
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

استان   گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یشورا نشست  چهل و نهمین 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:   1

 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 استانداری فارسمحل نشست:  10:30ساعت خاتمه: 8:30ساعت شروع: 18/6/1400تاریخ جلسه :  49شماره نشست : 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 ی با موضوع » بررس  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  ی نشست شورا  ن یمصوبه چهل و ششم  ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص -1

 « یصنعت  یشهرکها یخدمات یاصالحات اساسنامه شرکتها

 یمصوبات مل  1بند    یاجرا  یدر راستا  ربط، یو شرکت خدمات رسان ذ  یصنعت   ی شرکت شهرکها  ت،یریانعقاد تفاهم نامه سه جانبه سازمان مد -2

 ی دولت و بخش خصوص یگفتگو ی شورانشست   ن یچهل و هشتم

 

 دستور جلسه:عنوان  

 16748و  16747 یهاشماره  ملی استاندارد ییغذا ع یصنا یاداره استاندارد در واحدها  یمصرف انرژ یارهایمع یفن یبازرس وه یش -1

 ی دولتیازدرآمدها یقانون نحوه وصول برخ 1ماده   و بند ع  99قانون بودجه سال  11وفق بند ک تبصره   یتعرفه حق الثبت اسناد مال شیافزا -2

 

 خارج از دستور :

 « 1400در سال  یواردات  یکاالها یو سود بازرگان یحقوق گمرک نییبخشنامه » تع یلغو اخذ تعهد از واردکنندگان تا زمان اجرا -3
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 دولت - الف

 سمت  خانوادگی نام و نام  ردیف 

 وضعیت حضور 

)حاضر/ غایب/  

 نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی( جناب آقای عنایت اهلل رحیمی 1

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

 آقای ساداتی  نماینده  صنعت، معدن و تجارت استانرئیس سازمان  جناب آقای حمیدرضا ایزدی  3

  غایب  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای احمد طمراسی  4

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

  حاضر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان سرپرست مصطفی هاشمیجناب آقای   6

 خانم پورفتح نماینده  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای کریم ریگی زادگان 7

 مجلس شورای اسالمی  - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر  نماینده مجلس آقای قادری  1

 آقای محمدی  نماینده  نماینده مجلس  آقای عزیزی  2
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر  استان )یا معاون( دادگستری  کل رئیس جناب آقای سیدکاظم موسوی  1

 آقای حسینی نماینده  استان دادستان مرکز سیدمصطفی بحرینیجناب آقای   2
 

 شهرداری و شوراها - د
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر   سرپرست شهرداری مرکز استان جناب آقای محمدعلی راضی  1

 آقای کرمی  نماینده  استان اسالمی شورای رئیس ی خرم  یعل  یجناب آقا  2
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 تعاونی و خصوصی  - هـ

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

1 
  یجناب آقای جمال رازق

 ی جهرم

  کشاورزی و معادن صنایع،  بازرگانی،  اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(  استان مرکز
  حاضر 

2 
محمد باقر    دیس  یجناب آقا 

 ی ریدب
  حاضر  استانمرکز   تعاون اتاق رئیس

3 
محمود    دیس  یجناب آقا 

 ی هاشم
 مهرتاش آقای   نماینده  استان  مرکز اصناف اتاق رئیس

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش   های  تشکل  یا رؤسای  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 صنعت و معدن و تجارت  سییر

 استان فارس 
 حاضر 

 

  حاضر  فارس عیصنا رانیمحترم انجمن مد سییر نایدی جناب آقای محمدصادق حم 2

  حاضر  محترم کانون زنان بازرگان استان فارس  سییر راهدار لدایسرکار خانم  3

  حاضر  نفت و گاز ومیعضو محترم کنسرس عباس ابوقداره  یجناب آقا 4

  حاضر  انجمن غالت استان فارسمحترم  سییر ی محمدحسن طلعت یجناب آقا 5

 محمد غیثی جناب آقای  6
استان  مانیمحترم انجمن کارخانجات س سیرئ

 فارس 
 غائب 

 

  حاضر  محترم خانه فرهنگ جاودان سیرئ ییطباطبا نیام یجناب آقا 7

  حاضر  مدیرعامل محترم شرکت فاتح صنعت کیمیا جناب آقای محمدعلی فاطمی  8

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

ادگی  نام و نام خانو"درج ـشده و در ـستون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وـضعیت حـرور"در ـستون  ،  "وگوی دولت و بخش خـصوـصیجلـسات ـشوراهای اـستانی گفت

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

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری  جناب آقای خادم حمزه  1

 مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان فارس  جناب آقای اکرمی 2

 استان فارس  یصنعت یمحترم شرکت شهرک ها  رعاملیمد ی فتوح یجناب آقا 3

 مدیرکل محترم استاندارد استان فارس جناب آقای رهنما 4

 مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک فارس جناب آقای هاشمی  5

 منطقه فارس  ارانیکانون سردفتران و دفتر رهیمد اتیمحترم ه سییر یساجد یجناب آقا 6

 یلیو تبد ییغذا عیصنا ییکارفرما یانجمن صنف  رهیمد اتیعضو محترم ه ، یدارید یجناب آقا 7

