچاق مواد مخدر نیز سودآورتر گردیده تحت هیچ شرایطی با سیستم های کنترل نظ

 جلوگیری از قاچاق سوخت نخواهیم بود.

بدیهی است از محل اضافه درآمد حاصل از به روز نمودن قیمت سوخت ، می بایستی سوبسیدهای الزم جهت وسائط نقلیه عمومی 

 همچنین کمک به توسعه زیرساخت های راه آهن و مترو اقدام گردد.
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سپاری ارزی، درخواست دارد ، تا با توجه به صف طویل کاالهای اغلب فاسدشدنی در باتوجه به بخشنامه اخیر درخصوص پیمان  -3 -4

مرزهای خروجی کشور ، همچنین عدم امکان انتقال رسمی ارز به کشور ، تجربه تلخ پیمان سپاری ارزی به جلوگیری از غارت قوت 

 مورد نیاز مردم به واسطه کاهش اساسی ارزش ریال و ...

روز آینده آزاد گرددتا پیشنهادات الزم  15انتظار خروج از کشور به شرط آنکه کاالی اساسی نباشد حداکثر ظرف خروج کاالهای درصف 

 جهت اخذ تصمیم نهایی ارائه گردد.

تامین اجتماعی در  ی سازمانسازمان تامین اجتماعی از لحاظ وظیفه بودن و رأییدادامه بحث، مهندس رازقی پیرامون در 

تمال تناقض در دفاع از حو اتامین اجتماعی  و همچنین نماینده وزیر بودن مدیر کل تامین اجتماعی  حل اختالف هیاتهای

و مطالبات بیمه شوندگان، اشاره و نیز به این مهم پرداختند که مکاتبات جهت تفویض و انتقال رای نماینده وزیر از مدیر کل حقوق 

ایشان همچنین به این نکته اشاره نمودند که ون،کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است. مدیر کل  تعاسازمان تامین اجتماعی به 

، موجبات بروز ندین ساله و عدم تعلق بیمه بیکاریخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه چمواردی به طور مصداقی از جمله کارهای س

ص تشخی نمایندگان هیاتهایآقای مختاری نیز در ادامه به این نکته اشاره نمودند که  های صادره را فراهم نموده است. عدم تعادل در رای

باشد و سازمان در حال حاضر نظر، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی می دمطالبات تامین اجتماعی، چه در بدوی و چه در تجدی

یر تعادل، به مدزراتخانه، دستور بر تفویض حکم به جهت ایجاد دارای دو رای می باشد. ایشان همچنین به این نکته اشاره نمودند که و

صادر نگردیده است، حکم اجرایی نگردیده است. آقای ، ولی از آنجایی که از طرف سازمان دستوری رفاه و امور اجتماعی داده کل کار و 

بودن سازمان تامین اجتماعی  ل دو رأییای تشخیص مطالبات به دلیره در هیاتهمختاری همچنین به وجود معضل ماهوی در آرای صاد

  اشاره نمودند.

مایندگی قابل تمدید نحکم سه ساله  صدورشورای عالی تامین اجتماعی، صادر کننده مصوبه بوده، از در ادامه آقای نباتی با اشاره به اینکه 

باشد، اشاره و به این نکته پرداختند که تا به حال حکمی مبنی بر مدیر کل تامین اجتماعی که قائم به پست سازمانی می در معیتوزیر 

 امین اجتماعی صادر نگردیده است.تلغو نمایندگی وزیر مدیر کل سازمان 

 ای آقای استاندار ارسال و موضوع از وزارتخانه پیگیری گردد.ای با امضدر پایان مقرر گردید نامه

روشهای اثر بخش و مسائل موجود در فضای کسب وکار و ارسال به دبیرخانه شورای بررسی ستور جلسه اول پیرامون ددر ادامه 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد دو و سه قانون بهبود  76اساس ماده  برهای اجرایی  گفتگو از طرف  دستگاه

توسط  وریقانون بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره 14و ماده  1390بهمن ماه  16کسب و کار، مصوب  طیمحمستمر 

 سب و کارفضای ک و معضالت دبیرخانه شورای گفتگو با معضل دریافت مسائلایشان با اشاره به اینکه انم دکتر راهدار قرائت گردید. خ

 های انجام پذیرفته پیرامون مصوبات شورای گفتگویپیگیر ،روبروست و از آنجایی که در غالب موارد از جانب سازمانها و ادارات دولتی

