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  مشروح  مذاكرات

 شهيد قاضيدر سالن  22/12/1397 ،شنبهچهاراستان فارس، روز ت و بخش خصوصي ي شوراي گفتگوي دولجلسه  هفتمين بيست و
 ر گرديد.برگزا گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان فارس  و رئيس شوراي  دكتر رحيمي، استاندار آقاي ، به رياستفارس استانداري

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در دو بخش مصوبات جلسات پيشين وضعيت اجرايي  در ابتداي جلسه ارائه گزارشي پيرامون 
  يد.ا ارائه گردمصوبات پيگيري شده توسط استانداري فارس و مصوبات پيگيري شده توسط اتاق بازرگاني فارس و ديگر سازمانه

  موارد ذيل اشاره گرديد:به از جمله مصوبات پيگيري شده توسط استانداري فارس و نتايج مصوبات، 
عدم تاييد مدرك آموزشي اشتغال به فعاليت صادر شده توسط موسسات آزاد زير مجموعه فني حرفه اي از طرف اداره كل ميراث  -1

موضوع از طريق اداره كل سازمان ميراث فرهنگي و  معاونت هماهنگي امور اقتصادي و فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري: پيگيري 
 توسعه منابع استانداري فارس

  و امور زائرين استانداري فارسمعاونت گردشگري  -2يراث فرهنگي سازمان م -1مسئول پيگري مصوبه: 
  نتيجه: انجام پيگيري توسط سازمان ميراث فرهنگي  

  سال كيقانون به مدت  قياستان و تعل نيتام يون صدور چك:  طرح موضوع در شوراقانون اصالح قان -2
  ؛يو توسعه منابع استاندار يامور اقتصاد يمصوبه : معاونت محترم هماهنگ يگريپ مسئول
 انجام شده است.جهينت :  

ظران صاحب ن هينظر كل افتيبا در متيق يكارشناس زيگندم:  انجام آنال ينيتضم ديخر متياقتصاد در خصوص ق يمصوبه شورا -3
  يكشاورز ريجمهور و وز سيبه معاون اول رئ متياصالح ق شنهاديو اعالم پ يتوسط دكتر توكل

  يارجاع به دكتر توكل -يو توسعه منابع استاندار يامور اقتصاد يمصوبه: معاونت محترم هماهنگ يگريپ مسئول
 دكتر توكلي به ارائه گزارشي مبني بر انجام آناليز قيمت گندم توسط كارگروهي متشكل از سازمان جهاد  ،پيرامون اين مصوبه

 ماقتصاد پرداختند كه نتايج آناليز بيانگر عدم برابري قيمت اعاليد بخش اقتصاد مركز تحقيقات كشاورزي و اسات زي ،كشاور
اجرايي شدن قيمت اعالم شده دولتي به كاهش كلي از عواقب باشد. همچنين دكتر توشده دولتي با قيمت پيشنهادي مي
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سطح زير كشت كشاورزان، كاهش فروش بذر گندم، قاچاق گندم به كشورهاي همسايه و همچنين  استفاده از گندم به جاي 
ان، م ايرعلوفه دامي جايگزين جو اشاره نمودند كه با توجه به استراتژيك بودن اين محصول و نقش آن در سبد مصرفي مرد

  باشد.مستلزم تمهيدات ويژه جهت كنترل آن مي
 نيز به اين نكته اشاره نمودند كه با توجه به اينكه قيمت  استان فارس همچنين دكتر قاسمي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي

هاي از علتي يكپيشنهادي سازمان جهاد كشاورزي از قيمت پيشنهادي دولت باالتر بوده، مورد قبول واقع نگرديده است كه 
ت ديم برداري از كش وابستگي منابع آبي در اين استان به منابع زير زميني و عدم بهرهندم در استان فارس، باال بودن قيمت گ

  را نام بردند.
اي جهت ارسال نظرات كارشناسي به معاون پيرامون اين موضوع با دستور استاندار محترم مقرر گرديد:  پيش نويس نامه