 یلیو تبد ییغذا عیصنا ییکارفرما یانجمن صنف  رهیمد اتیعضو محترم ه یرین یجناب آقا 8

 محترم شرکت دکوران  رعاملیمد ابوقداره  یجناب آقا 9

 فارس  یصنعت یمحترم انجمن اداره کنندگان شهرکها ریدب ی خسروان یجناب آقا 10

 استان فارس  یصنعت یشهرکها یانجمن صنف  رهیمد اتیعضو محترم ه یسلطان یجناب آقا 11

 کارشناس محترم دفتر اشتغال و سرمایه گذاری استانداری  جناب آقای احمدی پور  12
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 مشروح  مذاکرات

  راز یش یاتاق بازرگان  .است را به عنوان اتاق برتر ماه اگوست انتخاب کرده رازی ش ی، اتاق بازرگان یبازرگان  یاتاق ها یجهان ونی. فدراسرازقی : آقای 

اطالعات در    یو جمع آور  یهواشناس  یها  نهیشیو پ   ناریهمچون وب  یی ها  دادی و رو  اسناد  و اهداف    یبه واسطه مشارکت فعال و به اشتراک گذار

  یاطالت کشاورزان برا  تیحما  یبرنامه ها  شنهادیانتخاب اتاق فارس ارائه پ   لیدال  ازشده است.    انتخاب  زیدهبه عنوان اتاق برگ   ییروستا  نهیزم

ضمن توجه    یریعشا  ییزنان روستا  یزندگ  رییهوشمند و تغ  یروستا  ناریوب  یبرگزاری،  هواشناس  یناگهان  راتیی از تغ  یناش  از خسارات  یریجلوگ

  یمربوط به فناور  اطالعات ، بوده است.  کندی  م   قیتشو  شانیاستفاده از مهارتها  نهیزم  در  نترنتیااز    در استفادهرا   یی زنان روستا  به اقتصاد روستا،

تاث  تواندیم تحت  آگاهانه  و  توانمند  را  دهد  ریزنان  تاث  . قرار  جمله  ا  راتیاز  زندگ  نترنتیمثرت  اجتماع   ییروستا  یبر  افزایتوسعه  قدرت   شی، 

و نهاد مادر حدود    یالملل بستر ارتراط  نی ب  ی بازرگان  اتاق   .اشاره شده است  یو بهرود زندگ  ستیز  طیفظ محح ،  ییساکنان روستا  یریگمیتصم

  ئتیه  یهمکاران و اعرا کلیه  از    .استیدر سراسر دن  ی ترادل ارتراطات و اطالعات اتاق بازرگان  یکشور جهان برا  50در    یاتاق بازرگان   2780

کشور متحمل   یکه در دوران سخت اقتصاد  یها و زحمات مفصل  یرانیپشت  ی برا   استاندار محترم  یمیدکتر رحو  اتاق    ندگانینما  ئتیو ه  سهییر

که آن چه امروز در کشور از وضعیت اقتصادی وجود است    نیا  تیواقع  نموده و موفقیت های روز افزون را آرزومند می باشیم.  ژهیشده تشکر و

 را الزم است اجمات همه اجزا خکومت و همراه کردن مردم  حل مشکالت اقتصادی    .از فروش نفت است  یناش   یسال بدمست   50حدود    هجینتدارد  

 . دولت جدید بایستی بتواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند. بزرگ دارد یاجتماع  هیسرما  کیبه  ازیکه ن

 

از دستور انجام شده در    :  1پیش  دولت و بخش   یگفتگو  ینشست شورا   ن یخصوص مصوبه چهل و ششمارائه گزارش اقدامات 

 «  ی صنعت  یشهرکها  یخدمات ی اصالحات اساسنامه شرکتها  یبا موضوع » بررس  یخصوص

درخصوص خدمات    یکیاستانداری    یدر دفتر اقتصاد  یجلسه کارشناسمطابق مصوبات نشست چهل و ششم شورای گفتگو، دو    آقای خادم حمزه :

  مطرح گردید که   یشنهاداتیاز پ برگزار گردید.   اصالح اساسنامه شنهاداتیهم در خصوص پ  ی ک یو  ستیدستور جلسه ن نیمازاد که االن موضوت ا

ه نقش پدر ساالران  کیدنرال    ی صنعت  یکه شرکت شهرک ها  می رسد  نظره  ب .  قابل اصالح بود یصنعت  یدر عملکرد شرکت شهرک ها  هیرو  رییتغ

برگزار شود  یاگر مجمعمثال  عنوان  است. به  گرفته    ده یمقررات را ناد  یاز حد جلو رفته و مقدار  ش یب اما بوده    ی خدمات  ی شرکت ها  ن ینسرت به ا

  رعاملی مجمع که مد  سییو به امرا رشود  نگه داشته ب  یمجمع عموم  کی ماه مدارک    نیچند  نکهیا  گردد ارسال  و  ثرت    دی با  عبالفاصله مجم

مورد در حال حاضر چهار   .قابل حل است  یصنعت ی در عملکرد شرکت شهرک ها هیرو رییکه با تغ  است ینرسد موضوع  است،شرکت شهرک ها 

 یریگیپ   یمل  تگویگف  یشورا  قیاز طر  بیجلسه مطرح شود و در صورت تصو   نیدر ا  منعکس گردید تا  یبه اتاق بازرگان  یاصالح  شنهادیبه عنوان پ 

 شود .

