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 مصوبات

 استانی

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

آب منطقه  داریپا نمیتأ موضوع ارجاع 1

 یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیو

 استان نیمأت یبه شورا رازیش

متشکل از:  ایتهیکمتشکیل 

 یاقتصادامور  یمعاونت هماهنگ

 ایفارس، آب منطقه یاستاندار

استان فارس، آب و فاضالب 

 یهافارس، شرکت شهرک

 شهرک یو شرکت خدمات یصنعت

ی جهت پیگیری موضوع صنعت

 زیر: 

ارائه گزارش کارشناسی در 

آب از خط دوم  نیمأت خصوص

انتقال آب از سد درودزن به 

 خط ییدر نقطه انتها رازیش

 

معاونت 

امور هماهنگی 

اقتصادی 

استانداری 

 فارس

دو 

 هفته

آب منطقه  داریپا نیمأارجاع موضوع ت 2

 یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیو

 استان نیمأت یبه شورا رازیش

 ندیانجام فرآارائه گزارش و  -1

مجاز پلمپ  ریغ هایانتقال چاه

 ایتوسط سازمان آب منطقه شده

 به صنعتگران

افزایش حجم تخصیصی به  -2

شهرک صنعتی از آب زه شیراز به 

لیتر بر ثانیه  50باالتر از مقداری 

جهت مصارف غیر غذایی 

 شرکتهای صنعتی

شرکت آب 

ای منطقه

 استان فارس

دو 

 هفته

 یهااز معاونان دستگاه یکی یمعرف 3

 طیبه عنوان مسئول بهبود مح ییاجرا

و گفتگ یشورا رخانهیکسب و کار به دب

قانون  14تحقق مفاد ماده  یدر راستا

)  کسب و کار طیبهبود مستمر مح

 های عضو شورای گفتگو(دستگاه

 

 یمعاونت هماهنگپیگیری 

ظرف  سفار یاستاندار یاقتصاد

و معرفی نمایندگان به هفته  کی

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت 

  و بخش خصوصی

معاونت 

 امور هماهنگی

اقتصادی 

استانداری 

 فارس 

 

موضوع صادرات و  یو کارشناس یبررس 4

 یمباحث مرتبط با عوارض گمرک

بزرگ استان فارس )  هایشرکت

تشکیل جلسه با شرکتهای مد 

نظر و پیگیری موضوع توسط 

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 
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.( فوالد و . ک،یسرام مان،یس ،یمیپتروش

بزرگ به  هایشرکت هایحساب و انتقال

امور  یمعاونت هماهنگ) مرکز استان

 (فارس یاستاندار یاقتصاد

 

شورای گفتگوی دولت  دبیرخانه

 و بخش خصوصی

و بخش 

 خصوصی

از  تیحما یهماهنگ یشورا لیتشک 5

 و دیرونق تول یاستان در راستا دیتول

و بهبود  یاقتصاد یحل مسائل واحدها

 یکسب و کار استان )استاندار یفضا

 (یفارس و اتاق بازرگان

 یدر راستا یکارگروه استان لیتشک

 هایاز مسدود کردن حساب یریجلوگ

توسط  تیاهل یدارا یفعاالن اقتصاد

 نیو همچن یاجتماع نیمأسازمان ت

االن فع یبده طیو تقس میجرا یبخشودگ

 فارس( ی)استاندار یاقتصاد

 

شورای  تشکیل جلسات

هماهنگی حمایت از تولید استان 

و رسیدگی به مشکالت واحدها با 

به  دستگاه های خدمات رسان

 صورت فصلی 

معاونت 

امور  یهماهنگ

 یاقتصاد

 یاستاندار

 فارس

 

کسب و  یسامانه مجوزها یساز ادهیپ 6

کار به شکل پنجره واحد در استان در 

و  یهماهنگ کپارچه،ی تیریجهت  مد

 استانداری فارس() اداره امور مجوزها

 

پیگیری موضوع از طرف دفتر 

جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

استانداری فارس جهت استقرار 

استان و دسترسی پنجره واحد در 

 اری شدهبه اطالعات بارگذ

دفتر جذب و 

از  تیحما

 یگذار هیسرما

 یاستاندار

 

اصالح   شنهاداتیگزارش تعداد پ هیته 7

 مقررات أتیبه ه یو مقررات ارسال نیقوان

کسب  یصدور مجوزها لیو تسه ییزدا

و کار و سهم استان از تعداد اصالحات 

 ی) اداره کل امور اقتصادیمقررات کشور

 استان( ییو دارا

دفترچه ضوابط و مقررات  هیته

با  هاگلخانه صدور مجوزات

سازمان  یانطباق استانداردها

ی کشاورزی و منابع نظام مهندس

 از یریجلوگ نیو همچن طبیعی

-یاستعالمات ب افتیدر شیافزا

 دمور

سازمان جهاد 

 -کشاورزی

سازمان نظام 

مهندسی 

کشاورزی و 

منابع طبیعی، 

اداره کل محیط 

 زیست

 

