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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 

نام و نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

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

 خصوصی استان
  حاضر

  حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آقای ساسان تاجگردون  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

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

 نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  6

آقای صبوری 

معاون  -پور

برنامه ریزی 

سازمان جهاد 

 کشاورزی

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  7

 مجلس شورای اسالمی -ب

نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

    1 
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 نجیبی عبدالنبی آقای  نماینده اناست دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

 آقای فرهادی نماینده استان مرکز دادستان آقای حیدر آسیابی  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 

 

و  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

  دبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

 نماینده استان تعاون اتاق رئیس آقای سید محمد باقر دبیری  2

 -آقای حامد قطعی

رئیس کمیسیون صنعت 

 اتاق تعاون

 نماینده استان مرکز اصناف رئیس اتاق محمود هاشمی سید آقای 3

 -آقای ناصر مهرتاش

س اتاق اصناف یب رئینا

 مرکز استان

 

 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
 حاضر

 

 راهدار یلدا خانم 2
و مدیر عامل  بازرگان استانکانون زنان  سئیر

  گروه صنعت و مدیریت ایرافا
 حاضر
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 ابوقداره عباس آقای 3
و مدیر عامل  گاز و نفت کنسرسیوم رئیس

 شرکت فوالد پایه
 حاضر

 

 آقاب سهراب شرفی  4

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان 

فارس و مدیر عامل مجموعه سالمت گستر 

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر رئیس انجمن غالت استان فارس آقای محمد حسین طلعتی  5

 آقای محمد غیثی  6
رئیس انجمن کارخانجات سیمان استان فارس 

 و مدیر شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

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

1 
 آقای حیدر اسکندرپور 

 نماینده شهر شیراز شهردار
معاون  -آقای حسین آرگیو

 فنی عمرانی شهرداری شیراز

  حاضر فارسشورای اسالمی استان رئیس  خرمیعلی  آقای   2

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 مدعویین:

 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حاضر یاستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ رحمانییداهلل   آقای 1

 حاضر مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری عربی کریم آقای 2

 حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل  دفتر مدیر فوالدفر هاله خانم  3

 حاضر استان فارس یصنعت یشرکت شهرک ها عامل ریمد آقای احد فتوحی 4

 حاضر رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه وعامل  ریمد آقای نادر طیبی 5
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 حاضر استان فارس یالملل نیب یها شگاهیشرکت نما عامل ریمد یموسوسید محمود  یآقا  6

 حاضر جامعه هتلداران استان فارس سیرئ ادتانیس حسن یآقا  7

 حاضر رازیبزرگ ش یشهرک صنعت یشرکت خدمات عامل ریمد یباصر جواد یآقا 8

 حاضر سازمان صنعت، معدن، تجارتمعاونت تجارت خارجی  آقای سید رضا ساداتی 9

 خانم فرح جمشیدی 10
 یاستاندر یگذار هیاز سرما تیدفتر جذب و حما کارشناس

 فارس

 حاضر

 آقای مصطفی احمدی پور 11
استاندری  کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

 فارس

 حاضر

 آقای عباس قائدی 12
استانداری  یگذار هیاز سرما تیدفتر جذب و حمامعاون 

 فارس

 حاضر

 سایر مراجع و دستگاه ها

 

 

 مشروح  مذاکرات

نایت اهلل رحیمی، استاندار ع به ریاست آقای دکتر  3/07/1398در تاریخ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  نو دومیسی

ه در ابتدای جلس برگزار گردید. فارس و میهمانان مدعو اعضای رسمی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانحضور با و  محترم

شینه و اقدامات صورت پذیرفته از طرف اتاق بازرگانی استان فارس با سوء پیعدم گواهی اخذ اشاره به موضوع آقای مهندس رازقی با 

اجرایی شدن این فرآیند را ساعت،  24سوء پیشینه در کمتر از عدم هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی استان جهت صدور گواهی 

با دفاتر خدمات حقوقی قضایی دانستند. ایشان همچنین هماهنگی را متضمن  آنو انجام  در استانمنتج به بهبود فضای کسب و کار 

های الزم جهت ارجاع موضوع به دستگاه قضایی از هماهنگیاخذ عوارض به وسیله شهرداری در منطقه ویژه اقتصادی اشاره و به موضوع 

 اشاره نمودند.