ها و عدم اطالع وقت حاصل شده پیرامون موازی کاریماند و همچنین با توجه به اتالف ی شورا، بدون پاسخ میاز طرف دبیرخانه

ائه ، پیشنهاداتی ارفضای کسب و کار بهبود مسئولمعرفی ستگاه های دولتی به ها از اقدامات یکدیگر و همچنین الزام ددستگاه

میگردد. ایشان همچنین به تفاهم نامه امضا شده ما بین اتاق بازرگانی ایران و وزارت کشور اشاره نمودند و که اهم مطالب آن به شهر 

 ذیل می باشد:

  23/5/97و تاریخ  89566ه شماره وزارت کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ب یادداشت تفاهم همکاری بر اساس

که در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری ) مد ظله العالی( و با توجه به قانون بهبود مستمر 

های قانون احکام دائمی برنامه 12محیط کسب و کار، مبنی بر استمرار فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ماده 

ذاری گاری و مشارکت جهت حمایت از تولید و توسعه اشتغال کشور و شناسایی و رفع موانع تولید و سرمایهتوسعه کشور، با هدف همک

های جدید به منظور حضور کارآمد بخش غیر دولتی های موجود و خلق فرصتو همچنین هم افزایی در راستای استفاده بهینه از ظرفیت

صنایع، معادن و  های ملی و استانداریها و نقش راهبردی اتاق بازرگانی،گی سازمانو با توجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور در هماهن
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ردیده گ داتی برای طرفین تفاهم نامه تعریفقد گردیده، تعهکشاورزی ایران در بخش خصوصی فیمابین وزارت کشور و اتاق ایران منع

 توان به تعهدات وزارت کشور در غالب:است. از جمله این تعهدات می

خاذ تدابیر الزم برا پاسخگو بودن دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای استانی در قبال تصمیمات شورای گفتگو دولت و ات -1

 بخش خصوصی از طریق استانداران سراسر کشور

اتخاذ تمهیدات الزم به منظور بهره گیری بیشتر بخش خصوصی از ظرفیت و بازار کشورهای همسایه، با برگزاری نشست  -2

شترک استانداران، روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها با سفرای کشورهای همسایه و نیز سفرای ایران م

 در کشورهای همسایه

 و از جمله تعهدات اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان می توان به :

استای احصا و رفع موانع و مشکالت فراروی تولید، سرمایه ارتقای اثر بخشی شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ر -1

 گذاری و اشتغال

گذاری و موانع موجود، با اولویت عوامل قابل اقدام در سطح استان پیگیری برای شناسایی عوامل استانی مخل تولید و سرمایه -2

 توسط شوراهای استانی و تمهیدات الزم برای رفع موانع تولید

 مسائل و مشکالت صادر کنندگانپیگیری و حل و فصل  -3

از آنجاییکه  باشد وها و انتقال به دبیرخانه شورای گفتگو مشهود میلذا از آنجاییکه اهتمام کامل بر کشف و احصا معضالت توسط دستگاه

بهمن ماه  16کسب و کار، مصوب  طیقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد دو و سه قانون بهبود مستمر مح 76براساس ماده 

 مقررات و ن،یقوان ییشناسا در  یی به عنوان بازوی کمکی، نقش مشارکتیاجرا یدستگاه ها ،یاسالم یمجلس شورا 1390

 یها هیاصالح مقررات و بخشنامه ها و رو یو کار برا بکس طیو موضوعات مربوط به بهبود مح دیمخل تول یبخشنامه ها

وری  قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارتقای بهره 14و همچنین طبق ماده  دارندها مستمر از تشکل یبا نظرخواه ییاجرا

های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان پیرامون تعیین، شناسایی و اولویت بندی و شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخص

تعیین و معرفی مسئول بهبود محیط کسب و کار توسط ا در سطح استانی و مشکالت بخش خصوصی اعم از مجوزها و فرآینده

. لذا با توجه به های اجرایی احساس میگرددمعضالت به دبیرخانه شورای گفتگو از جانب دستگاهدستگاه ها، خال ارسال 

ای اجرایی والزام ارسال، پیگیری و تصویب هو مستندات قانونی و محوله به دستگاه اتاق مذکورتفاهم نامه منعقده ما بین وزارت کشور و 

