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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 

نام و نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

 آقای عنایت اهلل رحیمی 1
دولت و بخش   گفتگویو رئیس شورای استاندار 

 خصوصی استان
  حاضر

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

آقای علی 

 -یسلحشور

معاون 

هماهنگی برنامه 

 و بودجه

 نماینده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان آقای بابک دایی  3

 محمد رضا  آقای

معاون  -شهسوار

 اقتصادی و

مسئول اجرایی 

خدمات  مرکز

 سرمایه گذاری

  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

 نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  6

آقای صبوری 

معاون  -پور

برنامه ریزی 

سازمان جهاد 

 کشاورزی

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  7

 مجلس شورای اسالمی -ب
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نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

و رئیس مجمع نمایندگان فارس در  مردم شیراز  نماینده حاضر 

 مجلس شورای اسالمی

 1 آقای بهرام پارسایی 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 نجیبی عبدالنبی آقای  نماینده اناست دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

 آقای فرهادی نماینده استان مرکز دادستان آقای حیدر آسیابی  2

 تعاونی و خصوصی -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

   دبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاقدبیر  آقای مجتبی محالتی  2

 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
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 سمت نام خانوادگی نام و 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

 

  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

 

  غایب مدیر عامل شرکت فاتح صنعت کیمیا آقای محمد علی فاطمی  7

  حاضر جاودان فرهنگ رئیس خانه طباطبایی امین آقای  8

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )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

 هاو سایر مراجع و دستگاهاسامی مدعوین  -و

 مدعویین:
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 حضور تیوضع سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 حاضر یاستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ رحمانییداهلل   آقای 1

 حاضر استانداریعمرانی معاون هماهنگی امور  رضاییمحمود آقای  2

 حاضر مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری عربی کریم آقای 3

 حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل  دفتر مدیر فوالدفر هاله خانم  4

 حاضر مدیر کل استاندارد استان فارس رهنما مرتضی آقای 5

 حاضر سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان فارس مصالییمحمد آقای  6

 حاضر فارسبحران استانداری مدیر کل مدیریت  آزادیرحیم آقای  7

 حاضر اداره کل تامین اجتماعی استان فارس رسولی مرتضی آقای 8

 سایر مراجع و دستگاه ها

 

 

 مشروح  مذاکرات

نایت اهلل رحیمی، استاندار ع به ریاست آقای دکتر  2/05/1398در تاریخ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  و یکمینسی

اعضای رسمی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مجلس شورای اسالمی و  استان محترم مردم نمایندهحضور با و  محترم

 برگزار گردید. و میهمانان مدعو فارس

ان و استارائه توضیحاتی پیرامون دستور جلسه اول با موضوع مسائل پیش روی رونق اقتصادی در  مهندس رازقی با در ابتدای جلسه

منابع  عیدر توز یعدالت یبه تبع آن نابرابرو صادرات  و  دیبخش تول التیسهم تسه دشدی کاهشکشور، به عواملی از جمله : 

 هیو مواد اول  یاواسطه یهانهیهز شینرخ ارز و به تبع آن افزا شیافزا، بزرگ یهاکوچک و متوسط و بنگاه یهابنگاه انیم

لوکس توسط افراد ثروتمند و  یواردات کاالهاو  مصرف کنندگان دیکنندگان و قدرت خر دیتول یکاهش توان مال،عیصنا

ارائه  ت بهبه عنوان اصلی ترین مسائل اشاره و در راستای کاهش سهم تسهیالت بخش تولید و صادرا نابرابر درآمد و تورم شیافزا

 سهم مانده تسهیالت اعطایی در سطح کشور، با اشاره به اینکه در طول دوران برنامه سوم تا پنجم توسعه توضیحاتی پرداختند. ایشان

و  5/18به  28، صنعت و معدن از 8/8به  9/20کشاورزی از  7/48به3/15از  داخلی و خدمات متفرقه بازرگانی هایدر بخش کشور

بازرگانی های به ترتیب در حوزه؛ در استان فارس 97تا  92های طی سالها سهم همین بخشو  5/23ربه 4/30ساختمان و مسکن از 

تغییر  33به  27کن از و ساختمان و مس 11به  22، صنعت و معدن از 13به  1/18، کشاورزی از 43به  33از   داخلی و خدمات متفرقه

میلیارد  94.000 به میزان 1390ال صنعتی در سارزش افزوده ناخالص بخش ساخت  یافته است. این در حالی است که با در نظر گرفتن

مسئله به توان می،  %1/22یلیارد تومان و مالیات پرداختی م 200.000تخصیصو بخش خدمات با  %8/61تومان با پرداخت مالیات 

طح ش ساز افزایهای مولد اقتصاد کشور و استان در برابر بخشهای غیر مولد همچون خدمات، فارغ تبعیض پرداخت تسهیالت به بخش
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 ،اشدبعدم سودآوری در بخش تولید و مسائل دیگر می سطه گری و داللی که از اهم دالیلاشتغال نسبی و پرداختن تسهیالت به بخش وا

ور کره جنوبی به بخش خدمات در کش  %9/62 نعتی وبخش ساخت ص %6/13ره نمودند. ایشان در ادامه به سهم مالیات پرداختی اشا

