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 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

 35شماره نشست : 
تاریخ جلسه: 

25/10/1398 

ساعت 

 15:00شروع:

 

 17:30:ساعت خاتمه
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 خارج از دستور: 

 خصوص دریافت تسهیالت و ساخت کارگاه آموزشی بررسی درخواست هنرمندان سنگ تراش در  -1

 1398آذر ماه  ارائه گزارش شاخص مدیران خرید ) شامخ( -2

 پیش از دستور: 

 استان فارس  یگذار هیسرما تیشاخص  امن  یبررس ارائه گزارش 

 :دستور جلسه

  ی اراض  ی کاربر  ر ییتغ  م یتقو  ونیسیشده توسط کم  نییتع  یها  متیگذاران در خصوص ق  هیمشکالت و معضالت سرما  -1

 و باغات یزراع

موضوع ماده    یینامه اجرا  نییآ   5ماده    ل یذ  ی اتیمال  انیدؤ م  یحسابها  ی و مسدود  ف یمنجر به توق  ی حداقل بده  ن ییتع  -2

 م یمستق اتیقانون مال  218
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 مصوبات 

 استانی

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

گذاران در  هیمشکالت و معضالت سرما 

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

  یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات  یزراع 

 یشورا  ارجاع موضوع به 

  دیاز تول تیحما ی هماهنگ

 استان 

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش  

 خصوصی 

 

2 

و   فیمنجر به توق ی حداقل بده نییتع

  یاتیمال انیدؤم  یهاحساب یمسدود

موضوع  یینامه اجرا نییآ 5ماده  لیذ

 میمستق ات یقانون مال 218ماده 

ای با حضور مدیر  تشکیل جلسه 

کل امور مالیاتی در اتاق  

 بازرگانی 

 رخانهیدب

 یشورا 

دولت  یگفتگو

و بخش  

 ی خصوص

 

 

 ملی و فراگیر

 

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

گذاران در  هیمشکالت و معضالت سرما 

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

  یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات  یزراع 

ایجاد معافیت و   -1

کاهش  محدودیت برای 

و   6تا    3های کالس زمین

تسهیل جهت تغییر به  

هر نوع کاربری جهت  

های  امکان رونق طرح

گذاری و ایجاد  سرمایه

اشتغال در استان با  

عنایت به محدودیت  

شدید منابع آب و  

اقتصادی نبودن زمینهای 

مذکور جهت کشاورزی با  

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش  

 خصوصی 

 



 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

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

 

 

های توجه به طرح

 فرادست

 

2 

گذاران در  هیمشکالت و معضالت سرما 

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

  یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات  یزراع 

روز  متیق  "عبارت  رییتغ  -2

  "به   "د یجد یبا کاربر نیزم

  ت یبا عنا  "نیمتعارف زم متیق

به موارد ذکر شده در قانون از 

  ، یکارشناس یهایجمله بررس

به شهرها،   ی کیو نزد یدور

مشابه در   ی ها یکاربر متیق

 و ...  یفاصله فرع نیکترینزد

  

3 

گذاران در  هیمعضالت سرما مشکالت و 

شده توسط  نییتع یها متیخصوص ق

  یاراض یکاربر رییتغ میتقو ونیسیکم

 و باغات  یزراع 

روز  متیق%80اصالح تعرفه  -3

  %80مذکور به   یو باغ ها یاراض

ارزش افزوده حاصله پس از  

 یکاربر رییتغ

  

 

 
 


