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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 

 نماینده

  حاضر استاندار محترم )رئیس شورای استانی( اسماعیل تبادار آقای جناب 1

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

ساعت شروع  30/9/96 تاریخ جلسه : 18 شماره نشست :

:8:00 
 استانداریمحل نشست:  10:00 ساعت خاتمه:

 دستور جلسه

  

 دستور جلسه:

 گزارش عملکرد شورای گفتگو در سنوات گذشتهارائه  -1

 محیطی های داده پردازش و نمودن متمرکز و اطالعات آزاد انتشار ضرورت و محیطی اطالعات بانک ایجاد -2

قانون  54قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده  5و  4در راستای ماده  مستقل مرکز یک در

 رانبرنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ای

 فهرست ارائه خصوص در توسعه ششم برنامه قانون 46 ماده الف بند راستای در تصمیم اتخاذ ضرورت -3

 ندب اجرای جهت نیاز مورد منابع تجهیز همچنین و ایمنطقه بخشی تعادل منظوره ب صنعتی هایاولویت

 5 دوره طی %40 سهم به اعطائی تسهیالت کل از معدن و صنعت بخش سهم ارتقاء برای قانون همین ب

 .آینده سال

 710 شماره رای خالف دریافت شیراز؛ شهرداری توسط تجارت و پیشه کسب، تابلوهای از عوارض اخذ -4

 انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71 ماده 26 بند و 3/6/1394 مورخ اداری عدالت دیوان عمومی هیئت

 .کشور اسالمی شورای

خریدیران دولتی محصوالتشان ) عدم وصول مطالبات از ارگانهای  معضالت قطعه سازان با وزارت دفاع و -5

 دولتی و نظامی و بروز مشکالت سرمایه در گردش در شرکتها(
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 رحمانی یداله آقای جناب 2
و  یامور اقتصاد یهماهنگمحترم معاون 

 استانداری توسعه منابع
  حاضر

 عربی کریم آقای جناب 3
 اقتصادی امور محترم هماهنگی کل مدیر

 استانداری
  حاضر

 سرکار خانم هاله فوالدفر 4
 از حمایت و جذب محترم دفتر کل مدیر

 استانداری گذاری سرمایه
  حاضر

  حاضر استان برنامه و بودجه محترم سازمان رئیس جناب آقای ساسان تاجگردون 5

 جناب آقای بابک دایی 6
مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی 

 استان
  حاضر

 آقای علی همتی جناب 7
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان
  حاضر

 جناب آقای سهراب مختاری 8
مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

 استان
  حاضر

  حاضر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای محمد مهدی قاسمی 9

 جناب آقای عبدالناصر بذرافشان 10
 یهابانک هماهنگی دبیرمحترم کمیسیون

 استان
  حاضر

 جناب آقای مهرزاد بوستانی 11
مدیر کل  محترم منابع طبیعی و آبخیز داری 

 استان فارس
  حاضر

 جناب آقای حمید رضا دهقانی 12
ای استان  مدیر عامل محترم آب منطقه

 فارس
  حاضر

 جناب آقای احد فتوحی 13
شهرکهای صنعتی مدیر عامل محترم شرکت 

 فارس
  حاضر
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 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

وضعیت 

 حضور

)حاضر/ 

غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

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

 محسن علوی آقای جناب 2
مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای ریاست محترم 

 اسالمی
  غایب

  غایب شورای اسالمی مجلس مردم شریف شیراز در نماینده محترم علی اکبری آقای جناب 3

4 
محمد رضا  آقای جناب

 رضایی
  غایب شورای اسالمی مجلسمردم شریف جهرم در نماینده محترم 

 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

 نماینده استان دادگستری کل محترم رئیس جناب آقای علی القاصی مهر 1

علی النبی نجیبی، معاون 

محترم رئیس کل دادگستری 

 استان فارس

  غایب استان دادستان محترم مرکز جناب آقای علی صالحی 2
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 جناب آقای جمال رازقی جهرمی