 

 ملی و فراگیر

 

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

اداره کل تعاون، کار و رفاه  یهمکار 1

و  یو اداره کل امور اقتصاد یاجتماع

کسب و کار  یفضا شیدر طرح پا ییدارا

بازنگری در لیست مورد پایش  -1

به دلیل تغییرات عمده در پاسخ 

های تعاون و دهندگان اتاق

ارجاع به 

شورای 

 گفتگوی مرکز
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ن اتاق تعاو ،یاستان در کنار اتاق بازرگان

 و اتاق اصناف

 

اصناف به دلیل تعطیلی یا تغییر 

 نوع فعالیت.

اضافه نمودن پایش از  -2

ه ادی کاران بالقوه و افرگذسرمایه

-در حال شروع کسب و کار می

باشند به دلیل اهمیت و تعداد 

قابل مالحظه ) لیست ارائه شده 

فعالین اقتصادی که  قبلی صرفاً

بالفعل دارای فعالیت هستند 

لحاظ نموده و مرحله قبل از بهره 

 شود(.برداری را شامل نمی
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 غیاب جلسهوضعیت حضور و 

 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

 غایب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسن نوروزیآقای   2

لی آقای ع

 -سلحشوری

معاون 

برنامه  هماهنگی

 و 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

 غایب استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  7
سرکار خانم 

 فاطمه پور فتح

 مجلس شورای اسالمی -ب

نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1 آقای مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی --- 

 2 آقای بهرام پارسایی یاسالم یدر مجلس شورا رازیمردم ش ندهینما ---

 قوه قضائیه -ج
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 --- --- اناست دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

 --- ---- 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

 ی استاندبیر 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

 ت مدیره شرکت پارس حدیدرئیس هیأ
--- 

 

 راهدار یلدا خانم 2
و مدیر عامل  کانون زنان بازرگان استان 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

 

 سهراب شرفی آقای  4

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان 

سالمت گستر فارس و مدیر عامل مجموعه 

 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

 

  غایب 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

  غایب شهر شیراز شهردار آقای حیدر اسکندرپور  1

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 هاو سایر مراجع و دستگاه اسامی مدعوین -و

 ین:مدعو

 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حاضر استانداریاقتصادی امور سرپرست معاونت هماهنگی  آقای ظفر افشون 1

 عربی کریم آقای 2
و بین الملل  هماهنگی امور اقتصادی دفتر  مدیر کل 

 استانداری
 حاضر

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

 حاضر مدیر کل گمرک استان فارس آقای خداد رحیمی 4

 حاضر استان فارس یصنعت یشرکت شهرک ها عامل ریمد آقای احد فتوحی 5
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 حاضر تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن، تجارت معاون آقای سید رضا ساداتی 6

 حاضر مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس آقای حمید رضا دهقانی 7

 حاضر معاون اداره کل گمرکات فارس آقای اسماعیل عباس زاده 8

 حاضر جهاد کشاورزی سازمان مدیر توسعه بازرگانی  آقای صمد رنجبری 9

 حاضر مین اجتماعی فارساداره کل تأ آقای علی نظریان 10

 حاضر فارس یاجتماع نیمأکل ت اداره آقای مسعود عطایی نژاد 11

 حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی آقای علی طیبی 12

 سایر مراجع و دستگاه ها

 

 

 مشروح  مذاکرات

 اهللنایتعبه ریاست آقای دکتر 27/09/1398در تاریخ  استان فارس جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمینو  سی

 برگزار گردید.بخش خصوصی فعالین های دولتی و با حضور مدیران دستگاه ورحیمی، استاندار محترم 

 خارج از دستور:

ان، دیدار جمعی از تولیدکنندگدر ابتدای جلسه؛ مهندس رازقی؛ دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به 

و  یدر نظام اسالم یو گسترش رفاه عموم یثروت مل تیاهمکید رهبر انقالب بر و تأ کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با رهبر انقالب

نعت داخل، ص کنندگانجیترو ،تکریم تولید و تولید کنندگانفرازی از بیانات ایشان را که در  نبستن به خارج از کشور، دیضرورت ام

 یاخلد دیتول جیمعضالت کشور عبارت است از ترو حل دیکلبه این مهم که و اعتقاد راسخ  داخل، خدمات داخل دیداخل، تول یکشاورز

راده سالح تولید داخلی و ا اشاره به مصون سازی اقتصاد از تحریم و مسلّح کردن انقالب به باایشان ارائه نمودند. ، مختلف یهادر بخش

 گیر را به تصمیم گیری و اقدام الزم و برطرفد تصمیمافرابه عنوان خطرناکترین افکار نام برده و لی، از تصمیم نگرفتن در کارها داخ