ان فضای کسب و کار است که شاخص مهم با بیان این . ویسایر کشورها اشاره نمودند در برخورد منصفانه با تولید نه درعنوان یک نمو

و  کسبراه اندازی ی بر ارتقا و بهبود شاخص بهبود فضای کسب و کار با توجه به تالش جمعی مبنهای اخیر بهبود یافته از در دوره

 نمودند.وین و استارتاپها اشاره کارهای ن

، وجود باال یاقتصاد یریکسب و کار مساعد، رقابت پذ طیمحکه شامل  یساختار رونق اقتصاد لیبه الزامات تشک شانیدر ادامه ا

و  اشاره  یگذار هیو سرما یاعتبار  هایسکیباال وکاهش ر تیو  شفاف نیی)عدم دخالت دولت(، فساد پا یاقتصاد یآزاد

با آنچه که وزارت ارتباطات آغاز  نموده و شروع  میدواریو ام ستیموارد مناسب ن نیکدام از ا چیکشور در ه تینمودند شاخص وضع انیب

 .ندیبه اقتصاد استان و کشور نما قابل توجهی استارتاپها کمک ،یدر اتاق بازرگان یتخصص ونیسیبه کارکم

 

 استان دیتول زا تیحما یهماهنگ یشورا لیبخش اول: تشک 

بر  یمبن کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 3و  2ماده از جمله:  ینیبا اشاره به مجموعه قوان یبخش مهندس رازق نیا در

در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و  یاقتصاد یو استعالم از تشکلها ینظر اتاق بازرگان افتیدر

 ذاخهای اجرائی به ها و رویهشنامههای اجرائی هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخدستگاهالزام  نیهمچنها  و نامهتدوین مقررات و آیین

کشور،  ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول 60دو ماده در ماده  نیا دیهای اقتصادی ذیربط و تاکاستعالم و  نظر تشکل

قانون برنامه پنج ساله پنجم  در جهت  54؛ موضوع ماده بر  ارائه برنامه ملی آماری یکسب و کار مبن طیقانون بهبود مح 6ماده

آزاد به اطالعات مصوب  یقانون انتشار و دسترس نیگذاران و همچناطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی و سرمایه نیتام

 یهاتیسا یاست و نمونه بارز آن عدم به روزرسان یابیو نه قابل دست روز هنه ب ازیمورد ن یاطالعات آمار نکهیو اشاره به ا 4/11/1388

و  تیکسب و کار در نبود شفاف یبه عدم بهبود فضا باشد،ی(  م1396) از سال  رانیآمار ا ی(  و درگاه مل1395) از سال  یبانک مرکز

سه  سران یاز شورا تیاستان به تبع دیاز تول تیحما یماهنگه یشورا لیو درخواست تشکآزاد به اطالعات اشاره  یعدم امکان دسترس

مهم را مستلزم کمک همه  نیرا نمودند و ا یادار یبه موضوعات مرتبط با اقتصاد و کاهش بروکراس یدگیرس عیقوه در جهت تسر

 استان دانستند.  دیتول یدرصد 30تا  20 شیدر جهت افزا یرتبه استان در رفع موانع مل یمسئوالن عال

 

 صدور مجوزات کسب و کار در کشور و پنجره واحد صدور مجوزات ندیدوم: فرآ بخش

به که ( قانون اساسی 44) کلی اصل چهل و چهار یسیاست ها یقانون اجرا 7مادهاز جمله؛  ینیبا اشاره به قوان یرازق مهندس

 ماده مجاز، قلمروهای در غیردولتی هایبخش برای اقتصادی هایگذاری و صدور مجوز فعالیتمنظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه

 یدر فضا ای یقیپنجره واحد به صورت حق جادیبر ا یکسب و کار مبن طمحی مستمر بهبود قانون 7 ماده وفق پنجم، برنامه قانون 70

 یازسادهیاطالعات به پ یو وزارت ارتباطات و فناور ییو دارا یوزارت امور اقتصاد فیصدور مجوزات کسب و کار و تکل  در راستای یمجاز

 یاتیکسب و کار و عدم عمل طیمح شیپا یاستقرار و توسعه مرکز مل لعملدستورا 4کسب و کار کشور بر اساس ماده  یسامانه مجوزها

و  ییمقررات زدا أتیمصوبه هاشاره به  نیدر صدور مجوزات و همچن عیو تسر یادار یمهم در جهت کاهش بروکراس نینمودن ا

کشور به عدم  یخدمات دولت و مجوزها شخوانیپ قیاز طر 20/12/1397و کاردر جلسه مورخ کسب  یصدور مجوزها لیتسه

مودند: ن شنهادیپروسه اشاره نمودند و پ نیگذاران و زمانبر بودن ا هیسرما یصدور مجوزات و سردرگم یهاسامانه یکپارچگیو  یکنواختی

 یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا اتیو کار و مصوبه ه سبک طیمح شیپا یدستورالعمل استقرار و توسعه مرکز مل

 گردد. سازیادهیو پ یاتیکسب و کار به طور کامل عمل

 کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 16سوم: ماده  بخش
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موظفند به  هایشهردار  نکهیبر ا یمبن کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 16ماده با اشاره به  یبخش سوم مهندس رازق در