  ارسال گردد.اول رياست جمهوري توسط سازمان جهاد كشاورزي آماده و نامه با امضاي استاندار محترم 
  
تامين اجتماعي :  مقرر  3/14اي پيرامون عدم شمول خدمات دوربينهاي مدار بسته در بخشنامه معضالت سازمان نظام صنفي رايانه  -4

استعالم از ديگر استانها و برگزاري جلسه اي توسط معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري،  موضوع با  گرديد با
 .سازمان تامين اجتماعي بررسي  و نتيجه به دبيرخانه شوراي گفتگو استان اعالم گردد

  استانداريمسئول پيگري مصوبه: معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
  ،نتيجه: در مجموع جلساتي كه با سازمان تامين اجتماعي برگزار گرديده، سازمان تامين اجتماعي با صحه گذاري بر موضوع

نجام و موضوع در حال پيگيري است. همچنين سازمان نظام صنفي رايانه استان نيز سازمان تامين اجتماعي ابا مكاتباتي را 
  نظام صنفي كشور پيگيري مي نمايد.موضوع را از طريق سازمان 

ظور به من يتوسط  اداره تعاون، كار و رفاه اجتماع تيصالح دييتا يعدم صدور گواه رامونيپ يا انهيرا يمعضالت سازمان نظام صنف -5
ت جه يبه عنوان مدرك قابل استناد و ارزش گذار ربطيذ يصادره از هر كدام از دستگاه ها يگواه رشي:  پذيشركت در مناقصات دولت
  يشركت در مناقصات دولت

  يو توسعه منابع استاندار يامور اقتصاد يمصوبه: معاونت محترم هماهنگ يگريپ مسئول
  مراجع ذيربط، نياز به صدور گواهي نتيجه: به دليل تاييد مجوزات شركتهاي زير مجموعه سازمان نظام صنفي رايانه توسط

  افق پيرامون اين مهم صورت پذيرفته است.ون، كار و رفاه اجتماعي نيست و توصالحيت توسط اداره تعا تاييد
دولت  ياز مقررات مال يقانون اصالح برخ 81بر خالف ماده  يصنعت يواقع در شهرك ها يخدمات از شركتها جاديا يها نهياخذ هز -6

 ياصورت وجود مستندات و تفاهم  نامهدر  ديقانون برنامه چهارم توسعه:  مقرر گرد 26قانون برنامه سوم توسعه و تبصره  52و ماده 
جهت  يو در صورت صحت موضوع، كارگروه رديصورت پذ يمتيق زيو آنال يدولت به شركت شهركها، بررس يعانتفا ريغ يدال بر كمكها

  گردد. ليتشك دياز تول تيبه منظور حما مجدد  موضوع يبررس
  ، سازمان برنامه و بودجهيو توسعه منابع استاندار يامور اقتصاد يمصوبه: معاونت محترم هماهنگ يگريپ مسئول
  :خصيص ن مبني بر تكتر تاجگردوطي مكاتباتي كه استانداري فارس با سازمان برنامه و بودجه انجام داده و توضيحات دنتيجه

ستان برنامه ريزي ا يمبالغي در جهت تامين زير ساختهاي مورد نياز شهركهاي صنعتي و مناطق ويژه، كه به تاييد شوراساالنه 
افته، مسئول پرداخت اين ه به برنامه هاي ديگر تسري يبرنامه چهارم توسعه ك 26تبصره ذيل ماده  رسد، ايشان با اشاره به مي

و ملي، اين مهم اتفاق نيفتاده  هاي نفت و نيرو معرفي نمودند كه با توجه به معضالت ماليطبق قانون، وزارتخانه هزينه ها را
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يشان ا ها توسط سازمان برنامه و بودجه و با تاييد شوراي برنامه ريزي اتفاق افتاده است.است. وليكن تامين بخشي از اين هزينه
صنعتي، تعيين قيمت تمام شده پس از كسر اين مبالغ  همچنين به اين نكته اشاره نمودند كه استدالل شركت شهركهاي