اثر بخش و مسائل موجود در  یروشها یبررسموضوعات پیش از دستور شامل  مهندس رازقی به ارائه توضیحاتی در خصوص در ادامه

کسب و کار و  یقانون بهبود فضا 14بر اساس ماده   ییاجرا یهاگفتگو از طرف  دستگاه یشورا رخانهیکسب وکار و ارسال به دب یفضا

 یهارائه گزارش چالشاو  1398ماه نخست سال  6در  دیو رفع موانع تول لیمصوبات کارگروه تسه یارائه گزارش بررس، یبهره ور یارتقا

 پرداختند. استان یاقتصاد

و از گفتگ یشورا رخانهیکسب وکار و ارسال به دب یاثر بخش و مسائل موجود در فضا یروشها یبررسپیش از دستور اول: 

 یبهره ور یکسب و کار و ارتقا یقانون بهبود فضا 14بر اساس ماده   ییاجرا یهاطرف  دستگاه

 :شامل که  بین وزارت کشور و اتاق ایرانااهداف تفاهم نامه م مهندس رازقی با بیان

 اتخاذ تدابیر الزم به منظور بهبود فضای کسب و کاردر مناطق مختلف کشور -1
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برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در مناطق مختلف  ببستر سازی مناس-2

 کشور

 مختلف برای افزایش نقش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در رشد و توسعه اقتصادی مناطق یهااستفاده از ظرفیت -3

 حمایت و توانمند سازی فعاالن اقتصادی به منظور ورود موثر در اقتصاد مناطق، در چارچوب قوانین و مقررات -4

 پیگیری مشترک مسایل ملی و استانی مرتبط با اهداف این یادداشت تفاهم -5

های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری ) مد ظله العالی( و با توجه به قانون بهبود مستمر استای اجرای سیاستدر رکه  

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

مشارکت جهت حمایت از تولید و توسعه اشتغال کشور و شناسایی و رفع موانع تولید و سرمایه های توسعه کشور و با هدف همکاری و 

های موجود و خلق فرصت های جدید، به منظور حضور کارآمد بخش ر راستای استفاده بهینه از ظرفیتگذاری و همچنین هم افزایی د

ها و نقش راهبردی اتاق بازرگانی،صنایع، های ملی و استانداریزمانغیر دولتی و با توجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور در هماهنگی سا

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 14ماده مفاد  منعقد گریده است و همچنین  معادن و کشاورزی ایران در بخش خصوصی

و تالش برای حل مشکالت به منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری  "دارد : که اشعار می

 ی اجرائی به شورای گفت وگو، وزراهاها و رویهمقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل آنان و ارائه پیشنهاد برای اصالح قوانین،

و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها  مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و رؤسای دستگاه های اجرائی و قضائی

الب ق، پیشنهاداتی در از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند موظفند یکی

 موارد ذیل ارائه نمودند:

 یادار یکسب و کار توسط دستگاه ها طیمسئول بهبود مح یمعرف-1

 گفتگو یشورا رخانهیدستگاه مربوطه به دب یو بخشنامه ا ینامه ا نییآ ،یبه ارسال معضالت و مشکالت قانون یادار یالزام دستگاه ها-2

 یگفتگو دولت و بخش خصوص یشورا ماتیدر قبال تصم یاستان یسازمانها و نهادها ،ییاجرا یپاسخگو بودن دستگاه ها -3

ر محترم و نظر با دستور استاندا یدستگاه ها و بخش خصوص نیمدت زمان جهت رفع نواقص احصا شده و انجام تعامالت ب نییتع -4

 یکارشناس

ن نکته که در سال گذشته ، وزارت اقتصاد در سطح استان سامانه ه به ایبا اشار استان ییو دارا یکل امور اقتصاد ریمدآقای دایی، 

دادور، یاور، های زیر سامانه به نام 4این سامانه دارای  از آنجایی کهو پیاده سازی نموده پیشخوان مجوزهای کشور را به صورت پایلوت 