 گردد:بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که در حمایت از تولید و تولید داخلی است ارائه میارشاد نمودند. در ادامه سازی موانع 

 ست. خب، ا نیکند؛عالج کار ا دایپ شرفتیدر کشور پ یستیبا دیتول کنم؛یکمک م کنم،یکه من دفاع م دیرا شما بدان نیا

 دیکردن انقالب به سالح تولو در واقع مسلّح رکردنیناپذبیاست؛ آس میاقتصاد از تحر یسازما مصون یپس راهبرد اساس

 .نهایو مانند ا یداخل یو اراده یداخل
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 د، غلط را مردم زشت بدارن یرفتارها. یو فعّالِ سالمِ اقتصاد دکنندهیکنند، احترام کنند به تول میرا مردم تکر یدیکار تول

 میتعم نند،یبیم ییجا کیکار زشت را که در  کیکار غلط را،  کیاست که  نیا میکنیم دیندهند. آنچه ما تأک میمنتها تعم

 وجود داشته باشد، که وجود هم دارد. یآدم ناباب کیممکن است  یندهند به همه؛ خب در هر جمع

 با  میکشور، اگر توانست یکارها یمجموعه شمندانیما اند ،یما فعّاالن اقتصاد ران،یما ملّت ا م،یهم توجّه کن نیضمناً به ا

 دیفهم یاو هم وقت یعنی دارد؛یدست برم میهم از تحر کنندهمیآن عامل تحر م،یبکن اثریرا ب میتحر ،یبر توان داخل یهیتک

 .شوندیچون آنها هم دارند متضرّر م دارد،یدست برم میندارد، از تحر یادهیفا میتحر

 یو اوج گرفتن ثروت ملّ یو رونق اقتصاد دیتول یعرصه نیاست که ا نیاوّل، ا یدر درجه میبه شما بگو خواهمیآنچه من م 

و  شروانیآن پ ؛یصفوف مقدّم ،یهانهفرماند ،یشروانیدارد به پ اجیاحت گرید یهاعرصه یدر کشور، مثل همه یو رفاه عموم

 .دکنندگانیتول شما د؛یهان و صفوف مقدّم، شماها هستهفرماند

 نشوند. یبخشِ خصوص بیمطلقاً رق یاقتصاد یاست که در کارها نیا یدولت ریغ یعموم یمؤکّد بنده به نهادها یهیتوص 

توان  ای ،یکه بخش خصوص یی. در جاهامییگویو م میگفت یدولت ریغ یعموم ینهادها یاست که ما به همه یآن حرف ن،یا

 از آنجا هم نهایوارد آنجا شد، ا یبخش خصوص یاگر چنانچه بعد از مدّت بشوند؛ندارد، وارد  یرغبت ایالزم و امکانات را ندارد، 

کنند؛ و جداً از رقابت با بخش  یگذارهیمهاجرت کنند و بروند آنجا کار کنند، سرما یترتر و سختدوردست ینقطه کیبه 

 .کنند زیپره یخصوص

 ر را د نهایرا، مقرّراتِ ا یاجتماع نیکشور را، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأم یو پول یمال یکشور را، فضا یاقتصاد یفضا

 نیترهمم نیا رد؛یدر انزوا قرار بگ نهایو مانند ا یبازو سفته یگرباشد؛ واردات و واسطه دیسوق بدهند که به نفع تول یجهت

 .مسئله است

 دارشهیما مردمان سالم و معتبر و ر یاز فعّاالن اقتصاد یریبا فعّاالن سالم و معتبر؛ خوشبختانه جمع کث زیآممیتکر تعامل 

 یو اشکال است یبه دنبال سود شخص ی. البتّه بخش خصوصکنندیخدا هم کار م یبرا یبعض کنند،یهستند، دارند واقعاً کار م

مشهدِ ما بود، گفت  یرا که پولدار بود، از آشناها یکس دمی[؛ من دکنندیخدا کار م یبرا] نیدر کنار ا یهم ندارد امّا بعض

مشکل،  بدون ات،یبدون مال ،یدردسر چیبدون ه رمیاز آن بگ یسود کالن کیپول را بگذارم در بانک و  نیا توانستمیکه من م

 امّا یدیرفتم گذاشتم آنجا؛ کارِ پُردردسر، تول -بوددر کار پرورش مرغ و مانند آن - امدی]امّا[ دلم ن ره،یو غ یبدون بررس

 نیا یکی. دهدیامّا خدا هم به او ثواب م بردیسود هم م د،ینیالزم است. بب نیانقالب، ا یبرا دمیخدا؛ گفت د یمحض رضا

 .مسئله

 یحکومت یهاکه من اصرار دارم که دستگاه یمطلب نیاست: اوّل نهایما ا یهاهیتوص یعمده ،یحکومت یها]در مورد[ دستگاه 

