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 وضعیت حضور و غیاب جلسه
 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

خانوادگی  نام و نام

 نماینده

1 
 اسماعیل تبادار آقای جناب

 

 استاندار محترم )رئیس شورای استانی(
  حاضر

 رحمانی یداله آقای جناب 2
و  یامور اقتصاد یهماهنگمحترم معاون 

 استانداری توسعه منابع
  حاضر

 عربی کریم آقای جناب 3
 اقتصادی امور محترم هماهنگی کل مدیر

 استانداری
  حاضر

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

ساعت شروع  2/12/96 تاریخ جلسه : 19 شماره نشست :

:8:30 
 10:00 ساعت خاتمه:

سالن  -استانداریمحل نشست: 

 6طبقه 

 دستور جلسه

  

 جلسه:دستور 

 96 پاییز تا 95 پاییز طی فارس استان کار و کسب فضای بررسی -1

 ارگانهای از مطالبات وصول عدم)  محصوالتشان دولتی خریدیران و دفاع وزارت با سازان قطعه معضالت -2

 (شرکتها در گردش در سرمایه مشکالت بروز و نظامی و دولتی

 710 شماره رای خالف دریافت شیراز؛ شهرداری توسط تجارت و پیشه کسب، تابلوهای از عوارض اخذ -3

 و وظایف تشکیالت، قانون 71 ماده 26 بند و 3/6/1394 مورخ اداری عدالت دیوان عمومی هیئت

 .کشور اسالمی شورای انتخابات
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 سرکار خانم هاله فوالدفر 4
 از حمایت و جذب محترم دفتر کل مدیر

 استانداری گذاری سرمایه
  حاضر

  حاضر استان برنامه و بودجه محترم سازمان رئیس جناب آقای ساسان تاجگردون 5

 جناب آقای بابک دایی 6
مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی 

 استان
 دکتر شهسوار نماینده

 آقای علی همتی جناب 7
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان
 آقای رضازاده نماینده

 جناب آقای سهراب مختاری 8
مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

 استان
  حاضر

  حاضر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای محمد مهدی قاسمی 9

 بذرافشانجناب آقای عبدالناصر  10
 یهابانک هماهنگی دبیرمحترم کمیسیون

 استان
  حاضر

 جناب آقای مهرزاد بوستانی 11
مدیر کل  محترم منابع طبیعی و آبخیز داری 

 استان فارس
  حاضر

 جناب آقای حمید رضا دهقانی 12
ای استان  مدیر عامل محترم آب منطقه

 فارس
 آقای کشاورز نماینده

 جناب آقای احد فتوحی 13
مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی 

 فارس
  غایب

 

 

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

وضعیت 

 حضور

)حاضر/ 

غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  غایب شورای اسالمی مجلس مردم شریف شیراز در  نماینده محترم رضایی مسعود آقای جناب 1
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 محسن علوی آقای جناب 2
ریاست محترم مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای 

 اسالمی
  غایب

  غایب شورای اسالمی مجلس مردم شریف شیراز در نماینده محترم علی اکبری آقای جناب 3

4 
محمد رضا  آقای جناب

 رضایی
  غایب شورای اسالمی مجلسمردم شریف جهرم در نماینده محترم 

 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  غایب استان دادگستری کل محترم رئیس جناب آقای علی القاصی مهر 1

  حاضر استان دادستان محترم مرکز جناب آقای علی صالحی 2

 

 تعاونی و خصوصی -د

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حضوروضعیت 

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 جناب آقای جمال رازقی جهرمی

 

 و معادن صنایع، بازرگانی، محترم اتاق رئیس

  کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس محترم جناب آقای بهروز فرهنگیان 2

  حاضر استان مرکز اصناف محترم اتاق رئیس جناب آقای محمود هاشمی 3

 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 نام و نام خانوادگی نماینده وضعیت حضور سمت نام و نام خانوادگی ردیف
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)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

1 
 محمدصادق آقای جناب

 حمیدیان
 حاضر استان صنایع مدیران محترم انجمن رئیس

 

  حاضر کانون زنان بازرگان استانمحترم  سئیر راهدار یلدا خانم سرکار 2

  حاضر گاز و نفت عضو محترم کنسرسیوم ابوقداره عباس آقای جناب 3

4 
 محمدحسن آقای جناب

 طلعتی

 آب و کشاورزی مطالعات محترم دفتر رئیس

 بازرگانی اتاق
 حاضر

 

