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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

وضعیت 

 حضور

)حاضر/ 

غایب/ 

 نماینده(

و نام نام 

خانوادگی 

و  نماینده

 سمت

 آقای عنایت اهلل رحیمی 1
دولت و بخش خصوصی   استاندار  و رئیس شورای گفتگوی

 استان
  حاضر

  حاضر یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ رحمانی یداله آقای 2

  حاضر استانداری اقتصادی امور کل هماهنگی مدیر عربی کریم آقای  3

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

   حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آقای ساسان تاجگردون  5

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

  حاضر تجارت استانرئیس سازمان صنعت، معدن و  آقای علی همتی  7

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

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  9

  نماینده استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  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   شیراز در  مجلس شورای اسالمیمردم  نماینده غایب 

 2 جناب آقای علی اکبری  شیراز در مجلس شورای اسالمی مردمنماینده  غایب 
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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 

 

 کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

   و دبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس آقای بهروز فرهنگیان  2

   غایب استان مرکز اصناف رئیس اتاق آقای محمود هاشمی 3

 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
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  حاضر جاودان فرهنگ خانهرئیس  طباطبایی امین آقای  4

 شرفی سهراب آقاب  5

صنعت و معدن و تجارت استان خانه رئیس 

مجموعه سالمت گستر و مدیر عامل  فارس

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر انجمن غالت استان فارس رئیس آقای محمد حسین طلعتی  6

 غیثیمحمد آقای   7
 استان فارس سیمان انجمن کارخانجاترئیس 

 و مدیر شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

  غایب شرکت فاتح صنعت کیمیا مدیر عامل آقای فاطمی  8

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  غایب شهر شیراز شهردار آقای حیدر اسکندرپور  1

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 هاو سایر مراجع و دستگاهاسامی مدعوین  -و

 مدعویین:

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 تیوضع

 حضور

 حاضر گردشگری و امور زائرین استانداری فارس معاون  جناب آقای محمد ابراهیم فروزانی 1

 جناب آقای مصیب امیری 2
 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم مدیر کل 

 فارس

آقای  -نماینده

 نژادمحسن 

 حاضر استان فارس یاو حرفه یآموزش فن کل  ریمد یکوشک حشمت یجناب آقا 3

 حاضر اداره کل گمرکات استان فارس کل  ریمد یمیرح خداداد یجناب آقا 4

5 
 ییحنا هادی یجناب آقا

 
 استان فارس یمحصوالت کشاورز هیاتحاد رهیمد اتیه  سیرئ

 حاضر
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 سایر مراجع و دستگاه ها

 مشاور  استاندار توکلیامیر رضا  آقای   6

 کارشناس  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری احمدی پورمصطفی آقای   7

 معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قائدی عباس آقای 8

 سازمان جهاد کشاورزیمدیر تنظیم بازار  رحیمی  هدایت اهلل آقای 9

 

 

 

 

 

 مذاکراتمشروح  

 شهید قاضیدر سالن  23/10/1397 ،شنبهیکاستان فارس، روز ت و بخش خصوصی ی شورای گفتگوی دولجلسه  ششمین بیست و

 گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس  و رئیس شورای استانمحترم  دکتر رحیمی، استاندار آقای ، به ریاستفارس استانداری

 برگزار گردید. 

 آرزوی موفقیت و سالمتی برایدکتر رحیمی به عنوان استاندار فارس و  جناب مهندس رازقی با تبریک انتصاب آقای در ابتدای جلسه،

 ایشان، جلسه را با ارائه مطالبی پیرامون مباحث تولید و صادرات استان و کشور آغاز نمودند.

 اقتصاد و سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصاد سیاسی و امنیتی،ل حاضر اشاره به اینکه با توجه به شرایط تحریمی حامهندس رازقی با 

وده نم اختالل ایجادو تولید کشور صادرات در امر  ایم که اینبوده های متعدد روبرواز ابتدای سال، هر روزه و متناوباً با صدور بخشنامه

داندن ارز حاصل از صادرات ندارند، ساز و کار حاکم گرهت استمرار فعالیت، راهی جز بازاست. ایشان با اشاره به اینکه صادر کنندگان ج

اقتصادی کشور را مانع تسهیل در فرآیند تولید و صادرات دانستند. مهندس رازقی همچنین به پیگیری و انجام مکاتبات متعدد بر فضای 

و تقاضا نمودن بازار ارز و جبران عرضه  تابع همچنین مدیران ارشد استانی و معاون اول ریاست جمهوری پیرامون آزاد سازی نرخ ارز وبا 

اشاره نمودند. مهندس رازقی، بهترین راه  ارز آسیب وارده به اقشار آسیب پذیر از طریق محل اضافه درآمد حاصل از افزایش قیمت

 ساماندهی بازار ارز در شرایط کنونی را، آزاد سازی نرخ ارز و تابع عرضه و تقاضا نمودن آن معرفی نمودند.