از عدم بهبود  یگفتند ناش انیآقا نیکه ا ییزهایچ نیا یکسب و کار است؛ همه یبهبود فضا یجد دنبالش باشند، مسئلهه ب
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هم ممکن  ییجاها کیکه  یورزغرض ی، نه از روغلط اناًیمزاحم، عملکرد اح راتمزاحم، مقرّ نیکسب و کار است؛ قوان یفضا

 اورند؛یرا در کشور به وجود ب دیمساعد تول طیمح دیباشد. با یورزغرض یاست از رو

 بشود.  نیگزیجا کنندهلینسخ بشود، با مقرّرات تسه دیبا -مربوط به مجلس است نیکه ا-مزاحم  یهاو دستورالعمل نیقوان

گذاشته  یخوب نینشده، قوان یلکن اجرائ د،یاند به نفع تولداده رییرا تغ نیقوان یعنیاتّفاق افتاده؛  نیا ن،یاز قوان یدر برخ

بانک و  ینهیزم نیما در هم یبشود. مشکالت عمده ییاجرا دینشده، با یی]لکن[ اجرا ه،شد یگذارقانون شیهایشده، بعض

 .دکنن تیجد فعّالبه نهیزم نیدر ا دیبرطرف بشود که مجلس و دولت با یستیبا نهایاست؛ ا زهایچ نیگمرک و مانند ا

 که هر  ستیجور ن نیا ست؛یسطح ن کیخطاها همه در  نیا د،یآیبه وجود م دکنندگانیتول ینهیاز خطاها در زم یبعض

 نیدرست کنند؛ ا شیو مشکالت برا یدیسر آن واحد تول زندیبر ندیایب ینظارت یهابشود که دستگاه نیموجب ا یخطائ

از خطاها و اشتباهات  یآن حسابش جدا است امّا برخ کنند؛یم انتیخ هایها. البتّه بعضدستگاه[ نیما است به ]ا یهیتوص

 شیپ یهفته دیشا ش،یپ یچند هیّقضائ یمحترم قوّه سیبا تذکّر و فرصت دادن برطرف بشود. خوشبختانه رئ دیهست که با

 لیتعط میو نگذاشت میتبود، رف لیا که در شرف تعطر یدیواحد تول -ییباال یلیرقم خ کی-به من گفت که ما فالن تعداد 

 مطلب توجّه داشته باشند. نیبه ا ینظارت یهادستگاه دیخوب است، با یلیبشود. خب خ

 تاسی. سهااستیثبات در س ؛یو مال یپول یهااستیالزم به دولت، عبارت است از ثبات در س یهاهیمطلب هم در توص کی-

 .زندیکشور م دیبه تول یسخت یهاکند، ضربه دایپ رییبار تغ کیسال  کی ایبار  کیکه هر چند ماه  ییها

 از  یرا هم بعض نیاست که ا یخارج یدر عرصه یاز صادرات و حضور فعّاالن اقتصاد تیحما یمسئله هم مسئله کی

چهارصد  صدیخود ما، س. اطراف میاستفاده کن میتوانیم مانیپلماسید تیّدوستان گفتند، کامالً درست است؛ ما از ظرف

 میتوانیو خوب است؛ م یهم روابط، عاد شانیهستند که با بعض ام یهاهی[ همسایعنیبه ما، ] یدهیچسب تیّجمع ونیلیم

 برجسته کنند؛ رونیرا در ب یرانیا یکشور، نشانها یپلماسید نی. مسئولمیداشته باش یارتباطات خوب نهایما با ا

 

اشاره به اینکه جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی به ریاست رئیس جمهور محترم در ادامه مهندس رازقی با 

سط تو بعضاً مصوبات عات و مصوبات مطرح شده در جلسات شورای گفتگو اشاره و با توجه به اینکهوبه اهمیت موضشود، برگزار می

دستور جهت حضور فعال اعضای اصلی  ریاست جلسه درخواست به ارائهاز د بی لطفی قرار میگیرند، های دولتی و مسئول موردستگاه

 نمودند.مصوبات تا حصول نتیجه را در جلسات و پیگیری 

 استان فارس یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا یمصوبات استانارائه پیش از دستور اول:

 استان نیتام یبه شورا رازیش یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیآب منطقه و داریپا نیمأارجاع موضوع ت 

 مین آب مصرفی شهرک بزرگوع تأضوطرح شده در جلسات شورای گفتگو، ممهندس رازقی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مباحث م

صحبت نموده و اراده جمعی و استانی را جهت برطرف ساختن مشکل و حل مشکل  بوده، از عدم اقدام الزم در خصوصصنعتی شیراز 

 از بروز بحران الزامی دانستند. جلوگیری
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در جلسات مختلف ارائه گردیده است، شهرک بزرگ صنعتی شیراز چندین بار  مین آبره به اینکه موضوع تأشاامهندس باصری نیز با 

ثانیه واگذار لیتر بر  301انشعاب با ظرفیت  2563تا به امروز در شهرک صنعتی به ارائه توضیحاتی پرداختند؛ ایشان با اشاره به اینکه 

