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 وقت، به جلسه آینده موکول گردید( ضیق
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف

وضعیت 

 حضور

)حاضر/ 

غایب/ 

 نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

  حاضر و رئیس شورای استانی استاندار اسماعیل تبادار آقای 1

  حاضر استانداری و توسعه منابع یامور اقتصاد یهماهنگ معاون رحمانی یداله آقای 2

  حاضر استانداری اقتصادی امور هماهنگی کل مدیر عربی کریم آقای  3

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

   حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانرئیس  آقای ساسان تاجگردون  5

 نماینده امور اقتصادی و دارایی استان مدیر کل آقای بابک دایی  6

 -آقای سیادت

معاون توسعه 

 مدیریت منابع 

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس آقای علی همتی  7

  حاضر تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مدیر کل آقای سهراب مختاری  8

  حاضر سازمان جهاد کشاورزی استان رئیس آقای محمد مهدی قاسمی  9

  حاضر استان یهابانک هماهنگی کمیسیون دبیر کریم ریگی زادگانآقای   10

 مجلس شورای اسالمی -ب

نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

(حاضر/ غایب 

 /نماینده) 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

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

 2 جناب آقای علی اکبری  نماینده محترم مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسالمی حاضر 
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر اناست دادگستریکل  رئیس آقای علی القاصی مهر  1

  حاضر استان مرکز دادستان آقای علی صالحی  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 

 
 حاضر   کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس آقای بهروز فرهنگیان  2

 نماینده استان مرکز اصناف رئیس اتاق آقای محمود هاشمی 3

عضو  -آقای مهرتاش 

اتاق  رهیمد اتیه

 رازیاصناف ش

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

 شرکت فوالد پایه
 حاضر

 

  حاضر جاودان فرهنگ خانهرئیس  طباطبایی امین آقای  4

 شرفی سهراب آقاب  5

خانه صنعت و معدن و تجارت استان رئیس 

مجموعه سالمت گستر و مدیر عامل  فارس

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر انجمن غالت استان فارس رئیس آقای محمد حسین طلعتی  6

 آقای غیثی  7
و مدیر  انجمن کارخانجات استان فارسرئیس 

 شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

 نماینده شرکت فاتح صنعت کیمیا مدیر عامل آقای فاطمی  8

 -یقطب یآقا

 اتیعضو ه

گروه فاتح  رهیمد

 ایمیصنعت ک

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر شهر شیراز شهردار آقای حیدر اسکندرپور  1

  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

1 
 آقای عبدالکریم  نباتی 

 
  تامین اجتماعی فارس سازمان مدیر کل

 نماینده

 نماینده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس آقای رحیمی 2

 غایب مدیر کل اداره کل گمرکات فارس آقای رحیمی 3
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 غایب رئیس اداره حمل و نقل و راهداری جاده ای استان فارس آقای سیاهپور 4

 حاضر مالیاتی استان فارسمدیر کل اداره کل امور  آقای هاشمی 5

6 
 آقای  احد فتوحی 

 
 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس

 حاضر

7 
 آقای جواد باصری 

 
 مدیر عامل و عضو هیات مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 حاضر

 ام صنفی رایانه استانرئیس سازمان نظ آقای خوارزمی 8
آقای -نماینده

 راهنما

 حاضر عامل شرکت حمل و نقل سریع بارمدیر  آقای فروتن 9

 مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز آقای طیبی 10
آقای  -نماینده

 شاکری

 حاضر نماینده شرکت ستاره یخی آسیا خلیل ضیامحمد آقای  11

 سایر مراجع و دستگاه ها

 مشاور  استاندار آقای توکلی  12

 افزوده اداره کل امور مالیاتیمعاون مالیات بر ارزش  آقای ابراهیمی 13

 کارشناس  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آقای احمدی پور  14

 سازمان نظام صنفی رایانه آقای هومن منظری 15

 فارساستان  اتاق تعاون  آقای قطعی  16

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  آقای رحمانیان 17

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی انم سلطانیخ 18
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 مشروح  مذاکرات

، جلسات استانداریدر سالن  ،8/1397/ 12 ،استان فارس، روز شنبهت و بخش خصوصی ی شورای گفتگوی دولجلسه سومین بیست و

 تبادار، استاندار محترم استان فارس و رئیس شورای استانی برگزار گردید. به ریاست مهندس 

بلی قپیرامون مصوبات  یگزارشدر نطق پیش از دستور جلسه، خانم دکتر راهدار، معاون تحقیق و توسعه اتاق بازرگانی فارس، به ارائه 

 های انجام شدهعدم ارجاع پیگیری و مصوبات  عدم انجام جلسات شورای گفتگو پرداختند که در این گزارش به موضوعاتی از جمله

صوبات م گردید با دستور استاندار محترم، مقرر پیرو این گزارش و. ای گفتگو پرداخته شددبیرخانه شوره ب ی متولیهادستگاه

 جلسات قبلی که در مورد آنها اقدام موثری انجام نشده است، ظرف مدت یک هفته تعیین تکلیف شود.