 :گرددموضوعات در دبیرخانه شورای گفتگو، پیشنهادات به قرار زیر ارائه می

 های اداری مسئول بهبود محیط کسب و کار توسط دستگاهمعرفی  -1

مربوطه به ای دستگاه ای و بخشنامههای اداری به ارسال معضالت و مشکالت قانونی، آیین نامهالزام دستگاه -2

 دبیرخانه شورای گفتگو

پاسخگو بودن دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای استانی در قبال تصمیمات شورای گفتگو دولت و بخش   -3

 خصوص

تعیین مدت زمان جهت رفع نواقص احصا شده و انجام تعامالت بین دستگاه ها و بخش خصوصی با دستور استاندار  -4

 محترم و نظر کارشناسی

تفاهم نامه، تشکیل کمیته ای را به جهت حسن اجرای  4ماده مهندس تبادار، استاندار محترم نیز با اشاره به اینکه  آقای

شامل  ار در تفاهم نامه، برطرف کردن مشکالت پیش گفته شده است، لذا اجرایی نمودن همین بند تفاهم نامه توصیه نموده

 شود.می
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نیز با اشاره به اینکه تولید خوراک دبیرخانه شورای گفتگو،  استانداری و توسعه منابع یامور اقتصاد یهماهنگ معاون ،آقای رحمانی

رخانه، ها، تنها سه دستگاه عضو دبیهای دولتی دیگر انجام پذیرد و پیرامون معرفی مسئول بهبود توسط دستگاهتواند توسط دستگاهمی

 پیشنهادی اتاق بازرگانی در کنار پیشنهاد استاندار محترم اجرایی شود.موارد ند، پیشنهاد نمودند اهاقدام نمود

یستمی، اشند تا از لحاظ سمسئول بهبود محیط کسب و کار یکی بپیشنهاد نمودند رابطان دادور و یاور با  دامه، خانم دکتر فوالدفر نیزدر ا

 .دچار گسستگی نگردد

کنند، استان فارس نیز انجام پذیرد و هر رویه ای که دیگر استانها دنبال میدر ادامه مقرر شد استعالمی از دیگر استانها 

 دنبال کند.

 یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،ی( قانون مواد خوردن13قانون اصالح ماده ) یاجراموضوع در ادامه دستور جلسه دوم با 

نکه ایشان با اشاره به ایتوسط دکتر قدرتی، قرائت گردید.  دفاتر خدمات سالمت در استان فارس تیصدور پروانه فعال رامونیپ

 شود. ویضرورت نظارت دقیق بر آنها احساس می لذا ی توزیعی سهم بسیار زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارند،ااصناف و کااله

م عد و تهایی پیرامون این مهم محدودیبه دلیل بخش دولتی و در راس آنها وزارت بهداشت،   نمودند که شارها به این نکته  همچنین

سیاست و ساز و کار استفاده از بخش خصوصی جهت نظارت بر اصناف و  را بر آن داشته تا ، مقنناین امر هت هماهنگی برتوانایی ج

 در غالب دفاتر خدمات سالمت پیاده گرداند.ی توزیع را چرخه

فراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، ا؛ 12/06/1392فی کشور مصوب قانون نظام صن 17 مادهوی با اشاره به اینکه مطابق  

گذاری های مربوط به نرخدستورالعمل مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و و از جمله قوانین

مواد خوردنی،  13و مطابق قانون اصالح ماده  گردد، رعایت و اجرا کنندمی بط ابالغرذیت را که از سوی مراجع قانونیکاالها و خدما

تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که اشعار میدارد؛ 

به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و  کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد و بدین منظور مقررات بهداشتی مربوط

جرائی این ماده تعیین گردیده است، بیان نمودند حمل نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  و اماکن عمومی در آئین نامه ا

قانون اصالح قانون مواد  13اده نامه اجرایی مبه منظور ارتقاء سطح عملکرد بهداشتی مراکز و اماکن عمومی موضوع آیین که مقنن

، 41و  25، 24های کارشناسی موجود در جامعه و نیز اجرای مواد گیری از ظرفیتخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نیز بهره

ای سات مشاورهها و موسقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دستورالعمل شرکت 13نامه اجرایی قانون اصالح ماده آیین

نامه فوق، توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی در مراکز و اماکن آیین

