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 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

ساعت شروع  30/9/96  تاریخ جلسه :  18  شماره نشست : 

:8:00 
 استانداری محل نشست:  10:00  ساعت خاتمه: 

 دستور جلسه 

  

 دستور جلسه: 

 ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگو در سنوات گذشته  -1

  محیطی   های  داده   پردازش  و   نمودن  متمرکز  و  اطالعات   آزاد  انتشار  ضرورت  و   محیطی  اطالعات   بانک  ایجاد -2

قانون   54قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده    5و    4در راستای ماده    مستقل  مرکز  یک  در

 برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران

 فهرست   ارائه  خصوص  در  توسعه  ششم  برنامه  ونقان  46  ماده  الف  بند  راستای  در  تصمیم  اتخاذ  ضرورت -3

  بند   اجرای  جهت  نیاز  مورد  منابع  تجهیز  همچنین  و  ایمنطقه  بخشی  تعادل  منظوره ب  صنعتی  هایاولویت

  5  دوره  طی  %40  سهم  به  اعطائی   تسهیالت  کل  از  معدن  و  صنعت  بخش  سهم  ارتقاء  برای  قانون  همین  ب

 . آینده سال

 710  شماره  رای  خالف   دریافت  شیراز؛  شهرداری  توسط  تجارت  و  پیشه  کسب،  تابلوهای   از  عوارض  اخذ -4

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

 .کشور اسالمی شورای

طالبات از ارگانهای معضالت قطعه سازان با وزارت دفاع و خریدیران دولتی محصوالتشان ) عدم وصول م -5

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

 

 

    

 

                                 

 

                 

 



 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس هجدهمینفرم صورتجلسه و مصوبات 
 خصوصی(  بخش و دولت  وگویگفت استانی شوراهای جلسات  اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 مصوبات

مهندس رازقی پیرامون معضالت فرودگاه شیراز به مواردی از جمله عوارض دریافتی ، معضالت استقرار    :  1دستور جلسه  

و هواپیمای کارگو اشاره نمودند. ایشان با اشاره به آیین نامه اجرایی صادرات و واردات   ، مشکل سردخانهX RAYدستگاه  

 Xتومان( ، وجود مشکل در فرآیند   380به اخذ غیر قانونی هر گونه عوارض از طرف فرودگاه ) به ازای هر کیلو گرم، 

RAY   ضعف در تجارت با کشور قطر( و عدم  ی پارکینگ هواپیمای کارگو) یکی از دالیل  و بهبود آن، معضالت هزینه

های آن اشاره نمودند. ایشان همچنین به معضل تامین آب شهرک صنعتی و خلف وعده همکاری جهت کاهش هزینه 

 لیتر بر ثانیه آب اشاره نمودند.  800شرکت شهرکها در تامین آب شهرک با وجود تعهد فروش مقدار 

استانداری نیز پیرامون مبحث اخذ عواض، به وجود مشکل    منابع  توسعه   و  اقتصادی  امور  هماهنگی  مهندس رحمانی، معاون

در این زمینه و از برنامه ریزی و تمهیدات الزم جهت رفع آن اشاره و از هماهنگیها جهت بررسی موضوع توسط اداره  

و سردخانه به  تعزیرات پیرامون پرونده های گذشته و هزینه های دریافت شده صحبت نمودند. وی همچنین به ساخت د

،  عدم وجود   X RAYتولیت صندوق توسعه ملی و همکاری شرکت ایران ایر، وجود انبار گمرک و استقرار دستگاه  

استفاده از   -2استفاده از آب سد کوار    -1راهکار ؛    3مشکل پیرامون تامین حال حاضری آب شهرک صنعتی و وجود  

 تامین آب شهرک صنعتی اشاره نمودند.  خرید از چاه های کشاورزی جهت  -3پسآب فاضالبی و 

با بحران خشک شدن چاه اینکه  به  با اشاره  نیز  این  مهندس فتوحی، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس  های 

ای جهت کف شکنی صورت پذیرفته، به عدم وجود قطعی آب ولی کمبود آب اشاره  منطقه، همکاریهایی با آب منطقه

با اشاره به تالش یر عامل آب منطقهنمودند. مهندس دهقانی؛ مد های انجام شده جهت پر نمودن ای استان  فارس نیز 

های غیر مجاز و وجود شهرک صنعتی و منطقه ویژه در آن منطقه، لزوم راهکاری جهت تامین آب پایدار را ضروری  چاه

آن در مصارف غیر بهداشتی و فضای    دانستند. ایشان همچینن به استفاده از پساب فاضالب و تمهیداتی جهت استفاده از

 سبز اشاره نمودند. 