های مین این مقدار نیز چاهباشد و جهت تأمیلیتر بر ثانیه  75گردیده، به این مهم اشاره نمودند که کل منابع در دسترس آب شهرک 

آب از  مینمطرح و بی نتیجه مانده است، به تأجهت حل این معضل پیشنهاداتی  وی با اشاره به اینکه عمیق گشته است. ؛در دسترس

آلودگی  اب منبع آبی اًشیراز که عمدتآب از آب زه  مینطرح، غیر عملیاتی می باشد، تأ پیشرفت فیزیکیسد کوار که به علت عدم تحقق 

اشاره و همچنین به مشکل عدم وجود شبکه مجزا و تفکیک  است رف فضای سبز و واحدهای غیر غذاییجهت مصا میکروبی باال و صرفاً

باصری های در دسترس اشاره نمودند که خود یک معضل اساسی است.شده جهت جدا سازی آب زه شیراز با آلودگی باال و آب شرب چاه

مین آب دم توانایی در تأبا علم به ع قطعه( توسط شرکت شهرکها در فازهای جدید شهرک 1500)های جدیدهمچنین به واگذاری زمین

  واحدها اشاره نمودند.

مین آب تأ لیتر بر ثانیه جهت 75انشعاب  و وجود منبع  2563یید واگذاری با تأمهندس فتوحی؛ مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی 

 مین آب شهرک اشاره نمودند:شهرک، به مواردی جهت تأ

 .با مخالفت کشاورزان منطقه و مشکالت اجتماعی مواجه شده است هکتار زمین جهت حفر چاه که عمدتاً 100خرید  -1

 .های مد نظر یا غیر مجاز بوده یا قیمت پیشنهادی فروشنده با قیمت کارشناسی فاصله داشته استچاه اقدام به خرید چاه که عمدتاً -2

 .م نپذیرفته استآن انجا تا به حال اقدام عملیاتی در خصوصتامین آب توسط تصفیه خانه شیراز که  -3

ا بشرق شیراز که ای فارس نیز با اشاره به اینکه در جانمایی توسعه صنعتی استان فارس، محدوده آقای دهقانی، مدیر عامل آب منطقه

مین آب شهرک ای جهت تأ، به مساعدت های الزم از طرف آب منطقهمحدوده دشت ممنوعه است در مشکل آبهای زیر زمینی و استقرار

  اشاره نمودند.صنعتی 

شاره به اینکه در حال حاضر، مین آب شهرک صنعتی اشاره نمودند. ایشان با ادر جهت تسهیل در تأاستاندار محترم در انتها به مواردی 

ذاشته گاست، دستور به افزایش حجم آب در اختیار مین بخشی از نیاز صنعتگران به دلیل تأمین آب از آب زه شیراز تأترین اقدام، عملی

همچنین دو راهکار را جهت پیگیری و ای را صادر نمودند و لیتر بر ثانیه به سازمان آب منطقه 50بیشتر از  از منبع آب زه شیراز شده

 ای استان فارس، آب اقتصادی استانداری فارس، آب منطقه امور ای متشکل از: معاونت هماهنگیارائه گزارش کارشناسی توسط کمیته

 مصوب نمودند. تی های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک صنعو فاضالب فارس، شرکت شهرک

 .تامین آب از خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز در نقطه انتهایی خط -1

 .های غیر مجاز پلمپ شده به صنعتگرانانجام فرآیند انتقال چاه -2

 فتگو گ یشورا رخانهیکسب و کار به دب طیبه عنوان مسئول بهبود مح ییاجرا یهااز معاونان دستگاه یکی یمعرف

 های عضو شورای گفتگو() دستگاه کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 14تحقق مفاد ماده  یدر راستا

به معرفی یکی از معاونین خود  ها ملزم، دستگاهکسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 14تحقق مفاد ماده با توجه به اینکه در راستای 

تانداری اقتصادی اس امور ت هماهنگیاند، مقرر گردید معاونبه دبیرخانه شورای گفتگو گردیده به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار

 پیگیری الزم را انجام دهند.ظرف یک هفته  فارس

 کسب و کار  یفضا شیدر طرح پا ییو اداره کل امور اقتصاد و دارا یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یهمکار

 اتاق تعاون و اتاق اصناف ،یاستان در کنار اتاق بازرگان



  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: 

در  یجلسه در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع 4 یبرگزاراشاره به اینکه  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آقای مختاری، مدیر

ه فعاالن ک ییهاو کار استان با توجه به پرسشنامهموانع کسب  ءهدف احصا نکهیو با توجه به ا صورت پذیرفته است مصوبه نیخصوص ا

و کار  کسب یفضا شیپا هیاول یهااقدام نمونه نیدر اول بیان نمودند کهقرار داده شد؛  کنندیم لیمختلف تکم یهادوره یط یاقتصاد