با  هیافروشندگان کم سرم یبرا تیامن جادیبه بازار مصرف و ا یرانیکوچک و متوسط ا دکنندگانیتول یمنظور باالبردن امکان دسترس

و بر  ندیداخل آماده نما دیتول یعرضه کاالها یبرا یمناسب یهامکان ،یوزارت راه و شهرساز ایو  خودمتعلق به  ینهایاستفاده از زم

ایشان بر این اساس با عنایت  .اجاره دهند یرانیا یعرضه کاالها انیو ماهانه به متقاض یتمام شده به صورت روزانه، هفتگ متیمبناء ق

 ایمتشکل از روسا  یکارگروه توسط نامهنییآ نیا یو نظارت بر حسن اجرا یراهبرمبنی بر 16ماده  یینامه اجرا نییآ 8ماده  به مفاد

جهاد  -شهر  یاسالم یشورا - یشهردار -( ریصنعت، معدن و تجارت )دب -( سی)رئ یذکراالشاره ) فرماندار یهادستگاه نیمعاون

 ینظام صنف مانساز -استاندارد  - یدانشگاه علوم پزشک - یراه و شهرساز - یتعاون، کار و رفاه اجتماع -اتاق اصناف  - یکشاورز

 دیاز تول تیکسب و کار را در جهت حما طیقانون بهبود مستمر مح 16ماده  یکارگروه استان لیتشک شنهادیپ( یکشاورز

 ارائه نمودند. یمل

 

 یروه استانکارگ لیاستان و تشک دیاز تول تیحما یهماهنگ یشورا لیتشک  نکهیاستاندار فارس با اشاره به ا ،یمیدکتر رح یادامه آقا در

ها اپاز استارت تیبه حما ،دارد ییکارا ییبا ضمانت اجرا ماتیو تصم نیقوان کسب و کار در چارچوب  طیقانون بهبود مستمر مح 16ماده 

 یهاو دستورالعمل ننیاصالح و حذف  قوا یریگیپ نیاهداف، قانون حذف سود مرکب و همچن نیا شبردیدر جهت پ یمل یاهو طرح

 ین دستیپاین یمهم اشاره و رفع مشکالت قوان نیبه ا لیدر جهت ن مجلس ندگانینما تیماحبه  ازیو ن یتوسط اتاق بازرگان دیمخل تول

 دانستند. قوانین مادررا متضمن حل 

 یفیص کشت زانیاز م یرا ملزم به انجام  برآورد یاستان، جهاد کشاورز محصوالت کشاورزی با اشاره به صادرات یمیدکتر رح یآقا

 عیناکارخانجات ص و مقرر گردید نمودند محصوالتسایر دیتول زانیکشت و م ریسطح ز زانیم ( و ارائهدیگوجه )کشت و تول ژهیجات به و

 نیا یتهایو محدود یسنج تیتحت عنوان ظرف یگزارش نیز یو جهاد کشاورز ارائهرا  تولید خود ، ظرفیترب گوجه دیو تول یلیتبد

 یریگیاز جمله عراق پ هیهمسا یمحصول جهت صادرات به کشورها نیمجلس مبحث صادرات ا ندگانیارائه  تا به کمک نما را محصول

اال صادرات اوزان ب موضوع دی(، مقرر گرد، اوزان مختلفبزرگ یدبه ها صورتب ی) بسته بند زین یدر مبحث بسته بند نیگردد.  همچن

عراق و  یبازرگان یهانشست  اتاق دیمقرر گردهمچنین در این خصوص گردد.  یریگیدر صادرات رب گوجه پ لیجهت تسه

 .گرددت جهت بهبود اقتصاد استان استفاده صفر نیو از ا ردیکشور عراق صورت پذ یو استانداران شهرها سوریه

کشور  یاتاق بازرگان هیدییتا افتیدربه منظور و الزامات اداره استاندارد  یپوره گوجه فرنگ دیبا ارائه موضوع تول یادامه مهندس رازق در

بهداشت جهت  یگواهمتولی صدور  ،ییاداره نظارت بر مواد غذا و اذعان نمودندصادرات رب گوجه، اشاره  صدور مجوز راستایدر عراق 

ا با لذ نموده است. عراق یاتاق بازرگان یقرارداد با امضا هیدیتائ این امر را منوط بهاداره استاندارد  باشد، لیکنمی تصادرات محصوال

 لیمحصول به دل نی، اما اباشددارا می را یپوره گوجه فرنگ تیتقاضا و ظرف ه،یهمسا یکشورها یبازار مصرف عنایت به این موضوع که

ازار ب نبوده و به تبع آن در کشور و استان دیمجاز به تول ،یرب گوجه فرنگ کسیرب متفاوت و درصد یمل یاستانداردها وجود ضوابط 

 است. رفتناستان و کشور در حال از دست  یصادرات

 و آنبر اساس  منعقد گردیده که  ایصادرات محصوالت رب گوجه به کشور عراق تفاهم نامهدر خصوص  نکهیرهنما، با اشاره به ا یآقا

 یق مبنکشور عرا یاتاق بازرگان دییالزام تابه استان فارس،  یکشور و تمرکز بر صادرات رب گوجه فرنگ یحفظ بازار صادرات راستایدر 