 گردیده است.ابالغ 

بهداشت در توانند مجوز فعالیت را از واحدهای تابعه وزارت های خود کنترلی میشرکتخصوصی و  بخش، بر اساس این دستورالعمل

مشاور مدیر و متصدی مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و همچنین  ها اخذ کنند و سپس در این قضیه فعال شده و به عنواناستان

 انجام را …اماکن عمومی، اقدامات خودکنترلی از جمله کنترل کارگرها، مواد غذایی، آب، محیط، آموزش چهره به چهره و 

 انجام هایتطبیق که صورتی در ترتیب این به. دهدمی انجام را خارجی ممیزی حاکمیتی، نظارت بر وهعال نیز بهداشت وزارت. دهند

شود و در صورت عدم انطباق نیز گیرد و وضعیت آن در سیستم ثبت میرکز مربوطه مورد قبول قرار میم اظهارنامه باشد، درست شده

 گیرد.برخورد قانونی الزم صورت می

 در ایران چند سالی است که در خصوص شرکتهای خود کنترلی و خود اظهاری فعالیتهایی انجام شده است به اینکهبا توجه همچنین 

اند و از آنجاییکه بر اساس نامه ارسالی وزارت د را آغاز نمودهدانشگاه علوم پزشکی  همکاری خو 14 استان و 12و از استانهای ایران، 

 11/10/95و تاریخ 2918/300ارت صمت جهت ابالغ موضوع به اتاقهای اصناف، به شماره نامه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وز

توسعه دفاتر خدمات سالمت به سایر استانهای کشور  ، مبنی بر8/9/96در تاریخ  9057/09/7و نامه اتاق اصناف ایران به شماره 
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وزارت بهداشت با کمبود نفر ت و با توجه به اینکه و شهرستانهای تهران؛ هیچ اقدامی در استان فارس صورت نپذیرفته اس

نیروی متخصص جهت بازرس روبروست و از طرفی اجرای نظارت بهداشتی را به دفاتر خدمات سالمت در بخش خصوصی واگذار نموده 

ی ها متاستان فارس نیز جهت حفظ استانداردهای بهداشتی و سالمت جامعه، ملزم به استفاده و همیاری از این شرکاست؛ 

 .باشد

ابالغ گردیده است و اواخر  95نکه این طرح در ساال ، با اشاره به ایرازیش یدانشگاه علوم پزشک طیسالمت مح گروه ریمد آقای شمس،

شکل الزام آور به خود گرفته است و از آنجایی که طرح به صورت تفاهم نامه بین وزارت کشور و اتاق اصناف استارت خورده  97خرداد 

اجرایی  یای بین دانشگاه علوم پزشکی و اتاق اصناف منعقد گردیده و سلسله جلساتی پیرامون نحوهدر استان فارس نیز تفاهم نامه است،

اتاق اصناف را الزام آور خواندند میگردد. وی با اشاره به بار مالی این طرح، همکاری این طرح و تدوین تفاهم نامه، هر هفته برگزار  ننمود

نکته اشاره نمودند که بحث نظارت بر صنایع غذایی یکپارچه نیست و موازین قانونی نامشخصی دارد و با توجه به شرایط  و به این

 اقتصادی و اجتماعی، تغییر یکباره می تواند اثرات سو داشته باشد.

ای، اضافه بر بخش بهداشت حرفه نیز با تایید صحبتهای آقای شمس، از ورود به آقای مهرتاش، عضو هیات مدیره اتاق اصناف شیراز

اتحادیه خدمات فنی در استان و همچنین  43 اتحادیه توزیع و 40رداختند که با توجه به وجود هداشت محیط اشاره و به این نکته پب

یین تعرفه بازار هدف قرار دادن مستقیم اصناف در این طرح، لزوم وجود سازوکار و چارچوبی یا کنسرسومی جهت دوری از انحصار و تع

وی همچنین به همکاری با اداره استاندارد و اداره دامپزشکی اشاره و وجود جلسات مشترک و تنگاتنگ با اداره دامپزشکی  ها الزامی است.

 را به عنوان یکی از عوامل عدم ارفاق به واحدها در زمینه سالمت مصرف کنندگان خواندند.پیرامون سالمت بهداشت محیط 

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز به این نکته اشاره نمودند که پرداخت هزینه دکتر رزمجویی، 

 توسط اصناف، در شرایط حال حاضر مورد مناقشه است و همچنین تدابیری جهت پیگیری مستنکفان این موضوع اندیشیده نشده است.