  باشد.مي
  ها در پيشبرد و تامين هزينه زيرساختهاي شهركهاي علي رغم تكليف وزارتخانه به اين نكته اشاره نمودند كه:  زنيمهندس رازقي

سازمان برنامه و بودجه ، شركت شهركهاي صنعتي، هر ساله مبالغي را تحت عنوان استفاده جهت هزينه خدمات از صنعتي
يمت ق كمك مالي دريافت شده از  گردد ونمايد كه اين مبالغ در هزينه نهايي دريافت شده از صنعتگران لحاظ نميدريافت مي

  گردد.تمام شده هزينه اضافه خدمات كسر نمي
  ينه تا پشت درب شهرك دانستند و ها را مكلف به تامين هز، وزارتخانه54و  81مهندس فتوحي نيز با اشاره به مواد قانوني

اشاره نمودند هزينه خدمات ارائه شده توسط شهرك، جداگانه در قراردادها قيد و لحاظ ميگردد. همچنين پيرامون اين موضوع، 
  قيمت ها توسط بازرسان تاييد گرديده است.هاي چندين باره صورت پذيرفته كه جلسات كارشناسي و بازرسي

ي سازمان تامين اجتماعي در هياتهاي حل اختالف تامين اجتماعي؛  تهيه سازمان تامين اجتماعي از لحاظ وظيفهدو رأيي بودن  -7
 نامه اي با امضاي آقاي استاندار و ارسال موضوع و پيگيري از وزارتخانه

  مسئول پيگري مصوبه: معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري
 مكاتبات با وزارتخانه نتيجه: انجام  

امور  يمعضل از طرف معاون محترم هماهنگ ديمحصوالتشان؛ مقرر گرد يدولت دارانيمعضالت قطعه سازان با وزارت دفاع و خر -8
  گردد. يريگيو وزارتخانه پ يدر سطح مل ،يو توسعه منابع استاندار ياقتصاد
  يو توسعه منابع استاندار يامور اقتصاد يمصوبه: معاونت محترم هماهنگ يگريپ مسئول
 نتيجه: پيگيري موضوع از طرف استانداري و انجام مكاتبات با وزارت دفاع و حل موضوع در بعضي موارد  

 مسئوليت پيگيري آن را داشته است توسط دكتر حميديان فارس پيرامون مصوباتي كه اتاق بازرگانيگزارش  در بخش دوم
  ارائه گرديد:

 تابلوهاي واحدهاي توليدي استاني بر سر درب فروشگاه ها و واحدهاي كسب، پيشه و تجارت توسط شهرداري شيراز.لغو اخذ عوارض از    -1

  مسئول پيگري مصوبه: دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اتاق بازرگاني فارس
 شوراي شهر انجام پذيرفت. در نهايترداري و نتيجه: پيرامون اين مصوبه چندين جلسه برگزار گرديد و مكاتباتي نيز با شه 

  مصوبه شوراي گفتگو توسط شهرداري انجام نپذيرفته است.
و  يامور اقتصاد يهماهنگپيرامون اين موضوع با دستور استاندار محترم مصوب گرديد پيگيري هاي الزم از طرف معاونت 

 با مبناي صدور راي مورددر  فارس يستاندارا يامور عمران يمعاونت هماهنگي فارس با هماهنگي توسعه منابع استاندار
ها از طرف ديوان عدالت اداري صورت پذيرد و در صورت صحت لغو اخذ عوارض توسط شهرداري و موضوع  وحدت رويه

  صورت پذيرد. مصوبهموضوع، ابالغ 
و تجارت و سازمان برنامه و بودجه جهت تامين پايدار آب منطقه ويژه اقتصادي  بررسي موضوع توسط شركت شهرك ها و سازمان صنعت و معدن -2