قانون برنامه  33ماده  ی نگهبان و همچنین بند )خ(توسط شوراو عدم پذیرش آن  97قانون بودجه  16)و( تبصره  بندان همچنین به ایش

 برای افزایش سهم تولید از منابع استان اشاره نمودند. و تالش ششم

اه و وظایف شورای گفتگو در دوران و جایگمصوبات جلسات قبل شورای گفتگو در ادامه خانم دکتر راهدار به ارائه گزارش پیرامون 

 پرداختند. استاندار پیشین استانمهندس تبادار، 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 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: 

یر اشاره توان به موارد زگزارشی پرداختند که از جمله آنها میپیرامون نتایج مصوبات جلسات شورای گفتگو نیز، دکتر حمیدیان به ارائه 

 نمود:

نفره متشکل  3و تشکیل کمیته  رازیش یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیآب منطقه و داریپا نیتامبرگزاری چندین جلسه پیرامون  -1

های تامین آب از طریق آب زه شیراز و ای جهت ارزیابی راهشرکت آب منطقهاز منطقه ویژه اقتصادی، شرکت شهرکهای صنعتی و 

 شیراز 2تصفیه خانه شماره 

ارسال نامه و انجام مکاتبات با شورای گفتگوی مرکز و همچنین اداره کل مقررات قوه قضاییه پیرامون منافات بخشنامه های داخلی  -2

 مصوبات بانک مرکزیبانکها با 

جلسه و تنظیم سازو کاری جهت همکاری بخش دولتی و خصوصی پیرامون موضوع ایجاد بانک اطالعات محیطی با  2برگزاری  -3

 .حوریت سازمان برنامه و بودجهم

 در جلسه آینده ارائه گردد.  همچنین مقرر گردید گزارش پیشرفت مصوبات

 صادرات مقررات قانون 18 ماده خالف بر بار، و تره وهیاز صادر کنندگان م یمجاز عوارض بندر ریاخذ غدستور جلسه اول: 

 تواردا و

شد، بادر حال پیگیری می 85با اشاره به اینکه این موضوع از سال آقای حنایی، رئیس اتحادیه صادر کنندگان میوه و تره بار استان فارس 

 در عین غیر قانونی بودن آن اشاره نمودند.به افزایش سالیانه این عوارض 

 های صورت پذیرفته و همچنین صراحتاستان هرمزگان و پیگیریآقای همتی نیز با اشاره به مکاتبات صورت پذیرفته با سازمان صمت 

بندری بر اساس  نین عوارضی تحت عنوان حقوق و عوارضین نکته اشاره نمودند که دریافت چبه اقانون صادرات و واردات،  18ماده 

ت و و موافقلس شورای اسالمی وب مجتخلیه و بارگیری شناورها، مصتعرفه خدمات بندری و دریایی و به استناد قانون تسریع در امور 

 پذیرد که در نهایت به تصویب شورای عالی بنادر و دریانوردی رسیده است.گی سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت میهماهن

صادر  قانون برنامه پنجم که دریافت هرگونه عوارض و مالیات را از 104آقای دکتر حمیدیان نیز با اشاره به صراحت بند )ب( ماده 

ارائه  را قانون برنامه پنجم 104پیشنهاد ارسال مصوبه لغو اخذ عوارض صادرکنندگان بر اساس بند ب ماده گرداند، کنندگان ممنوع می

 نمودند.

 مراجع ذار و تعیین عوارض توسطتعیین مالیات توسط قانونگنیز با اشاره به اینکه  رئیس محترم شورای گفتگوی استانآقای رحیمی، 

، تصویب این عوارض را به دلیل عدم وجود منبع تعیین عواض، قابل پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری دانسته پذیردانجام می محلی

باشد، قانون صادرات و واردات می 18که اجرای ماده  قوانین کشورینافی  ودند که وضع چنین قوانین محلیو به این نکته اشاره نم

قانون برنامه پنجم  104دستور ارجاع موضوع و پیگیری لغو اخذ عوارض بر اساس ماده  ،در انتها استاندار محترم نیست.