ز ا .الزم به ذکر است ایشان داندیرا الزم م رانیوزرات امور خارجه ا دییتا زیو در ادامه ن دیسفارش دهنده تاک رتاج تیو اهل تیبر صالح

تنها  نام برده و ر صادراتی ایرانبازا رفتنو از دست  نییپا تیفیصادرات محصوالت با کجلوگیری از جهت  یالزامات به عنوان راهکار نیا

 .ددانستن ننیقوا نیاز ا یرویپاین زمینه را  درو تخلف راه مقابله با تقلب 

 دیتول هایاز مالک یکیوارد کننده  یکشورها یدر صادرات رب گوجه، استانداردها نکهیبا اشاره به ا یمیدکتر رح یآقا

گو را گفت یشورا آتی در جلسه شنهاداتیو پ جیارائه نتا ، یریگیپ ،یجلسه کارشناس یمحصول است، دستور به برگزار

 دادند.
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 هاینهیهز عمده حال حاضر، صادرات نفت کشور دچار مشکل شده است و کشور طیدر شرا نکهیبا اشاره به ا  یادامه مهندس رازق در

 یصلکنندگان ا نیاز تام یکیبه عنوان  یدیتول یواحدها یبر رو یاتیمال یاز فشار دستگاه ها کند،یجبران م اتیمال افتیخود را با در

وان دارند به عن یاتیکه فرار مال ییاز بخشها اتیمال افتیمعضل بزرگ نام برده و از الزام  شناخت و در کیکشور به عنوان  یاتهایمال

 یبه کاهش فشار بر رو کند،یرا پرداخت م اتیمال %5/61 یدیبخش تول نکهیا انیب اب شانینام بردند. ا یاتیسازمان امور مال یاصل فهیوظ

و  یموضوع کارشناس دیمهم، مقرر گرد نیا رامونی. پو اقتصاد کشور نام بردند دیتول اتنج هایاز راه یکیبه عنوان  دیبخش تول

 ارائه گردد. شنهاداتیپ

 یتهایاز فعال یناش یرازاب اتیدرآمد مشمول مال م،یمستق یاتهایقانون مال 132بر اساس ماده  نکهیبا اشاره به ا یثیغ یادامه آقا در

 یهابه بعد از طرف وزارتخانه 1381ال که از اول س یو خصوص یتعاون یدر بخش ها یو معدن یدیتول یدر واحدها یو معدن یدیتول

 استخراج در مناطق ای یشروع بهره بردار خیاز تار شودیقرارداد استخراج و فروش منعقد م ایصادر  یبهره بردار نهآنها پروا یبرا ربطیذ

به  90قانون معاف هستند، لذا از سال  نیا 105موضوع  اتی( و به مدت ده سال از مال%100صد در صد ) زانیبه م افتهیکمتر توسعه 

 دیبه مجلس ارسال و از تول ایهیارسموضوع استف نیا رامونیپ گرددی. لذا درخواست مافتی لیسال تبد 20سال و بعد از آن به  15

ال سیت مالیاتی و سرایت آن به ، در جهت افزایش این معافنداهنمود گذاریهیسرما افتهیکه در مناطق محروم و کمتر توسعه  یگانکنند

 گردد. تحمای 1381

از پرداخت اوراق در  باشند،یم یدولت یدارند و طرف قرارداد با بخشها متکه فروش خد یصنف یبا اشاره به  واحدها زیمهرتاش ن یآقا

 نام برده و خواستار اتیعدم پرداخت مال مهیجر اتخاذ و به تبع آن اتیدر پرداخت مال ریتاخ لیاز دال یکیعوض وجه نقد و به عنوان 

 .دندیمسئله گرد نیرفع اتعیین راهکاری به منظور 

 یاجتماع نیجلسه دوم: موضوعات مرتبط با مسائل تام دستور

 نیقانون سازمان تام 49در ماده  یاجتماع نیتام یسازمانها رانیمد اریاخت ضیاول: تفو بخش

مطالبات سازمان ناشى از اجـراى ایـن قـانون در عـداد  ،یاجتماع نیقانون سازمان تام 49ماده  بر اساس نکهیغالمزاده با اشاره به ا یآقا

 اجراى از ناشى که نقدى هاى، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه 50و وفق  ماده  باشدیمطالبـات ممتـاز م

 وادم طبق شده انجام هاى هزینه همچنین باشد، روستاییان اجتمـاعى هاىبیمه قانون و اجتماعى هاىسابق بیمه انینقو یا قانون این

قررات مربوط م طبـق و بـوده االجرا الزم اسناد به مستند مطالبات حکم در قانون این 100 و 98 مواد در مـذکور خـسارات و 90 و 66

قانون در واقع  50ماده   نکهیبا اشاره به ا . ایشانباشد یمـأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصول م لهبه اجراى مفاد اسناد رسمى به وسـی

از جمله مطالبات ممتاز سازمان  زیمطالبات ن نیااذعان نمودند باشد،  یم49 مذکوردر ماده یحق ماهو یاجرا لهیضمانت اجراء و وس

را در  ننیواق نیمرتبط با ا میو جرا یبده طیمرتبط با تقس اریاخت ضیتفو تو درخواس شنهادید، لذا پگردنیمحسوب م یاجتماع نیتام

 ارائه نمودند. یستانارایحوزه اخت

 مهیجر %2 به عالوه مهیجر %10توسط کارفرما  مهیعدم پرداخت حق ب ازایدر  یاجتماع نیسازمان تام نکهیبا اشاره به ا یو

 میجرا2% یاصالح قانون در جهت بخشودگ شنهادیقابل بخشش است، پ ریغ میجرا نیو عمدتا ا دنماییرا اعمال م انهیماه

 را ارائه نمودند.