های دادور و یاور از کاربر ذیل سامانه 342ثبت نام رفی آن نیز صورت پذیرفته است، به جهت مع یسام و نما بوده و مجموعه اقدامات

 کاربر دادور و  7000ر که کاربر در سطح کشو 10000های بخش خصوصی در سطح استان و های اجرایی و تشکلها، دستگاهفرمانداری

های کسب و کار در سامانه شکایت و درخواست از سوی متقاضیان صدور مجوز 41به ثبت نین اشاره و همچ یباشد،م اوریکاربر  3000

اره نمودند. وی با اشاره مجوز در سامانه سام اش 400د درخواست مشاوره در سامانه یاور و بارگذاری مور 53 ،دستگاه  14توسط  دادور

به ریاست وزیر محترم اقتصاد و امور  ، هیات مقررات زدایی در سطح وزارتخانه44های اصل استیاجرای سقانون  7به اینکه ذیل ماده 

ردد و این آمادگی از طرف اداره کل امور اقتصاد و دارایی جهت دریافت هرگونه مقررات مخل کسب و کار جهت گدارایی تشکیل می

اشاره نمودند مورد مقررات مخل کسب و کار و ارجاع به هیات مقررات زدایی  69به شناسایی  به هیات مقررات زدایی وجود دارد، ارجاع

 صورت پذیرفته است. 1398مورد در نیمه اول سال  36که از این تعداد، 

نیز با بیان این نکته که مجموعه اقدامات پیرامون هیات  یاستاندار یگذار هیاز سرما تیکل  دفتر جذب و حما ریمدخانم فوالدفر، 

موعه مجهای دولتی و بخش خصوصی این است که پذیرد، ولی انتظار از دستگاهدر استان انجام میمقررات زدایی و قوانین مخل تولید 

در جلسات شورای گفتگو مطرح و نتیجه هایی که عمال مخل تولید هستند اطالع رسانی گردند تا و بخشنامههای دستورالعمل ، مقررات

ات زدایی ارسال گردد و در صورتی که در این هیات نیز به عدم حل موضوع در استان آن در صورت عدم رفع مسئله، به هیات مقرر

 اجماع نظر وجود داشته باشد، موضوع به عنوان یک دستورالعمل مغایر تولید ارسال گردد.
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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

هیات مقررات به مخل تولید  وبارجاع مقررات جاری و ساری و مصنیز به  استان فارس صنایع انمدیر رئیس انجمن، حمیدیانای آق

 موارد اشاره نمودند و از مسئله عدم ارجاع مقررات زدایی برنامه پنجم توسعه به عنوان بحث اصلی هیات قانون 76ه زدایی و کمیته ماد

 عنوان عوامل پیش روی این موضوع نام بردند.به دالیل اعمال سالیق شخصی و ترس و توهم از تخلف به 

ای هبا اشاره به طرح پایش فضای کسب و کار استان که توسط مجمع اتاقنیز  استان یکل تعاون،کار و رفاه اجتماع ریمدآقای مختاری، 

ز به عنوان یکی ا گذاریسرمایههای پس از شروع کسب و کار  و بعد از ایجاد به مسئله حمایتپذیرد،بازرگانی، تعاون و رفاه صورت می

 اشاره نمودند. موارد قابل بحث و پیگیری

با اشاره به این مورد که در این جلسات، موضوعات کارشناسی شده مورد بحث  دکتر رحیمی، استاندار محترم آقای در انتهای این بحث

ه عنوان ب را حصول نتیجهصوبات ابالغی و پیگیری تا م ودنهای استانی در جهت عملیاتی نمتالش دستگاه گردد،و اعالم نظر واقع می

 تصویب نمودند:موارد ذیل را به عنوان مصوبه  اصلی آنها نام برده و یفه وظ

 یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیبه ه یو مقررات ارسال نیاصالح  قوان شنهاداتیگزارش تعداد پ هیته -1

 استان ییو دارا یتوسط اداره کل امور اقتصاد یکسب و کار و سهم استان از تعداد اصالحات مقررات کشور

و در گفتگ یشورا رخانهیکسب و کار به دب طیبه عنوان مسئول بهبود مح ییاجرا هایاز معاونان دستگاه یکی یمعرف -2

 کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 14تحقق مفاد ماده  یراستا

کسب و کار استان  یفضا شیدر طرح پا ییو سازمان امور اقتصاد و دارا یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یهمکار -3

 اتاق تعاون و اتاق اصناف ،یدر کنار اتاق بازرگان

 

 1398ماه نخست سال  6در  دیو رفع موانع تول لیمصوبات کارگروه تسه یارائه گزارش بررسپیش از دستور دوم: 

و با توجه به نامگذاری این سال به عنوان سال رونق تولید توسط مقام معظم  1398مهندس رازقی با اشاره این نکته که در ابتدای سال 

ه ردیددر استان ارائه گ ها و مشکالتتولید و صادرات استان علی رغم همه تحریم%30رهبری، پیشنهادی مبنی بر هدف گذاری افزایش 

قای دکتر رحیمی، استاندار محترم و زحمات با موافقت آ استان دیاز تول تیحما یهماهنگ یشورا لیتشکو همچنین با توجه به  است 

رفع موانع  و لیمصوبات کارگروه تسهت واحدهای اقتصادی، نتایج دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در برطرف نمودن مشکال

مصوبات  %18بات اجرایی نگردیده اند و همچنین مصو %64حاکی از آن است که بالغ بر  1398ماه اول سال  6استان فارس در  دیتول

 ه است.تنیز انجام پذیرف %18در دست اقدام و 

وزارت صنعت و  22/5/1398مورخ  101442 پیرو نامه شماره 23/5/1398مورخ  63964 بخشنامه شماره آقای حمیدیان نیز با اشاره

مصوبات  ودنب الزم االجراقوه مبنی بر  سه بی بدیل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که توسط سرانبه ضمانت اجرایی  معدن

 رراتا قوانین و مقبه جز در مواردی که مخالف ب های تحت پوشش و قوه قضاییه و قوه مقننههای اجرایی و سازمانمرتبط با کلیه دستگاه

 ردند.کارگروه نامبهای گیرد(، عدم اجرای این مصوبات را یکی از نقصجاری کشور است ) به استثنا مواردی که شورای تامین تصمیم می

مصوبات کارگروه تسهیل عمدتا در جلسات این نکته که  س نیز با بیانی فاراستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگآقای رحمانی، 

شناسی، پس از انتقال به بدنه کاربه این نکته اشاره نمودند که مصوبات  ،گردندمی های اجرایی واقعمایندگان دستگاهکارگروه مورد قبول ن

 گردند.و اجرایی نمی مانندمغفول می

صدور مجوزات کسب و کار در کشور و عدم استقرار کامل پنجره واحد  ندیفرآ، از بانک ها یمال نیتام یدشواردر انتهای این بحث نیز از 

های پیش روی کسب و کار اولویتی به عنوان اقتصاد تیفعال یبرا ازیشفاف نبودن آمار و اطالعات مورد ن ایفقدان و  صدور مجوزات

 استان نام برده شد.

 استان یاقتصاد یارائه گزارش چالشهاپیش از دستور سوم: 

 یمحصول ناخالص داخلاز جمله آمار  استان فارس یگزارش اقتصاددر پیش از دستور سوم مهندس رازقی به ارائه مطالب مرتبط با 

شاخص ، یشهر یخانوارها یها و خدمات مصرفکاال یشاخص بها، یو نرخ مشارکت اقتصاد یکاریروند نرخ بو  یانسان یرویناستان، 



  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: 

 یآمدهادر بیترک، در فضای کسب و کار استان یشده توسط فعاالن اقتصاد نیینامساعد و مساعد تع یمولفه ها، سهولت کسب و کار

 پرداختند.  مصارف ساالنه آب در استان فارس تیوضعو  صادرات استان فارس یاهداف کمی، اتیمال

بزرگ صنعتی و با توجه به اینکه تا به  تامین پایدار آب منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرکموضوع در ادامه این بحث و با توجه به 

و حفر چاه جدید صورت کشاورزی آب های ه شیراز و خرید چاهه ویژه و شهرک صنعتی از طریق آب زحال پیشنهادات تامین آب منطق