 غیثی آقای جناب 5
 سیمان کارخانجات انجمن رئیس محترم

 استان
 غایب

 

  غایب کیمیا صنعت فاتح محترم شرکت مدیرعامل فاطمی آقای جناب 6

  حاضر جاودان فرهنگ خانه رئیس محترم طباطبایی امین آقای جناب 7

 جناب آقاب مسعود راثی 8
خانه صنعت و معدن و تجارت رئیس محترم 

 استان فارس
 حاضر

 

 

 شهرداری و شوراها -هـ

 

 سمت خانوادگی نام و نام ردیف
 وضعیت حضور

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

1 
جناب آقای حیدر 

 اسکندرپور
 نماینده محترم شهردار

 آقای اسدی

2 
جناب آقای مهندس سید 

 احمد رضا دستغیب
 نماینده استان اسالمی محترم شورای رئیس

رئیس کمیسیون  -سینا بنی زمان

 گذاریاقتصاد و سرمایه 
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری جناب آقای داوود ایوبی 1

 مشاور اجرایی استاندار جناب آقای غالمرضا مهر جو 2

 کارشناس دفتر خدمات سرمایه گذاری فرح جمشیدی 3

 مدیر عامل محترم شرکت شگرف افزار جناب آقای مهندس دهقان 4

 معاونت گردشگری استانداری فارس محمد ابراهیم فروزانی 5

 خبرنگار ایرنا سارنگ عبدالهی 6

 روزنامه خبر نرجس مکاری زاده 7

 مدیر عامل محترم شرکت افزار کیمیا جناب آقای مهندس اسد الهی 8

 مشاور محترم استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری فارس سهرابیجناب آقای صابر  9

 شرکت شهرکهای صنعتی فارس جناب آقای مهران خاکساری 10

 مدیر مالی اداری شرکت افزار کیمیا فارس مصطفی رحمانپور 11
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 مشروح  مذاکرات

در سالن  اسفند ماه 2 ،شنبهروز چهارصوصی استان فارس، تگوی دولت و بخش خی شورای گفجلسه نوزدهمین

 جلسه این دربرگزار گردید. اسماعیل تبادار، استاندار محترم فارس  به ریاست مهندسفارس، اجتماعات استانداری 

قرار کار دستور جلسه در دستور  3داشتند، حضور شده، مطرح موضوعات با مرتبط میهمانان و شورا اصلی اعضای که

رئیس اتاق بازرگانی شیراز  ؛رازقی جمال مهندس ،مجید کالم اهلل از چند آیاتی تالوت از . پسو قرائت گردید گرفت

 جلسات پرداختند. دستور از مختصری شرح به

باشد و این ایشان با اشاره به اینکه فضای کسب و کار متاثر از تصمیمات و قوانین و بروکراسی دست و پا گیر می

دهد، به این نکته اشاره نمودند که حذف تنها گواهی سو فرآیند اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار میمعضالت، 

را در شاخص فضای کسب و  ای ایرانپله 30ارتقا  باشد،ی پاسخ ها مثبت میبا این پیش فرض که عمده پیشینه،

 استان ی شاخص فضای کسب و کاره اینکه رتبهایشان با اشاره بکار دارد و پیشنهاد حذف یا برخط شدن آن را دادند.

شاخص های مهم درپایش فضای  به عنوان یکی ازشاخص اخذ اعتبار از منابع مالی از ارتقا یافته،  5به  27ی از رتبه

بررسی این شاخص در سطح کشور، بر عهده اتاق شیراز به عنوان یکی از چهار  بیان نمودندو نام برده کسب و کار

در شرایط نامناسبی استان واحدهای تولیدی مهندس رازقی، با اشاره به اینکه  .کشور قرار داده شده استاتاق بزرگ 

نیاز است همه دستگاه های اجرایی و خدماتی در استان و شیراز اقداماتی برای حمایت و تقویت از بنگاه  و  قرار دارند

حل و فصل  ، به این نکته اشاره نمودند کهتا این واحدها سرپا بمانند های اقتصادی و واحدهای تولیدی انجام دهند

مشکالت فعاالن تا حد امکان در اتاق بازرگانی شیراز و   اتاق شیراز است اول مشکالت فعاالن اقتصادی استان اولویت

های ت دستگاهبا تقدیر از حمایوی همچنین  ، در سطح ملی پیگیری میگردد.عدم تعیین تکلیفبرطرف و در صورت 