اسماعیل تبادار، استاندار محترم استان فارس نیز با اشاره به اینکه مشکالتی پیرامون استفاده از پساب فاضالب وجود دارد، 

 ها اشاره نمودند.به تامین آب از طریق سد کوار و چاه
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نعت و معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه  جهت تامین  موضوع توسط شرکت شهرکها و سازمان صمصوبه :  

 پایدار آب منطقه ویژه اقتصادی و شهرک بزرگ صنعتی شیراز در دستور کار قرار گیرد. 

افزوده    ارزش  بر  مالیات  پیرامون  غذایی  صنایع   واحدهای   مسائل  موضوع دیگری که مورد بحث واقع گردید:  بررسی

صنایع تبدیلی و مورد مناقشه بودن آن بود. با توجه به اینکه این معضل بارها مورد بررسی قرار  محصوالت کشاورزی و  

گرفته و مباحث کارشناسی پیرامون عدم وجود دالیل مالی،اقتصادی، کافی و متقن جهت اخذ مالیات از محصول نهایی  

باشد، پیشنهاد ارجاع مجدد موضوع  قابل حل نمی  صنایع غذایی و تبدیلی وجود ندارد، و با عنایت به اینکه معضل در استان

 به شورای گفتگوی کشوری داده شد. 

شد،   واقع  مناقشه  مورد  که  دیگری  موضوعات  در  از  گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  کمیته  تشکیل 

 می باشد.  استانداری مصوب شورای گفتگوی فارس 

خدمات سرمایه گذاری و استانداری جهت حل معضالت نشستی با همکاری اتاق بازرگانی شیراز، مرکز جذب   مصوبه :

 سرمایه گذاری در فارس صورت پذیرد.

 

  های   داده  پردازش  و  نمودن  متمرکز  و  اطالعات   آزاد  انتشار  ضرورت  و   محیطی  اطالعات  بانک  ایجاد  :  2دستور جلسه  

قانون برنامه پنجساله   54کار و ماده  قانون بهبود مستمر محیط کسب و    5و    4در راستای ماده    مستقل  مرکز  یک  در  محیطی

   توسعه جمهوری اسالمی ایران 

ی کارشناسان مرتبط بدون تشکیل کارگروه جدید، سازمان برنامه و بودجه ) به عنوان متولی(، استانداری و کلیه    مصوبه :

 برنامه ریزی نمایند. ی طرح، ساز و کاری را جهت ساماندهی اطالعات و موضوع به همراه پیشنهاد دهنده
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  فهرست   ارائه خصوص  در   توسعه  ششم  برنامه  قانون   46  ماده  الف   بند   راستای  در   تصمیم  اتخاذ  ضرورت  :   3دستور جلسه  

  برای   قانون  همین  ب  بند  اجرای  جهت  نیاز  مورد  منابع  تجهیز  همچنین  و  ایمنطقه  بخشی  تعادل  بمنظور  صنعتی  هایاولویت

   دهآین سال 5 دوره طی  %40 سهم به  اعطائی  تسهیالت کل از معدن و صنعت  بخش سهم ارتقاء

در انتها مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش جامعی پیرامون صنایع اولویت دار استان فارس  مصوبه :  

 ارائه کند.
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 شرح مصوبات جلسه هجدهم 

 

 

 

 

 استانی  ملی مصوبه  ردیف 

سازمان   1 و  شهرکها  شرکت  توسط  موضوع  بررسی 

صنعت و معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه   

و  اقتصادی  ویژه  منطقه  آب  پایدار  تامین  جهت 

 شهرک بزرگ صنعتی شیراز  

  
            

مجدد   2   غذایی   صنایع   واحدهای   مسائل  ارجاع 

محصوالت    ارزش  بر  مالیات  پیرامون افزوده 

 صنایع تبدیلی به شورای گفتگوی مرکز کشاورزی و  

 
           

 

شیراز،   3 بازرگانی  اتاق  همکاری  با  نشستی  برگزاری 

استانداری   و  گذاری  سرمایه  خدمات  جذب  مرکز 

 جهت حل معضالت سرمایه گذاری در فارس . 

            
           

بدون تشکیل کارگروه جدید، سازمان برنامه و   4

ی  عنوان متولی(، استانداری و کلیهبودجه ) به 

ی طرح،  کارشناسان مرتبط به همراه پیشنهاد دهنده

ساز و کاری را جهت ساماندهی اطالعات و تشکیل  

 بانک اطالعاتی برنامه ریزی نمایند. 

  
           

ارائه گزارش جامع سازمان صنعت، معدن و تجارت   5

 پیرامون صنایع اولویت دار استان فارس  
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