 و شهرك بزرگ صنعتي شيراز

نامه شركت شهركهاي صنعتي، سازمان برمسئول پيگري مصوبه: دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اتاق بازرگاني فارس، 
  و بودجه



 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران    

  فارسگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان 
 

 1396-03-10تاريخ بازنگري:                                    02شماره بازنگري:                                      QMS-RE-75-03  كد مدرك:

 دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي توزيع نسخ: 

طلوب اتي كه صورت پذيرفته اين، نتيجه مفارس حول اين موضوع برقرار گرديده و مكاتببا توجه با جلساتي كه در اتاق بازرگاني  نتيجه: 
  حاصل نگرديده است.

 آب زهاي و شركت شهركها كه شامل استفاده از آقاي دكتر حميديان با اشاره به پيشنهادات ارائه شده به شركت آب منطقه 
  باشد، از عدم حصول نتيجه صحبت نمودند.ميده از پساب فاضالب شيراز ستفاا شيراز و

 آب مورد استفادهشامل محترم با توجه به تفكيك بين مصارف آب در شهرك صنعتي كه در ادامه دكتر رحيمي، استادار 
ل نمودند كه تا به حا، به اين نكته اشاره شركتهايي و شركتهاي ديگر است و آب شرب غذا صنايع  مصارف غير شرب جهت

اي جهت حل اين موضوع ديده هيچ اراده محكمي نه از طرف شركت شهركها و نه از طرف صنعتگران و شركت آب منطقه
ين آب تام دات و نتايج، پيگيري ها جهتنشده و مصوب نمودند كه با اولويت بررسي موضوع و تعيين تاريخ ارائه پيشنها

   ه به دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ارسال گردد.صورت پذيرفته و نتيجشهرك صنعتي 
  
ايجاد بانك اطالعات محيطي و ضرورت انتشار آزاد اطالعات و متمركز نمودن و پردازش داده هاي محيطي در يك مركز مستقل در راستاي ماده  -3
توسعه جمهوري اسالمي ايران: بدون تشكيل كارگروه جديد، سازمان قانون برنامه پنج ساله  54قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده  5و  4

 برنامه و بودجه ( به عنوان متولي)، استانداري و كليه ي كارشناسان مرتبط به همراه پيشنهاد دهنده ي طرح، ساز و كاري را جهت ساماندهي
  اطالعات و تشكيل بانك اطالعاتي برنامه ريزي نمايند.

  جلسه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه و مجري طرح برگزار گرديده است كه معضل اصلي در عملي  3موضوع نتيجه: پيرامون اين
ه عنوان گرديده است كهاي ديگري با رسالت تشكيل بانك اطالعاتي و عدم تعيين بودجه انجام اين طرح شدن اين موضوع، وجود سامانه

  هزينه اين طرح گرديده است.در نهايت اتاق بازرگاني متقبل تامين بخشي از 

نهايي شدن  سازي و رو بهو پياده در حال جمع آوري اطالعاتSATRA و   SDIهاي آقاي دكتر تاجگردون نيز با اشاره به اينكه سامانه
ايشان با اشاره به اين دو  هاي عملياتي دانستند.افزايش هزينه ندين بانك اطالعاتي موازي را موجبباشند، لزوم استفاده از چمي

انك اعمال هزينه جهت بسامانه، پيشنهاد نمودند با معرفي فراگير اين دو سامانه، در صورتي كه نياز استان قابل برطرف شدن است، از 
  اطالعات محيطي جلوگيري كرده و در غير اينصورت مقدمات انجام و تهيه بانك اطالعات محيطي صورت پذيرد.