باشد، خود    یبصورت نقد  دیرا که با  یدرصد سهم  35  ماده اشاره شده که  نی در ا  است.  یخدمات  یاساسنامه شرکت ها  6بحث ماده    اولمورد  

  35 نیا دی درصد را پرداخت کند. سهام دار با 35 نیکه شرکت شهرک ها ا دهدیاجازه را نم نی. قانون تجارت اکندیشرکت شهرک ها پرداخت م

  س یو بعد از تاس  شود  یم  نیالحساب تام  یو به صورت عل  استدرصد بصورت قرض الحسنه    35  نیا  صورت که  نیا  به.  کند  تدرصد را پرداخ

به عنوان قرض    یصنعت  یدرصد را که شرکت شهرکها  35  نیا  هستندظف  وسهامداران م  نکهیا  ا یقابل برداشت کسر شود    یها  نهیاز هز  ا یشرکت  

 داده به آنها پرداخت کند. 
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  دهندیخود را انجام نم  فیکه وظا  ییها  رهی مد   ئتیدر مورد عزل ه  یادیز  اراتیقانون اخت  نیا  است.  ینحوه واگذار  6خصوص ماده    دردوم    مورد

که    بدین صورتماده قانون    نیا  است  ییمراجع قرا  اریعزل در اخت  نینکه عمدتا ایاست با توجه به ا  نیا  شنهادی . پ استبه شرکت شهرک ها داده  

  ئت یعزل ه  ی عنیدر خصوص عزل  یریگ  می فوق العاده با دستور تصم یمجمع عموم  ینسرت به برگزار  یصنعت یشرکت شهرک ها  رهیمد   ئتیه

فوق   یباشد که مجمع عموم یعتصن یشرکت شهرک ها اریمجمع در اخت  یبرگزار ندیو فقط فراباشد، اصالح گردد  سهامداران ارایدر اخت رهیمد

باز    رهیمد  ئتیه  یماه از زمان برکنار  3به عزل شد، ظرف مدت    میموضوت مصوب شد و تصم  نی. حال اگر اشود   یریگ  میالعاده برگزار و تصم

امور شهرک بر عهده  ره  امدت اد  نیا  یدهد و ط  لیرا تشک  دی جد  رهیمد  ئتیاعرا ه   بانتخا  یبرا  یعاد  یمجمع عموم  یصنعت  یشرکت شهرک ها

 گردد.برگزار  یانتخاب در مجمع عاد  ماتیعزل در مجمع فوق العاده و تصم ماتیتصم. خود شرکت شهرک ها باشد

که   یرادیگذاشته و ا  ی صنعت  یشرکت شهرک ها  رعامل یمجمع رو به عهده مد  استیمجامع که ر  ینحوه برگزار  5در خصوص ماده    سوم  مورد

مجمع   آن  ل یدل  نیو به هم  کندینم  دایشرکت شهرک ها حرور پ   رعامل یمد  یل یبه هر دل  زمانی که مجمع برگزار می گردد این است که    وجود دارد

  ب ی ترت آنکه مگر استشرکت  رهیمد ئتیه سییمجمع ر سییر، . در قانون تجارتانجام گیردانتخابات   یبرگزار ندیفرا دی و مجددا با شود یلغو م

عامل شرکت شهرک ها گذاشته    ریمجمع را مد  سییاتخاذ شده و ر  بیترت  نیبه واسطه قانون ا  نجایاتخاذ شده باشد که ادر اساسنامه  ری  گید

استان    یصنعت  ی شرکت شهرک ها  سهییر  ئتیعامل و ه  ر یبا مد  ی مجمع عموم  استیکه ر  اضافه گردد جمله    ک یکه    می شود  شنهادی. پ است

شرکت شهرک   رعاملیقانون مد  رییغحرور در جلسه را به استناد ت  اریدر هر صورت اخت  ینامه کتر  یبا ارائه معرف  یو  اریختتام اال  ندهینما  ایاست  

 بدهد که در جلسات بتواند شرکت کند.  یگریشخص د ای  معاونینداشته باشد که به  یصنعت یها

  اعالم   یداری شدخر  یدر شهرک صنعت  نیکه زم  یمحر  و به  خرندیم  نیکه زم  است  یافراد  تیبحث عروو  قانون    5ترصره ماده    چهارم  موضوت

 ستیرایم  یدر شهرک به نوع   است که  یکس  ا یو    استسهامدار    شخص  ا ی.  وجود نداردبنام عرو شرکت    یزیدر قانون تجارت چ  یت می کنند. عرو

  ی سهام  ی شرکت ها  یقانون تجارت مجامع عموم  72که مطابق ماده    یی از آنجا  می شود  شنهاد یاستفاده کند که پ   ی شرکت خدمات  ن یاز خدمات ا

نحوه حوزه   5ماده  ترصره    ،مطابق با قانون  ی خدمات  یشرکت ها  ی مجامع عموم  ی، لذا به منظور برگزارشودیم  لیاز اجتمات صاحران سهام تشک

 . اصالح گردد ریبه شرح ز یو اداره امور شهرک صنعت تیمالک

 توانند یم  لی، در صورت تماکنندیاستان قرارداد انعقاد م  یبا شرکت شهرک صنعت  یخدمات  ایو    ی،صنعت  یدیکه به منظور احداث واحد تول  یاشخاص

محسوب اما حق شرکت در    ی صورت عرو شرکت خدمات  ن یا  ری. در غ ندیاقدام و در مجامع آن شرکت نما  ی سهام شرکت خدمات  د ینسرت به خر

 دارند. آن را ن ی مجامع عموم

وجود که  یا نکتهاست. موافق  شنهاداتیپ نیبا تمام ا شرکت شهرکهای صنعتی و در مرکز انجام شود دی اصالحات با نیاز ا یلیخ  آقای فتوحی :

