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 دولت - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی( یمیاهلل رح  تیعنا  یجناب آقا  1

  حاضر   استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس ی جناب آقای حسن نوروز  2

  حاضر  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ی زد یرضا ا  دیجناب آقای حم 3

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان طمراسی احمد  جناب آقای   4

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یی جناب آقای بابک دا 5

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ی جناب آقای سهراب مختار  6

  حاضر  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون زادگان  یگیر  میکر  یجناب آقا  7

 مجلس شورای اسالمی  - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر  نماینده مجلس ی قادر  یجناب آقا  1

  حاضر  نماینده مجلس  پاک فطرت   یجناب آقا  2
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

 آقای زارعی  نماینده  استان )یا معاون( دادگستری  کل رئیس ی موسو   کاظم  دیجناب آقای س 1

 آقای ابراهیمی  نماینده  استان دادستان مرکز ینیبحر  یمصطف  دیس  یجناب آقا  2
 

 شهرداری و شوراها - د
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر   استان مرکز شهردار اسکندرپور   دریح  یجناب آقا  1

  حاضر  استان اسالمی شورای رئیس ی خرم  یعل  یجناب آقا  2

 

  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

استان   گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یشورانشست  ششمینچهل و  جلسه و مصوباتتصورفرم  

 فارس
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                       03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   3

 

 تعاونی و خصوصی  - هـ

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 ی جهرم  یجناب آقای جمال رازق 1
 کشناورزی   و  معادن صننایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان مرکز
 حاضر 

 

 آقای قطعی  نماینده  استانمرکز   تعاون  اتاق  رئیس ی ریمحمد باقر دب  دیس  یجناب آقا  2

 آقای اوجی  نماینده  استان مرکز اصناف  اتاق  رئیس ی محمود هاشم  دیس  یجناب آقا  3

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش   های  تشکل  رؤساییا    تعاونی   و  خصوصی  برتر   های  شرکتهیأت مدیره    رؤسای  یا   عامل  )مدیران 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

 سهراب شرفی یجناب آقا 1
محترم خانه صننت    متن    جاار   سییر

 استا  فارس
 حاضر 

 

2 
جناب آقای محمنصادق  

  اینیحم
 حاضر  فارس   عیصنا را یمحترم انامن من سییر

 

 راهنار  لنایسرکار خانم  3
محترم کانو  زنا  بازرگا  استا   سییر

 فارس 
 حاضر 

 

  حاضر  نف    گاز  ومیعضو محترم کنسرس عباس ابوقناره  یجناب آقا 4

5 
محمنحسن   یجناب آقا

 یطلتت
 حاضر  انامن غال  استا  فارسمحترم  سییر

 

 محمن غیثی جناب آقای  6
 ما یمحترم انامن کارخاناا  س  سیرئ

 استا  فارس
 حاضر 

 

  حاضر  محترم خانه فرهنگ جا دا   سیرئ ییطباطبا ن یام یجناب آقا 7

  حاضر  منیرعامل محترم شرک  فاجح صنت  کیمیا جناب آقای محمنعلی فاطمی 8

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت ترصره    توضیح:

ادگی  نام و نام خانو"درج شنده و در سنتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وضنعیت حرنور"در سنتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصنوصنیجلسنات شنوراهای اسنتانی گفت

 .معین گردد  "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس  جناب آقای افشون  1

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس  سرکار خانم فوالدفر  2

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس  جناب آقای خادم حمزه 3

 مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان فارس  جناب آقای اکرمی  4

 استان فارس  یصنعت یمحترم شرکت شهرک ها رعاملیمد ی فتوح یجناب آقا 5

 فارس  ی آب منطقه ا ی محترم شرکت سهام رعاملیمد ی دهقان یجناب آقا 6

 راز یبزرگ ش یمحترم شرکت شهرک صنعت رعاملیمد زردشت  یجناب آقا 7

 فارس  یصنعت ی اداره کنندگان شهرکها ییکارفرما یمحترم انجمن صنف سییر ی عبداله یجناب آقا 8

 فارس یصنعت  ی اداره کنندگان شهرکها ییکارفرما یمحترم انجمن صنف ریدب ی خسروان یجناب آقا 9

 سروستان  ی محترم شهرک صنعت رعاملیمد ی سلطان یجناب آقا 10

 کارشناس محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس جناب اقای احمدی پور  11

 استانداری فارسکارشناس محترم هماهنگی امور اقتصادی  سرکار خانم کرمی زاده 12
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 مشروح  مذاکرات