 

 و معادن صنایع، بازرگانی، محترم اتاق رئیس

  کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس محترم جناب آقای بهروز فرهنگیان 2

 خسرو فروغان غایب استان مرکز اصناف محترم اتاق رئیس محمود هاشمی جناب آقای 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

1 
 محمدصادق آقای جناب

 حمیدیان
 حاضر استان صنایع مدیران محترم انجمن رئیس

 

  حاضر کانون زنان بازرگان استانمحترم  سئیر راهدار یلدا خانم سرکار 2

  حاضر گاز و نفت عضو محترم کنسرسیوم ابوقداره عباس آقای جناب 3

4 
 محمدحسن آقای جناب

 طلعتی

 آب و کشاورزی مطالعات محترم دفتر رئیس

 بازرگانی اتاق
 حاضر

 

 غیثی آقای جناب 5
 سیمان کارخانجات انجمن رئیس محترم

 استان
 غایب

 

  غایب اکیمی صنعت فاتح محترم شرکت مدیرعامل فاطمی آقای جناب 6

  غایب جاودان فرهنگ خانه رئیس محترم طباطبایی امین آقای جناب 7

 جناب آقاب مسعود راثی 8
تجارت خانه صنعت و معدن و رئیس محترم 

 استان فارس
 حاضر
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
جناب آقای حیدر 

 اسکندرپور
 حاضر محترم شهردار

 

2 

جناب آقای مهندس سید 

 غایب استان اسالمی محترم شورای رئیس احمد رضا دستغیب

رئیس  -سینا بنی زمان

کمیسیون اقتصاد و سرمایه 

 گذاری

 

 

 

 

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 جناب آقای داوود ایوبی 1
معاون محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

 استانداری

 جناب آقای مصطفی احمدی پور 2
و حمایت از سرمایه  کارشناس محترم دفتر جذب

 گذاری استانداری

 جناب آقای سید حمید مصباح 3
مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان فارس

 مدیر عامل محترم شرکت شگرف افزار جناب آقای مهندس دهقان 4

 خبرنگار تماشا ناهید تقویان 5

 خبرنگار ایرنا سارنگ عبدالهی 6
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 روزنامه خبر نرجس مکاری زاده 7

 مدیر عامل محترم شرکت افزار کیمیا جناب آقای مهندس اسد الهی 8

 جناب آقای صابر سهرابی 9
مشاور محترم استاندار و مدیر کل روابط عمومی 

 استانداری فارس

 خبر نگار صدا سیما مهدی رحیمی 10

 خبر نگار صدا سیما قاسم عابدی 11

 شبکه خبر کشور عدنان کریمیان 12

13   
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 مشروح  مذاکرات

در سالن  آذر ماه 30شنبه صوصی استان فارس، روز پنجتگوی دولت و بخش خی شورای گفجلسه هجدهمین

 سهجل این دربرگزار گردید. اسماعیل تبادار، استاندار محترم فارس  به ریاست مهندسفارس، اجتماعات استانداری 

قرار کار دستور جلسه در دستور  5داشتند،  حضور شده، مطرح موضوعات با مرتبط میهمانان و شورا اصلی اعضای که

ئیس ر ؛رازقی جمال مهندس ،مجید کالم اهلل از چند آیاتی تالوت از دستور قرائت و پیگیری گردید. پس 3گرفت که 

گزارش عملکرد شورای گفتگو در سنوات گذشته  موضوع با اول جلسه دستور از مختصری شرح اتاق بازرگانی شیراز به

ل معضحل و فصل فرآیند  پیرو این گزارش، تعدادی از موضوعات با توجه به اینکه مشمول گذر زمان در  .پرداختند