 ی نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است، موضوع مورد بحث و مداقه بیشتر قرار گرفت.پذیرفته است، ول

لیتر بر ثانیه  75نیز با اشاره اینکه در شهرک صنعتی به میزان  رازیبزرگ ش یشهرک صنعت یعامل شرکت خدمات ریمدآقای باصری، 

وجود دارد، اذعان لیتر بر ثانیه مصرف  300ثانیه انشعاب واگذار و از این میزان، لیتر بر  400باشد و بیش از می ی شهرکهاخروجی چاه

 های کشاورزی اطراف شهرک صنعتی تامین میگردد.ریق خرید چاهاضا از طنمودند اضافه مصرف مورد تق

ت، ها یکسان اسی بانکهای صادره توسط بانک مرکزی برای همهآیین نامه ها وبا اشاره به این موضوع که بخشنامه نیز  آقای حمیدیان

ی شورای هماهنگی رسیدگپایین تر است و این امر مستلزم  کشوری سبت منابع به مصارف بعضی بانکها در استان نسبت به میانگینولی ن

ل موضوع قابهای بزرگ در داخل بانکهای استان به عنوان یک های بنگاهبه عدم وجود حساب ، باشدبانکها به عنوان متولی این امر می

یمان، و واردات شرکتهای فوالد، س وع صادراتستان نام بردند و همچنین به موضاقتصاد ا بر منابع بانکی و مالیاتی پیگیری و تاثیر گذار

 پتروشیمی و کاشی و سرامیک و عدم پرداخت این عوارض در استان به دلیل انجام امور گمرکی در خارج از استان اشاره نمودند.
 %7/69محل تولید و از این عدد از %82در انتها دکتر حمیدیان همچنین به این نکته اشاره نمودند که از مجموع مالیات دریافتی در استان فارس، 

فرآیند پول ساز در  %30آن به عهده بخش تولید است. وی همچنین به این نکته اشاره نمودند که  %70مالیات بر ارزش افزوده است که بار پرداخت 

از اقتصاد  %40است. لذا یا توجه به اینکه  برابر مالیات کل اصناف 4اقتصاد کشور معاف از مالیات و میزان مالیات بر حقوق با توجه به سهم پرداختی، 

باشد و نیز معاف از مالیات است، فشار بر روی واحدهای تولید می %30کند و همچنین کشور اقتصاد سیاه است و از پرداخت مالیات دوری می

 خواستار انجام عدالت در دریافت مالیات گردیدند.

 

 ، موارد ذیل توسط استاندار محترم به تصویب رسید: استان یاقتصاد یهاگزارش چالشموارد ارائه شده در در خصوص 

های بزرگ استان فارس ) پتروشیمی، بررسی و کارشناسی موضوع صادرات و مباحث مرتبط با عوارض گمرکی شرکت -

 های بزرگ به مرکز استان.های شرکتو ..( و انتقال حساب سیمان، سرامیک، فوالد

 به شورای تامین استان رازیش یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیآب منطقه و داریپا نیتامارجاع موضوع  -

 

 یصنعت یدر شهرک ها یاقتصاد یبه واحدها التیارائه کننده تسه یبانک ها ینیچالش جانشدستور جلسه اول: 

 ینیبا آن مواجه هستند مربوط به موضوع جانش یدیتول یکه واحدها یاز مشکالت بانک یکبا بیان این موضوع که یآقای حمیدیان 

وجود دارد که  ییهاچالش نهیزم نیدر  او  است های صنعتیمستقر در شهرک یاقتصاد یبه واحدها التیارائه کننده تسه هایبانک

که در صفحه دوم  رانیوز اتیه 1362/12/28مورخ  88620شماره  بنامهیتصو به  است دیجهت رفع مشکل و رونق تول یبررس ازمندین

شرکت  "دارد: و اشعار می است دهیرس یبیحسن حب یجمهور وقت، جناب آقا سیمعاون اول رئ یدفترچه قرارداد آمده و به امضا

کار صرف اعالم بانک به شرکت  نیانجام ا یرا انجام دهد و برا ینیعمل جانش انک،مکلف است به صرف اعالم ب یصنعت یشهرکها

