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 فارسشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهارم  چهل و  گزارش جلسه  

 استانداری محل نشست:  12ساعت خاتمه: 10ساعت شروع :  13/12/99تاریخ جلسه :  44شماره نشست : 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

دولت و بخش  یگفتگو  ینشعست شورا  نیمصعوبه چهلم رویاسعتان پ  یصعنعت یشعهرکها  یمخابرات  تیارائه گزارش وضعع - 1

 16/10/99مورخ   یو کارگروه کارشناس  یخصوص
 

 دستور جلسه:  عنوان

 1387- 97 یگندم سالها دیبر ارزش افزوده خر  اتیمال فیتکل نییتع - 1

 ینهاده واردات  کیدهنده    لیتشک هیبر هر ماده اول  IRCکد    افتیالزام در - 2

 

 خارج از دستور:عنوان  

 چالش های کارخانجات لبنیاتی استان در خصوص واردات مواد اولیه -1
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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( آقای عنایت اهلل رحیمی  1

 ضا موسوی ر نماینده   استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس حسن نوروزی آقای   2

 عبدالحمید اخالصی  نماینده  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای حمیدرضا ایزدی  3

 جعفر صبوری پور  نماینده  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای حسین پژمان  4

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

  حاضر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمدیر کل  آقای سهراب مختاری  6

  حاضر  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون 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 جناب آقای عزیزی  1

  حاضر  نماینده مجلس  قادری جناب آقای   2

  حاضر  نماینده مجلس  جناب آقای پاک فطرت  3

  حاضر  نماینده مجلس  جناب آقای نجابت  4
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

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

 ینیآقای حس نماینده  استان دادستان مرکز آقای مصطفی بحرینی 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 آقای حیدر اسکندرپور  1

 آقای نورائی  نماینده  استان اسالمی شورای رئیس آقای علی خرمی  2
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 تعاونی و خصوصی  - هع

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 آقای جمال رازقی 1
 کشننناورزی  و  معادن  صننننایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان مرکز
 حاضر 

 

 آقای قطعی  اینده نم استانمرکز   تعاون  اتاق  رئیس آقای محمدباقر دبیری  2

 آقای مهرتاش  اینده  نم استان مرکز اصناف  اتاق  رئیس آقای محمود هاشمی  3

 ( 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 خانوادگی نمایندهنام و 

 جناب آقای سهراب شرفی 1
خانه صننعت، معدن و تجارت اسنتان  سیرئ

 فارس
 حاضر 

 

  حاضر  استان فارس  عیصنا رانیانجمن مد سیرئ آقای محمدصادق حمیدیان  2

  حاضر  کانون زنان بازرگان استان فارس سیرئ سرکارخانم یلدا راهدار  3

  حاضر  نفت و گاز ومیکنسرس سیرئ آقای عباس ابوقداره   4

  حاضر  انجمن غالت استان فارس سیرئ آقای محمدحسن طلعتی 5

 آقای محمد غیثی 6
اسننتان   مانیانجمن کارخانجات سنن سیرئ

 فارس
 حاضر 

 

  حاضر  خانه فرهنگ جاودان سیرئ آقای امین طباطبایی  7

  حاضر  ایمیعامل شرکت فاتح صنعت ک  ریمد آقای مهدی قطبی 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 تبصره    توضیح:

خانوادگی  نام و نام  "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 

 مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان فارس جناب آقای اکرمی  1

 مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان فارس جناب آقای ساالری  2

 مالیاتی استان فارسمدیرکل محترم امور  جناب آقای هاشمی  3

 مدیرکل محترم استاندارد استان فارس جناب آقای رهنما  4

 مدیرکل محترم اداره اطالعات و فناوری اطالعات استان فارس جناب آقای سهرابی  5

 محترم مخابرات استان فارس رعاملیمد ی زدیا یجناب آقا 6

 استان فارس یصنعت یمحترم شرکت شهرک ها رعاملیمد ی فتوح یجناب آقا 7

 رییس محترم سازمان تعاون روستایی استان فارس جناب آقای رحیمی  8

 رییس محترم واحد حقوقی سازمان تعاون روستایی استان فارس جناب آقای لنگری 9

 مدیرعامل محترم اتحادیه تعاون روستایی استان فارس سرکار خانم دهقان  10

 رازیش ییتعاون روستا هیاتحاد یمحترم امور مال سییر آقای سجادی جناب  11

 استان فارس  3منطقه    یمحترم شرکت غله و خدمات بازرگان  رعاملیمد جناب آقای جباری  12