 باشد، مصوب نمودند با تجميعتسهيل در امور زيربنايي مي، در نهايت استاندار محترم با اشاره به اينكه هدف جمع آوري اطالعات 
  ، نياز استان برطرف گردد.و بانك اطالعاتي محيطي SATRAو   SDIياطالعات هايبانك

ت، سازمان صم ،ياستاندار يبا حضور دستگاه ها يجلسه ا ليكار:  تشك نياز انجام ا يريو جلوگ يارز يدر سامانه ها يثبت اطالعات ارز نديفرآ -4
  نفعان يذ هيفارس و كل يسازمان برنامه و بودجه ، اتاق بازرگان ،يجهاد كشاورز

  استان فارس؛ يگفتگو دولت و بخش خصوص يشورا رخانهيمصوبه: دب يگريپ مسئول

  جهت ارسال معضالت به اتاق فارس. يفعاالن اقتصاد به هيجلسه و ارسال اطالع ي: برگزارجهينت



 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران    

  فارسگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان 
 

 1396-03-10تاريخ بازنگري:                                    02شماره بازنگري:                                      QMS-RE-75-03  كد مدرك:

 دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي توزيع نسخ: 

  انو امكپيرامون اين موضوع مجموعه جلساتي در اتاق بازرگاني فارس برگزار گرديده كه عمده معضالت صادر كنندگان پس از عدم وجود 
هاي ثبت شده در گمرك و قيمت هاي نيما و سنا و همچنين تفاوت در قيمتهاي اظهاري بهوجود مشكل در سامانه، به كشور بازگشت ارز

  بيان گرديده است.هاي واقعي فروش دواير ارزش گمرك و قيمت

مانه استفاده از سا  اطالعات و  مشكل دارند، در ثبتمهندس رازقي با اشاره به اينكه صادر كنندگان نه تنها در بازگشت ارز به كشور 
ه مودند اولين جلسم قضايي نموده است. لذا پيشنهاد ندگان را راهي محاكمعضل عمده صادر كنن ها نيز با مشكل مواجه هستند و اين

  هاي ارزي با حضور صادركنندگان تخصيص يابد.به بحث معضالت سامانهاستان كارگروه توسعه صادرات 

از  يقانون مقررات صادرات و واردات:  لغو اخذ عوارض بندر 18و تره بار، بر خالف ماده  وهياز صادر كنندگان م يمجاز عوارض بندر رياخذ غ -5
  قانون برنامه پنجم توسعه 104و تره بار بر اساس ماده  وهيصادر كنندگان م

  مركز يگفتگو ياستان فارس، ارسال به شورا يگفتگو دولت و بخش خصوص يشورا رخانهيمصوبه: دب يگريپ مسئول

و  وزارت راه از حمل يبارنامه داخل اي  لومتريتن ك يافتيدر يها نهياز هز يكيو حذف  رازيبه مقصد ش يتيترانز يحمل بارها يها نهيهز يبررس -6
 اب يجلسه ا ليبرنامه پنجم:  تشك 163ماده  نيو همچن ياقتصاد ژهيقانون مناطق و 20و  8برخالف مواد  ياقتصاد ژهيبه منطقه و يمنته ينقل ها

  ستان.ا يگفتگو يشورا رخانهيبه عنوان مصوبه به دب جهيو  ارسال نت ي، اتاق بازرگان ياقتصاد ژهيمنطقه و ،يحضور اداره گمرك، اداره راه و ترابر

  مركز رخانهيجلسه  و ارجاع به دب لياستان فارس، تشك يگفتگو دولت و بخش خصوص يشورا رخانهيمصوبه: دب يگريپ مسئول

اده بر اساس م  يياجرا يگفتگو از طرف  دستگاهها يشورا رخانهيكسب وكار و ارسال به دب ياثر بخش و مسائل موجود در فضا يروشها يبررس -7
قانون بهبود  14و ماده  1390بهمن ماه  16كسب و كار، مصوب  طيقانون بهبود مستمر مح 3و  2قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد  76
  با مضمون: يدولت يو ارسال به تمام دستگاه ها ينامه ا هي: تهيبهره ور يرتقاو كار و ا سبك يفضا