 طرح به علت یمجر .کندیم تیکفا التیصنعتگر در خصوص بازپرداخت تسه یتعهد از سو یبر عدم اجرا یمبن یصنعت یهاشهرک

ه با اشاره ب همچنین اشاره نمودند و  ".گرددیم ینیاصطالحا اعمال حق جانش ای دیخلع  ،یبانک التیدر بازپرداخت تسه ییعدم توانا

های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع بانکی و کاهش هزینهقانون تسهیل اعطاء تسهیالت  ماده یک  8تبصره 

 یدیتول یهااجراء طرح یبرا نیزم یبرداربهره ایو  یمربوط به واگذار یقراردادهاکه در آن  5/4/1386ها مصوب نکمالی و کارآیی با
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 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: 

 نیهمچنو  شودیم رفتهیبه عنوان اسناد قابل قبول پذ ردیگیطرح قرار م انیمجر اریدر اخت یاجرائ یهاکه توسط دستگاه یخدمات ای

ه دفاتر به بانک در اسرع وقت ب اریاخت ضیتفو یبانک برا یقرارداد بنا به تقاضا ضیتعو ای رییمذکور موظفند در صورت تغ یهادستگاه

مورخ  88620آیین نامه تسهیالت اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره  6ماده  2تبصره  و ".ندیمراجعه نما شدهیمعرف یاسناد رسم

های صنعتی ایران و کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک"که بر اساس آن  28/12/1362

های دامداری و آبزیان های صنایع روستایی و پروژهطرحهای تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای شرکت

های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را هم ردیف اسناد رسمی و زارعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه

اشاره نمودند و از مشکالت  "ایند.تسهیالت اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمپذیرفته و

یده است تشریح گردبر خالف قرارداد که جانشینی بر روی عرصه و حق انتفاع زمین  توسط بانک جانشینی بانک بر اعیان و مستحدثات

 ان و مستحدثات فارغ از پیگیری کانال ثبت و ارزیابی توسط کارشناسان رسمی نام بردند.و همچنین ارزیابی و تملک اعی

نیز با اشاره به اینکه قرارداد  جانشینی بر روی حق انتفاع منتقل  رازیبزرگ ش یشهرک صنعت یعامل شرکت خدمات ریمدآقای باصری،  

را منوط به دارای  قابل اجراست، اعمال این جانشینیشده از شرکت شهرکها به شرکتها و عدم حق جانشینی بر اعیان و مستحدثات 

 شهرک صنعتی دانستند.های سند رسمی بودن زمین

ه پذیرد کبا اشاره به این نکته که واگذاری زمین زمانی صورت می استان فارس یصنعت یعامل شرکت شهرک ها ریمدآقای فتوحی؛ 

 برداری را دریافت نموده باشد، جانشینی بانک بر اعیان و مستحدثات را ناشی از عقد قرارداد جداگانه و اخذ تعهد ازشرکت پروانه بهره

 انتقال این حق به بانک دانستند. بر شرکت مبنی

زیکی کار تسهیالت به نسبت پیشرفت فی به این نکته اشاره نمودند کهنیز  استان یهابانک یهماهنگ ونیسیکم ریدبآقای ریگی زادگان؛ 

 .یابدحق جانشینی میها و اعیان بانک نسبت به تسهیالتی که اعطا نموده است، نسبت به جانشینی دستگاهگردد و اعطا می

 در نهایت با دستور استاندار محترم مصوب گردید: 

 دهیاثبت نسبت به مز ندیفرآ یاجرا ایو  ییبه دستگاه  قضا یصنعت هایشهرک در هابانک ینیجانش هایالزام ارجاع پرونده

 یقانون نیشرکت طبق مواز یبده زانیم نیی( جهت تعیانیفروش اع یبرا ی)در صورت وجود شرط قرارداد یانیعرصه و اع

 شیعدم درج هر گونه پ نیو همچن یمشتر یبه عنوان مبلغ پرداخت ینقانو هاینهیحاصل فروش پس از کسر هز نییو تع

 .یشرط در قرارداد بانک

و مصوب  یرسم یشگاهینما یها تیدر خارج از سا یتجار یها شگاهینما یاز برگزار یریمسئله جلوگدستور جلسه دوم: 

