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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف
 وضعیت حضور

 

نام و نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

 آقای عنایت اهلل رحیمی 1
دولت و بخش   و رئیس شورای گفتگویاستاندار 

 خصوصی استان
  حاضر

  حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آقای ساسان تاجگردون  2

  حاضر دارایی استانمدیر کل امور اقتصادی و  آقای بابک دایی  3

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس حمید رضا ایزدی  آقای  4

   حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آقای سهراب مختاری  5

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  7

 مجلس شورای اسالمی -ب

نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1 آقای مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی حاضر 

 2 آقای بهرام پارسایی یاسالم یدر مجلس شورا رازیمردم ش ندهینما حاضر

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 نجیبی عبدالنبی آقای  نماینده استان دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1
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 آقای فرهادی نماینده استان مرکز دادستان آقای حیدر آسیابی  2

 خصوصیتعاونی و  -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 آقای جمال رازقی جهرمی 

 

و  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 ی استاندبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

 نماینده استان تعاون اتاق رئیس آقای سید محمد باقر دبیری  2

 -آقای مجتبی محالتی

دبیر اتاق تعاون استان 

 فارس

 نماینده استان مرکز اصناف رئیس اتاق محمود هاشمی سید آقای 3

 -آقای ناصر مهرتاش

س اتاق اصناف یب رئینا

 مرکز استان

 

 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 حمیدیان محمدصادقآقای  1
فارس و  استان صنایع مدیران انجمن رئیس

 رئیس هیات مدیره شرکت پارس حدید
 حاضر

 

 راهدار یلدا خانم 2
و مدیر عامل  کانون زنان بازرگان استان سئیر

  گروه صنعت و مدیریت ایرافا
 حاضر

 

 ابوقداره عباس آقای 3
و مدیر عامل  گاز و نفت کنسرسیوم رئیس

 شرکت فوالد پایه
 حاضر

 

 آقاب سهراب شرفی  4

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان 

فارس و مدیر عامل مجموعه سالمت گستر 

 نیایش

 حاضر
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  حاضر رئیس انجمن غالت استان فارس آقای محمد حسین طلعتی  5

 آقای محمد غیثی  6
رئیس انجمن کارخانجات سیمان استان فارس 

 و مدیر شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

  حاضر مدیر عامل شرکت فاتح صنعت کیمیا محمد علی فاطمی سید آقای  7

  حاضر جاودان فرهنگ رئیس خانه طباطبایی امین آقای  8

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 حضور وضعیت

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 آقای حیدر اسکندرپور 

 نماینده شهر شیراز شهردار
معاون  -آقای حسین آرگیو

 فنی عمرانی شهرداری شیراز

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 مدعویین:

 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حاضر و دارایی یوزیر امور اقتصاد آقای فرهاد دژپسند 1

 حاضر رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران آقای مهدی میر اشرفی 2

 حاضر معاون امور بانکی، بیمه وشرکتهای دولتی وزارت اقتصاد آقای عباس معمار نژاد 3

 حاضر رئیس کل امور مالیاتی کشور آقای امید علی پارسا 4

 حاضر استانداری عمرانیمعاون هماهنگی امور  آقای محمود رضایی 5

 حاضر یاستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ رحمانییداهلل   آقای 6

 حاضر هماهنگی امور اقتصادی استانداریدفتر مدیر کل  عربی کریم آقای 7

 حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفترکل   مدیر فوالدفر هاله خانم  8

 حاضر نماینده فرماندهی نیروی انتظامی استان آقای ابراهیم یگانه 9
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 حاضر مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آقای مصیب امیری 10

 حاضر مدیر کل گمرک استان فارس آقای خداد رحیمی 11

 حاضر استان فارس یصنعت یشرکت شهرک ها عامل ریمد آقای احد فتوحی 12

 حاضر رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه وعامل  ریمد آقای نادر طیبی 13

 حاضر استان فارس یالملل نیب یها شگاهیشرکت نما عامل ریمد یموسوسید محمود  یآقا  14

 حاضر معاونت تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن، تجارت آقای سید رضا ساداتی 15