 محترم انجمن کارخانجات آرد استان فارس سییر جناب آقای جمشیدی  13

 شیراز بزرگ یشهرک صنعتهای خدماتی محترم شرکت  رعاملیمد زردشت  یجناب آقا 14

 دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمائی صنایع غذایی و تبدیلی فارس جناب آقای دهقان  15

 آزما نیمحترم شرکت به رعاملیمد جناب آقای سعدین 16
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 مشروح مذاکرات 

 پیش از دستور: 

در اتاق    16/10/99شهرک های صنعتی استان، جلسه کارشناسی مورخ  در خصوص رفع مشکالت مخابراتی شرکتهای خدماتی    آقای زردشت :

به صنعتگران اطالت رسانی شد تا مشکالت خود را اعالم نمایند و مشکالت از طریق اتاق بازرگانی به اداره کل مخابرات جهت    بازرگانی برگزار شد.

منتها سایر موارد به قوت خود باقی است.    د توسط مخابرات رفع شد.رفع خرابی انعکاس داده شد. از مجموت چهل مورد خرابی تلفن، دوازده مور

تمامی ارتباط صنعتگران با مشتریان و معامالت بین المللی آنها از طریق تلفن صورت می گیرد و دسترس نبودن آن مشکالت زیادی را ایجاد  

   د تا تمامی موارد خرابی تلفن های ثابت مرتفع گردد.تقاضا این است که مخابرات همکاری بیشتری با صنعتگران داشته باشنموده است. 

شرکت شهرکها معتقد است که طبق قانون می بایست دستگاه های دولتی امکانات زیربنایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و . . . تا درب    آقای رازقی :

خریداری نموده اند اما مخابرات به دالیلی همچون تعویض  شهرک انتقال دهند. صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ یک دهه است خط تلفن را  

 خطوط از واحدها درخواست هزینه می نماید. 

بحث عدم پوشش شهرکهای صنعتی یک موضوت قدیمی است که تعدادی از شرکتهای مخابراتی به دلیل مشکالتی که با شهرداری    آقای افشون :

د. طی جلساتی که با شهرداری برگزار شد و شهرداری مناطق مورد نیاز شرکتها را در اختیار  داشتند نتوانستند آنتن مرکزی را در شهر برپا کنن

 آنها گذاشت. 

جلساتی با شرکت شهرکها در خصوص وضعیت مخابراتی شهرکهای صنعتی برگزار شده است. مشکل اصلی آنها موضوت توسعه   آقای دهقان :

. شهرک صنعتی درخواست داشتند تا در بحث تا ورودی شهرکهاستو کابل  فیبر نوری    است. تعهد مخابرات انتقال امکانات زیرساختی شبکه

مقرر شد در دو فاز باقی مانده شرکتها خود هزینه کنند و سیستم کمک نماییم که انجام شد. طراحی و برابر با ملزومات مورد نیاز داخل مجموعه  

م نگهداری سازمان تمامی این مشکالت را بررسی کردند. در شهرکهای صنعتی های خود را توسعه بخشند. بحث خرابی تلفن نیز مطرح شد تی

راه اندازی شد. بخشی از   2تلقن با فیبر نوری در فاز   مستقر هستند. 1است که در فاز  سه مدل تلفن ثابت وجود دارد. تلفن با کابل مسی قدیمی  

با توجه به اینکه استعالم از شرکت شهرکها به مانعی برای اتصال   ع گردد.این خرابی های تلفن می تواند به فیبرنوری متصل شوند و مشکل رف

بدون استعالم از شرکت شهرکها به صنعتگر اجازه داده شود برای اتصال به فیبر نوری از واحدها به فیبر نوری می باشد، درخواست می گردد  

 مستقیما از طریق مخابرات اقدام نمایند. 