اجرایی و به ویژه دستگاه قضایی استان از فعاالن اقتصادی فارس اظهار کرد: با همکاری و تعامل خوب اتاق شیراز و 

که این اتفاق  همورد ممنوع الخروجی فعاالن اقتصادی استان رفع شد 9دستگاه قضایی در استان، در هفته گذشته 

شهرداری شیراز وی همچنین به این نکته اشاره و خواستار این شدند که  .ارزشمندی در فضای اقتصادی استان است

در راستای کمک و تقویت، واحدهای تولیدی این شهر را از پرداخت عوارض از تابلوهای کسب، پیشه و تجارت معاف 

 .کند

به این نکته اشاره شاخص فضای کسب و کار پرداختند. ایشان خانم دکتر راهدار به ارائه گزارش پیرامون  در ادامه،

پایش فضای کسب و کار در تمام فعالیت های داخلی و خارجی کشور به ویژه حوزه سرمایه گذاری حائز  نمودند که

در سطح  د به کشور به شاخص های کسب و کارسرمایه گذاران خارجی پیش از ورو، به طوری که اهمیت است

ط کسب و کار مجموعه عوامل کالن فنی و نهادی مرتبط با محی. راهدار با اشاره به اینکه جهانی رجوع می کنند

فعاالن اقتصادی و بنگاه های تولیدی به طور الزام آور در آن  می باشد، و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
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 95رس از پاییز ارائه گزارش بررسی فضای کسب و کار استان فا هب، محیط، اقدام به فعالیت و کسب و کار می کنند

منظور از محیط کسب و کار عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی ایشان با اشاره به اینکه  پرداختند: 96تا پاییز 

مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیرساختها است که تغییر دادن آنها فراتر از 

ثباتی و ها، بیدشواری تامین مالی از بانک، از عواملی چون ی اقتصادی استاختیارات و قدرت مدیران بنگاه ها

ها، موانع اداری کسب وکار و رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت بینی بودن قیمتغیرقابل پیش

دسترسی به برق،  نیز محدودیتو مولفه های نامساعد فضای کسب و کار کشور و فارس به عنوان نیروی انسانی 

محدودیت دسترسی به سوخت، محدودیت دسترسی به ارتباطات و فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و 

اتاق ایشان با اشاره به اینکه  اشاره نمودند.  خوشه های تولید مولفه های مساعد فضای کسب و کار کشور و فارس

آغاز کرد  95نمونه های اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون از پاییز مولفه و از  28ایران پایش فضای کسب و کار را با 

 باشد.می 5ی رتبهکه بر اساس یافته های اتاق ایران وضعیت استان فارس در پایش فضای کسب و کار 

راهدار با اشاره به پایش انجام شده از پایش فضای کسب و کار استان اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع دکتر 

توسط موسسه مالی بین المللی بانک جهانی  "محیط کسب و کار"کسب و کار، هر ساله گزارش هایی تحت عنوان

توسط مرکز پژوهش های مجلس پایش فضای کسب و کار  89منتشر می شود که در کشور ما نیز این مهم از سال 

های بانک جهانی جایگاه ایران در  وی تصریح کرد: این درحالی است که بر اساس گزارشه است. در کشور دنبال شد

قرار دارد که جایگاه کشور چهار رتبه  124کشور در رتبه  190از بین  2018شاخص سهولت کسب و کار در سال 

و در دولتهای نهم و دهم رتبه  92تا  84در سالهای وی همچنین به این نکته اشاره نمودند که . تنزل پیدا کرده است

در دولت یازدهم به  95تا  92بوده است که این مهم در سالهای  145تا  108جهان بین کسب و کار ایران در سطح 

 .رسیده است 120رتبه 

)  محصوالتشان دولتی رانخریدا و دفاع وزارت با سازان قطعه معضالتدر ادامه دستور جلسه دوم با موضوع 

توسط  (شرکتها در گردش در سرمایه مشکالت بروز و نظامی و دولتی ارگانهای از مطالبات وصول عدم

های تنها منبع درآمدی برخی از قطعه سازان قرارداددکتر حمیدیان با اشاره به اینکه  دکتر حمیدیان قرائت گردید.