16    

17    

 سایر مراجع و دستگاه ها

 

 

 مشروح  مذاکرات

اهلل نایتعبه ریاست آقای دکتر  14/08/1398در تاریخ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  سومینو  سی

و دارایی، آقای مهدی میر  یاقتصادامور آقای دکتر فرهاد دژپسند، وزیر محترم حضور با و  رحیمی، استاندار محترم

گمرک جمهوری اسالمی ایران، آقای عباس معمارنژاد؛ معاون محترم امور بانکی، بیمه و اشرفی؛ رئیس کل محترم 

محترم سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان محترم  شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، آقای امید علی پارسا؛ رئیس کل

 ای اسالمی و فعالین بخش خصوصی برگزار گردید.مردم استان فارس در مجلس شور

ی در خصوص سیمای ارائه گزارشفارس  به  یاستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگدر ابتدای جلسه، آقای رحمانی 

شرح  استان ییو دارا یکل امور اقتصاد ریمدعمومی و اقتصادی استان فارس پرداخته و در ادامه آن؛ آقای دایی، 

 69اشاره به ارسال که از جمله آن  را ارائهمجموعه اقدامات صورت پذیرفته در سازمان امور اقتصاد و دارایی استان 

 مورد از مقررات مخل کسب و کار به هیات مقررات زدایی می باشد.

استان  یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا یو مل یارائه گزارش  مصوبات استاندستور جلسه اول: 

 فارس

استانی که ماحصل آن  جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32با اشاره به برگزاری آقای مهندس رازقی 

 از مصوبات استانی پیگیری شده و در حال یبخش، به مصوبه ملی 55مصوبه استانی و  55شامل  مصوبه و 110
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-اتیدر ه یاجتماع نیسازمان تام یفهیاز لحاظ وظ یاجتماع نیبودن سازمان تام ییدو رأ ی استانی از جمله:پیگیر

و حل  دیرونق تول یاستان در راستا دیاز تول تیحما یهماهنگ یشورا لیتشکو  یاجتماع نیحل اختالف تام یها

و همچنین مصوبات ملی ارجاعی به دبیرخانه شورای  کسب و کار استان یو بهبود فضا یاقتصاد یمسائل واحدها

زیر ای به وشان نمودند مصوبات ملی طی مکاتبهاطر نخ گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران اشاره نمودند و

گردد. طرح موضوعات در شورای گفتگوی ملی تقدیم می و امعان نظر ویژهجهت ، محترم امور اقتصادی و دارایی

های پیش روی این مهم، ار استان و کشور و موانع و اولویتعات فضای کسب وکاشاره به آمار و اطال ندس رازقی باهم

صدور مجوزات کسب و کار در کشور و عدم استقرار کامل پنجره واحد صدور  ند، فرآیهااز بانک یمال نیتام دشواریاز 

ها و موانع الویتبه عنوان مهمترین  یاقتصاد تیالفع یبرا ازیشفاف نبودن آمار و اطالعات مورد ن ای و فقدان مجوزات

 ری( به بخش غی) شبکه بانک یبانکها و موسسات اعتبار التیسهم مانده تسهنام برده و با اشاره به آمار و اطالعالت 

که در  دوران برنامه سوم تا پنجم توسعه کشور، سهم مانده تسهیالت اعطایی بانکها در  دخاطر نشان نمودن؛ یدولت

 18.5به  28، صنعت و معدن از 8.8به  20.9، کشاورزی از 48.7به  15.3بخش بازرگانی داخلی و خدمات متفرقه از 

ش تولید و صادرات و افزایش و کاهش تخصیص اعتبار به بخ است  تغییر یافته 23.5به  30.4و ساختمان و مسکن از 

سهم بخش خدمات و بازرگانی به عنوان یکی از عوامل تضعیف تولید در کشور و تسهیل در امور داللی و قاچاق 

ار ات کسب و کار در کشور و عدم استقره موانع پیش روی فرآیند صدور مجوزوی همچنین با اشاره ب شود.شناخته می