اره توان به موارد زیر اشصورت پذیرفته  گردیدند ، میهای های اجرایی ملزم به ارائه مستندات و پیگیریدستگاهکه از جمله موضوعاتی 

 نمود.

ت استان فارس، شرک مدیریت و برنامه ریزی توسط سازمان رازیش یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیآب منطقه و داریپا نیتام  -1

 .سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس شهرک بزرگ صنعتی شیراز و شهرکها، 

 .استان فارس مدیریت و برنامه ریزیتوسط سازمان  و ضرورت انتشار آزاد اطالعات استان فارس یطیبانک اطالعات مح جادیا -2

 یرو توسعه منابع استاندا یامور اقتصاد یهماهنگتوسط معاونت  محصوالتشان یدولت دارانیمعضالت قطعه سازان با وزارت دفاع و خر  -3

 .فارس

 رازیش یو تجارت توسط شهردار شهیکسب، پ یها و واحدهادرب فروشگابر سر یاستان یدیتول یواحدها یتابلوهالغو اخذ عوارض از  -4

 و یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگتوسط  یوزارت کشور و اتاق بازرگان یتفاهم نامه  همکار یبه منظور  اجرا ایتهیکم لیتشک  -5

 .فارسی توسعه منابع استاندار

 موارد زیر اشاره گردید: ی از جملهگزارش به موضوعاتهمچنین در این 

ریزی توسط سازمان مدیریت و برنامهجلسه  5از جمله برگزاری  انجام پذیرفته تمام و مجموعه اقدامات مهین های پروژه ستیارائه ل -1

اقدامات و تمهیداتی در جهت حمایت انجام   -2، دستگاه دولتی 7و همچنین ارائه لیست توسط  فارس و دو جلسه توسط اتاق بازرگانی

 مجموعه اقدامات انجام پذیرفته پیرامون مصوبات مرتبط با سازمان امور مالیاتی   -3 توسط شهرداری شیراز  از کاالهای ایرانی

بر  ،یصنعت یهاواقع در شهرک هایخدمات از شرکت جادیا یها نهیاخذ هزپس از ارائه گزارش، دستور جلسه اول با موضوع: 

 قانون برنامه 26ماده  لیقانون برنامه سوم و تبصره ذ 52دولت و ماده  یاز مقررات مال یقانون اصالح برخ 81خالف ماده 

 52ده ما طبقه به اینکه ری واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی قرائت گردید. آقای ضیا با اشاتوسط آقای ضیا، نماینده، چهارم

 یتا ورود یآب، برق، گاز، تلفن و راه دسترس نیدولت موظف به تام، قانون برنامه چهارم  26ماده  لیقانون برنامه سوم و تبصره ذ

 و . . . را تقبل یاز برق رسان یقسمت نهیهز نیو . . . تام یبرق منطقه ا هایاساس، شرکت نیبر ا و دهیگرد یصنعت یشهرکها و نواح

امکانات و ، مبنی بر اینکه: 1383اصالح  مفاد قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی با واحدها، مصوب  بر اساس و همچنین داننموده

صفحه بطور  نیاست که در ا یخدمات مورد تعهد شرکت با توجه به ضوابط هنگام عقد قرارداد منحصراً عبارت از موارد

 هچگونیصفحه جزء تعهدات شرکت درج نشده، شرکت ه نیکه در ا یو منجز نوشته شده است و نسبت به هر مورد حیصر

 ،خواهد شد افتیآن جداگانه در یها نهی)که هز ردیشرکت قرار گ تعهداتندارد، مگر آنکه بعداً بطور مکتوب جزء  یتعهد

 ،یموضوع منابع مال ران،یا یصنعت یشرکت شهرکها سیقانون تاس یینامه اجرا نییآ 19به استناد ماده  کهییاز آنجابیان نمودند که: 

از شرکت  یافتیبالعوض در هایکمک نیبودجه ساالنه کل کشور و همچن یفهایو رد یاز محل اعتبارات عموم یافتیاستفاده از وجوه در
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ب و استان( در قال ی) مل یاعتبارات عمران یتمام نکهیبا توجه به ااست و  در نظر گرفته شده یمنابع مال نیبمنظور تام ؛یاصل

 یصنعت یلذا شرکت شهرکها  ؛گرددیبا شرکت شهرکها مبادله م یانتفاع رینامه با سازمان برنامه و بودجه با عنوان غ تموافق

 سبهو خدمات اضافه بر تعهدات، بدون لحاظ نمودن اعتبارات فوق، مبادرت به محا ساتیو انتفاع از تاس یدر محاسبه حق بهره بردار

به اینکه از محل اعتبارات عمرانی) ملی/ استانی(، همه ساله مبالغی تحت عنوان غیر انتفاعی به شرکت  ایشان با اشاره .دنماییم متیق

ر هنگام د نمودند پیشنهادگردد، لذا ها هزینه مییابد و به تبع آن به میزان تخصیص دریافتی، آن منابع در پروژهشهرکها تخصیص می

 محاسبه حق انتفاع از تاسیسات ، مبالغ هزینه شده در هر پروژه از کل آن پروژه کسر گردد.