بت طرح و لزوم آن صح تید تا با تماس با مصاحبه شوندگان، از اهمواتاق تعاون و اتاق اصناف قرار داده ش اریدر اخت یوسط اتاق بازرگانت

 یعاداره تعاون، کار و رفاه اجتما اریها در اختدر خصوص تماس با نمونه یگزارش عملکرد اتاق تعاون، اصناف و بازرگان  تیشود و در نها

نحوه  دیاقدام مقرر گرد نیمطرح گردد و در اول یدولت یبا دستگاه ها ینشست کیمشکالت و معضالت تحت  دیقرار گرفت و مقرر گرد

 احصا گردد. زیروند صدور مجوز، مشکالت صدور مجوزات ن شیپا یصادره توسط سازمان صمت ارائه و در ط یصدور و مراحل مجوزها

 باشد:هدف ارائه نمودند که به شرح ذیل میها و جامعه مورد ودن لیستآقای مختاری همچنین پیشنهاداتی را در جهت به هنگام نم

های تعاون و اصناف به دلیل تعطیلی یا تغییر نوع پاسخ دهندگان اتاقبازنگری در لیست مورد پایش به دلیل تغییرات عمده در  -1

 .فعالیت

ظه مالحباشند به دلیل اهمیت و تعداد قابل ب و کار میشروع کسالقوه و افرادی که در حال اران بگذاضافه نمودن پایش از سرمایه -2

فعالین اقتصادی که بالفعل دارای فعالیت هستند لحاظ نموده و مرحله قبل از بهره برداری را شامل  ) لیست ارائه شده قبلی صرفاً

 شود(.نمی

وب مص پیشنهادات ارائه شده را جهت ارسال به دبیرخانه مرکز  اری و موضوعمحترم با توجه به اهمیت سرمایه گذاستاندار 

 نمودند.

 بزرگ استان فارس  هایشرکت یموضوع صادرات و مباحث مرتبط با عوارض گمرک یو کارشناس یبررس

 یمعاونت هماهنگ) بزرگ به مرکز استان هایشرکت هایحساب فوالد و ..( و انتقال ک،یسرام مان،یس ،یمیپتروش)

 (فارس یاستاندار یامور اقتصاد

امور مالیاتی استان با اشاره به برگزاری جلسه با حضور وزیر آقای هاشمی، مدیر کل  های بزرگ،های شرکتدر خصوص انتقال حساب

های قانون مالیات 110که مشمول ماده  شرکت حاضر در استان 64که از مجموع ستاندار محترم، خاطر نشان نمودند محترم اقتصاد و ا

های آنها صورت نپذیرفته است. ایشان همچنین به این نکته اشاره نمودند که از مورد تا به حال انتقال حساب 12گردند، مستقیم می

مالیات  شود و صرفاًعوارض مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استان بازگردانده میشرکت،  12مجموع مالیات و عوارض دریافتی از این 

 ردد.گیابد که در انتها به حساب خزانه ملی واریز میها در دفاتر استان، به مرکز انتقال میآنها به دلیل عدم لحاظ نمودن درآمد شرکت

های فوق و با حضور استاندار محترم را تصویب ل جلسه با شرکتیگیری موضوع، استاندار محترم تشکیذا در جهت پل

 نمودند.

ها نیز آقای رحیمی با اشاره به اینکه در کاربرگ اظهار نامه صادراتی، در خصوص صادرات محصوالت استان از گمرکات دیگر استان

صادرات محصول لحاظ گردیده که اجباری در تکمیل آن نیست، از این مورد به عنوان موارد سلیقگی در ثبت اظهار ای جهت مبدأ گزینه

ی ابه این نکته اشاره نمودند که در سطح ملی و ستادی اقدامی جهت هدفدار نمودن این مهم و تعیین منطقهنامه نامبرده و همچنین 

 صادرات وجود ندارد.

زرگ  ب ای با حضور صادرکنندگانوع، مصوب نمودند؛ جلسهکید بر عدم وجود انگیزه کشوری جهت حل این موضآقای استاندار نیز با تأ

 کنندگان به درج نام استان در مبدأصادرهای تشویقی و ترغیب حلهای دولتی جهت ارائه راهیران دستگاهبرتر استانی و با حضور مد
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و اتاق بازرگانی جهت ارائه  استانداری محصول صادراتی صورت پذیرد و در کنار آن اتاق فکری با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی

 های تشویقی و تنبیهی تشکیل گردد.راه حل

 ای یاماکن متناسب در اتاق بازرگان ای و ها در محل هتل یانفراد های شگاهیکوتاه مدت جهت نما یصدور مجوزها 

 یابیارز ،یسامانده رخانهیجهت صدور مجوز به دب یمتقاض تیاهل دییأو در صورت ت یسازمان صمت استان بررس