 اندازیاجرایی این طرح، به الزامات قانونی راه نیز از الزامات استانداری و توسعه منابع یامور اقتصاد یهماهنگ معاون مهندس رحمانی، 

 اشاره نمودند.این دفاتر و عدم تناقض با خدمات قابل برون سپاری دولتی 

شت محیط، دانشگاه علوم پزشکی امور بهدانیز با اشاره به اینکه متولی  کل  اداره استاندارد استان فارس ریمد آقای مهندس رهنما،

توان از گردد و جهت جبران بار مالی آن میبخش خصوصی احساس میپیش روی، لزوم کمک باشد، ولی با توجه به معضالت می

تحت عنوان یارانه به دفاتر خدمات شود، هایی که تحت عنوان نظارت به بخشهای دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت محیط داده میهزینه

 سالمت، داده شود.

ده یاپرکود در اصناف،  و نیز با اشاره به شرایط حال حاضر اقتصادی و بحران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیرئدکتر همتی، 

 و دانستند.سازی این طرح را دارای اثرات س

این طرح و لزوم اجرای قانون، پیشنهاد نمودند  یی قانوندر نهایت مهندس تبادار، استاندار محترم فارس با توجه به جنبه

از معطل ماندن قانون جلوگیری گردیده و تدبیر الزم جهت ی عملیاتی نمودن آن، با دریافت استعالم از دیگر استانها و نحوه

 اندیشیده شود. آن اجرای

شناسه  یدست عیبافندگان فرش و شاغالن صنا بافان،یقال یاجتماع هایمهیقانون ب یاجرادر ادامه دستور جلسه سوم با موضوع 

 هب اشاره با وی قرایت گردید. فارس استان و طراحان فرش دستباف هیاتحاد سیرئتوسط مهندس گورنگی،  دار ) کد دار(

 یمجلس شورا 18/5/88شناسه دار)کد دار( مصوب  یدست عیبافندگان فرش و شاغالن صنا بافان،یقال یاجتماع هایمهیمتن قانون ب

از  ت؛اس دهیگرد بیو تصو نیاز اقشار هنرمند جامعه تدو تیدر کشور و حما یدست عیصنعت فرش و صنا جیکه به منظور ترو یاسالم

جه با تو دبیان نمودن و بموقع اشاره مهیشدگان بعلت عدم پرداخت حق ب مهیب راردادو ابطال ق مهیمهلت پرداخت حق ب توجه به عدم 
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یف جامعه عقالیبافان تحت این طرح در استان فارس، توانایی ثبت و پرداخت به موقع را نداشته و غالبا از افراد بسیار ضبه اینکه اکثر 

 هستند، پیشنهاداتی را جهت حل این معضل بیان نمودند:

نامه متوقف گردد، در صورت وجود  نییآ 5ماده  4شده در موعد مقرر در تبصره  مهیاز طرف ب مهیپرداخت حق ب کهیدر صورت -1

 مهیشده قابل وصول و ادامه ب مهیاز ب رکردید مهیدوره مربوطه با اخذ جر مهیشده ، مبلغ حق ب مهیب ایحرفه یاعتبار کارت مهارت فن

 بال مانع گردد. یرداختپ

 .ابدیو اصالح  رییماه تغ 6مربوطه، مدت زمان سه ماه به  مهیبر پرداخت حق ب ینامه، مبن نییآ 5ماده  2تبصره  رامونیپ -2

و عدم پرداخت  کل حق بیمه %27دولت از  %20نفر تحت این بیمه و سهم  28000در ادامه آقای نباتی با اشاره به تحت پوشش بودن 

ماه را منوط به تغییرات قانونی دانستند  6ماه به  3ی ، تغییر بازههای دولتی از ایجاد بدهی جدید برای دولتتوسط دولت و منع دستگاه

هایی با رحشدگان از طو حفظ پرداختهای قبلی، پیشنهاد نمودند تا بیمهای بیمه نمودند که با توجه به قطع ارتباط و به این نکته اشاره

 قبلی استفاده نمایند.ای حداقل پرداخت تا زمان بازگشت پوششهای بیمه

بیمه شدگان به دالیل اقتصادی و عدم پرداخت و آقای همتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به کاهش 

 اشاره نمودند.ماه  6ماه به  3ی ای جهت تغییر بازه، به تنظیم الیحهاشتغال استانهمچنین سهم باالی آن در 