مشکل داخلی شهرکهای صنعتی طی جلسه ای که شرکت شهرکها با مخابرات داشتند رفع شده است. طی تفاهم نامه ای که    آقای عبدالهی :

 که این امر انجام نشد.  امرا کردند مقرر شد شرکت مخابرات خطوط را در داخل شهرک اجرا کنند.شرکت شهرکها با وزارتخانه 

 

 (:1جلسه )دستور 

 اداره دارایی استان بابت    می باشد.در امر خرید گندم  اداره غله استان  روستایی استان فارس هر ساله به عنوان مباشر  سازمان تعاون    آقای لنگری :

و این مالیات برای شبکه تعاون روستایی قطعی شده    برای تعاون روستایی مالیات در نظر گرفته است.  97لغایت    87ارزش افزوده گندم از سالهای  

 . است
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اتحادیه تعاون روستایی استان بابت قراردادی که با شرکت غله استان دارد نسبت به خرید گندم اقدام کرده است. اداره مالیات    آقای هاشمی :

پرونده تعاونی شیراز در دست اجرا   ه تشخیص داده است.بایت تعاون روستایی استان یک مالیات و بابت تعاون روستایی شیراز مالیات جداگان

شرکت تعاون روستایی به دلیل عدم اطالت از قانون اقدامات حسابداری   هزار تومان جریمه بدهکار هستند.  900میلیون تومان مالیات و    365.است

نتها اداره غله در آن زمان این مالیات را پیش بینی نکرد.  از حساب اداره غله باید کم می شد م  1387سال    و بدهکار شدند.  الزم را انجام ندادند 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات از مصرف کننده کم و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شد.  8مطابق ماده 

 (: 2دستور جلسه )

توسط سازمان ملی غذا و دارو صادر می شود. یک محصول غذایی که در فرآیند تولید قرار می گیرد برای مواد اولیه    IRCکد    آقای سعدین :

صادر و هزینه   IRCکد    15جز است بایستی    15صادر گردد. به عنوان مثال برای یک اسانس وارداتی که دارای    IRCخارجی آن می بایست کد  

برای هر شرکت   IRCاخذ کد    و یکبار هزینه وارد می کند.  IRCوشنده یک محصول با جزییات را با یک کد  در حالیکه فر  آن نیز پرداخت گردد

باشد.    ITموضوت دوم روال اجرایی است که به نظر می رسد مشکل    میلیون تومان هزینه دارد.  1.5میلیون تومان و برای هر محصول    6.5حدود  

بایستی تمدید شود دیگر نیازی به پرداخت هزینه هزینه پرداخت شود و در سه و یا شش ماه بعد که   IRCقانون گفته که تنها یکبار برای دریافت  

است که کوتاه است و قبال    IRCمورد سوم مدت اعتبار کدهای    اخذ تاییدیه پرداخت وجه برای بار اول بسیار زمانبر است.  مجدد نبایستی باشد. 

 ابد اما اقدامی صورت نگرفته است.نیز درخواست داده شده بود که مدت افزایش ی 

به طور کامل متمرکز در تهران است اما حسب مورد وقتی صنعتگران دچار مشکل می شوند پیگیری صورت می   IRCبحث کدهای    آقای رزمجو :

در خصوص مدت زمان کدها،   میلیون تومانی تنها برای ثبت و یکبار اخذ می شود.  6.5مواد اولیه وقتی برای اولین بار وارد می شود هزینه  گیرد.

با اعتبار سه ماهه صادر شده، مراجعه نمایند تا پیگیری   IRCچنانچه هر شرکتی مدارک کامل داشتند و کد    زیر شش ماه اعتبار وجود ندارد.