 1400شورا در سال   یو تعاون  یگروه بخش خصوص  نی گزیو جا  دیجد  یانتخاب اعضا   :1پیش از دستور

و برنامه های    1404طی دهه های متوالی برنامه ای در حوزه اقتصاد کشور وجود نداشته است. شاهد این موضوت برنامه ی ایران  رازقی :  آقای  

سوق   پنج ساله است که دولتها هیچ یک نتوانستند در راستای برنامه های مذکور عالرغم تایید همه ارکان نظام که کشور را به سمت اهداف برنامه

آن چه واقعیت های    عدم اهلیت حرفه ای بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی کشور در دهه های متمادی است. دی اقتصادی نتیجه دهند. ناکارآم 

آن چه در همه این سالها    و به ویژه بروز بیماری کرونا بود.  FATFاقتصادی کشور و ناکارآمدی ها را بسیار مشهود کرد، تحریم، عدم تصویب لوایح  

ضدیت    ناظرات انتخاباتی امسال نیز شاهد آن بودیم خرید محروبیت بوده است و نه اصالح بلندمدت و توسعه پایدار اقتصاد کشور.و به ویژه در م

علیرغم نامگذاری سالها توسط مقام معظم    با تولید در مستندات، رویه های جاری و قوانین جاری کامال مشهود است و طی این سالهای متمادی

قانون   8به عنوان مثال در ماده    ده می شود بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی بر خالف این رویه حرکت کرده و می کنند.رهرری آن چه مشاه

درصد محقق نشد بلکه منابع در    30درصد از منابع باید به تولید اختصاص یابد منتها نه تنها این    30هدفمندی یارانه به صراحت بیان شده که  

به نظر می رسد تنها راه حل ممکن همان کاریست که کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی و چین کردند. نظام قوه   ش یافت.اختیار تولید نیز کاه

قتصاد اجراییه و مقننه کنونی ما دیگر برای اقتصاد جوابگو نیست. باید گروهی نخره در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند و مستقل از قوا برای ا

   ری کنند. و صنعت تصمیم گی

نفر به عنوان مدیران بخش خصوصی به مدت یکسال انتخاب می شوند که با    8مطابق با دستورالعمل تشکیل و برگزاری جلسات شورای گفتگو،  

لذا با توجه به حرور کلیه اعرا در جلسه امروز، چنانچه اجمات وجود دارد عرویت   نظر و تایید شورا عرویت آنها تا یکسال دیگر تمدید خواهد شد.

 ایشان تمدید گردد. 

 1400  نیفرورد  - ) شامخ( دیخر  رانیارائه گزارش شاخص مد:  2ر  از دستو  شیپ

به دست آمده    65/39ماه،    ن یدر فرورد  رانیکل اقتصاد ا  یبرا  دیخر  رانیکشور، شاخص مد  ی اقتصاد  ی انجام شده از بنگاه ها  یطرق نظرسنج

نرخ را به ثرت رسانده است. همانطور که   نیسال گذشته کمتر  نیداشته و از فرورد  ی(کاهش قابل توجه  54/ 73است که نسرت به اسفند ماه)

از گسترش موج چهارم   یناش  یهایلیتعط  نی نوروز و همچن  التیتعط  لیشد به دل  ی م  ینیب  شی( پ   57/44در اسفند )  تظاراتبراساس شاخص ان

شده    یاب یشاخص کل کمتر از ماه قرل ارز  یاصل  یهمه مؤلفه ها  نیدر فرورد  کهیبه طور  می بود  تهایدر کشور شاهد کاهش سطح فعال  19دیکوو

 اند. 

( با    29/57نسرت به اسفند )  28/37ماه    نیصنعت در فرورد   دیخر  رانیبخش صنعت، شاخص مد  یبه دست آمده از بنگاه ها  یبراساس داده ها

  ی انسان  یروین  یریاستخدام و بکارگ  زانیاز م  ریشامخ صنعت به غ   یاصل  یرشاخصهایماه همه ز  نیهمراه بود هاست. در فرورد  یادیز  اریکاهش بس

 را ثرت کرده اند.  50 ریو عدد ز دکاهش داشتن

سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت  اریرا در مع ریتاث ن یسش اول باالترپر نکهیدر محاسره عدد شامخ بخش ساختمان، با توجه به ا

مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ    نیا  د یمو  زیاز کشورها ن  گری د  یبکار رفته در محاسره شاخص کل ساختمان برخ  کردیگرفته، رو

منتخب، در    ی فعال ساختمان  ی آنها در شرکت ها  ندگانینما  ا یعامل و    رانی از مد  یبا نظرسنج  ل یذ  جیاول در نظر گرفته شده است. نتا   شپرس

 ماه بدست آمده است. نیفرورد
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 ن یکسب و کار در فرورد  یتهایداشت که نشان دهنده کاهش فعال  ی(کاهش قابل مالحظه ا93/63(نسرت به ماه قرل )    5/40عدد شامخ کل )  

 نسرت به ماه گذشته است.