 اند، مورد بحث و تبادل نظر جهت فائق آمدن بر مشکل قرار گرفتند.نیز گردیده

 Xدستگاه معضالت استقرار گاه شیراز به مواردی از جمله عوارض دریافتی ، پیرامون معضالت فرود مهندس رازقی

RAYاخذ ت بهآیین نامه اجرایی صادرات و واردااشاره به  ایشان با هواپیمای کارگو اشاره نمودند.و  ، مشکل سردخانه 

  X RAY مشکل در فرآیند، وجود  تومان( 380به ازای هر کیلو گرم، هر گونه عوارض از طرف فرودگاه )  غیر قانونی

کاری و عدم هم ) یکی از دالیل ضعف در تجارت با کشور قطر(ی پارکینگ هواپیمای کارگومعضالت هزینهو بهبود آن، 

ایشان همچنین به معضل تامین آب شهرک صنعتی و خلف وعده شرکت اشاره نمودند. های آن جهت کاهش هزینه

 آب اشاره نمودند. لیتر بر ثانیه 800فروش مقدار تعهد شهرکها در تامین آب شهرک با وجود 

نیز پیرامون مبحث اخذ عواض، به وجود  استانداری منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاونمهندس رحمانی، 

ریزی و تمهیدات الزم جهت رفع آن اشاره و از هماهنگیها جهت بررسی موضوع  مشکل در این زمینه و از برنامه

وی همچنین به ساخت عزیرات پیرامون پرونده های گذشته و هزینه های دریافت شده صحبت نمودند. توسط اداره ت

 X RAYسعه ملی و همکاری شرکت ایران ایر، وجود انبار گمرک و استقرار دستگاه دو سردخانه به تولیت صندوق تو

استفاده از آب سد کوار  -1؛  راهکار 3عدم وجود مشکل پیرامون تامین حال حاضری آب شهرک صنعتی و وجود  ، 

 اشاره نمودند.  جهت تامین آب شهرک صنعتی خرید از چاه های کشاورزی -3استفاده از پسآب فاضالبی و  -2

این  هاینیز با اشاره به اینکه با بحران خشک شدن چاه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارسمهندس فتوحی، 

عدم وجود قطعی آب ولی کمبود آب اشاره ای جهت کف شکنی صورت پذیرفته، به آب منطقههمکاریهایی با منطقه، 

های انجام شده جهت پر نمودن نیز با اشاره به تالش ای استان  فارسمدیر عامل آب منطقهمهندس دهقانی؛  نمودند.

آب پایدار را های غیر مجاز و وجود شهرک صنعتی و منطقه ویژه در آن منطقه، لزوم راهکاری جهت تامین چاه

استفاده از پساب فاضالب و تمهیداتی جهت استفاده از آن در مصارف غیر ضروری دانستند. ایشان همچینن به 

 بهداشتی و فضای سبز اشاره نمودند.
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 داستان فارس نیز با اشاره به اینکه مشکالتی پیرامون استفاده از پساب فاضالب وجواسماعیل تبادار، استاندار محترم 

 ها اشاره نمودند.دارد، به تامین آب از طریق سد کوار و چاه

 پیرامون این مشکل مصوب گردید: 

  برنامه و بودجهسازمان موضوع توسط شرکت شهرکها و سازمان صنعت و معدن و تجارت و 

در دستور کار  شیراز صنعتی بزرگ و شهرک اقتصادی جهت تامین پایدار آب منطقه ویژه

 قرار گیرد.