در حال تکمیل است و بنا است به استان تفویض است. تقاضا داریم استاندار محترم تاکید مجدد بفرمایند تا تخصیص   TTACسامانه    یرد.صورت گ

تاییدیه گرفتن   تا دو سال افزایش می یابد.  IRCینکه تکمیل گردد مدت اعتبار کدهای  ابه محض    TTACسامانه    به استان واگذار گردد.  IRCکد  

 زمانبر است و بعرا تا سه هفته به طول می انجامد که سازمان غذا و دارو بایستی پاسخگو باشد.  IRC برای کدهای 

 خارج از دستور: 

سهمیه خاصی از طرف دولت اختصاص داده نمی    در ارتباط با تامین مواد اولیه مصرفی مانند شکر و کره گیاهی برای محصوالت صادراتی است.

مقدار سهمیه ای که سازمان صمت   تن کره گیاهی در کارخانه لبنیاتی ماهانه مصرف می شود.  30تن شکر و    50شود. به طور میانگین حدود  

بزرگترین معرل کارخانجات لبنیاتی   افزایش قیمت شیر از  اختصاص می دهد کم بوده و بایستی از بازار آزاد تهیه با قیمتهای باال تهیه گردد.

دریافت سهمیه  در حوزه بسته بندی، صنایع پایین دستی استان امکان    درصد رشد داشته است.  200است. قیمت شیر از سال گذشته تاکنون  

یه ای وجود دارد، صورت  تقاضا این است که حمایت از دامداران استان و نهاده های دامی چنانچه سهم  محصوالت پتروشیمی از بورس را ندارند.

 گیرد.  

میلیون تن ظرفیت صنایع پایین دستی ایجاد شده است با این حال صنایع باالدستی اجازه فعالیت به پایین دستی با حداکثر   200  آقای رازقی :

معافیت مالیاتی نداشته   ظرفیت را نمی دهند. در یکی از مصوبات شورای گفتگو مطرح شد که کارخانجاتی که مواد اولیه خام صادر می کنند 

باشند. واحدهای مادر ترجیح می دهند که به علت معافیت مالیاتی کاالهای خود را صادر کنند به جای آن که از واحدهای پایین دستی مواد  

 اولیه را خریداری کنند.
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جود دارد که از طرف سازمان صمت اعالم تومان است. سهمیه ای و  11500تومان و برای صنایع    6500قیمت شکر برای خانوار   آقای اخالصی :

هزار تنی اعالم شده است از طریق    35د که صنایع می توانند درخواست بدهند تا به ایشان اختصاص یابد. در خصوص روغن نیز میزان  می گرد

 .تشکل های کشوری قابل دریافت است

شهرک فعال هستند. این بدان معنا نیست که   60صنعتی وجود دارد که  شهرک    71در استان در حدود    آقای دکتر رحیمی، استاندار محترم :

این میزان اعتبار    کلیه زیرساختها در آنها تکمیل است. مقدمات زیرساختها در قسمت اعظم این شرکتها انجام شده و بعری ها هم نواقصی دارند. 

اولویت بندی مهم است و در این زمینه هم  انتقال داد وجود ندارد.    دولتی که بتوان برای یک یا دو سال تمامی تعهدات را تا پشت درب شهرکها

منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی بزرگ در زمینه کف شکنی و احداث چاه فعال هستند و قسمتی از مشکالت در آن جا   اقدام شده است.

ریزی و برق منطقه ای فارس مقرر شده تا اقدامات  سازمان برنامه    ، منطقه ویژه اقتصادی،در خصوص برق شرکت شهرکها  نیز حل شده است. 

ستانی در زمانی که شوراهای برنامه ریزی  سازمان برنامه و بودجه می بایست در چارچوب اعتبارات ملی و ا  موثری برای این مناطق انجام دهند.

   شهرکهای صنعتی اختصاص یابد.اعتباری به این منظور به  تشکیل می شود بر مبنای سرفصل ها به مرور

یتی  موارد دیگری که مدیرو    این موضوت.  سازمان تعاون روستایی و شرکت غله به نظر می رسد هر دوطرف در وادی ابهام وجود دارنددر ارتباط با  

اداره امور مالیاتی با شرکت غله و سازمان تعاون روستایی جلسه ای برگزار نمایند سیر    قصور کرده باشد بایستی استخراج کرد و برخورد گردد. 