ها  ریسا شامل  نیا  یاصل  یمولفه  سفارشات"،"دیسفارشات جد  زانیم"شاخص  انجام  اول  یموجود"، "سرعت   زانیم"و  "شده  یداریخر  هیمواد 

 نسرت به ماه قرل افت شاخص را تجربه نمودند.  "یانسان یروین یریبکارگ

با توجه به تداوم  دهیوجود مشکالت عد رغمیکه عل افتی شی( افزا8/41( نسرت به ماه قرل )5/61با رقم ) "ندهیدر ماه آ دیانتظارات تول"شاخص 

 دهد.   یماه را نشان م نینسرت به فرورد رهشتیدر ارد ی ساختمان یتهایانتظار بهرود فعال ه،یمواد اول متیق شیکرونا و افزا روسیو وتیش

امور شهرکها  ی )قانون نحوه واگذاریخدمات  یاصالح اساسنامه شرکت ها  (:1جلسه )دستور   اداره    ی صنعت  یو 

 ( 1387مصوبه سال 

و امور مربوط به صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی را به بخش خصوصی واگذار نماید    دولت برای اینکه بخشی از خدمات  عبدالهی :  آقای 

ستقر هستند را مصوب نموده و ترع آن قانون اساسی، آیین نامه ای جهت واگذاری امور به صنعتگرانی که شهرکهای صنعتی م 44بر اساس ماده 

شرکت های خدماتی که بیش از نیمی از آنها به صنعتگران واگذار شده است از بین صنعتگران مجمع عمومی   شرکتهای خدماتی را ایجاد کردند. 

قانون واگذاری   5ند ماده  از آنجایی که در ب  تشکیل می گردد و بر اساس آن، یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت خدماتی ثرت می گردد. 

به صراحت ذکر شده که شرکتهای خدماتی دارای استقالل کامل می باشند. یعنی با توجه به اینکه بخش خصوصی هستند و بر اساس قانون  

ماتی مصوب تجارت ثرت شده اند باید بتوانند استقالل کاری داشته باشند. متاسفانه سازمان صنایع کوچک اساسنامه ای که برای شرکتهای خد

یت  نموده و برای مدیران شرکتهای خدماتی الزم االجرا کرده است؛ موارد قابل ابهامی وجود دارد که به گلوگاه هایی تردیل شده که مانع فعال

بخش خصوصی شده و نظارت و تصدی گری بخش دولتی را کماکان در شرکتهایی که سهامی خاص هستند و بایستی تابع قانون تجارت هستند  

 امه می دهند. اد

در اساسنامه رییس مجمع را مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تعیین کردند و این مشکالت عدیده ای را برای شرکتهای خدماتی ایجاد نموده  

چندین جلسه برگزار گردید و    است. از جمله این مشکالت، عدم قرول شخص غیر سهامدار به عنوان رییس مجمع از طرف اداره ثرت اسناد.

افقت نمودند تا به صورت موردی صورتجلسات مجامع شرکت های خدماتی در سازمان ثرت اسناد ثرت گردد. در حالی که رییس مجمع یک مو

بر اساس قانون تجارت در انتخاب مدیران شرکت های خدماتی ملزم است رییس مجمع توسط آرا مجمع انتخاب گردد.    سهامدار عمومی است.

قانون به صراحت اعرای شرکت   یرعامل شرکت شهرکهای صنعتی است و خودبخود قانون تجارت نقض می گردد.اما در عمل رییس مجمع مد

های خدماتی را مشخص نکرده است. در یک جا عنوان شده که کسانی که با شرکت شهرکهای صنعتی قرارداد دارند می تواند عرو شرکتهای 

است. از طرف دیگر شرکت شهرکهای صنعتی با استناد به بخشنامه و آیین نامه بایستی  خدماتی باشد در حالیکه عرویت با سهامداری متفاوت  

. چنانچه اجرار به سهامداری هستند بایستی  این افراد را سهامدار اعالم نماید در حالیکه سهامداری در حیطه اختیارات شرکتهای خدماتی نیست

 در قانون عنوان گردد. 