ساخت ها و امکانات به نام   ریتمام ساختمان ها، چاه ها، ز  رایز داده شد ی خدمات ی به شرکت هابا تصویب مجلس   شهرک یراهرر در کشور دارد

،  فتدیاتفاق ب  نیو اگر طرق قانون تجارت ا  هنداد   ی خدمات  ی اسناد به نام شرکت شهرک ها  نیانتقال ا  یبرا  یراهکار  چیو دولت هنوز ه  استدولت  

فقط راهرری آنها به عهده شرکت های    و  اختیار دولت است  تمام این شهرکها نیز درمنتقل شود و    ی خدمات  یبه شرکت ها   د یاسناد با  نیتمام ا

 .هستند رتشیب اریخواهان داشتن اخت یخدمات  ی. شرکت هاخدماتی است

نحوه    4و    3  مادهمطابق با  ، امانت دست دولت است.  تنام دولت اس  هب  یو اگر اموال  ستیمتعلق به دولت ن  یصنعت   یها  شهرک  :  آقای سلطانی 

  یمالکان واحدها  هیحق استفاده از آن به کل  که  یاز شهرک صنعت  ییقانون عرارت است از قسمتها  نیمشترک مذکور در ا  یقسمتها  یذارگوا

در    ای  نشده  واگذار  یاستفاده اختصاص  یکه برا  ییهاقسمت  یطور کل. بهباشدیچند واحد نم  ای  کی  به  و منحصر  ردیگیمستقر در شهرک تعلق م

و حقوق هر مالک در قسمت    شودیمشترک محسوب م  یهاقسمت  از  چند نفر از مالکان شناخته نشده است  ا ی  کی   ی ملک اختصاص  ، تیاسناد مالک
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به هر نحو، به ترع آن انتقال حقوق و    یو درصورت انتقال قسمت اختصاص  بوده   کیتفک  رقابل یمشترک غ   یها و سهم او در قسمت  یاختصاص

بود چون دولت قرار است واگذار کند بصورت کامل واگذار کند و در خصوص   نیا  برنظر  .  باشدیم   ریناپذبه قسمت مشترک اجتناب   مربوط  فیتکال

نوشته نشود که حق شرکت در مجامع را ندارند و نوشته شود بدون    ندکنیرا پرداخت م  شهرک ها  نهیبه هرحال هز  نهایا  نکهیاعرا با توجه به ا

 .محفوظ است شانیامکان حرور در مجامع برا یحق را

در نظر داشته که اداره امور   یقانون اساس  44اصل    یها  استیس  یاست قانون گذار بر اساس قانون اجرا  نیموضوت ا  تیواقع:    انیدیحم  یآقا

بوده و در روند    ی دهد. اصل موضوت ،موضوت خوب  ی خود شرکت خدمات   لیاز شرکت شهرک ها را منفک کند و تحو  ی مقطع  ک یشهرک هارا در  

مطرح   نیمرتب عرصه را تنگ کرده و آنچه که امروز شرکت شهرک ها تحت عنوان فروش زم  رییتغ  نیاشده و    ریی خوش تغتاجرا که امده دس

 خواهندیم یخدمات  یشرکت ها  نیکه ا  پذیرفته شود. اگر  استمحل انجام شده    کی  یر روکه ب  است  یخدمات  فروش  ستین  نی، فروش زمکند می

متعلق به شرکت    میفروشیکه م  ییدرصد بها  1  ندیبه بفروش رود. به عنوان مثال بگو  نیخدمت هم با زم  نی، ارندیاداره امور شهرک هارا در نظر بگ

  د یرا خودش با  جمعم  سییدادن دارد و ر  یحق را  استکه سهامدار    یآن کس  دیگویشهرک است و وارد حسابش شود. قانون تجارت م  یخدمات

  د ی با  نجایا  نیحق حرور دارد بنابرا  ستیسهامدار ن   ی ول  دهدیها را م  نهیهم که هز  یپس آن کس  مالک نراشدانتخاب کند و اگر قانون تجارت را 

 بایستی استفاده گردد. نسرت به حقوق که از کدام قانون  نظر گرفته شوددر  ی وجهه قانون کی

 ی در راستا  ربط،یو شرکت خدمات رسان ذ  یصنعت  یشرکت شهرکها   ت،یریانعقاد تفاهم نامه سه جانبه سازمان مد:    2پیش از دستور

 ی دولت و بخش خصوص  یگفتگو  ی نشست شورا  ن یچهل و هشتم  یمصوبات مل  1بند    ی اجرا

سهم هر بخش چقدر است، وجود داشت. با    نکهیدرصد و ا  60درصد و    40بحث    یرو  اختالف نظری  15بند )ز( ترصره  در    آقای خادم حمزه :

مستقر در   هایواحد  ی خدمات تا درب ورود  ستیرایقانون الحاق م  81ماده    و   قانون احکام برنامه ها   54ماده  بررسی های انجام شده مطابق  

سازمان برنامه بودجه کشور .  انجام شود  بایستی  یعنی سازمان برنامه و بودجه  اعترار هم توسط دولت  نیارائه شود. تام  ژهیمنطقه و  ایشهرک  

هم طرق بند )ز( ترصره    ی بخش  هیکند و  پرداخت    د ی از منابع را با  ی که بخش  وجود دارد گذار    ه یسرما  ک یاز طرف دیگر  دارد و    تیاردر اخ  ی منابع