نامه  نييآ ،يبه ارسال معضالت و مشكالت قانون يادار يالزام دستگاهها -2يادار يكسب و كار توسط دستگاه ها طيمسئول بهبود مح يمعرف-1
 ماتيدر قبال تصم ياستان يسازمانها و نهادها ،يياجرا يگو بودن دستگاه هاپاسخ -3گفتگو يشورا رخانهيدستگاه مربوطه به دب يو بخشنامه ا يا

با  خصوصي بخش و ها¬دستگاه نيمدت زمان جهت رفع نواقص احصا شده و انجام تعامالت ب نييتع -4 يگفتگو دولت و بخش خصوص ياشور
  يدستور استاندار محترم و نظر كارشناس

  و دريافت پاسخ استان فارس، ارجاع موضوع به دستگاه ها يگفتگو دولت و بخش خصوص يشورا رخانهيمصوبه: دب يگريپ مسئول

هاي اخير، رتبه فضاي كسب و كار استان به جد افزايش يافته است، تالش در جهت حفظ و ارتقا مهندس رازقي با اشاره به اينكه بر خالف هجمه
  آنرا الزم دانستند.

 قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه دار ( كد دار):اجراي قانون بيمه هاي اجتماعي  -8

 )ارسال پيشنهادات ذيل به دبيرخانه شوراي گفتگو ( اصالح قوانين

آيين نامه متوقف گردد، در صورت وجود اعتبار كارت مهارت  5ماده  4چنانچه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر در تبصره  -1
 .فه اي بيمه شده، مبلغ حق بيمه دوره مربوطه با اخذ جريمه ديركرد از بيمه شده قابل وصول و ادامه بيمه پرداختي بال مانع گرددحرفني 



 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران    

  فارسگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان 
 

 1396-03-10تاريخ بازنگري:                                    02شماره بازنگري:                                      QMS-RE-75-03  كد مدرك:

 دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي توزيع نسخ: 

 ماه تغيير و اصالح يابد. 6آيين نامه، مبني بر پرداخت حق بيمه مربوطه، مدت زمان سه ماه به  5ماده  2پيرامون تبصره  -2

  انه شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي استان فارس، ارسال به شوراي گفتگوي مركزمسئول پيگري مصوبه: دبيرخ

و  يبخش كشاورز يبهره ور شيقانون افزا 9ماده  2نامه تبصره  نييآ 4در اعمال ماده  يو خصوص يبخش دولت نيماب يف كساني طياتخاذ شرا -9
ا نص تناقض ب ليبه دل يينامه اجرا نييحذف آ ايكشور (اصالح  يو ارتقاء نظام مال ريرقابت پذ ديقانون رفع موانع تول 45موضوع ماده  يعيمنابع طب

  20/3/97مورخ  1186/97نامه :  قياز طر يريگيپ -رانيبه اتاق ا ارسال -)قانون

 يهوشمند عمل يرهاتحت فشار و نصب كنتو ياريطرح آب يتا اجرا دياعالم نما %100را به طور  يبودجه ا فياعتبار هر دو رد صيدولت تخص -10
 تحت فشار ياريآب يبودجه  فياز رد ت،يهوشمند در اولو يكنتورها يد،برايهوشمند با مشكل مواجه گرد يبودجه كنتورها فيگردد و چنانچه رد

  .دداستفاده گر

  كارگروه شورا قرار گرفته يدر نشست ها يدر دستور كار بررس موضوع :رانياتاق ا پاسخ

تجديد نظر دوم  –ويژگي ها و روش هاي آزمون) –(شيريني هاي آردي  3493درخواست توقف اجراي استاندارد  دستور جلسه اول:
  تا زمان اصالح

استاندارد  1389در سال  رانياستاندارد ا يسازمان ملبا اشاره به اينكه هاي آردي صنايع شيرينيآقاي عرب غني، نماينده  واحدهاي توليد كننده 
و  شيرايسپس با اعمال وو  منتشر نمود يبطور رسم رساندن، بيپس از به تصو را آزمون) هايها و روش يژگوي – يآرد يها ينيري(ش 3493