قانون تجارت اعالم می دارد که هیات مدیره می بایست مصوبات را اعالم نماید اما در بیان می شود که رییس در ابالغ مصوبات هیات مدیره  

و    مجمع بایستی اعالم نماید. رییس مجمع می تواند از این موضوت به عنوان اهرم فشار بر بخش خصوصی و شرکتهای خدماتی استفاده نماید 

در برخی از شرکتهای خدماتی مصوبات جلسات توسط رییس مجمع هنوز به امرا نرسیده    الغ ننماید. بخشنامه ها و مصوبات هیات مدیره را اب

   است. به خاطر بند قانونی که اعالم میدارد رییس مجمع می بایست مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی باشد، از امرا سرباز می زنند.
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اساسنامه ای که سازمان صنایع کوچک ارسال نموده بندی وجود دارد که اذعان  موضوت دیگر انتخاب و عزل اعرای هیات مدیره می باشد. در  

می دارد که سازمان صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی اختیار داده است که هر زمان که احساس نماید شرکت خدماتی به وظایفش  

لذا   با مجمع عمومی و بعد از برگزاری این جلسه هست.  در حالیکه طرق قانون تجارت عزل هیات مدیره  عمل ننموده است، راسا عزل نماید.

 پیشنهاد می شود که این بند از اساسنامه شرکتهای خدماتی حذف گردد. 

چنانچه واحد صنعتی بدهی خود را به شرکتهای خدماتی پرداخت ننمود در اساسنامه عنوان گردیده است که پرونده ایشان خارج از نوبت در 

برابر میزان بدهی جریمه و به حساب خزانه دولت واریز نماید. پیشنهاد می شود این هزینه و    5جع قرایی می تواند تا  دادگاه بررسی شود و مر

 جریمه به خسارت تردیل و به شرکتهای خدماتی پرداخت شود.

باشد، سه کارشناس بایستی حرور چنانچه شرکت خدماتی نیاز به اصالح و بازسازی در تجهیزات، زیرساختها و زیربنای شرکتهای خدماتی داشته  

چند ابهام وجود دارد: آیا این کارشناسی    داشته باشند و بر اساس نظر این سه نفر اقدام صورت گیرد و در اخر هزینه را از صنعتگر اخذ نمایند. 

مدیره می تواند نظر کارشناس را  برای ضرورت انجام کار است و یا اینکه این کارشناسی جهت تعیین هزینه است . بر اساس قانون تجارت هیات  

نحوه اخذ مرالغ نیز در بخش وجود دارد. به عنوان مثال تصفیه خانه خراب شده   رد نماید. در واقع اولویت نظر هیات مدیره است و نه کارشناس. 

با توجه    عتگر هزینه آن را اخذ نماییم. است بایستی به دنرال سه کارشناس باشیم که نظر خود را بدهند و بعد از آن اقدام به تعمیر نموده و از صن

د که به شرایط اقتصادی و اینکه شرکتهای خدماتی بودجه ای در اختیار ندارد اینگونه هزینه ها بپردازد، این بند بایستی به گونه ای اصالح شو

 مواجه نشود. شرکتهای خدماتی بتواند با گرفتن بخش یا تمام هزینه کارها انجام دهد تا بعدها با مشکالت مالی  

، در قانون تصریح نشده است که از زمانی  بحث دیگر ماشین آالت و تجهیزاتی است که در اختیار شرکتهای خدماتی است مانند ماشین آتشنشانی

 که واگذاری به شرکتهای خدماتی صورت می گیرد مالکین آنها به عهده چه کسی است. شرکت های خدماتی و یا دولت.  

اولیه شرکتهای خدماتی است که می بایست دولت پرداخت نماید که شرکت شهرکها مستقیم از حساب   35بحث پرداخت   از سرمایه  درصد 

درصدی که   35چنانچه دولت  درصد از سرمایه ثرتی شرکتهای خدماتی انجام فعالیت می کنند.  65در واقع با شرکتهای خدماتی کسر می کند.  

به صورت بالعوض است باید مشخص گردد اگر هم قرار است بردارد بایستی از سهامداران اخذ نماید و نه از شرکتهای سرمایه گذاری می کند  

 خدماتی. 