 های تک واحدیجهت نمایشگاه استانها

 ،یگذار استیس، امور اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران و ذیل وظایف سازمان 5ماده  31براساس بند آقای حمیدیان با بیان این مهم که 

 یهاشگاهینما یدرخصوص برگزار یگذاراستیس در امر توسعه تجارت؛ یضرور یها رساختیز جادیو ا التیتسه یبرقرار ،یبانیپشت ،تیحما

الزم  التیو ارائه خدمات و تسه ؛یمحصوالت داخل یفیو ک یکم یو ارتقا یتبادل دانش فن ؛یرنفتیغدر جهت توسعه صادرات  یو داخل یالمللنیب

 به این سازمان محول گردیده است کشورها ریدر داخل و سا یاختصاص ایو  یو تخصص یالمللنیب یها شگاهینما یصدور مجوز برگزار ؛نهیزم نیدر ا

 :صنعت نمایشگاهی فعالیتی با اهداف  ران،یسازمان توسعه تجارت ا یشگاهینما یو صدور مجوزها یدستورالعمل بررس  1ماده  1-1بر اساس بند و 

 لمشتم خدمات از ایمجموعهی، و گردشگر یمهندس یفننمایش، معرفی و عرضه کاالها وخدمات صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع دستی، خدمات 

همایش و کارگاه  یبرگزار ،خدمات فنی و مهندسی بانک، تبلیغات، امور گمرکی، بیمه، گردشگری، حمل و نقل، ،یاببازاری مدیریتی، خدمات بر

تبادل و ، توسعه صادرات، کسب درآمد ارزی که با هدف توسعه مبادالت بازرگانی در حوزه کاال و خدمات در سطوح ملی و بین المللی، یآموزش
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.. . و توسعه سرمایه گذاری، بسط مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه اشتغال و انتقال و گسترش دانش فنی و فناوری های پیشرفته

 میمشابه تقو هاییشگاهینما یبر برگزار یمبن 7/12/1395محترم صنعت، معدن و تجارت مورخ  ریوز  264939/60نامه شماره ذا بر اساس باشد، لمی

 هاییاهشگینما نینچنیا یبرگزار رتمغای و... و هاپارک ،ورزشی اماکن ها،متعارف و فاقد استاندارد از جمله پادگان ریغ یدر اماکن یاستان یشگاهینما

ها یا اماکن دیگر جلوگیری به عمل های انفرادی خاص از جمله طال و جواهرات یا فرش در هتل، از برگزاری نمایشگاههاشگاهینما یبرگزار طبا ضواب

های اهیشگها و مکانهای مستعد برگزاری نمابر عملکرد هتلآید. لذا این موضوع دستخوض اعمال نظر سلیقگی و شخصی گردیده و از این حیث می

 ی تاثیر گذار گردیده است.انفراد

ای هنیز با اشاره به اینکه دبیرخانه ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاهی به شرکت نمایشگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیرئآقای ایزدی؛ 

 صدور مجوز گردیدند.کمیته ارزیابی و صدور مجوزها جهت بین المللی محول گردیده است، خواستار طرح موضوع در 

 اماکن متناسب ای و هادر محل هتل ی انفرادیهاشگاهیکوتاه مدت جهت نما یصدور مجوزها : تاندار محترم مصوب فرمودنددر انتها اس

 یابیارز ،یسامانده رخانهیدب به تایید اهلیت متقاضی جهت صدور مجوزبررسی و در صورت  استان در اتاق بازرگانی یا سازمان صمت

 مصوب گردد. ارائه و استان یشگاهینما یو صدور مجوزها

 مصوبات

 استانی

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

اثر بخش و مسائل  یروشها یبررس 1

کسب وکار و ارسال به  یموجود در فضا

-گفتگو از طرف دستگاه یشورا رخانهیدب

قانون  14بر اساس ماده   ییاجرا های

-هبهر یکسب و کار و ارتقا یبهبود فضا

 وری

 شنهاداتیگزارش تعداد پ هیته

 یو مقررات ارسال نیاصالح  قوان

 لیو تسه ییمقررات زدا أتیبه ه

کسب و کار و  یصدور مجوزها

سهم استان از تعداد اصالحات 

توسط اداره کل  یمقررات کشور

 استان ییو دارا یامور اقتصاد

اداره کل امور 

و  یاقتصاد

 استان ییدارا

 