 فارس یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یهماهنگو پیگیری موضوع از طرف معاونت به شورای گفتگوی مرکز توسعه 

 تصویب نمودند. را

 یگردشگر یو راهنما یفن ریصادر شده با موضوع مد تیاشتغال به فعال یمدرک آموزش دییعدم تادستور جلسه دوم: 

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاز طرف اداره کل م ایحرفه یمجموعه فن ریتوسط موسسات آزاد ز

 14ی و آموزشگاه بخش خصوص 900مرکز دولتی،  5دارای ای اداره کل آموزش فنی حرفه به این نکته اشاره نمودند که: کوشکی دکتر 

استاندارد بین المللی  52داری و المللی هتل استاندارد بین 38ها دارای باشد که این آموزشگاهآموزشگاه گردشگری و هتلداری می

صورت  عوباشند. ایشان با اشاره به اینکه جلسات متعددی با معاونت محترم گردشگری استانداری فارس پیرامون این موضمیگردشگری 
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ک مدیر قبول مدار جهت ایسازمان فنی حرفهای بین سازمان میراث فرهنگی و نامهتفاهم پذیرفته است که منتج به تنظیم پیش نویس

 از طرف سازمان میراث فرهنگی گردیده است که تا به حال به نتیجه نرسیده است. فنی و راهنمایان گردشگری 

سپرده شده ای رشته به سازمان فنی حرفه 96، کلیه آموزشها از جمله  ایبه اینکه طی تفاهم نامهدر ادامه آقای محسن نژاد با اشاره 

و ارائه مدارک مدیر فنی و راهنمایان گردشگری به  کشوری است، امکان صدور چنین مجوزهاییاست و از آنجاییکه این تفاهم نامه 

 ، نیاز به موافقتهای کشوری دارد.ایسازمان فنی حرفه

نیز با اشاره به اینکه طبق تفاهم نامه کشوری، معضالت آموزشی  فارس یاستاندار نیو امور زائر یگردشگر  محترم معاون ،آقای فروزانی

به دلیل اینکه این دو رشته، مبنای صدور مجوزات آتی اشتغالی : بیان نمودند رشته حل گردیده است،  96صنایع دستی و گردشگری در 

 اند.سازمان میراث فرهنگی قرار گرفتهنحصار است، در ا

اه گمشترک بودن اساتید در دو دستی فارس نیز به موضوع و توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یهماهنگ محترم  معاونآقای رحمانی، 

 ای اشاره نمودند.فنی حرفههای آموزشی بین سازمان میراث فرهنگی و سازمان و اختالف قیمت باال در هزینه

انتقال ارائه خدمات آموزش به  فارس نیز با اشاره به اینکه سیاست های کلی دولت آقای دکتر رحیمی، استاندار محترم

ایت و کنترل توسط بخش دولتی است، دستور انتقال مباحث آموزشی به بخش انجام امور نظارت، هدبخش خصوصی و 

و توسعه منابع  یامور اقتصاد یهماهنگمعاونت  و  فرهنگیو پیگیری موضوع از طریق اداره کل سازمان میراث خصوصی 

 فارس یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگهمچنین مقرر گردید  را تصویب نمودند. فارس یاستاندار

 موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایند.

شورای گفتگو در راستای قانون زدایی و بخشنامه زدایی، به   با اشاره به لزوم تشکیل جلساتدر انتها آقای دکتر رحیمی 

قوانین ناسخ و منسوخ به دلیل آگاهی  استفاده از بخش خصوصی در جهت اصالحها ، لزوم وجود شفافیت در دستورالعمل

قتصاد تک از ا فزایش صادرات استان و کشور و تالش در جهت رهایینیاز به تنوع بخشی در جهت او اشراف بر قوانین ، 

 داخلی و خارجی تاکید نمودند. گذاری تهیه بسته قانونی و فرهنگی جذب سرمایهمحصولی اشاره و بر لزوم جذب 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 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: 

  

 مصوبات

 استانی

 

مسئئئئئئ ئئئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

ارائه گزارش پیشئئرفت مصئئوبات   پیش از دستور : ارئه گزارش مصوبات 1

 جلسه آیندهدر 

دو   دبیرخانه شورا

 هفته

اشتغال به  یمدرک آموزش دییعدم تا 2

صادر شده توسط موسسات آزاد  تیفعال

از طرف اداره  ای حرفه یمجموعه فن ریز

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م

 یگردشگر

اداره  قیموضوع از طر یریگیپ

و   یفرهنگ راثیکل سازمان م

 یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ

  فارس یو توسعه منابع استاندار

مان   -1 سئئئئاز

 میراث فرهنگی

مئئعئئاونئئت   -2

ماهنگ  امور  یه

قتصئئئئاد   و   یا

توسئئئعه منابع    

 یاسئئئتئئانئئدار 

 فارس

 

 

یئئئئئک 

 هفته

2     
 

 ملی و فراگیر

 

مسئئئئئئ ئئئول   مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

از صادر  یمجاز عوارض بندر ریاخذ غ 1

 ماده خالف بر بار، و تره وهیکنندگان م

 تواردا و صادرات مقررات قانون 18

از صادر  یبندر لغو اخذ عوارض

 بر اساس بار و تره وهیکنندگان م

قانون برنامه پنجم  104ماده 

 توسعه

دبئئیئئرخئئانئئه    

شئئورای گفتگو 

 استان فارس

یئئئئئک 

 هفته

 

 

 


