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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی 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

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

  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 

 

 قوه قضائیه -ج
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب 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

   حاضر 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

 

  حاضر جاودان فرهنگ خانهرئیس  طباطبایی امین آقای  4
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 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

آقای -نماینده

 سجادی

 حاضر مدیر کل اداره کل گمرکات فارس آقای رحیمی 3

 حاضر رئیس اداره حمل و نقل و راهداری جاده ای استان فارس آقای سیاهپور 4

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

 راهنما
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 حاضر عامل شرکت حمل و نقل سریع بارمدیر  آقای فروتن 9

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

 شاکری

 سایر مراجع و دستگاه ها

 مشاور  استاندار آقای توکلی  12

 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

 

 

 

 مشروح  مذاکرات

، به جلسات استانداریدر سالن 26/8/97 ،شنبهاستان فارس، روز ت و بخش خصوصی ی شورای گفتگوی دولجلسه چهارمین بیست و

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

 و حذف رازیبه مقصد ش یتیترانز یحمل بارها یهانهیهز یبررس  دستور با موضوع: ، آقای فروتن به ارائهدر دستور جلسه اول

 یاقتصاد ژهیبه منطقه و یمنته یهاوزارت راه از حمل و نقل یبارنامه داخل ای لومتریتن ک یافتیدر یهانهیاز هز یکی

ایشان با اشاره به روند ترانزیت  پرداختند. برنامه پنجم 163ماده  نیو همچن یاقتصاد ژهیقانون مناطق و 20و  8برخالف مواد 

و  تن کیلومتر در  CMRو اخذ هزینه  ذ هزینه بارنامه در ترانزیت داخلیاخخارجی و داخلی و مجموعه مقررات حاکم بر آن و 

داخت پر که این مسئله موجبات اشاره نمودند ،ترانزیت خارجی، به شرایط خاص استقرار گمرک شیراز در منطقه ویژه اقتصادی

و هم جهت ترانزیت داخلی شرکتهای حمل و نقل و هزینه بارنامه در مبادی ورودی عوارض ورودی، هزینه توامان:  هزینه

) به دلیل استقرار گمرک استان فارس در منطقه جهت ترانزیت خارجیپرداخت تن کیلومتر متناسب با وزن و مسافت 

صاحبان کاال، کاالی خود را در لذا  .به دنبال داردافزایش هزینه سربار را گردد که این امر توسط صاحبان کاال می ویژه(

 یابد.کاهش می ،گمرکی و حمل و نقل کاال به گمرگ شیرازص ترخیکنند و عواید مرزهای ورودی ترخیص می

خارج از محدوده گمرکی است و با توجه به اینکه گمرک  ادیمنطقه ویژه اقتص به اینکه بر اساس مقررات،  آقای شاکری نیز با اشاره

باشد، لذا قانونگذار انتقال کاال به گمرک شیراز را مصداق ترانزیت خارجی دانسته و هزینه شیراز در منطقه ویژه اقتصادی مستقر می
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موضوع بارها در کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی، منطقه ویژه  این شاره به اینکهاوی با  د.گرداضافه ای از صاحبان کاال دریافت می

 صحبت نمودند.ها در جهت حذف یکی از هزینه ردیده است، از عدم توافقاقتصادی، سازمان راهداری و شورای عالی مناطق بررسی گ

افزایش درآمد مالیاتی  -1ها را موجب بروز اتفاقاتی از جمله: حذف یکی از هزینهآقای دکتر حمیدیان نیز با اشاره به موارد ذکر شده، 

رونق حمل و نقل  -3افزایش درآمد منطقه ویژه  -2استان عوارض متعلق به  %3سهم استان از طریق افزایش بارهای ترخیصی و افزایش 

بودجه عمرانی و افزایش  استان زینه گمرکیافزایش ه -5ش هزینه و زمان ترخیص کاه -4دایمی استان و خروج از حمل و نقل فصلی 

 دانستند. استان

، اداره راه و ترابری، منطقه ویژه و اتاق بازرگانی تشکیل ای با حضور اداره گمرکستاندار محترم، مقرر گردید جلسهدر انتها بنابر پیشنهاد ا

 ن مصوبه به دبیرخانه شورای گفتگوی استان اعالم گردد.و نتیجه به عنوا

مدار بسته در  ینهایعدم شمول خدمات دوربن ی پیراموا انهیرا یسازمان نظام صنفمعضالت : با موضوعدر ادامه دستور جلسه دوم 

به منظور شرکت  یاداره کار  توسط  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع تیصالح دییتا یعدم صدور گواهی و اجتماع نیتام 3/14بخشنامه 

 ی توسط آقای راهنما قرائت گردید. در مناقصات دولت

خت قراردادهای شنا ،جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی، ردیف یک بند )الف( 3/14آقای راهنما با اشاره به اینکه بر اساس بخشنامه 

(  که تماما از سخت IPبرای دوربین های تحت شبکه ) حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی فناوری اطالعات و ارتباطات، نحوه محاسبه

و موجب مشکالت  گیردشمول این بخشنامه قرار نمی نماید، توسط شعب تامین اجتماعی درزارها و تجهیزات شبکه استفاده میاف

، به این نکته اشاره نمودند که: با توجه به اینکه تمام زیرساخت ها است م صنفی رایانه ای استان گردیدهبسیاری برای اعضاء سازمان نظا

کنند، ( کار میIPهمانطور که برای سوئیچ های شبکه که بر اساس ) ( می باشد و IPو تجهیزات دوربین های تحت شبکه بر اساس )

رمجموعه کنند، قطعا زی( کار میIPنیز با توجه به اینکه بر اساس )« دوربین های تحت شبکه»استفاده نشده و « سوئیج»احتا از کلمه صر