  اتخدم   د ی قانون تا درب واحد هم با  دو   نی منرع وجود دارد و طرق ا  سهکند.    نیتام  د یکه اون با   است  رویوزارت ن  اریدرصد در اخت  40  آن  15

که هر    است  یمیچون قانون گذار گفته تا درب واحد . بحث سر تقس  دیا یواحد ب  ا یرب شهرک  دکه خدمات تا    ستین  نیدر ا  اختالف    .ارائه شود

، شرکت شهرک تیریسازمان مد  نیجانره ب  سهتفاهم نامه    کی  شد   شنهادیپ . دی ایخدمات تا درب واحد ب  ن یسهم بگذارند تا ا  دی کدامشان چقدر با

گذاران   هی سرما  ت، سهم بودجه کشور و سهم مشارکروینهرکدام است، سهم وزارت    اریتکه در اخ  یمنعقد شود و از سهم  ی ها و شرکت خدمات

 گردد. تا درب واحد ارائه  ستیرایخدمات م نیشود و ا امینمنابع ت  نیمستقر در شهرک ها ا

و ارتراطات و نفت مکلف   رویهر دو به صراحت گفته است که وزارت ن  یاحکام دائم  54قانون الحاق و چه قانون    81ماده  چه    :  ینوروز  آقای

وجود    یواحد شهرک صنعت  63  کیدر استان فارس نزدبه دلیل آنکه    کنند.  نیتام  یتا درب واحد صنعت  راخدمات    ی آب و برق وگاز و باق  هستند

شده از    ی جمع بند  ستیل  کی.  -خدمات ندارند   یسر  کی  ا ی برق ندارند    ا ی آب ندارند    ا ی   -هستندمشکل مواجه    ن یبا ا  ش یکه همه هم کم و ب  دارد

عوض کند و هم از    1401سال    یکه روش را براارسال شود  کشور    یزیبه سازمان بودجه برنامه ر  ژه یو مناطق و  ی صنعت  یشهرک ها  ی واحد ها

در نظر    یمنرع مشخص  1401بودجه    یمجلس و هم دولت براکه هم    گرفته شودموضوت کمک    نیعمران مجلس با منعکس کردن ا  ونیکمس

 بگیرند. 
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 یهاشماره  یاستاندارد مل   ییغذا  عیصنا  یاداره استاندارد در واحدها  یمصرف انرژ  یارهایمع  یفن  یبازرس   وهیش  (:1جلسه )دستور  

 16748و   16747

مصرف   اریاستاندارد ها در رابطه با مع  نیمختلف مصوب شده و ا  یدر کل صنعت غذا در شاخه ها  یی استانداردها  1388سال    :آقای دیداری  

شده    ینیب   شیو در استاندارد هم پ مورد اعتراض است  که    یتمقس  یول   کلیات این استانداردها مشکلی ندارد.  استبوده    دیتول  یندهایدر فرا  یانرژ

استاندارد مخصوص با آن  یی استاندارد شاخص با هر صنعت غذا درهارا انجام دهند.   یبازرس نیا خواهندیکه م  است یبازرس ی به شرکت ها یرو

 یو حت  ساتیآالت و تاس  نیدر ماش  یدر مصرف انرژ  دیکه با  ینوت استاندارد و نوت الزامات  یواحد بر چه اساس  نکهیصنعت نوشته شده وجداول ا

  ی شرکت ها به نام شرکت ها یسر کیکه  شده است ی نیب ش یقسمت استاندارد پ  ن ی. در ااستآمده  زیو محاسره کند ن یمعابر بررس یی رو شنا

و آن بند اصالح شود و    ردینظر قرار گ  دیاستاندارد مورد تجد   نیاپیشنهاد می شود    تنها هزینه دریافت می کنند. وجود دارند که    ی فن  یبازرس

ارائه   یکنند براساس خوداظهار  لیشده اند را تکم  نیتدو  یکه داخل هر استاندارد  یی که فرم ها  یقسمت  شرکت ها خودشان ملزم باشند آن

آن را   دیا  ی در مصرف برق م انهی که ماه یرا مردا کارشان قرار دهند و بر اساس آن مصرف انرژ یکارشناسان محترم استاندارد خوداظهار  .بدهند 

دارد. نکته  یکه هر واحد یم شده ااتم  متیدر ق  شودیاست که سرشکن م  یا  نهیهز اماارزان باشد    رانیدر ا  یممکن است انرژ  مدنظر قرار دهند.

که    ییها  یبر اساس تکنولوژ  ییغذا  عیمختلف مخصوصا صنا  عیکه آمده در صنا  یی. براساس فرمول هاشودیکه نوشته م  است  یاستاندارد  گرید

و مصرف برق را به    دستنین  یخوب  ی ها  یتکنولوژ  شودیم  واردکه    یی ها  یها، تکنولوژ  م یاطر تحرمشخص شود. بخ  د ی با  یمصرف انرژِ  وجود دارد

   وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد. ییابتدا یلیبصورت خ رانیکه در ا  هستند یی ها  یوتکنولوژ  دهندیم شیشدت افزا

شود. در خود   یداده اند که خوداظهار  شنهادیوگرنه خود دوستان پ   کنندیم   افتیشرکت ها در  ن یاست که ا  یا  نهیهز  یبحث رو  :  رهنما آقای  

درخواست صنایع غذایی    و  وجود داردشرکت ها نظارت    ن یا  یرو  اما   دی شرکت ها قرارداد برند  ن یبا ا  د یندارد چرا که مجددا با   یهم فرق   یاظهار

 قابل بررسی است.