 ارزش بر مالیات پیرامون غذایی صنایع واحدهای مسائل بررسی  موضوع دیگری که مورد بحث واقع گردید:

ضل مع این و مورد مناقشه بودن آن بود. با توجه به اینکهکشاورزی و صنایع تبدیلی محصوالت افزوده 

 قن، کافی و متاقتصادیمالی،عدم وجود دالیل بارها مورد بررسی قرار گرفته و مباحث کارشناسی پیرامون 

به اینکه معضل در  عنایتو با وجود ندارد، از محصول نهایی صنایع غذایی و تبدیلی جهت اخذ مالیات 

 شورای گفتگوی کشوری داده شد.باشد، پیشنهاد ارجاع مجدد موضوع به استان قابل حل نمی

از سرمایه گذاری در استانداری  تشکیل کمیته جذب و حمایتری که مورد مناقشه واقع شد، از موضوعات دیگ

ز با اشاره به اینکه ا ی باشد. آقای دایی؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استانم فارس یمصوب شورای گفتگو

شود، مساعدت اتاق بازرگانی شیراز را تمام ابزارها جهت بهبود وضعیت جذب سرمایه در استان فارس استفاده می

ه به نیز با اشار استان صنایع مدیران انجمن رئیسجهت پیشبرد اهداف کمیته خواستار گردیدند. دکتر حمیدیان، 

وجود مشکالتی از جمله فساد، عدم توجه  به به عدم امنیت اقتصادی، مالیاتی، ار بودن سرمایه نسبتخصوصیت فرّ

به عنوان عواملی در جهت عدم جذب  ، تشویش روابط سیاسی و تاثیر آن بر اقتصادتخریب آن و گاها گذاربه سرمایه

خود  از تمام ظرفیتسرمایه نام بردند. مهندس رازقی نیز با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی شیراز مسبوق به سابقه، 

گذاران مقیم خلیج فارس جهت یهاز برنامه ریزی جهت دعوت از سرماکند، جذب سرمایه استفاده کرده و میجهت 

 استفاده از تجارب آنها خبر دادند.

خدمات  نشستی با همکاری اتاق بازرگانی شیراز، مرکز جذبگردید :  مقرردر انتهای این بحث 

 صورت پذیرد. سرمایه گذاری در فارس جهت حل معضالتسرمایه گذاری و استانداری 

 

 متمرکز و اطالعات آزاد انتشار ضرورت و محیطی اطالعات بانک ایجادپس از آن دستور جلسه دوم با موضوع 

قانون بهبود مستمر محیط  5و  4در راستای ماده  مستقل مرکز یک در محیطی های داده پردازش و نمودن



  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: 

ا مصباح ب مهندس قرائت گردید. قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران 54کسب و کار و ماده 

این  نه دارای اطالعاتی مختص می باشند  ولیاستان فارس، هر کدام جداگااشاره به اینکه سازمانها و ارگانهای 

دسترسی و بازیابی بودن می قابل  بودن واطالعات عاری از کامل بودن، صحیح بودن، به روز و به هنگام بودن، دقیق 

 استفاده از ظرفیت قانون انتشار آزاد اطالعاتو   دستگاهیتشکیل یک مرکز فرا  باشد. لذا خال وجود 

آقای رحمانی نیز با اشاره به اینکه ساختارها جهت این مهم وجود دارد  گردد.آن احساس میضرورت مشهود  و 

و معضل صرفا عدم تمرکز اطالعات  است، پیشنهاد جلسه ای مشترک بین سازمانهای متبوعه جهت بررسی موضوع 

نیز این مهم را  استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر کل مدیرکالت را دادند. خانم فوالدفر؛ و احصا مش

 سازمان رئیسبه عنوان یکی از پیشنهادات و اولویتهای کمیته جذب و سرمایه گذاری معرفی نمودند. آقای تاجگردون؛ 

باشد، از همکاری جهت نشر اطالعات اطالعات در حد کفایت موجود می با اشاره به اینکه نیز استان بودجه و برنامه

 صحبت نمودند. 

بدون تشکیل کارگروه جدید، سازمان برنامه و بودجه ) به عنوان  ؛پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید

جهت ی طرح، ساز و کاری را ی کارشناسان مرتبط به همراه پیشنهاد دهندهمتولی(، استانداری و کلیه

 ساماندهی اطالعات و موضوع برنامه ریزی نمایند.