شود که این موضوع مورد توجه شعب آن سازمان قرار درخواست می لذا از سازمان محترم تامین اجتماعی تجهیزات شبکه قرار دارند،

 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. 3/14نیز در شمول بخشنامه « دوربین های تحت شبکه»ا عناوین گیرد و قراردادهایی ب

فروش ، آزمایش ه، تولید، مونتاژ، اجار :جدید پیرامون 3/14آقای سجادی، نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه بخشنامه  

ها و نرم افزارها می باشد، لذا نصب دوربین ها، وب گاهفروش سخت افزارها و تجهیزات شبکهپشتیبانی و خدمات پس از  تعمیر، نگهداری،

 باشد. مدار بسته، مشمول این دستورالعل نمی

ه دگردی تجهیزات شبکه به صراحت قید در پروانه صادر شده و توضیح طرح شغل،آقای مهرتاش نیز به این موضوع اشاره نمودند که 

 نقطه پایانی فرآیند تجهیزات شبکه میباشد.است و دوربین مدار بسته نیز 

 ی، اندارو توسعه منابع است یامور اقتصاد یهماهنگ تمعاون ای توسطجلسهدید با استعالم از دیگر استانها و برگزاری مقرر گر نیز در انتها

 دبیرخانه شورای گفتگو استان اعالم گردد.سازمان تامین اجتماعی بررسی  و نتیجه به موضوع با 

در موضوع دوم سازمان نظام صنفی رایانه، به موضوع گواهی تایید صالحیت اداره کار پرداخته گردید که آقای راهنما با اشاره به اینکه 

از  و گاها مناقصه گزار  گواهی صالحیت اداره کار برای شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی و توسط وزارت کار صادر میگردد

ی را مطالبه م« گواهی صالحیت پیمانکاری اداره کار»شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای، برای شرکت در برخی مناقصه ها، 

حیت الگواهی ص»شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای به این دلیل که  جزء شرکت های خدماتی نیستند، از دریافت ، لذا نمایند

« ورشورای عالی انفورماتیک کش»باشند.  این در حالی است که بر اساس شرح وظایف این شرکتهایی که  توسط  محروم می« پیمانکاری
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تعمیر و »، «تعمیرات»میباشد، ارائه خدمات و رسته های زیر مجموعه ی آن، شامل گرایش های « سازمان برنامه و بودجه»که زیر نظر 

 . می باشد که تماما توسط نیروی انسانی انجام می شود«  طالعاتورود ا»و « نگهداری

، سازمان  استان یتعاون،کار و رفاه اجتماعها توسط سه مرجع؛ اداره کل با اشاره به اینکه مجوزتبادار، استاندار محترم، امه آقای در اد

اشند بهای صادر شده میها مکلف به پذیرش گواهیدستگاهگردد، لذا صادر می مدیریت و برنامه ریزی یا شورای عالی انفورماتیک کشور

های ذیربط به عنوان مدرک قابل استناد و ارزش گذاری جهت شرکت در مناقصات و مصوب گردید گواهی صادره از هر کدام از دستگاه

 دولتی مورد پذیرش قرار گیرد.

 

 مصوبات

 استانی

 

مسئئئئئئئئئئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

 یتیترانز یحمل بارها یها نهیهز یبررس 1

حذف   رازیبه مقصئئئئد شئئئ   از  یکیو 

  ایئئ  لومتریتن ک یافتیئئدر هئئاینئئهیهز

وزارت راه از حمئئل و  یبئئارنئئامئئه داخل

صاد  ژهیبه منطقه و یمنته هاینقل  یاقت

  ژهیقانون مناطق و   20و  8برخالف مواد 

برنامه     163ماده   نیو همچن یاقتصئئئاد

 پنجم

شکیل   سه ت ضور اداره  جل ای با ح

گمرک، اداره راه و ترابری، منطقه 

اتاق بازرگانی و    ، ویژه اقتصئئادی

ارسال نتیجه به عنوان مصوبه به   

 دبیرخانه شورای گفتگو استان

 ماه 1 اتاق بازرگانی

صنف      2 سازمان نظام  ضالت   یا انهیرا یمع

 ینهایعدم شئئمول خدمات دورب رامونیپ

  نیتام 3/14مدار بسئئئته در بخشئئئنامه    

   یاجتماع

  

  رگیبا اسئئتعالم از د دیمقرر گرد 

 ایجلسئئئه یاسئئئتانها و برگزار  

امور  یتوسئئئط معاونت هماهنگ   

نابع       یاقتصئئئئاد عه م و توسئئئ

ستاندار  سازمان       ،یا ضوع با  مو

 جهیو نت  یبررس یاجتماع نیتام

ان گفتگو است یشورا رخانهیبه دب

 اعالم گردد.

محترم معئئاون  

ماهنگ  امور  یه

قتصئئئئاد   و   یا

توسئئئعه منابع    

 یاستاندار

دو  

 هفته

صنف      3 سازمان نظام  ضالت   یا انهیرا یمع

  دییئئتئئا یعئئدم صئئئئدور گواه رامونیپ

سط  اداره تعاون، کار و رفاه    تیصالح  تو

صات      یاجتماع شرکت در مناق به منظور 

 یدولت

صئئئئادره از هر   یگواهپذیرش  

به   ربطیذ های کدام از دسئئئتگاه  

ناد و         بل اسئئئت قا مدرک  عنوان 

جهت شئئئرکت در  یارزش گذار

 یمناقصات دولت

معئئاون محترم  

ماهنگ  امور  یه

قتصئئئئاد   و   یا

توسئئئعه منابع    

 یاستاندار

دو  

 هفته

 



  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: 

 ملی و فراگیر

 

مسئئئئئئئئئئول   مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

هلئئت     م

 پیگیری

1     

 

 

 