وجود دارد  رانیبگ یبه مستمر ین پرداختماتو اردیلیم 360حدود  انهیدر استان فارس ماه مهم که نیبا اشاره به ا یمیدکتر رح یآقا

 لیسهو ت دیکمک به تول یارائه شده، در راستا شنهادیپ نکهیبا اشاره به ا نیتومان است و همچن اردیلیم 340سازمان،  نیا یافتیو کل در

 نیان تامسازم یجار یهایافتیدر در ریبدون تاث دیتول یواحدها شیبر افزا یمبن ینمودند راهکار شنهادیکنندگان است، پ دیدر امور تول

 با کمبود منابع روبرو نگردد. زیارائه گردد تا سازمان ن یاجتماع

 یکارگران ساختمان یاجتماع مهیقانون ب 5دوم: مسائل قانون اصالح ماده  بخش

مکلف است با  یاجتماع نی، سازمان تأم14/12/1387مصوب  یکارگران ساختمان یاجتماع مهیقانون ب  5اساس قانون اصالح ماده  بر

( مجموع عوارض صدور پروانه )از مالک( نسبت به %15شده )از کارگر( و پانزده درصد) مهیسهم ب مهی( حق ب%7هفت درصد ) افتیدر

 یورت درخواست متقاضماده، در ص نیا لیذ کیبر اساس تبصره  نیاقدام کند. همچن یتمام کارگران ساختمان مهیتداوم پوشش ب
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سهم کارفرما در زمان صدور  مهیحق ب یرا بر مبنا یکارگران ساختمان مهیمکلف است حق ب یاجتماع نیپروانه، سازمان تأم افتیدر

 کند.  طیسود، تقس افتیتا مدت سه سال و بدون در یپروانه ساختمان

، باشدیمستلزم اخذ پروانه م یساختمان یکه انجام کارها یموارد : دریکارگران ساختمان یاجتماع مهیقانون ب 5بر اساس ماده  نیهمچن

( %4بنا معادل چهار درصد ) ریهر متر مربع سطح ز یبرا مهیپرداخت حق ب دیمکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رس ربطیمراجع ذ

 .دیخواهد کرد نمااعالم  یاجتماع نیکه سازمان تام یسال درخواست پروانه به حساب نهحداقل دستمزد ماها

مکلف است  یاجتماع نیسازمان تأم ،یکارگران ساختمان یاجتماع مهیقانون ب  5بر اساس قانون اصالح ماده  نکهیا انیغالمزاده با ب دکتر

اقدام کند و  یتمام کارگران ساختمان مهی( مجموع عوارض صدور پروانه )از مالک( نسبت به تداوم پوشش ب%15پانزده درصد) افتیبا در

و  100ماده  ونیسیکم رکردید مهیمانند قطع درخت، جر یمیو جرا یبه تجار یمسکون یکاربر رییدرصد مشمول موارد تغ نیاخذ ا

اشد ب یکار منوط به ارائه مفاصا حساب م انیصدور پا از طرفیباشد و  یساخت م اتیدر عمل یموارد فاقد استفاده از کارگران ساختمان

( قانون رفع موانع 59با توجه به ماده ) : د نمودندشنهایپایشان ، لذا پذیردصورت میاقساط  هیپرداخت کل صرفا در ازایاین امر و 

 یاجتماع مهیقانون ب 5به ماده  یاجتماع مهیقانون ب 5ماده  یکشور، قانون اصالح ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیتول

ا معادل بن ریهر متر مربع سطح ز یبرا مهیپرداخت حق ب دیمنوط به ارائه رس پروانهکه مالک کار: صدور  یکارگران ساختمان

 .ابدی رییباشد تغ یحداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه م 4%

 

 مهیقانون ب 5اصالح ماده  قانون رییاست، از تغ دهیگرد رفع مانکارانیقانون، دغدغه پ نیا با اجرایموضوع که  نیا انیبا ب ییمصال یآقا

 وسال درخواست پروانه خبر دادند  حداقل دستمزد ماهانه % 4بر اساس مهیحق ب افتیو در یاجتماع مهیقانون ب 5به ماده  یاجتماع

 ابالغ گردد. نفعانیذ هیبخشنامه به کل نیا هیابالغ دیمقرر گرد

 

 متیو محاسبه بر اساس درصد ق یلیتحو مهیب ستیبر اساس ل یمانکاریپ یپروژه ها مهیسوم: عدم محاسبه حق ب بخش

 (یصنعت یگذار هیو سرما دیاز موانع تول یقانون رفع برخ 11قرارداد ) بر خالف بند ج ماده 

 نیوزارت رفاه و تام ،یصنعت یگذار هیو سرما دیاز موانع تول یقانون رفع برخ 11بر اساس بند ج ماده  نکهیغالمزاده با اشاره به ا آقای

 یبدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنا ای یعمران ریو غ یعمران یهاطرح مانکارانیپ یاجتماع نیتام مهیموظف است حق ب یاجتماع

 ،یماعاجت نیدرآمد سازمان تام دیجد 9/14بر اساس بخشنامه  یاجتماع نیلذا سازمان تام د،ینما افتیدر مانکاریتوسط پ دهارائه ش ستیل

در  مهیمطالبه حق ب ی، مبنا1/2/1394کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول 40ماده  لیوفق تبصره ذ

غل توسط افراد شا مانیپ یو موضوع اجرا بودهثابت  یو مهندس یفن ای یدیو خدمات تول یصنعت یها گاهکار یکه دارا ییهامانیمورد پ

 مانیجهت قرارداد پ مهیحق ب بیکارگاه قرار داده  و از اعمال ضر یو بازرس یرا بر اساس فهرست ارسال شودیدر همان کارگاه انجام م

بخشنامه مذکور، کارگاه ثابت را کارگاه  1-1که در بند  یی. از آنجانمایدمیرا صادر  مانیپ یردادهاگونه قرا نیو مفاصا حساب ا معاف

تمر با به صورت مس یاقتصاد تیدر آن فعال و دهینگرد سیتاس مانیموضوع پ اتیعمل یکه منحصرا به منظور اجرا مانکاریمتعلق به پ

 افتیدرنموده،  یمعرف یدائم تیماه یرا دارا ردیگیارائه خدمات به مراجعان انجام م یابر یو وسائل ماد یانسان یرویاز ن یریبهره گ

 دیقانون رفع موانع تول 11بدون مصالح و با مصالح بند ج ماده  ای یعمران ریو غ یعمران یطرح ها مانکارانیپ یاجتماع نیتام مهیحق ب

و مشخص  نییعدم تع ثیاز ح یجار نیو قوان یاجتماع نیسازمان تام یلداخ یهامورد مناقشه بخشنامه یصنعت یگذار هیو سرما

درآمد سازمان  دیجد 9/14بخشنامه  1-2بند  1گردد تذکر  یم شنهادیلذا پ . ثابت قرارگرفته است رینمودن کارگاه ثابت و غ

اخت که به منظور س مانکاریپ همتعلق ب یو محل ها مانکاریکارفرما به پ یلیتحو یدارد: محل ها یم انیکه ب یاجتماع نیتام

 ه،دیو پس از خاتمه قرارداد برچ جادیبه صورت موقت ا اتیموضوع عمل یاجرا یدوره زمان یقطعات و ...صرفا برا ای زاتیتجه

 گردد، حکم کارگاه ثابت ندارد...حذف گردد. یم لیو تعط یجمع آور

-قرار گرفته و موضوع کارگاه امعان نظرمورد  14/14نمودند که موضوع در بخشنامه  انیموضوع ب نیا رامونیپ ییمصال یآقا

 .گرددیابالغ م ندهیماه آ کیتا  دیاست و بخشنامه جد دهیثابت رفع گرد ریثابت و غ های
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و  یاجتماع نیبه تأم ستیکه در آن  کارفرما مکلف به ارائه  ل یاجتماع نیقانون تأم 39ماده مفاد غالمزاده با اشاره به  یادامه آقا در

 کنندیرا پرداخت نم مهیکه حق ب ییاز کارفرماها یاجتماع نیتأم سازمان که اذعان نمودنداشاره و ، است دهیگرد مهیپرداخت حق ب

اخت پروسه، کارفرما متحمل پرد نی. لذا در اکندینم زیدفترچه ها ن دیاقدام به تمد ست،یل افتیبعد از عدم در و کندینم افتیدرلیست 

 موضوع که این از آنجا .گرددیقطع م زیشدگان ن مهیو عالوه بر آن، ارائه خدمت به ب گرددیم انهیماه مهیجر %2به اضافه  مهیجر %10

 یهااز بحران یریجهت جلوگ گرددیم شنهادیپ رد،یهمزمان صورت پذ مهیو پرداخت حق ب ستیل ئهارا که دهیدر قانون مصوب نگرد

چه با پرداخت و چه  یاجتماع نیتأم دریافت لیست توسط سازمان شدگان، مهیو تبعات عدم ارائه خدمت به ب یاجتماع

 مصوب گردد. حق بیمه بدون پرداخت

 شده مهیخود و ب سهم مهیب حق پرداخت کارفرما مسئول ،یاجتماع نیقانون تام 36مطابق ماده  نکهیبا اشاره به ا انیدیدکتر حم یآقا

 به افزوده خود را بر آن و سهم را کسر نموده شده مهیب سهم ایو مزا حقوق ایمزد  پرداخت در موقع است و مکلف باشدیم سازمان به

، خواهد بود آن پرداخت شخصاً مسئول ،کند یخوددار شده مهیب سهم مهیب کارفرما از کسرحق که یو در صورت دینما هیتأد سازمان

 شده مهیب در مقابل سازمان و تعهدات تیمسئول رافع آن پرداخت عدم ای مهیب حق کارفرما در پرداخت ریتأخ تاکید نمودند

 نیرا حداکثر تا آخر مربوط به هر ماه مهیکه در آن کارفرما مکلف است حق ب یاجتماع نیقانون تام 39به ماده  با توجه و  نخواهد بود