؛ عدم به روز رسانی آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترسکامل پنجره واحد صدور مجوزات و همچنین مواد 

به بعد، به این مهم اشاره  1395بانک مرکزی از سال  به بعد و همچنین 1396های درگاه ملی آمار از سال سایت

قابل  ریآزاد به اطالعات نه تنها غ یکان دسترسو عدم ام تیکسب و کار در نبود شفاف یبهبود فضانمودند که؛ 

 تیعدم شفاف ،انحصاری – یرانت یفضا ،یاقتصاد -یاطالعات مال تیعدم شفافو  ستین شیب ییایکه رو ،یابیدست

و قدرت گرفتن رانت خواران و  یستمیدر انتشار فساد و گسترش فساد س ندهیفزا یعامل ،یاقتصاد یهاآمار و داده

 یصادرات هیپا متیوجود تفاوت قایشان همچنین به موضوع  باشد.یم یاقتصاد -یاجتماع یهاینابرابر دیتشد

اشاره  صادر کنندگان یحساب ارز هیدفاتر صادر کنندگان و بروز مشکل در مرحله تسو یعملکرد متیمحصوالت با ق

 اشاره نمودند.از عدم برقراری عدالت مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین عوامل سد راه تولید و 

اقتصادی به ارائه مطالب و مواردی پرداخته که اهم  هایبخش اقتصادی و نمایندگان تشکل در ادامه جلسه فعالین

 باشد:آن به شرح ذیل می

 :خانه صنعت و معدن فارس سیرئ ،یسهراب شرف آقای

ارائه مواردی در خصوص فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی، عدم فشار بر بخش خصوصی در جهت دریافت مالیات 

 .پاالیش قوانین و مقررات دست و پا گیر و کاهش بروکراسی اداریو برقراری عدالت مالیاتی، 

 اتاق اصناف مرکز استان سیرئ بینا ،ناصر مهرتاش یآقا 
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 مالیاتیاجرایی شدن طرح جامع  -1

صناف و جلوگیری از اظهار نظر صرف بر اساس امالیاتی در محل کسب و حضور فیزیکی ممیزان و کارشناسان  -2

 تراکنشات مالی

 استان فارس نآقای مجتبی محالتی، دبیر اتاق تعاو

 های کشورهای مالیاتی به تعاونیاجرایی شدن قوانین مالیاتی و اختصاص معافیت 

 صادق حمیدیان، رئیس انجمن مدیران استان فارسآقای دکتر محمد 

 تعیین یک برنامه استراتژیک و تولید صنعتی با اهداف معین و اجرای اصولی آن -1

  فروشگاهی هایو استفاده از سامانهاجرای دستورالعمل نصب  -2

حال حاضر در آن و ر های دست و پاگیر و هزینه بام سامانهیزی یک سامانه متمرکز کشوری و ادغبرنامه ر -3

 گ سامانه هاجلوگیری از جن

 :رازیش یاقتصاد ژهیعامل منطقه و ریمدآقای طیبی، 

مبادالت  که بر اساس آن  رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیقانون تشک 8التزام به ماده  -1

 پس از ثبت در یو صنعت یو مناطق آزاد تجار یاقتصاد ژهیمناطق و ریبا سا ایو  کشور مناطق با خارج از یبازرگان

 تهایمحدود و مشمول بوده عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف هیو کل یسود بازرگان ،یاز حقوق گمرک گمرک

و مبادالت  شودینم یو شرع یقانون یتهایممنوع و تهایمحدود یمقررات واردات و صادرات به استثنا یتهایو ممنوع

 .باشدیشده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات م ادیمناطق  یاستثنا نقاط کشور به ریمناطق با سا یبازرگان

 یصنعت -یدر مناطق آزاد تجار میمق یاشخاص و فعاالن اقتصاد نیمابیمبادالت کاال و خدمات ف با توجه به اینکه -2

 مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع قانون  اتیشده، مشمول مال ادیدر داخل محدوده مناطق  ،یاقتصاد ژهیو و