اثر بخش و مسائل  یروشها یبررس 2

کسب وکار و ارسال به  یموجود در فضا

اهدستگگفتگو از طرف  یشورا رخانهیدب

قانون  14بر اساس ماده   ییاجرا های

-هبهر یکسب و کار و ارتقا یبهبود فضا

 ریو

-از معاونان دستگاه یکی یمعرف

به عنوان مسئول  ییاجرا های

کسب و کار به  طیبهبود مح

گفتگو در  یشورا رخانهیدب

 14تحقق مفاد ماده  یراستا

ب کس طیقانون بهبود مستمر مح

 و کار

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش 

خصوصی 

 استان فارس

 

اثر بخش و مسائل  یروشها یبررس 3

کسب وکار و ارسال به  یموجود در فضا

اهدستگگفتگو از طرف  یشورا رخانهیدب

قانون  14بر اساس ماده   ییاجرا های

-هبهر یکسب و کار و ارتقا یبهبود فضا

 ریو

اداره کل تعاون، کار و  یهمکار

امور  اداره کلو  یرفاه اجتماع

 شیدر طرح پا ییاقتصاد و دارا

کسب و کار استان در کنار  یفضا

اتاق تعاون و اتاق  ،یاتاق بازرگان

 اصناف

تعاون،  اداره کل

کار و رفاه 

و  یاجتماع

امور  اداره کل

 ییاقتصاد و دارا
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موضوع  یو کارشناس یبررس استان یاقتصاد یارائه گزارش چالشها 4

صادرات و مباحث مرتبط با 

 هایشرکت یعوارض گمرک

 ،یمیبزرگ استان فارس ) پتروش

فوالد و ..( و  ک،یسرام مان،یس

 هایشرکت هایحساب انتقال

 بزرگ به مرکز استان.

ت معاون

امور  یهماهنگ

 یاقتصاد

 یاستاندار

 فارس

 

آب  داریپا نیارجاع موضوع تام استان یاقتصاد یارائه گزارش چالشها 5

و شهرک  یاقتصاد ژهیمنطقه و

 یبه شورا رازیش یبزرگ صنعت

 استان نیتام

ت معاون

امور  یهماهنگ

 یاقتصاد

 یاستاندار

 

-اهشگینما یاز برگزار یریمسئله جلوگ 6

 هایتیدر خارج از سا یتجار های

 و مصوب استانها یرسم یشگاهینما

کوتاه مدت  یصدور مجوزها

در  یانفراد های شگاهیجهت نما

اماکن متناسب  ای و ها محل هتل

سازمان صمت  ای یدر اتاق بازرگان

 دییو در صورت تا یاستان بررس

جهت صدور  یمتقاض تیاهل

 ،یسامانده رخانهیمجوز به دب

 یو صدور مجوزها یابیارز

استان ارائه و مصوب  یشگاهینما

 گردد.

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 -استان فارس

شرکت 

های نمایشگاه

بین المللی 

 فارس

 

 

 ملی و فراگیر

 

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

ارائه کننده  هایبانک ینیچالش جانش 1

در  یاقتصاد یبه واحدها التیتسه

 یصنعت هایشهرک

 ینیجانش هایالزام ارجاع پرونده

ه ب یصنعت هایشهرک در هابانک

 یاجرا ایو  ییدستگاه  قضا

 هدیثبت نسبت به مزا ندیفرآ

)در صورت وجود  یانیعرصه و اع

فروش  یبرا یشرط قرارداد

 یبده زانیم نیی( جهت تعیانیاع

و  یقانون نیشرکت طبق مواز

حاصل فروش پس از کسر  نییتع

به عنوان مبلغ  ینقانو هاینهیهز

 نیو همچن یمشتر یپرداخت

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش 

خصوصی 

 -استان فارس

شرکت 

های شهرک

صنعتی استان 

 فارس
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شرط در  شیعدم درج هر گونه پ

 .یقرارداد بانک

 

 

 