و ارسال صورت مزد که به  میطرز تنظ نامهنیکه در آئ یبیشدگان را به ترت مهیحقوق ب ایمزد  صورت و پرداخته وز ماه بعد به سازمانر

 نیتأم سازمان در یاسامانه وجود. ایشان ضمن اشاره به دینما میسازمان تسل آن به ،دیخواهد رسموصوف  سازمان یالع یشورا بیتصو

د، باشسازمان یاد شده را دارا می توسط هر کدام از کارمندان ارائه کنندگان لیست  یکاربرمسدود کردن حساب که قابلیت  یاجتماع

 هایو شهردار یدولت نیو مامور نیمنصبان و مستخدماز صاحب کیچنانچه هر : یقانون مجازات اسالم 576اساس ماده  براذعان نمودند 

کام اح یاجرا ایو  یمملکت نیقوان یاجرا ای یدولت یاوامر کتب ینموده و از اجراکه باشند از مقام خود سوء استفاده  یدر هر رتبه و مقام

 کیز ا یانفصال از خدمات دولت به ،دینما یریصادر شده باشد جلوگ یکه از طرف مقامات قانون یهر گونه امر ای یاوامر مقامات قضائ ای

که  یو انقالب، در جرائم یعموم یدادگاه ها یدادرس نییقانون آ 173ماده  مفاداز طرفی با عنایت به و  تا پنج سال محکوم خواهد شد

 یقاضات لیمشروحه ذ مواعد یوقوع جرم تا انقضا خیباشد و از تار یتیو ترب ینیاقدامات تأم ایآن از نوع مجازات بازدارنده  یمجازات قانون

خواهد شد  فموقو بینشده باشد تعق یتا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منته یبیاقدام تعق نیاول خیاز تار اینشده باشد و  بیتعق

 را غیر قانونی و متضمن پیگرد قانونی دانستند.حسابها  یلذا مسدود ساز قابل گذشت است، ریو جزء جرائم غ

اند وانستهکه نت ییکارگاه هادر خصوص مقرر نمودند که  موضوع دارای جوانب متفاوتی است،ضمن تاکید بر اینکه این  یمیدکتر رح یآقا

با  دیتوسط کارگروه رفع موانع تول یریگ می، تصملیست خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند مهیپرداخت حق ببه دلیل عدم 

ین امر اگرددکه مشخص که  یتا در صورت انجام  یو اتاق بازرگان یجتماعا نیتأم سازمااز  یتوسط کارشناسان یکارشناس یانجام بررس

، موضوع دریافت لیست حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی بوده است یتالطمات اقتصاد لیبه دل

 . دیمحدود اقدام نما یبازه زمان  کیدر  زین مصوب و سازمان موصوف

 نیبودن سازمان تام ییدو رأ مبنی بر 2/7/1397گفتگو مورخ  یجلسه شورا نیو دوم ستیبا اشاره به مصوبه ب یمهندس رازق یآقا

محترم این  کل ریبودن مد ریوز ندهینما نیو همچن یاجتماع نیحل اختالف تام یاتهایدر ه ذاتی خود یفهیاز لحاظ وظ یاجتماع

ند و بر این دیفارس گرد یآن از استاندار یریگیخواستار پ ،یبه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماع یرا کی ضیتفواز طرفی و  سازمان

 .ندینما یریگیموضوع را پ یاستاندار یاقتصاد هماهنگی امور معاونت حوزه دیمقرر گرد اساس

 یاتاق بازرگان یهابا توجه به درخواست و دیگرد تبادل نظر انون صدور چکق اصالحقانون  4ماده  در خصوصادامه  در

قانون  مکرر 5مطرح و ماده  نیتام یمجددا در شورا موضوع دیمقرر گرداستان  یبانکها یهماهنگ یشورادبیرخانه فارس و 

 گردد. یماه ملغ 6قانون صدور چک به مدت  اصالح

 ستندیحاضرن یاست که حت یو موسسات یخصوص یبانکها اریاز منابع استان در اخت %43 بیرق نکهیبا اشاره به ا زین انیدیحم دکتر

از استان خارج و در  منابع نیاز ا یمیبخش عظ ،یکارشناس هایو طبق گزارش ارائه دهندمذکور را  یگزارش منابع و مصارف بانکها
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سال به دبیرخانه شورای گفتگو ارو نتیجه  یبانکها بررس یهماهنگ یموضوع در شورا نینمودند ا شنهادیپ رد،گییاستان قرار نم اریتاخ

 گردد.