افه های اضهزینه دریافت بحث بر سر نمودند که اشاره نیز به این نکته رازیبزرگ ش یشهرک صنعت رهیمد اتیعضو هآقای باصری، 

ساالنه نیز به روز  در صورت عدم پرداخت توسط واحدها، باشد ، کهمی توسط شرکت شهرکهاخدمات قید نشده در دفترچه قرارداد 

 و این امر موجب بروز بینندنمیفعالیت واحد  طی بین نوع خدمت ارائه شده و رستهارتبا ،گردد و بعضا برخی صنعتگران و واحدهامی

 گردد.معضل در میزان بدهی واحدها به شرکت شهرکها می

 یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ 81یز با اشاره به ماده ستان فارس نشرکت شهرکهای صنعتی اآقای فتوحی، مدیر عامل 

 ژهیو مناطق و یصنعت یشهرکها و نواح یآب، برق، گاز و امکانات مخابرات نیتأمکه بیان کننده  ،(2دولت ) یاز مقررات مال

  توسط یاقتصاد ژهیو منطقه و یو معدن یصنعت یها و نواحمستقر در شهرک یو معدن یصنعت یتا درب واحدها یاقتصاد

هزینه اضافه خدمات به  شهرکها با واحدها و دریافتبه قرارداد شرکت باشد، میاطالعات  ینفت و ارتباطات و فناور رو،ین یهاوزارتخانه

از این  ناحیه صنعتی وجود دارد و 60اینکه در استان فارس بالغ بر ورت قدرالسهم از واحدها اشاره نمودند و بیان نمودند با توجه به ص

از  از امتیازات شهرکهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم، استفاده باشد کهواحد آن در مناطق محروم می 45 واحد،  60

گردد. وی همچنین ها هزینه میهم در این ناحیهباشد، لذا بخشی از قدرالسدرصدی جهت ایجاد توازن صنعتی می 90الی  50معافیتهای 

وجود نداشته است، به  89محاسبه گردیده است و اضافه خدماتی نیز از سال  1389با اشاره به اینکه محاسبه قدرالسهم واحدها تا سال 

ن هزینه عنواهای دریافتی تحت دادگستری استان جهت بررسی هزینه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ای متشکل از تشکیل کمیته

 ت نمودند.اخذ هزینه خدمات مازاد قرائنتایج این کمیته را در غالب عدم وجود مشکل در اضافه خدمات اشاره و 

یر های غای دال بر کمکنامهبنابر پیشنهاد استاندار محترم، مقرر گردید در صورت وجود مستندات و تفاهم  نیز در انتها

 ، کارگروهی جهت بررسیقیمتی صورت پذیرد و در صورت صحت موضوع رکت شهرکها، بررسی و آنالیزعی دولت به شانتفا

 تشکیل گردد. به منظور حمایت از تولید موضوع مجدد 
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 یمصوبات قبل رامونیارائه گزارش پ  1

 یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا

 استان فارس

تعیین تکلیف مصوبات جلسات 

قبلی که در مورد آنها اقدام 

ظرف  ،نپذیرفته صورت موثری

گانی        بازر تاق  ا

 فارس

 روز 3



و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن    

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

مدت یک هفته  و ارسال به 

 دبیرخانه شورای گفتگو

خئئدمئئات از  جئئادیا یهئئانئئهیاخئئذ هز  2

ر ب یصنعت هایواقع در شهرک یشرکتها

ماده   از  یقانون اصئئئالح برخ  81خالف 

مال  ماده     یمقررات  لت و  قانون   52دو

قانون   26برنامه سئئوم توسئئعه و تبصئئره 

 برنامه چهارم توسعه

در صئئئورت وجود  دی مقرر گرد

دال بر   اینامهمستندات و تفاهم 

فاع  ریغ های کمک به     یانت لت  دو

س     شهرکها، برر  زیو آنال یشرکت 

و در صورت  ردیصورت پذ یمتیق

جهت  یصحت موضوع، کارگروه  

مجدد  موضوع به منظور   یبررس 

 .ددگر لیتشک دیاز تول تیحما

معئئاون محترم  

ماهنگ  امور  یه

قتصئئئئاد   و   یا

توسئئئعه منابع    

 یاستاندار

 ماه 1

 

 ملی و فراگیر
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