 عيدر صنا يخوراك يعيطب هايرا ملزم به استفاده از رنگ عيصنا"نظر اول  دتجدي – 3493 استاندارد"آن تحت  هاياز بند يدر برخ راتييتغ
تجديدنظر دوم  -3493استاندارد "ها از سوي آن سازمان، تحت عنوان ، آخرين تغييرات و ويرايش1396سال در  . ولينمود يآرد يهاينيريش
استفاده از كليه رنگ هاي مجاز خوراكي (اعم از طبيعي و مصنوعي) در انواع شيريني هاي آردي "بشرح  48-2-4منتشر شده است كه در آن بند "

براي  اريبكنون باعث ايجاد تبعات زيانا امكان پذير ننموده است بلكه تاعملي اين محصوالت را نه تنه تغيير يافته كه توليد "ممنوع است.
اي طبيعي هرغم موافقت سازمان غذا و دارو جهت بالمانع بودن استفاده از رنگايشان با اشاره به اينكه علي توليدكنندگان سراسر كشور گرديده است.

هاي ساخت جديد و يا تمديد آنها به علت استفاده ار با استناد به تجديد نظر دوم استاندارد مورد بحث، ازصدور پروانههاي آردي، به ناچدر شيريني
جراي اتوقف  لذا پيشنهاد:  گرديده است.ش توليد و در برخي موارد تعطيلي  اين صنايع از رنگ طبيعي خوراكي خودداري نموده و باعث عدم و كاه

و تمديد پروانه هاي ساخت صدور  و  تجديد نظر دوم) تا زمان اصالح دستورالعمل -ويژگي ها و روش آزمون -ريني هاي آردي(شي 3493استاندارد 
  اول تا رفع مشكل از ناحيه كشوري را ارائه نمودند.تجديد نظر  – 3493براي واحد هاي توليدي با استناد بر استاندارد 

اي هه علوم پزشكي نيز به عدم وجود مشكل در استفاده از رنگهاي طبيعي در شيرينيبر غذا و داروي دانشگاآقاي سليمانيان، نماينده مديريت نظارت 
  نمايد.مي نيز آنرا تاييد FDAآردي اشاره و اين مورد را داراي هيچ محدوديتي ندانستند، همانگونه كه 

 باشد و با توجه به اينكه منع قانونيكشور ميشت ،درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداآقاي مهندس رازقي با اشاره به اينكه متولي سالمت در كشور 
ماهه به توليد كنندگان داده شود و  6هاي طبيعي وجود ندارد، پيشنهاد نمودند تا زمان اصالح استاندارد يك فرصت در جهت استفاده از رنگ

  هاي توليد كنندگان در اين بازه تمديد گردد.پروانه

  مصوبه: 
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  .اجازه توليد به واحدهاي توليدي داده شود بر از طرف استاندارد كشور،هاي آردزمان اصالح ويرايش دوم  استاندارد شيرينيتا  -1

اي هاي با محوريت اداره استاندارد، اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي و نماينده واحدهاي توليدي شيرينيجلسه -2
  پذيرد.ح موضوع به استاندارد كشور صورت ارسال اصالآرد بر جهت  كارشناسي موضوع و 

   

  مصوبات

  استاني

  
مسئول   مصوبه  دستور جلسه رديف

  پيگيري
مهلت 
 پيگيري

 متياقتصاد در خصوص ق يمصوبه شورا  1
  گندم ينيتضم ديخر

جهت  اينامه سينو شيپتهيه 
به  يارسال نظرات كارشناس

 يجمهور استيمعاون اول ر
 و يتوسط سازمان جهاد كشاورز

  استاندار محترم يبا امضا

سازمان -1
 جهاد كشاورزي

معاونت -2
امور  يهماهنگ
و  ياقتصاد

توسعه منابع 
  ياستاندار

يك 
  هفته

 يواحدها يلغو اخذ عوارض از تابلوها  2
بر سر درب فروشگاه ها و  ياستان يديتول

و تجارت توسط  شهيكسب، پ يواحدها
  .رازيش يشهردار

الزم از طرف  يها يريگيپ
 يامور اقتصاد يمعاونت هماهنگ

 فارس يو توسعه منابع استاندار
 يمعاونت هماهنگ يبا هماهنگ
فارس در  ياستاندار يامور عمران

