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 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس هفدهمینفرم صورتجلسه و مصوبات 
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 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 استانداری محل نشست:  17:00  ساعت خاتمه:  15ساعت شروع :  17/8/96  تاریخ جلسه :  17  شماره نشست : 

 دستور جلسه 

  

 دستور جلسه: 

  ماده  2  تبصره  نامه  آیین  4  ماده  اعمال  در  خصوصی  و  دولتی  بخش  مابین  فی  یکسان  شرایط  اتخاذ  تقاضای -1

 رقابت  تولید موانع رفع قانون 45 ماده موضوع طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون 9

  کشور  مالی نظام  ارتقاء و  پذیر

 اجرای    ضرورت  خصوص  در  1394  مصوب  مستقیم  های  مالیات   قانون  اعمال   پیرامون  نظر   تبادل   و   بحث -2

 شدن   سبق  ما   به  عطف  از  جلوگیری  و  اجرا  قانونی   زمان  نمودن  لحاظ  با  م  م   ق  227  و   157  مواد  مفاد

   قانون

 ردیف   در  کشاورزی  های  چاه  روی  بر   حجمی  های  کنتور  نصب  نمودن  لحاظ  پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  -3

  فشار تحت آبیاری مصوب های فعالیت

  محیطی  های  داده   پردازش  و  نمودن  متمرکز  و  اطالعات  آزاد  انتشار  ضرورت  و   محیطی  اطالعات   بانک   ایجاد  -4

   مستقل مرکز یک در

 فهرست   ارائه  خصوص  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون  46  ماده  الف  بند  راستای  در  تصمیم  اتخاذ  ضرورت -5

  بند اجرای  جهت نیاز مورد منابع تجهیز همچنین و ای منطقه بخشی تعادل بمنظور صنعتی های اولویت

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

 . آینده سال

 موارد سایر  -6

 

    

 

                                 

 

                 

 



 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس هفدهمینفرم صورتجلسه و مصوبات 
 خصوصی(  بخش و دولت  وگویگفت استانی شوراهای جلسات  اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 مصوبات

 نامه   آیین   4  ماده   اعمال   در  خصوصی  و   دولتی  بخش   مابین  فی   یکسان   شرایط   اتخاذ  تقاضای  بررسی  :  1دستور جلسه  

  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون  45  ماده  موضوع  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  وری  بهره  افزایش  قانون  9  ماده  2  تبصره

 کشور پرداختند. مالی نظام  ارتقاء و پذیر

  افزایش  قانون 9 ماده 2 تبصره  نامه آیین 4 ماده  اعمال   در خصوصی و دولتی  بخش مابین  فی یکسان  شرایط  اتخاذ  مصوبه:

کشور )   مالی نظام ارتقاء  و  پذیر رقابت  تولید  موانع رفع  قانون  45 ماده  موضوع  طبیعی  منابع  و کشاورزی  بخش وری  بهره 

 اصالح یا حذف آیین نامه اجرایی به دلیل تناقض با نص قانون(

 

  اجرای    ضرورت   خصوص  در  1394  مصوب   مستقیم  های  مالیات  قانون  اعمال   پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث   :  2دستور جلسه  

 قانون   شدن سبق  ما به عطف   از  جلوگیری و اجرا قانونی  زمان نمودن لحاظ با م م. ق. 227 و 157 مواد مفاد

 با توجه به عدم وجود دالیل مکفی و عدم اقناع اعضا، موضوع مسکوت ماند.  مصوبه:

 

بحث و تبادل نظر پیرامون لحاظ نمودن نصب کنتور های حجمی بر روی چاه های کشاورزی در ردیف   :  3دستور جلسه  

 فعالیت های مصوب آبیاری تحت فشار  

اعالم نماید تا اجرای طرح آبیاری تحت فشار و    %100ای را به طور  دولت تخصیص اعتبار هر دو ردیف بودجه مصوبه:

چنان و  گردد  عملی  هوشمند  کنتورهای  گردید،برای  نصب  مواجه  مشکل  با  هوشمند  کنتورهای  بودجه  ردیف  چه 

 ی آبیاری تحت فشار استفاده گردد. کنتورهای هوشمند در اولویت، از ردیف بودجه 

 