و عوارض  اتیکشور مشمول پرداخت مال یشده به قلمرو گمرک ادیواردات کاال و خدمات از مناطق  صرفا و  باشد ینم

تعیین تکلیف پرداخت الزامی لذا استقرار نماینده اداره کل امور مالیاتی در منطقه ویژه جهت محاسبه و  باشد یم

 .است

 .جهت واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی 18ماده  2لزوم لحاظ تسهیالت تبصره  -3

 شرکت سالیذ:آقای روحانی، مدیر عامل 

داره امور مالیاتی بر اساس گردش مالی و تراکنشات مالی اقدام به ممیزی و صدور مالیات علی الراس با توجه به اینکه ا

بررسی شده توسط  سازمان  سود %5ضریب   تفاوت قوانین و مقررات بین دستگاهی و اختالف نماید و با توجه بهمی

توسط تعزیرات حکومتی، نحوه دریافت مالیات باعث شکست این صنعت سود  %1تعیین ضریب مالیاتی و امور 

 .گرددمی

 آقای قطعی؛ فعال اقتصادی بخش خصوصی:
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و  انونتعیین میزان اختیارات ممیزان مالیاتی در استفاده از این ق لزوم و 148و  147فاده از ماده محدودیت است -1

 ایجلوگیری از عدم تشخیص سلیقه

به و تغییر  81معافیت مالیاتی مرتبط با ماده  برقراری ی در خصوصزساخت الزم در بخش کشاورعدم وجود زیر  -2

 نرخ صفر مالیاتی

دهند و کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای فرار مالیاتی انجام میشناسایی و شفاف سازی در خصوص بخشهایی که  -3

 شناسنامه دار

 

 آقای غیثی، فعال اقتصادی بخش خصوصی

هیات محترم وزیران در خصوص  3/11/96ه مورخ 53209ت/139189آقای غیثی با اشاره به تصویب نامه شماره 

قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسالمی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی موضوع  159تسری بند )ب( ماده 

درآمد که در آن :  یممستق یاتهایقانون مال 132ماده  ق.م.م و با اشاره به  27/11/1380اصالحی مصوب  132ماده 

و  یتعاون یدر بخش ها یو معدن یدیتول یدر واحدها یو معدن یدیتول یتهایاز فعال یناش یابراز اتیمشمول مال

قرارداد  ایصادر  یآنها پروانه بهره بردار یبرا ربطیذ هایبه بعد از طرف وزارتخانه 1381که از اول سال  یخصوص

صد  زانیبه م افتهیاستخراج در مناطق کمتر توسعه  ای یشروع بهره بردار خیاز تار شودیو فروش منعقد م جاستخرا

این  90از سال بیان نمودند که  قانون معاف هستند نیا 105موضوع  اتی( و به مدت ده سال از مال%100در صد )

با توجه به اینکه تصویب نامه فوق الذکر با ابالغ تصویب . افتی لیسال تبد 20سال و بعد از آن به  15به  فیت معا

های استفاده ملغی گردیده است، لذا این موضوع مشکالت زیادی برای شرکت 3/11/96مورخ  139189نامه شماره 

 کننده از این معافیتها ایجاد کرده است.

 

 معاون محترم دادگستری استان فارسآقای نجیبی، 

ل تالش در جهت تعام به وجهرویکرد متناظر بانکی در ایران، شرعی، قانونی و قراردادی است و با ت با توجه به اینکه

باعث تکثر آرا گردیده و این موضوع منتج از دعاوی حقوقی و رویکردهای متفاوت،  بین این سه رویکرد، آرای متناقض

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است درصد معضالت و مشکالت  70الی  60های بانکی که غریب به حل پرونده

 را با مشکل موجه گردانیده است. 