وحدت  يبا مبنا يمورد صدور را
و موضوع  لغو اخذ عوارض  هيرو

از طرف  هايتوسط شهردار
 رديصورت پذ يعدالت ادار وانيد

موضوع، ابالغ  تو در صورت صح
  .رديمصوبه صورت پذ

معاونت -1
امور  يهماهنگ
و  ياقتصاد

توسعه منابع 
 ياستاندار
  فارس 

معاونت  -2
امور  يهماهنگ
 يعمران

 ياستاندار
  فارس

  هفته 1

 ها وموضوع توسط شركت شهرك يبررس  3
سازمان صنعت و معدن و تجارت و 

 نيبرنامه و بودجه جهت تامسازمان 
 و شهرك ياقتصاد ژهيآب منطقه و داريپا

  رازيش يبزرگ صنعت

موضوع و  يبررس تياولوبا  
 و شنهاداتيارائه پ خيتار نييتع
ا ه يريگيپ ظرف يك ماه ج،ينتا

 يآب شهرك صنعت نيجهت تام
به  جهيو نت رفتهيصورت پذ

شركت -1
شهركهاي 

صنعتي استان 
  فارس 

  ماه 1
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ت دول يگفتگو يشورا رخانهيدب
  ارسال گردد. يو بخش خصوص

آب شركت  -2
 ايمنطقه

  استان فارس
و ضرورت  يطيبانك اطالعات مح جاديا  4

انتشار آزاد اطالعات و متمركز نمودن و 
مركز  كيدر  يطيمح يپردازش داده ها

قانون  5و  4ماده  يمستقل در راستا
كسب و كار و ماده  طيبهبود مستمر مح

قانون برنامه پنج ساله توسعه  54
  رانيا ياسالم يجمهور

و   SDIتجميع بانكهاي اطالعاتي 
SATRA نك اطالعات و با

  محيطي در يك سامانه.

 سازمان
مديريت و 
برنامه ريزي 

  استان

  ماه 1

 يدر سامانه ها يثبت اطالعات ارز نديفرآ  5
كار:  نياز انجام ا يريو جلوگ يارز

 يبا حضور دستگاه ها يجلسه ا ليتشك
سازمان صمت، جهاد  ،ياستاندار
سازمان برنامه و بودجه ، اتاق  ،يكشاورز
  نفعان يذ هيفارس و كل يبازرگان

جلسه كارگروه  نياولتشكيل 
 با موضوع توسعه صادرات
با  يارز هايمعضالت سامانه

  حضور صادركنندگان

استانداري 
  فارس

  ماه 1

 3493استاندارد  يدرخواست توقف اجرا  6
ها و روش  يژگوي – يآرد يها ينيري(ش
نظر دوم تا زمان  دتجدي –آزمون) يها

  اصالح

دوم   شيرايتا زمان اصالح و -1 
آردبر از  هاي	ينيرياستاندارد ش

طرف استاندارد كشور، اجازه 
داده  يديتول يبه واحدها ديتول

  شود.
اداره  تيبا محور اي	جلسه -2

استاندارد، اداره نظارت بر مواد 
 و يدانشگاه علوم پزشك ييغذا
 يديتول يواحدها ندهينما
جهت  ،آرد بر هايينيريش

موضوع و ارسال  يكارشناس
اصالح موضوع به استاندارد كشور 

  .رديصورت پذ

اداره  -1
 استاندارد

  استان فارس
اتاق  -2

، بازرگاني
صنايع، معادن 
و كشاورزي 

  فارساستان 

  

  

  ملي و فراگير
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