دریافت دیرهنگام مطالبات زمینه ساز بروز مشکالت فراوان از جمله تامین هزینه های  و دولتی با وزارتخانه ها است

 ،عالوه بر به خطر افتادن حیات تولیدکنندگانشود و این مهم مییات، بیمه و امور بانکی الجاری، حقوق کارگران، م

که این مسئله نیز خود آسیب  اندازدبه تعویق مینیز را امکان به روز رسانی فناوری های تولید در صنعت قطعات 

 توسعه و اقتصادی امور هماهنگی محترم معاونپیرو این بحث آقای رحمانی،  .دیگری به صنعت قطعات وارد می کند

قسمتی از  رفع ن این موضوع تشکیل گردیده است، بهنیز با اشاره به اینکه جلسات متعددی پیرامو استانداری منابع

آقای تاجگردون  پیشنهاد پیگیری موضوع از طریق وزارتخانه را دادند.و مشکالت و عدم رفع عمده آنها اشاره نمودند 

ی بدهی وزارتخانه ها تسویه و همچنیناین معضالت در آن  شدن ، از گنجاندن97حه بودجه سال نیز با اشاره به الی

 فارس نیز استان صنایع مدیران رئیس انجمن اشاره نمودند. دکتر حمیدیان،و دولت با بانکها  و بخش خصوصی 
 خود داری نمایند.دستگاه های اجرایی، تا تعیین تکلیف، از انجام اقدامات اجرایی پیشنهاد نمودند 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10اریخ بازنگری: ت                                   02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

 دریافت شیراز؛ شهرداری توسط تجارت و پیشه کسب، تابلوهای از عوارض اخذ نیز در دستور جلسه سوم

 قانون 71 ماده 26 بند و 3/6/1394 مورخ اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 710 شماره رای خالف

 بهپیرو این دستور جلسه، آقای رازقی  قرائت گردید. کشور اسالمی شورای انتخابات و وظایف تشکیالت،

اشاره هماهنگیهای الزم با شهرداری شیراز جهت اجرایی نمودن پیشنهاد منع دریافت عوارض از تولید کنندگان 

نمودند و آقای اسدی با توجه به مقررات و قوانین، اخذ عوارض را نافی قانونی ندانسته و عوارض دریافتی را حاصل 

پیشه و تجارت از دستورالعملها دانستند.پیرامون این مبحث، به پیشنهاد استاندار محترم تخطی صاحبان کسب، 

داری و عوامل مربوطه تشکیل رئیس اتاق اصناف، مسئوالن شهرداری و استانای با حضور فارس، مقرر گردید جلسه

 صورت پذیرد. ی شورای گفتگو ارسال و پیگیری جهت اخذ تصمیمی جلسهنتیجه در غالب مصوبهگردد و 

تمامی دستگاه های استان فارس مکلف  با اشاره به اینکه آقای اسماعیل تبادار، استاندار محترم فارسدر انتها، 

ائل در مجموعه ها حل اگر مس وعه های خود هستند به رفع مشکالت واحدهای تولیدی و اقتصادی استان در مجمو

از کاهش بروکراسی اداری به عنوان راهی جهت تسهیل در امور  و پیگیری گردد،در کارگروه ها مطرح  نشد، مشکل

ایشان همچنین بیان .دادند در راستای رفع مشکالتهای اضافی را روهیاد کردند و پیشنهاد حذف و کاهش کارگ

یجاد در جهت کارآفرینی، ا که اقدامات الزم راسان استان موظفند رتمام دستگاه های اجرایی و خدمات نمودند که

کارآفرینی، اشتغال و و ترویج دهند و از شورای گفتگو به عنوان مجالی جهت استفاده شتغال و رونق تولید انجام ا

 نام بردند.رونق تولید 

 

 

 

 مصوبات

 استانی

سب، تابلوهای از عوارض اخذیرو پ شه ک سط تجارت و پی ، مقرر شیراز شهرداری تو

 عوامل و استانداری و شهرداری مسئوالن اصناف، اتاق رئیس حضور با ایجلسهگردید 

شکیل مربوطه صوبه غالب در نتیجه و گردد ت سه یم سال گفتگو شورای یجل  و ار

 .پذیرد صورت تصمیم اخذ جهت پیگیری

 ملی و فراگیر

ستور  ضالتپیرو د شان دولتی رانخریدا و دفاع وزارت با سازان قطعه مع صوالت ؛ مح

ــل از طرف ــاد یهماهنگمحترم معاون  مقرر گردید معض ــعه منابع یامور اقتص  و توس

 گردد. در سطح ملی و وزارتخانه پیگیری ،استانداری

 

 