شرکت  -)سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس استان ارائه و مصوب گردد یشگاهینما یو صدور مجوزها

 های بین المللی فارس(نمایشگاه

دولت و  یگفتگو یشورا نیو دوم یسدر جهت پیگیری این مصوبه، با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته، مقرر گردید مصوبه جلسه 

و  هادر محل هتل یانفراد یها شگاهیکوتاه مدت جهت نما یصدور مجوزها مبنی بر 03/07/1398استان فارس مورخ  یبخش خصوص

 انهرخیبه دب زجهت صدور مجو یمتقاض تیاهل دییو در صورت تا یسازمان صمت استان بررس ای یاماکن متناسب در اتاق بازرگان ای

 گردد. استان ارائه یشگاهینما یو صدور مجوزها یابیارز ،یسامانده

 ود و بهب یاقتصاد یو حل مسائل واحدها دیرونق تول یاستان در راستا دیاز تول تیحما یهماهنگ یشورا لیتشک

 (یفارس و اتاق بازرگان یکسب و کار استان )استاندار یفضا

 توسط تیاهل یدارا یفعاالن اقتصاد هایاز مسدود کردن حساب یریجلوگ یدر راستا یکارگروه استان لیتشک 

 فارس( ی)استاندار یفعاالن اقتصاد یبده طیو تقس میجرا یبخشودگ نیو همچن یاجتماع نیمأسازمان ت

 استاندار محترم مصوب نمودند با دسته بندی موضوعات و مشکالت، جلسات مرتبط با دو مصوبه به صورت فصلی برگزار گردد.

 یهماهنگ کپارچه،ی تیریکسب و کار به شکل پنجره واحد در استان در جهت  مد یسامانه مجوزها یساز ادهیپ 

 استانداری فارس() و اداره امور مجوزها

ت ن در دساختیارات آ و اندازی گردیده استکور به صورت متمرکز در تهران و مرکز راهسامانه مذ سرکار خانم فوالدفر با اشاره به اینکه

 عدمو همچنین با توجه به منع وزارتخانه مبنی بر ها را غیر ممکن دانستند باشد، هرگونه ورود اطالعات توسط شهرستانادمین می

 استانی وجود ندارد.نیکی ود الکتراستقرار پنجره واحساخت سامانه های مجزا، در حال حاضر امکان 

 پیرو این مصوبه مقرر گردید موضوع از وزارتخانه متبوع پیگیری و نتیجه به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم گردد.

 کشور  یخدمات دولت و مجوزها شخوانیدفاتر  پ قیاز طر یکسب موضوع قانون نظام صنف یصدور پروانه ها

 یکسب و کار  در استان )استاندار یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتینمودن مصوبه ه ییاجرا لیذ

 فارس(

مورد  8639مجوز الکترونیکی که  16489صدور  اجرایی و عملیاتی شده است به کامالًدفر با اشاره به اینکه موضوع فوق سرکار خانم فوال

 باشد اشاره نمودند. آن در شیراز می مورد  7653در شهرستان و آن 

 یباال بردن امکان دسترس یکسب و کار در راستا طیقانون بهبود مستمر مح 16ماده  یکارگروه استان لیتشک 

وزارت راه و  ایو   یمتعلق به شهردار هاینیکوچک و متوسط به بازار مصرف با استفاده از زم دکنندگانیتول

 اداره کل راه و شهر سازی فارس(-شهرداری شیراز -استانداری فارس) یشهرساز
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در جهت  استانداری با توجه به عدم دریافت پاسخ از طرف شهرداری، مقرر گردید موضوع از طرف معاونت هماهنگی امور اقتصادی

 تکلیف به حضور شهردار محترم در جلسات و همچنین پاسخگویی نسبت به مصوبات صورت پذیرد.

 یعواق یاقتصاد نیآنها به فعال یو واگذار یصنعت یهاراکد واگذار شده شرکت شهرک یهانیزم فیتکل نییتع 

از دو سال هیچ اقدام عملیاتی های واگذار شده که پس )تعلیق زمین نیدالالن زم یاز سوداگر یریدر جهت جلوگ

 شرکت شهرکهای صنعتی فارس() بر روی آنها صورت نپذیرفته است(

نفر  144مهلت مجدد به  پرونده، از 245هکتار زمین در سال جاری  و داوری  18فسخ قرارداد بر آقای فتوحی با ارائه گزارش مبنی 

ه شهرکهای کشور، کلیکته اشاره نمودند که طبق بخشنامه شرکتن سیس خبر دادند و همچنین به اینتأبه فرآیند  جهت بازگشت

رای های واگذاری که دااند فسخ و آن دسته از زمینکه در مرحله زمین، پی ریزی و دیوار کشی مانده 1394قراردادهای ما قبل سال 

، در حال حاضر فسخ قرارداد صورت نپذیرد. آقای فتوحی همچنین به فرآیند زمان بر خلعیت در دادگاه اشاره دسوله و بدون تولید هستن