. پیشنهاد می شود از آنجا که تعدادی در شهرکهای صنعتی موضوت دیگر بحث در نظر گرفتن سهام به ازای هر مترمربع برای هر صنعتگر است

تیار دولت است، کل شهرک مشات یا غیرمشات، بر اساس متراژ تعیین شده به صورت سهام با نام و بی نام در اختیار واگذار نشده است و در اخ

آن زمین هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند به عنوان سهام با نام و آنهایی واگذار نشده و در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی    بگذارند. 

ق رای تعریف شوند. و هر زمان شرکت شهرکهای صنعتی اقدام به واگذاری زمین به شخصی نمود، انتقال  است به عنوان سهام بی نام جهت ح

 سرمایه به راحتی انجام خواهد شد . 

برای شرکت های خدماتی کوچک نیازی به   قانون گذار شرکت های خدماتی را موظف نموده که در سال دو جلسه عمومی مجمع برگزار گردد.

تمامی مجمات را می توان در یک جلسه برگزار نموده و هزینه کمتر شود. در قانون تجارت عنوان شده است که حداقل  نیست  برگزاری دو جلسه

 چنانچه نیاز شد می توان جلسه فوق العاده مجمع را برگزار نمود.  سالی یکرار جلسه مجمع می بایست برگزار گردد.

عنوان شرکتهای سهامی خاص عمل شود و یا اگر تصدیگری دولت مدنظر است شرکتهای    در شرکتهای خدماتی یا بر اساس قانون تجارت به

 خصولتی ایجاد نگردد که برای صنعتگر ایجاد هزینه نماید. 
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تمامی پروانه های صادره    طرق قانون نحوه واگذاری شهرکها به بخش خصوصی تصویب شد.  1387شرکتهای خدماتی در سال    آقای فتوحی :

قوانین و اساسنامه ای مانند ساختمایی که در شهرک وجود دارد در حاکمیت می ماند و نگهداری و رابری به شرکتهای خدماتی واگذار گردید.  

که واگذار و   که می بایت به شرکتهای خدماتی کمک می کرد از طرف سازمان صنایع کوچک بازنگری نشده است. زمین های خالی مانند اراضی

ین  تردیل به کارخانه شده است به آنها شارژ پرداخت گردد. در حال حاضر در شهرکهایی که زمین برای واگذاری وجود دارد ماهانه مرلغ شارژ زم

ون  شرکتی که طرق قانون تجارت به صورت معلوم یا نامعلوم ثرت می شود طرق قان  ها به شرکتهای خدماتی به عنوان دولت کمک می شود. 

قانون تجارت، عنوان نموده در صورتیکه ترتیب دیگری در   101اما در شرکتهای خدماتی، دولت مطابق ماده    تجارت نیز بایستی فعالیت نماید.

اساسنامه را به گونه ای تنظیم    101اساسنامه پیش بینی نشده باشد می توانند طرق قانون تجارت عمل نمایند. شرکت صنایع کوچک طرق ماده  

که رییس مجمع مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان باشد و به دلیل آنکه شرکت شهرکها شارژ پرداخت و حمایت می کند و هم    کرده

پروانه های تاسیساتی و سرمایه ای شرکت های خدماتی در ید دولت است و فقط راهرری در اساسنامه به شرکت های خدماتی واگذار شده است،  

اما باز این اساسنامه نیاز به بازنگری و اصالح دارد. اعرای شرکتهای    اتی نمی توانند صد در صد مستقل عمل نمایند.بنابراین شرکتهای خدم

 خدماتی می بایست سهام دار باشند تا بتوانند در انتخاب مجامع و هیات مدیره مشارکت داشته باشند. 

زارت صمت به عنوان بازرس این شرکتها انتخاب شوند و نه به عنوان رییس  جها اصالح اساسنامه پیشنهاد می گردد نماینده و  آقای مختاری :

وعه شرکت های خدماتی به کمک های شرکت شهرکها به عنوان متولی دولت نیاز دارد. بنابراین اگر  هیات مدیره و یا مجری، چرا که حتما مجم

 ن مشکل حل خواهد شد. مدیر شهرک صنعتی استان به عنوان بازرس و نماینده وزارت مشغول شود، ای

، اداره شهرکهای صنعتی به عهده شرکت های خدماتی    44قانون اجرای سیاست های اصل    3بند الف ماده    5به استناد ترصره    آقای قادری :

عاونی، آیا  گذاشته شده است. در ایین نامه نیز به شرکتهای خدماتی اشاره ای نشده که در چه قالری فعالیت داشته باشند سهامی خاص و یا ت

اینا مواردی است که بایستی در آیین    سهامدارانش افرادی دارای زمین هستند و یا افراد دیگری می تواند برای سهامداری اقدام نمایند یا خیر.