 ششم برنامه قانون 46 ماده الف بند راستای در تصمیم اتخاذ ضرورت ی سوم نیز بحثدر دستور جلسه 

 تجهیز همچنین و ایمنطقه بخشی تعادل بمنظور صنعتی هایاولویت فهرست ارائه خصوص در توسعه

 تسهیالت کل از معدن و صنعت بخش سهم ارتقاء برای قانون همین ب بند اجرای جهت نیاز مورد منابع

در دستور کار قرار گرفت و نقطه نظرهایی پیرامون اولویتهای استان  آینده سال 5 دوره طی %40 سهم به اعطائی

رداخت تسهیالت و تولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت پیرامون این مهم ، نبود مانعی جهت پدر صنایع و معادن

تجارت استان فارس با اشاره به اینکه پیرو رسالت  و معدن صنعت، ارائه گردید. در ادامه آقای همتی، ریاست سازمان 

رسال آن به وزارت از سازمانها دریافت و اولویتهای صنعت و معدن استان مشخص گردیده است، از اسازمان، اطالعات 

نیز پیرو این مهم، از آمادگی  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خانه جهت تایید صحبت نمودند. آقای مختاری

کارگروه اشتغال، در صورت  ی اشتغال روستایی و عشایری؛ در راستایاداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در زمینه

 ادند. توجیه پذیر بودن طرح خبر د

در انتها مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش جامعی پیرامون صنایع اولویت دار استان 

 فارس ارائه کند.



  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: 

نیاز نیز به بحث مهم عدم دسترسی اطالعات و  در مجلس شورای اسالمی نمایند مردم شیرازآقای رضایی، 

رشد و توسعه کشور اشاره نمودند. وی همچنین به نقش ریزی دقیق جهت برنامه  مبرم کشور به بانک اطالعاتی و

 مهم بخش خصوصی در اقتصاد و ضرورت آزادی بخش خصوصی در اقتصاد جهت پیشرفت و توسعه اشاره نمودند.

ساماندهی داده ها، جذب  :نیز با اشاره به اینکه استاندار محترم فارس رئیس شورای گفتگو و تبادار، آقای

فرینی، ی و دولتی بر اشتغال و کارآباشند، از  لزوم تمرکز بیشتر بخش خصوصوضوعاتی کلیدی میم... سرمایه گذاری و 

تعیین تکلیف نمودن برنامه ششم توسعه همراه با ای جهت لزوم عمل گرایی به جای گفتار درمانی و تنظیم برنامه

 ساز و کار اشاره نمودند.

 

 شرح مصوبات جلسه هجدهم

 

 

 

 

 

 

 استانی ملی مصوبه ردیف

بررسی موضوع توسط شرکت شهرکها و سازمان صنعت و معدن و تجارت و سازمان  1

برنامه و بودجه  جهت تامین پایدار آب منطقه ویژه اقتصادی و شهرک بزرگ صنعتی 

 شیراز 

  
           

افزوده  ارزش بر مالیات پیرامون غذایی صنایع واحدهای مسائل ارجاع مجدد  2

 صنایع تبدیلی به شورای گفتگوی مرکزمحصوالت کشاورزی و 

 
          

 

برگزاری نشستی با همکاری اتاق بازرگانی شیراز، مرکز جذب خدمات سرمایه گذاری  3

 و استانداری جهت حل معضالت سرمایه گذاری در فارس .

           
          

تولی(، بدون تشکیل کارگروه جدید، سازمان برنامه و بودجه ) به عنوان م 4

ی طرح، ساز و ی کارشناسان مرتبط به همراه پیشنهاد دهندهاستانداری و کلیه

 کاری را جهت ساماندهی اطالعات و تشکیل بانک اطالعاتی برنامه ریزی نمایند.

  
          

ارائه گزارش جامع سازمان صنعت، معدن و تجارت پیرامون صنایع اولویت دار  5

 استان فارس 

 

  
           

 