 فسخ قرارداد میگردد.وجب زمانبر شدن منمودند که 

م رمقررات مخل فضای کسب و کار، با بیان این نکته که در طی سفر وزیر محت ودر خصوص موضوعات و قوانین در ادامه آقای قاسمی، 

و استعالمات  پیشنهاد اصالحی در جهت اصالح ارائه گردیده است، به موضوع عدم نیاز به دریافت مجوزات زیست محیطی 19اقتصاد، 

ای رهذیل این مصوبه، تبصجهت ساخت گلخانه اشاره و به این نکته اشاره نمودند که  سیس و بهره برداری تأ محیطی جهت پروانهزیست 

الزام رعایت ضوابط زیست محیطی تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست از طرف کارشناسان سازمان نظام با مضمون 

لحاظ گردیده است و این مصوبه و تبصره، عالوه بر تناقض آشکار، مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دریافت تعهد کتبی از متقاضی 

یر کل حفاظت محیط زیست استان با استناد به نکته اشاره نمودند که مد همچنین به ایننبر میگرداند. ایشان فرآیند صدور مجوز را زما

 اند.مکاتبات مدیر کل دفتر ارزیابی محیط زیست ، دریافت استعالم را ضروری و الزامی اعالم نموده

ه های اجرایی و دولتی است، دستور بگاهتفکر غالب تمرکز زدایی و قدرت زدایی از دستدکتر رحیمی، استاندار محترم با بیان این امر که 

 افتیانطباق استانداردهای سازمان نظام مهندسی و همچنین جلوگیری از افزایش درتهیه دفترچه ضوابط و مقررات صدور مجوزات با 

ی بانکی و گزارشاتمورد و غیر الزامی را صارد نمودند. ایشان همچنین به موضوع استعالمات در مرحله دریافت تسهیالت استعالمات بی

افت یافت آن در فرآیند دریرقص در استعالمات اشاره نمودند، استعالماتی که الزاما نیاز به دمبنی بر عدم پرداخت تسهیالت به دلیل ن

ی و ادحث اقتصدریافت استعالمات غیر ضرور و توجه به مبامجوز نبوده و نیست، لذا دستور به توقف این فرآیند و عدم مداخله بانک در 

 کید نمودند.توجیه اقتصادی را تأ

ت مقررات زدایی و انجام مکاتبات در جهت پیگیری قوانین و مقررات مخل به هیأآقای دایی نیز در ادامه به ارائه گزارش مبنی بر ارسال 

 و دریافت نتیجه پرداختند.

شامخ( و تاثیر آن در روند تصمیم گیری فعاالن در پیش از دستور دوم؛ آقای مهندس رازقی به ارائه گزارش شاخص مدیران خرید ) 

ا در های گذشته پرداخته و این شاخص را یکی از بهترین شاخصاقتصادی و تولید کنندگان با توجه به ارائه شمای کلی از اقتصاد ماه ه

 جهت تصمیم گیری فعاالن اقتصادی معرفی نمودند.

سال  یرهبر معظم انقالب در خصوص نامگذار اتیمنو میتالش کن دیباکه  نکته نیابر  دیکأتدر انتها دکتر رحیمی، استاندار محترم با 

ل مشخص قاب یهابا شاخص دیراستا با نیانجام شده در ا یعنوان کرد: اقدامات عمل میکن یاتیرا عمل دیبه عنوان سال رونق تول یجار

 ییاجرا یهااز جمله دستگاه یمختلف یهاکسب و کار به  بخش یرونق در فضا جادایدکتر رحیمی با اشاره به اینکه  باشد. یریاندازه گ

ه انجام داده ک یتوجه انیاقدامات شا نهیزم نیدارد، اظهار کرد: استان فارس در ا یبستگ یکالن مل یگذار استیسو  ی، بخش خصوص
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است  کسب و کار یاز بهبود فضا یکه ناش یاتیمال  درآمد شی، افزا یو نفت ینفت ریدرآمد صادرات غ شیافزا زانیهمچون م ییهاشاخص

 عیبه ارتقا و توسعه صنا نیاستاندار فارس همچن. استان است یهدف و حرکت آرام و منطق نیاشتغال و... نشان دهنده تحقق ا زانی، م

با  کینزد ندهیمورد توجه قرار گرفته است ، افزود: در آ دیو ام ریمهم در دولت تدب نیا نکهیاانیدر استان فارس اشاره کرد و با ب هیپا

 دیاشتغال ، تول شیساز افزا نهیزم دیترد یبود که ب میدر استان خواه عیصنا نیاز ا یگریجمهور شاهد افتتاح تعداد د سیحضور رئ

 خواهد بود. شتریثروت و ارزش افزوده ب

 مالیاتی به جلسه آینده موکول گردید. نقوانییق وقت، دستور جلسه موارد مرتبط با با توجه به ض

 

 


