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 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   - استانداری محل نشست: 

 6طبقه  

 دستور جلسه 

  

 دستور جلسه:

 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  1394/ 6/ 3  مورخ  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت

 . کشور اسالمی  شورای انتخابات
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 مصوبات

ایشان با اشاره به اینکه فضای کسب و کار متاثر از تصمیمات و قوانین و بروکراسی دست و پا گیر  :    1دستور جلسه  

این معضالت،  می تاثیر قرار میباشد و  اشتغال و تولید را تحت  این نکته اشاره نمودند که حذف تنها  فرآیند  به  دهد، 

ای ایران را در شاخص فضای کسب  پله   30باشد، ارتقا  ی پاسخ ها مثبت میگواهی سو پیشینه، با این پیش فرض که عمده 

ی شاخص فضای کسب و کار استان  ه اینکه رتبه و کار دارد و پیشنهاد حذف یا برخط شدن آن را دادند.ایشان با اشاره ب 

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

بررسی این شاخص در سطح کشور، بر عهده اتاق شیراز به عنوان یکی از چهار اتاق بزرگ   وبیان نمودند نام برده و کار

  و   در شرایط نامناسبی قرار دارنداستان  واحدهای تولیدی  مهندس رازقی، با اشاره به اینکه    .کشور قرار داده شده است 

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

حل و فصل مشکالت فعاالن    ، به این نکته اشاره نمودند که سرپا بمانندو واحدهای تولیدی انجام دهند تا این واحدها  

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

های اجرایی و به ویژه  با تقدیر از حمایت دستگاهصورت عدم تعیین تکلیف، در سطح ملی پیگیری میگردد. وی همچنین  

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

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

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

 .خت عوارض از تابلوهای کسب، پیشه و تجارت معاف کند تقویت، واحدهای تولیدی این شهر را از پردا

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

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

در سطح جهانی    سرمایه گذاران خارجی پیش از ورود به کشور به شاخص های کسب و کار، به طوری که  ت استاهمی

محیط کسب و کار مجموعه عوامل کالن فنی و نهادی مرتبط با فعالیت های  . راهدار با اشاره به اینکه  رجوع می کنند

ای تولیدی به طور الزام آور در آن محیط، اقدام به فعاالن اقتصادی و بنگاه ه  می باشد، و  اقتصادی و سرمایه گذاری  

پرداختند:    96تا پاییز    95ارائه گزارش بررسی فضای کسب و کار استان فارس از پاییز    ه ب،  فعالیت و کسب و کار می کنند
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تگاه های منظور از محیط کسب و کار عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دسایشان با اشاره به اینکه  

حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیرساختها است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه  

ها، موانع بینی بودن قیمتثباتی و غیرقابل پیشها، بی دشواری تامین مالی از بانک ، از عواملی چون  های اقتصادی است

مولفه های نامساعد  به عنوان  گیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی  اداری کسب وکار و رویه های سخت

فارس   و  کشور  کار  و  محدودیت  و  فضای کسب  سوخت،  به  دسترسی  محدودیت  برق،  به  دسترسی  محدودیت  نیز 

عد فضای کسب و  دسترسی به ارتباطات و فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشه های تولید مولفه های مسا 

مولفه و از نمونه    28اتاق ایران پایش فضای کسب و کار را با  اشاره نمودند. ایشان با اشاره به اینکه      کار کشور و فارس

آغاز کرد که بر اساس یافته های اتاق ایران وضعیت استان فارس    95های اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون از پاییز  

 باشد.می 5ی رتبهدر 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 کسب دکتر  

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

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

وی تصریح کرد: این درحالی است که بر اساس گزارش های بانک جهانی جایگاه ایران در شاخص سهولت  ه است.  شد

. ا کرده استقرار دارد که جایگاه کشور چهار رتبه تنزل پید 124کشور در رتبه  190از بین  2018کسب و کار در سال 

و در دولتهای نهم و دهم رتبه کسب و کار ایران در سطح    92تا    84در سالهای  وی همچنین به این نکته اشاره نمودند که  

 .رسیده است  120در دولت یازدهم به رتبه  95تا  92بوده است که این مهم در سالهای  145تا  108جهان بین 

 

  ارگانهای   از  مطالبات  وصول  عدم )    محصوالتشان  دولتی  خریداران  و  دفاع  وزارت  با  سازان  قطعه   معضالت  :  2دستور جلسه  

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

 دستگاه های اجرایی، تا تعیین تکلیف، از انجام اقدامات اجرایی خود داری نمایند.مصوبه : 
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 شماره   رای   خالف   دریافت  شیراز؛  شهرداری   توسط  تجارت  و  پیشه  کسب،  تابلوهای  از   عوارض   اخذ   :  3دستور جلسه  

  شورای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت، قانون  71  ماده  26  بند  و  3/6/1394  مورخ  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت  710

   کشور اسالمی

مربوطه تشکیل گردد و نتیجه ای با حضور رئیس اتاق اصناف، مسئوالن شهرداری و استانداری و عوامل  جلسه   مصوبه :

 ی شورای گفتگو ارسال و پیگیری جهت اخذ تصمیم صورت پذیرد.ی جلسه در غالب مصوبه

 