طرفی دیگر اداره امور مالیاتی به سمتی   از  د.رسی و برخورد گردمدیری که بوده بایستی برتاریخی موضوت را بررسی نمایند و قصور و کوتاهی از  

 . مسدود گردد مجموعه تعاون روستایی   ه حسابهایک دحرکت نکن

یهمان استان فارس خواهند بود در جلسه که ایشان حرور خواهند داشت وزیر بهداشت به همراه معاونین مدر اوایل سال آینده    ،IRCدر مورد کد  

شود و یک طرح منسجم قابل قبول اجرایی که از یک طرف مشکالت صنعت و از طرف دیگر سالمت جامعه مد نظر قرار   این موضوت را پیگیری

که مشکالتی را برای صنعتگر   IRCو اعتبار کدهای    موضوت هزینه  و به عنوان پیشنهاد استان فارس برای کل کشور مطرح گردد.  ه شودگیرد ارائ

 این این طرح در نظر گرفته شود. ایجاد نموده است در 

چنانچه با شکر و روغن مشکل مقداری وجود دارد    اصناف نیز در این خصوص مشکل دارند.  ،، عالوه بر صنعتوارداتیدر مورد مشکالت مواد اولیه  

ت ، قیمتی که مصوب کشور اسقیمت است  راجع به اگر  می توان با توجه به ظرفیت اسمی و واقعی که کارخانجات دارند، پیگیری و افزایش یابد. 

تروشیمی ا پتروشیمی ها، از پ . در ارتباط ببا صنعتگران هم جلسات موردی و هم جلسات رشته ای برگزار گرددبایستی از صنعتگر دریافت گردد. 

 .  ارندفعالیت دو در بورس بگیرد هر چند که به شکل سواپ  در وهله اول اولویت مصرف استان را در نظرشیراز انتظار است 
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 مصععوبات اسعععتانی

 تععععصمیماتتصمیم/  جلسه  عنععوان دستععور ردیف 

1 

مصوبه    رویاستان پ   یصنعت  یشهرکها  یمخابرات  تیارائه گزارش وضع

و کارگروه    یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  ینشست شورا   نیچهلم

 16/10/99مورخ  یکارشناس

جلسه مشترک توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی   -1

استانداری با شرکت شهرکها و اداره مخابرات در ارتباط 

ارتقا خدمات مخابراتی برگزار گردد و مسائل احصا،   با 

 حل و پیگیری گردد. 

2 
 1387-97  یگندم سالها  د یبر ارزش افزوده خر  اتی مال  فیتکل  نییتع

 

امور   -1 هماهنگی  معاونت  توسط  توسط  نشست مشترک 

مدیران شرکت   با  مالیاتی  امو  اداره  با حرور  اقتصادی 

غله و سازمان تعاون روستایی برگزار گردد موارد شفاف  

احصا  سازی   گرفته و  صورت  قصوری  چنانچه  و  گردد 

 صادر شود.برخورد صورت گیرد و اخطار 

از مسدود نمودن حساب های سازمان  اداره امور مالیاتی   -2

 تعاون روستایی استان امتنات نماید.

3 
در اول  IRCکد    افتیالزام  ماده  هر  نهاده    کیدهنده    لیتشک  هیبر 

 یواردات

دانشگاه علوم پزشکی با همکاری اتاق بازرگانی پیشنهاد   -1

عملی مشخص در قالب یک طرح مسنجم قابل قبول و  

 تهیه و ارائه نمایند.   IRCاجرایی در حوزه کدهای 

 

 عراگیر عمععلی و فع  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنععوان دستععور ردیف 

1 
چالش های کارخانجات لبنیاتی استان در خصوص واردات مواد 

 اولیه 

در  و مستند به قانون اتاق بازرگانی شیراز طرحی منسجم  -1

ا مواد  تامین  معرالت  )نهاده    صنایعولیه  خصوص  لبنی 

به همراه   و . . .( ، شکر، روغن، مواد بسته بندی  های دامی

ته راهکارها  و  دولت  پیشنهادات  و  مجلس  به  و  ارائه یه 

 گردد. 

از اتاق های بازرگانی سراسر کشور در خصوص مشکالت   -2

 مواد اولیه صنایع لبنی نظر سنجی شود.تامین 

 