 

 :آقای معمار نژاد، معاون وزیر

هزار میلیارد آن در  45هزار میلیارد تومان است و  55با توجه به اینکه منابع قابل استفاده بانکها در استان در حدود 

و با توجه به اینکه اگر آمار مصارف و منابع بانکهای خصوصی نیز به این عدد  (%80گردد ) حدود استان مصرف می
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بین ارزش افزوده ایجاد شده در هر بخش و میگردد. ایشان همچنین به تناسب  %50اضافه گردد، نسبتی باالتر از 

% سهم ارزش  5/13تسهیالتی،  %14کشاورزی و بخش  %17سهم تسهیالت بانکی اشاره نمودند و با بیان سهم ارزش 

سهم  %5/5سهم تسهیالت مسکن،  %28سهم ارزش افزوده و  %5/12تسهیالت بخش صنعت،  مسه %11افزوده و 

ی حاکم بر استان فارس باز تناسب نسبخش خدمات  %41ارزش افزوده و  %5/51بخش بازرگانی و  %5ارزش افزوده و 

 نام بردند.

داری فارس صادره از طرف بانک مرکزی و استان بانکی به بخشنامهایشان همچنین در خصوص عدم ارائه قرارداد های 

نقض  و استعالم آن به صورت الکترونیکی، صرفا وجود بدهی مالیاتی را عامل 186گواهی ماده  اشاره و در خصوص

و دولت اشاره و خاطر نشان نمودند در جهت ع اموال تملیکی توسط بانکها آن دانستند. وی همچنین به موضو

اندازی و تعیین تکلیف آنها، سایتی در جهت ارائه و واگذاری به سرمایه گذاران طراحی شده است که در این راه

 دهد.رکتی فرآیند واگذاری را انجام میفرآیند، بانک به صورت مشا

 

های اقتصادی استان فارس تها و ظرفیمرتبط با پتانسیل ردارائه موادر ادامه آقای دکتر رحیمی، استاندار فارس به 

پرداخته و از موارد قابل پیگیری و دارای اولویت به بزرگراه شیراز اصفهان و توسعه خط ریلی و راه آهن شیراز بوشهر 

ه از توسعهای استان در بخش گردشگری زیارتی و سیاحتی اشاره نمودند ایشان همچنین به ظرفیتاشاره نمودند.

ان مجموعه اقدامات مهم ومراودات بین المللی به عنرودگاه، ثبت آثار و تاریخ ملی، دفاتر گردشگری، توسعه و تجهیز ف

های خشکسالی و کمبود آب و های بخش کشاورزی استان و همچنین محدودیتتوانمندی د. وی در ادامه بهنام بردن

حفظ صنایع  ای و گیاهان دارویی و همچنینکشت گلخانه کشاورزی سنتی به عنوان معضالت آن، تمرکز بر افزایش

های تملک شده و همچینن مزیت صنایع تعطیل شده، تعیین تکلیف زمینموجود در استان با اهتمام به فعال کردن 

 نسبی استان در زمینه معدن و سنگهای تزئینی اشاره نمودند.
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 استانی

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

 ریمد ،یبیط یآقاارائه گزارش  1

 رازیش یاقتصاد ژهیعامل منطقه و

اداره کل  ندهیاستقرار نما

 ژهیدر منطقه و یاتیامور مال

 نییجهت تع اقتصادی

 امور مالیاتی فیتکل

اداره کل امور 

 -مالیاتی

منطقه ویژه 

 اقتصادی

 ماه 1

 

 ملی و فراگیر

 

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

فعال  ،یثیغ یارائه گزارش آقا 1

 یبخش خصوص یاقتصاد

نامه شماره  بیتصو یاجرا

ه مورخ 53209ت/139189

محترم  اتیه 3/11/96

 یدر خصوص تسر رانیوز

قانون  159بند )ب( ماده 

برنامه پنجساله پنجم 

به  رانیا یاسالم یجمهور

 یو معدن یصنعت یواحدها

  یاصالح 132موضوع ماده 

 27/11/1380مصوب 

و ملغی نمودن  ق.م.م

 24022نامه شماره  بیتصو

 یملغ 31/2/98مورخ 

 است دهیگرد

دبیرخانه 

شورای 

 گفتگو

 ماه 1

 

 
 