شرکت که    یبازرس بپردازند در قرال خدمات   هب د یکه با   یا نهیهز از یو قسمت و متوسط هستند عمدتا کوچک   ییغذا  عیصنا   حمزه : خادمآقای 

چند صد    راتییتغ  نیبعرا ا  کنند.   جاد یدر واحد ا  دی را با  اترییتغ  که  کنندیم فیتکل  یاست که بعد از بازرس  نیسخت است . مسئله دوم ا   دهد ینم

 دچار مشکل هستند. در گردش  هیجهت سرما انخودش هیومی  یواحد ها در کارها نیدارد و امروزه ا نهیآن واحد هز یبرا ونیلیم

 

قانون نحوه   1و بند ع  ماده   99قانون بودجه سال    11وفق بند ک تبصره    یتعرفه حق الثبت اسناد مال  ش یافزا(:  2دستور جلسه )

 یدولت  یازدرآمدها یوصول برخ

رهن گذاشتن ملک    ا یگذاشتن    قهیبه عنوان مثال وث  است. دارد در رابطه با بانک    وجودکه    یاز مشکالت   ی کیدر رابطه با صنعت    ابوقداره:آقای  

درصد    م ین  رهن بایستی پرداخت گردد در حالی که سال گذشته  درصد از مرلغ  1  در محرر عنوان می کنند که.  در محررگرفتن ضمانتنامه    یبرا

 خواهد یم  نکهیدرصد را پرداخت کند بخاطر ا  1  دی با دیتومان است حق ثرت بده  ارد یلیم  10را که مثال    یاگر شما منزل  قاتیطرق تحقاست.  بوده  

  1به عالوه    کرده  بیتصو  صنعت  یرا که بانک برا  ی اون مرلغ  ندیگویم  ردیبگ  یکننده بخواهد وام   د یتول  یوقتاما  را انجام دهد    یتجارمعامله    کی

 . درصد را کسر می گردد

به    یدر قالب متن  شنهاداتیدر پ   1401در بودجه    د یداده شود با  فیتخف  ایاصالح    شنهادیو اگر پ   راشدیترصره قانون بودجه م  نیا  :  یئدا آقای  

در بودجه سال شود.    ارسال  تیریو سازمان مد  ندگانینما  یبرا  بازرگانی،اتاق    یبا همکار  یشنهادیپ   یمتن  مجلس ارائه شود. پشنهاد می گردد

درصد 95  ه است ومورد بررسی قرار گرفتماهه استان    5. عملکرد درامد  مصوب شد  استان فارس    یعموم  ین درامدهااتوم  اردیلیم  5900  یجار
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طرق   شده است.وصول    اردیلیم  300  در کلو    داشتندنقش    ییدستگاه اجرا  15درامدها که    ریدرصد از سا  5بوده و    یات یمال  یاز محل درامدها

 .ری درصد سا 10باشد و  دی با  یاتیمالدرصد  90درآمدهای قانون بودجه 

 

در    یواردات  یکاالها  یو سود بازرگان  یحقوق گمرک   نییبخشنامه » تع  یلغو اخذ تعهد از واردکنندگان تا زمان اجرا   خارج از دستور :

 «1400سال  

در دو سال  است.    را بوجود آورده  یکه مشکالت  است  ییتناقض هامی باشد که دارای    1400مصوبه بودجه    مربوط به  موضوت    نیا فروغان:آقای 

در حال  روز به روز  که  در قاچاق کاال داشته اند    ی ادیشده اند روند رشد ز  صیکه ثرت سفارش شده اند و از گمرک ترخ  ازیمورد ن  یگذشته کاالها

هزار   400  د حدو  اما در  ندارد  کمرودی وجودکه    است مملکت    انه یمصرف سال  ارد یلیم  6که    یبهداشت  یشیلوازم آرا  به عنوان مثال  است.  افزاش

که در بودجه سال   یاز موارد  یک یوجود ندارد.    یصورت که کمرود  نیهم به هم یدکیمثال لوازم    ایو    داشته استدالر ثرت سفارش سال گذشته  

 ی درصد کاهش داده اند و برا  2درصد به    4از    یحقوق امور گمرکتغییر حقوق گمرکی بوده است.  است    دهیمجلس رس  بیبوده و به تصو  1400

است نرخ   یو سود بازرگان   یگمرک  یکه شامل حقوق ورود  یحساب حقوق ورود  یمرنااما عنوان شده که  درصد حساب شود    1  یاساس  یکاالها

 . تومان اعمال کنند  4200 یتومان به جا  27000مرنا را بر اساس ارز  یعن ی می باشدبازار  هیحاش

 کی  02/04/1400مجلس مورخ    در.  گرفته شود  یتومان حقوق گمرک  4200  یمقرر شد بر مرنا  18/01/1400مورخ    رانیوز  ئتیجلسه ه  در

چون قانون بودجه گفته بر اساس ارز   و بررسی نماید تومان محاسره    4200  یبا قانون که بر مرنایت را  ریمغا   ن یهفته به دولت فرصت داده که ا

کند و   افتیرا گمرک در ی بازار پرداخت کرده اند مابق هیحاش متیکه کمتر از ق ی کسان  دهدیقانون به گمرک اجازه م. دیبازار محاسره کن هیحاش