 نامه تصریح گردد.  

 

است. استنراط می شود زمانی که  در حال حاضر تداخل بین سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی   استاندار محترم جناب آقای دکتر رحیمی :

در آن مکان صورت گرفته و با تمامی تاسیسات زمین به بخش خصوصی   و تجهیزات  زمین که به بخش خصوصی واگذار می شود برآورد تاسیسات

اما بعد از واگذاری زمین، دولت سرمایه گذاری نموده است  و  واگذار می شود. در ادامه کار این زمین، تجهیزاتی و خدماتی  که قرار است داده شود  

قیمت پس گرفته شده است. جهت نگهداری تاسیسات حق شارژی از کل واحدهای مستقر در آن مکان با توجه به متراژ زیربنا یا نوت فعالیت و  

هزینه ای را پرداخت   مطابق با دستوالعمل های آتی در نظر گرفته شود. شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان آب و فاضالب را راه اندازی کرده و یک

بنابراین دولت بعد از راه اندازی شرکت  نموده است، تا زمانی که شرکت شهرکهای صنعتی اقداماتی را انجام داده روی قیمت زمین کشیده است.

در کمیسیون تخصصی با   پیشنهادات مربوط به اصالح اساسنامه با توجه به نظرات دریافتی سایر اتاق های بازرگانی تهیه گردد و  وظیفه ای ندارد.

صنعتی    حرور اتاق بازرگانی، شرکت شهرکها و شرکتهای خدماتی به تفاهم رسیده شود و به استانداری ارسال گردد تا به به شرکت شهرکهای

که در مجلس کشور نامه نگاری و ارسال گردد. در مواردی که نیاز به اصالح قانون است از طریق جناب آقای دکتر قادری و مجمع نمایندگان  

مطرح گردد. برای اقدامات جاری شرکت شهرکهای صنعتی می بایست فرآیندها را تسهیل و به شرکتهای خدماتی کمک نماید که در یک یک 

ن در این مسیر چنانچه آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه ها مغایرتی با قانو  فرایند زمانی شش تا هفت ماهه کارها به روال خودش ادامه یابد.
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از دو مجرای قانونی و    . این موضوت طی دوهفته آینده در نشست تخصصی تعیین تکلیف گردددارند، از طریق دیوان عدالت قابلیت پیگیری دارد

 .آیین نامه یا بخشنامه پیگیری گردد

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 
  ی و تعاون یگروه بخش خصوص  نیگزیو جا  د یجد یانتخاب اعرا

 1400شورا در سال 

برای  شورا  تعاونی  و  خصوصی  بخش  اعرای  نفر  عرویت هشت 

 یکسال دیگر تمدید گردید. 

2 
و اداره  ی)قانون نحوه واگذاریخدمات یاصالح اساسنامه شرکت ها

 (1387مصوبه سال  یصنعت یامور شهرکها

  ی افتیمربوط به اصالح اساسنامه با توجه به نظرات در  شنهاداتیپ 

که   یتخصص  ونیسیگردد و در کم  هیته  یبازرگان   یاتاق ها  ریسا

هفته  دو  ظرف  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  توسط 

بازرگان   یندهآ اتاق  حرور  شرکتها  ، یبا  و  شهرکها    یشرکت 

  ده یبه تفاهم رس  برگزار می گردد، سازمان برنامه و بودج  ی خدمات

 .شود

3 
و اداره  ی)قانون نحوه واگذاریخدمات یاصالح اساسنامه شرکت ها

 (1387مصوبه سال  یصنعت یامور شهرکها

تسه  ندها یفرآ  یصنعت  یشهرکهاشرکت   شرکتها  لیرا  به   یو 

شش تا هفت ماهه    یزمان  ندیفرا  کیکه در    دیکمک نما  یخدمات

 . ابد یکارها به روال خودش ادامه 

 

 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

استان   گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یشورانشست  ششمینچهل و  جلسه و مصوباتتصورفرم  

 فارس
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                       03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   10

 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 
و   ی)قانون نحوه واگذاریخدمات یاصالح اساسنامه شرکت ها

 (1387مصوبه سال  یصنعت یاداره امور شهرکها

موارد اصالح قانون و اصالح دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری  

و جهت بررسی به  نمودهاساسنامه، بخشنامه و دستورالعمل تفکیک 

 ارسال نماید. مجلس شورای اسالمی و سازمان صنایع کوچک 

 