 یالتیتسه وابالغ  ایگلخانه ینظام صدور پروانه ها دیدستورالعمل جد نکهیاشاره به ا ااستاندار فارس ب ،یمیدکتر رحآقای  ان،یپا در

ن ای به است یسازمان جهاد کشاورز شتریمتضمن توجه ب دیده شده که این امراستعالمات در آن  کاهش نیجهت صدور پروانه و همچن

 دو برابر یرا در سال جار ی استانهامساحت گلخانه بایستمی یجهاد کشاورزسازمان  ایشان همچنین اذعان نمودند .مهم پرداختند

 استفاده نماید.  ییو کوچک و کوچک روستا زهیمکان یهاگلخانه توسعه در جهت یالزم بانک التیو از تسه نموده

 بر روی آنها توسط خریدارانی که هیچ اقدام عملیاتی های صنعتیاز شرکت شهرک های خریداری شدهزمین به همچنین یمیرح دکتر

 هیرماس تیمحدود کیبه عنوان  نیزم ناشی از موارد ذکر شده متیق شیو افزاگری در این خصوص ترویج پدیده واسطه اند ونداده انجام

آنها گذشته و  نیزم یکه دو سال از واگذار هاییجهت ابطال پرونده رالزم د یریگیفرمودند پمقرر و  اشاره نمودند یگذار

 اندازی آن انجام نگردیده صورت پذیرد.در راستای راه  یاقدام

جهت  یتیامن یروهایو ن یانتظام یرویبه تالش مضاعف در جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز توسط گمرک، ن نیهمچن یمیرح دکتر

 این مهم تاکید نمودند.زا یریجلوگ
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مهلت 
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الزامات، مسائل و پیشنهادات پیرامون  1

بخش اول: )1398رونق تولید در سال 

ار  تیحما یهماهنگ یشورا لیتشک

 (استان دیتول

 تیحما یهماهنگ یشورا لیتشک

 رونق یاستان در راستا دیاز تول

 یو حل مسائل واحدها دیتول

 کسب و یو بهبود فضا یاقتصاد

 کار استان

استانداری 

فارس و اتاق 

 بازرگانی

 

 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 2

دوم:  بخش)1398در سال  دیرونق تول

صدور مجوزات کسب و کار  ندیفرآ

ر کشور و پنجره واحد صدور د

 (مجوزات

در  یکارگروه استان لیتشک

از مسدود  یریجلوگ  یراستا

فعاالن  هایکردن حساب

توسط  تیاهل یدارا یاقتصاد

و  یاجتماع نیسازمان تام

و  میجرا یبخشودگ نیهمچن

 یفعاالن اقتصاد یبده طیتقس

استانداری 

  فارس
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 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 3

دوم:  بخش)1398در سال  دیرونق تول

صدور مجوزات کسب و کار  ندیفرآ

در کشور و پنجره واحد صدور 

 (مجوزات

نشست استانداران و  یبرگزار

استان فارس و  یبازرگان یاتاقها

کشور عراق در جهت  یشهرها

 استان یاقتصاد تیفعال یارتقا

 فارس

اتاق بازرگانی و 

 استانداری

 

 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 4

 1398در سال  دیرونق تول

قانون  مکرر 5ه ماد قیتعل دیتمد

قانون صدور چک در  دیجد

استان در جهت  نیتام یشورا

 یو رونق اقتصاد دیاز تول تیحما

 استان

استانداری 

 فارس

 

 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 5

 1398در سال  دیرونق تول

 یسامانه مجوزها یساز ادهیپ

کسب و کار به شکل پنجره واحد 

 تیریدر استان در جهت  مد

و اداره امور  یهماهنگ کپارچه،ی

 مجوزها

استانداری 

 فارس

 

 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 6

 1398در سال  دیرونق تول

صدور پروانه های کسب موضوع 

قانون نظام صنفی از طریق دفاتر  

پیشخوان خدمات دولت و 

 ییاجرامجوزهای کشور ذیل 

مقررات  أتینمودن مصوبه ه

 یصدور مجوزها لیو تسه ییزدا

 کسب و کار  در استان 

 

استانداری 

 فارس

 

 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 7

سوم:  بخش)1398در سال  دیرونق تول

 طیقانون بهبود مستمر مح 16ماده 

 (کسب و کار

 16ماده  یکارگروه استان لیتشک

ب کس طیقانون بهبود مستمر مح

باال بردن امکان  یو کار در راستا

چک کو دکنندگانیتول یدسترس

و متوسط به بازار مصرف با 

متعلق به  هاینیاستفاده از زم

وزارت راه و  ایو   یشهردار

 یشهرساز

استانداری 

 -فارس

شهرداری 

اداره کل -شیراز

راه و شهر 

 سازی فارس

 

 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 8

 1398در سال  دیرونق تول

راکد  ینهایزم فیتکل نییتع

 یهاواگذار شده شرکت شهرک

 نیآنها به فعال یو واگذار یصنعت

در جهت  یواقع یاقتصاد

شرکت 

شهرکهای 

 فارس صنعتی
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دالالن  یاز سوداگر یریجلوگ

های واگذار )تعلیق زمین نیزم

شده که پس از دو سال هیچ 

اقدام عملیاتی بر روی آنها صورت 

 نپذیرفته است(

 رامونیپ شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 9

 1398در سال  دیرونق تول

 یفیکشت ص ریسطح ز یبررس

 تیریجات استان فارس جهت مد

مازاد محصوالت و اخذ مجوزات 

صادرات توسط سازمان جهاد 

  یکشاورز

سازمان جهاد 

 کشاورزی

 فارس

 

 از یاجتماع نیبودن سازمان تام یأیدو ر 10

 یاجتماع نیسازمان تام ی فهیلحاظ وظ

 یاجتماع نیحل اختالف تام یاتهایدر ه

  کل ریبودن مد ریوز ندهینما نیو همچن

  یاجتماع نیتام

 

استانداری  

 فارس

 

 

 ملی و فراگیر
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