  جادیا  یند یفرا  یاصالح شود ول  1401در قانون بودجه  پیشنهاد می شود که این نرخ    .شودیم  ی کار باعث دلسرد شدن واردکننده بصورت قانون  نیا

   وارد گمرک شده نیاز به پرداخت مابه التفاوت نراشد. که  یاجناس نیاکه شود 

بازار   متیق  ش یباعث افزا  دا یشد  ه که این ابالغسال واهمه داشت  یدولت هم در ابتداد.  در مصوبه مجلس ابالغ هم شو  میتصم  نیا  :  ی رازقآقای  

با شروت دولت سیزدهم اعالم  و    که این کار غیر قانونی است  به دولت فرستاده  یدر اواخر دولت دوازدهم نامه ا  مجلس  نماید.شود و تورم ایجاد  

 اما اثرش در بازار وجود دارد. اما مجددا متوقف گردیدگرفته شود  مابه التفاوت نیا ستیرایکه مشده 

 شدیاجرا م  دیقانون بودجه بود و با  7موضوت ترصره    نکهیبا ابخشنامه ای مرنی بر توقف اجرای آن را صادر کرد.    دوازدهمدولت    آقای رحیمی :

 .در سران قوا مطرح شود  دیموضوت با نی دادند که ا شنهادیپ  یریجهانگ یمنتها اجرا نشد. در اواخر دولت اقا 

 

 ن یها مطرح شده و همچن  یرانیها و پشت  ییمانع زدا  دیبه نام سال تول  یکه توسط مقام معظم رهرر  یقطعا در سال  :  محترم  استاندار دکتر رحیمی  

و هم اقتصاد جامعه اثر   شتیکروناست که هم بر مع  یماریاول که رفع ب  تیاعالم فرمودند در قالب اولو  یجمهور  استیکه دولت و ر  ی اهداف

دولت و بخش    یگفتگو  یشورا  یگذرد که نشست ها  ی م  یاز بخش خصوص  تیحما  ریشعار امسال از مس  تحققگردد.    ییگذاشته است اجرا

  .د یاست، ارائه نما یفعاالن اقتصاد  یرو شی که پ  ی و زودون مانع ها و مشکالت یاز بخش خصوص تیرا جهت حما یی تواند راهکارها  یم یخصوص

نامه و دستورالعمل و چه در قالب اصالح  وهینامه و ش نییرفته است چه در قالب اصالح آ یکه از استان به سطح مل یشنهاداتیاکثر پ  خوشرختانه

 اثرگذار بوده است. نیقوان
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تواند اثرگذار باشد    یم  عتایکند طر  یطلب م  یی که اصالح قانون را در بخش ها  یصنعت  یشهرکها  یخدمات   یموضوت اصالح اساسنامه شرکت ها

قرار   یمجددا مورد بازنگر  ستیبا  ی م  ماتیتصم  نی، ایضرور  ی ندهایها و فرآ  وهیرسد با ش  ی ها به نظر م  یبازرس  موضوت استاندارد و  نهیهم در زم

نگاه کرده    ستایموضوت به شکل ابه  گذار    هی، سرمایصنعت  یشهرک ها  تایبا توجه به در بستر زمان شکل گرفتن شرکت شهرک ها و نها.  ردیگ

  جاد یقانون دارد ا  ن یکه ا  یی ستایشرکت ها در بستر زمان با ا  نیا  یی ایادامه دار بودن پو  نی. همهستند  ا یکه شرکت ها و شهرک ها پو  یدرصورت

اما  شده    جاد یکرد و همان آن خدمات هم ا  جاد یرا که ا  یشهرک صنعت  کی   ی صنعت  ی مشکل کرده و قانون گذار فرض کرده شرکت شهرک ها

به عنوان مصوبه پیشنهادات جمعرندی شده در کارگروه کارشناسی    .استنشده    ده ید  نیشده که ا  یاراتیو اخت  یقانون  یترادها  یسر  کیدچار  

 ن ییهم که اگر مربوط به ا  یقسمت  آنو    مطرح شوددر مجلس    حهیرا در قالب طرح ال  یینها  جهیو نت  نماید   یو مرکز بررس   گرددبه مرکز ارسال  

 . اصالح کند تواندیخود دولت م استنامه 

صمت و سازمان برنامه و بودجه    یسهم استان فارس توسط وزراتخانه ها  کهنی، با توجه به ا1400در خصوص بند »ز« ترصره قانون بودجه سال  

  یبند  تی اولو  یرکهاشه  یازهایگردد تا ن  ی م  شنهادی، پ است  و اعترارات محدود  نامحدود  یصنعت  یشهرکها  یازها ین  نیگردد و همچن  یم  نییتع

که اعترارات    ردیموضوت مد نظر قرار گ  نی ا  1401بودجه سال    حهیگردد جهت ال  یم  شنهادیپ   نیاعالم گردد. همچن  ازیمورد ن  تاعترارا   زانیو م

 شهرکها در نظر گرفته شود. یکیزیف  شرفتیکشور و با در نظرگرفتن پ  یصنعت یسرجمع شهرکها یبر مرنا یصنعت یشهرکها یبرا یکاف 

 16748و   16747  یهاشماره  ملی  استاندارد  –   ییغذا  ع یصنا  یاداره استاندارد در واحدها  یمصرف انرژ یارهای مع یفن  یبازرس  وهیدر خصوص ش