ت پیشنهاد نمودند کارگروهی جهباشد، دارای ایراد می ای قالیبافان و کارگران ساختمانی آقای مختاری نیز با اشاره اینکه قوانین بیمه

 حل این معضل در استان تشکیل گردد و یا موضوعات به شورای گفتگوی ملی ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبات

 استانی

 

مسئئئئئئئئئئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

از  یاجتماع نیبودن سازمان تام یأیدو ر 1

 یاجتماع نیسازمان تام ی فهیلحاظ وظ

 یاجتماع نیحل اختالف تام یاتهایدر ه

کل   ریبودن مد ریوز ندهینما نیو همچن

  یاجتماع نیتام

 

 یآقا یبا امضا اینامهتهیه 

و  و ارسال موضوع استاندار

 از وزارتخانه  یریگیپ

یئئئئئک  استانداری

 هفته

اثر بخش و مسئئائل    یروشئئها  یبررسئئ  2

ضا  سال به    یموجود در ف کسب وکار و ار

امه ای و ارسئئئال به تمام     تهیه ن  

 دستگاه های دولتی با مضمون:
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 گفتگو از طرف  دستگاه یشورا  رخانهیدب

قانون   76بر اسئئئاس ماده    ییاجرا های 

سعه و مواد دو      ساله پنجم تو برنامه پنج 

 کسب و طیو سه قانون بهبود مستمر مح

و ماده   1390بهمن ماه  16کار، مصئئوب 

و   کسئئب و کار  یقانون بهبود فضئئا  14

 وری بهره یارتقا

مسئول بهبود محیط معرفی -1

کسب و کار توسط دستگاه های 

های اداری الزام دستگاه -2اداری

به ارسال معضالت و مشکالت 

-ای و بخشنامهقانونی، آیین نامه

ای دستگاه مربوطه به دبیرخانه 

پاسخگو بودن  -3شورای گفتگو

دستگاه های اجرایی، سازمانها و 

نهادهای استانی در قبال 

تصمیمات شورای گفتگو دولت و 

تعیین مدت  -4بخش خصوص

زمان جهت رفع نواقص احصا 

شده و انجام تعامالت بین 

دستگاه ها و بخش خصوصی با 

دستور استاندار محترم و نظر 

 کارشناسی

از  یدر ادامه مقرر شد استعالمو 

و هر  ردیاستانها انجام پذ رگید

استانها دنبال  گریکه د یا هیرو

بال دن زیاستان فارس ن کنند، یم

 کند.

 

ماده )    یاجرا 3 قانون   13قانون اصئئئالح   )

و   یشئئئیآرا ،یدنی آشئئئام ،یمواد خوردن

  تیصئئدور پروانه فعال رامونیپ یبهداشئئت

  دفاتر خدمات سالمت در استان فارس

 

فت ی دربا     گریاسئئئتعالم از د ا

ها و نحوه     تان   یاتی عمل ی اسئئئ

نمودن آن، از معطل ماندن قانون  

تدب  دهی گرد یریجلوگ م  الز ریو 

 شود. دهیشیآن اند یجهت اجرا

 یک ماه دبیرخانه شورا

 

 ملی و فراگیر

 

مسئئئئئئئئئئول   مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

 یاجتماع های مهیقانون ب یاجرا 1

بافندگان فرش و شاغالن  بافان،یقال

 شناسه دار ) کد دار(  یدست عیصنا

دات ذیل به ارسال پیشنها

دبیرخانه شورای گفتگو ) اصالح 

 قوانین(

دو   دبیرخانه شورا

 هفته



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش 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: 

پرداخت حق  کهیدر صورت-1

شده در موعد  مهیاز طرف ب مهیب

 نییآ 5ماده  4مقرر در تبصره 

نامه متوقف گردد، در صورت 

 یوجود اعتبار کارت مهارت فن

شده ، مبلغ حق  مهیب ایحرفه

 مهیدوره مربوطه با اخذ جر مهیب

شده قابل وصول  مهیاز ب رکردید

بال مانع  یرداختپ مهیو ادامه ب

 گردد.

ماده  2تبصره  رامونیپ -2

بر پرداخت  ینامه، مبن نییآ 5

مربوطه، مدت زمان سه  مهیحق ب

 .ابدیو اصالح  رییماه تغ 6ماه به 

 

 

 

 