  داند یهر شرکت خودش را مکلف م  زمانباشد، آن  یآزاد انرژ متی، قمتی. اگر قاست دیبدون سوبس ی واقع متیق یانرژ متیق  است نیا تیعواق

آزاد شد تالش    متیق  یدارد وقت  دیواحد تول  کیاگر امروز    یواحد انرژ  کیبا    یعنیرابطه معنادار ایجاد نماید.    دیحداکثر تول   و  یحداقل انرژبین  

  ی ها تمی از آ یکیبه عنوان  یانرژه این است ک تیکند. واقع دایاش کاهش پ  نهیدهد که هز شیرا به سه واحد افزا دیواحد تول کی نیکه ا کندیم

نشان دهد که چند    دیتول  انیخودش رو در سود و ز  دی با  نیکار .ا  یروینو یا    هیمثل مواد اول  شودیمحسوب م  یدیتول  یمجموعه ها  یا  نهیهز

  شیکه گرفته افزا یانرژ ینسرت به ورود  یکه خروج  ودخواهد ب نیتالشش بر ا یو بخش خصوص ایجاد می کند را  دیچند واحد تول یواحد انرژ

  یو اتاق بازرگان  یل یو ترد  ییغذا  عیصنا  ییکارفرما  یاداره استاندارد، انجمن صنف  ،یامور اقتصاد  یدفتر هماهنگ   . اش باال رود   ییکند و سود نها  دایپ 

 . ندیروشن و مشخص را ارائه نما شنهادیدهند و پ  مموضوت انجا نیا یرو یکار کارشناس

 رخانهیو اداره ثرت اسناد به دب  ییامور اقتصاد و دارا  یبا همکار  ستندین  یکه قطع  یمعامالت   یبرا  یکاهش تعرفه حق الثرت اسناد مال   شنهادیپ 

 . ارسال گردد یمل یگفتگو یشورا 

  اما . رگان مطابق با قانون گمرک، تعرفه ای را پرداخت می کند در خصوص تعرفه گمرکی هدف اول بایستی کاهش قاچاق کاال به کشور باشد. باز

 .   دهدینم  یامکان رقابت را به واردکننده قانونقچاق کاالست که  یبحث اصل
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

مد سازمان  جانره  سه  نامه  تفاهم  شهرکها  ت، یریانعقاد    ی شرکت 

ذ  یصنعت رسان  راستا  ربط،یو شرکت خدمات    1بند    یاجرا  یدر 

مل هشتم  یمصوبات  و  شورا  نیچهل  و   یگفتگو  ینشست  دولت 

 یبخش خصوص

صنعتی   شهرکهای  را   یشهرکها  یازهاینشرکت   استان 

را به اتاق بازرگانی اعالم    ازیاعترارات مورد ن  زانیو م  یبندت یاولو

 نماید. 

2 
انرژ  یارهایمع  یفن  یبازرس  وهیش در   یمصرف  استاندارد  اداره 

 16748و    16747  یهاشماره  یاستاندارد مل  ییغذا  عیصنا  یواحدها

اداره استاندارد، انجمن    ،استانداری  یامور اقتصاد  یدفتر هماهنگ 

ترد  ییغذا  عیصنا  ییکارفرما  یصنف بازرگان  ی لیو  اتاق  کار    یو 

پ   نیا  ی رو  یکارشناس و  دهند  انجام  و    شنهادیموضوت  روشن 

 . ندیمشخص را ارائه نما

 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

و   چهل  مصوبه  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  گزارش  ارائه 

شورا   نیششم خصوص  یگفتگو   ینشست  بخش  و  با   یدولت 

بررس  « شرکتها  یموضوت  اساسنامه    ی خدمات  یاصالحات 

 « یصنعت یشهرکها

به عنوان مصوبه   ،یشده در کارگروه کارشناس  یجمعرند  شنهاداتیپ 

 یمرکز ارسال گردد و مرکز بررسدبیرخانه  به  توسط اتاق بازرگانی  

 ه به مجلس ارائه نماید. یرا در قالب طرح ال یی نها جهیو نت نموده

2 

  ی شرکت شهرکها  ت،یریجانره سازمان مدانعقاد تفاهم نامه سه  

  1بند    یاجرا  یدر راستا  ربط،یو شرکت خدمات رسان ذ  یصنعت

دولت و    یگفتگو  ینشست شورا  نیچهل و هشتم  ی مصوبات مل

 یبخش خصوص

اعترارات   مرنا  یصنعت  یشهرکها  یبرا  ی کافتامین  سرجمع   یبر 

  شهرکها   ی کیزیف  شرفتیکشور و با در نظرگرفتن پ   یصنعت  یشهرکها

نظر  در  جهت  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مکاتره  طریق  از 

 صورت پذیرد.  1401گرفتن در الیحه بودجه سال 

3 

قانون   11وفق بند ک ترصره    یتعرفه حق الثرت اسناد مال   شیافزا

سال   ماده   99بودجه  ت  بند  برخ  1و  وصول  نحوه    ی قانون 

 ی دولت یازدرآمدها

مال  شنهادیپ  اسناد  الثرت  حق  تعرفه  که   یمعامالت  یبرا  یکاهش 

دارااداره    یبا همکار  ستندین  یقطع و  اقتصاد  ثرت    ییامور  اداره  و 

بازرگانی   اسناد اتاق  از طریق   یشورا  رخانهیبه دب  و امالک تهیه و 

 ارسال گردد.  یمل یگفتگو

 


