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

 36شماره نشست : 
تاریخ جلسه: 

26/01/1399 

ساعت 

 09:00شروع:

 

 11:30:ساعت خاتمه
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 خارج از دستور: 

 مهندس رازقی در خصوص مصوبات شورای عالی کار و تعیین حقوق کارگران   آقای  ارائه گزارش  

 پیش از دستور: 

 و پاسخ به بحران  ی: سالمت جهان19 -دی ارائه گزارش با موضوع :کوو .1

 1398بهمن ماه  -( PMIارائه گزارش طرح شاخص مدیران خرید )  .2

 :دستور جلسه

اقدامات   شنهاداتیپ  نیکرونا و همچن  یماریاستان در مقابله با ب  یاقتصاد   هایبحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت بنگاه

 ) بخش صنعت(  بعد از کرونا ط یدر شرا ید یتمه

 

 مصوبات

 استانی

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت 

استان در مقابله با   ی اقتصاد هایبنگاه 

 شنهاداتیپ  نیکرونا و همچن یماریب

 بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

به  یدگیرس ونی سیکم یایاح

در   مانکارانیاختالفات پ 

 ی استاندار

معاونت عمرانی  

 استاندار فارس

دو  

 هفته

 



 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

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

 

 ملی و فراگیر

 

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

تبادل نظر در خصوص مشکالت بحث و 

استان در مقابله با   ی اقتصاد هایبنگاه 

 شنهاداتیپ  نیکرونا و همچن یماریب

 بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 

 اردیلیم 5000از مجموع 

  مهیجهت ب صیتومان تخص

شده   کاریکارگران ب یکاریب

کرونا،   وعیبحران ش از یناش

 مهیتحت عنوان حق ب 50%

تحت عنوان   %50کارفرما و 

 پرداخت گردد. یکاریب مهیب

دبیرخانه 

 -شورای گفتگو

معاونت  

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استانداری 

یک 

 هفته

2 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت 

استان در مقابله با   ی اقتصاد هایبنگاه 

 شنهاداتیپ  نیکرونا و همچن یماریب

 بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

زمان   رتغیی و استمهال -1

  انیمود ی اتیاظهارنامه مال میتسل

توسط سازمان امور   ی اتیمال

با توجه به فرصت   ی اتیمال

  خیساله زمان از تار کی یدگیرس

31/3/99 

  هاینرخ ضرایب و  رییتغ -2

توسط   یافتیدر ی اتیمال

متناسب   یات یسازمان امور مال

 حال حاضر  طیبا شرا

تغییر دوره تسویه بدهی   -3

 ماه   6ماه به  3مالیاتی از 

بخشودگی جرایم مالیاتی   -4

ناشی از مالیات بر درآمد و  

 ارزش افزوده مودیان

تمدید موعد تسلیم نامه   -5

اظهار نامه مالیاتی عملکرد  

ها و سایر اشخاص  شرکت

توجه به عدم امکان  حقوقی با 

 برگزاری مجمع در موعد مقرر

دبیرخانه 

 -شورای گفتگو

معاونت  

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استانداری 

یک 

 هفته
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3 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت 

استان در مقابله با   ی اقتصاد هایبنگاه 

 شنهاداتیپ  نیکرونا و همچن یماریب

 بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

واردات بدون   یآزاد ساز -1

 انتقال ارز ندیانجام فرآ

در بازگشت ارز  لیتسه -2

حاصل از صادرات  ) با توجه 

  میتحر هایتیبه محدود

و قرارگرفتن  رانیاقتصاد ا

 ((FATF اهیس ستیدر ل رانیا

بازنگری در نحوه برگشت   -3

ارز حاصل از صادرات و آزاد  

 سازی ارز 

ها در  انجام تهاتر اظهارنامه -4

گمرک و عدم انجام این  

 فرآیند در سامانه 

دبیرخانه 

 -شورای گفتگو

معاونت  

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استانداری 

یک 

 هفته

4 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت 

استان در مقابله با   ی اقتصاد هایبنگاه 

 شنهاداتیپ  نیکرونا و همچن یماریب

 بعد از کرونا  طیدر شرا یدیاقدامات تمه

که اصل    ییکاالها  صیترخ

  ده یاسناد حمل آنها ارائه نگرد

و   ی اتاق بازرگان د ییاست، با تأ 

 ی استعالمات از اتاق بازرگان 

  

5 

 و  تعاونی   های  تشکل  رؤسای  یا تعاونی  و خصوصی  برتر  های  شرکت  عامل  مدیران  تأیید

 بخش خصوصی به شرح ذیل: خصوصی عضو شورای گفتگوی دولت و  

  ره یمد  اتی ه  س یاستان فارس و رئ  ع یصنا  رانیانجمن مد  سی رئ،  انیدیمحمدصادق حم  یقاآ .1

 د یشرکت پارس حد

 رافا یا تیریگروه صنعت و مد ریکانون زنان بازرگان استان و مد س یرئ، راهدار لدایخانم  .2

 ه یعامل شرکت فوالد پا رینفت و گاز و مد ومیکنسرس س یرئ، عباس ابوقداره یآقا .3

عامل مجموعه   ریخانه صنعت و معدن و تجارت استان فارس و مد  سیرئی،سهراب شرف  یآقا .4

 ش یایسالمت گستر ن

 انجمن غالت استان فارس  سیرئی، محمد حسن طلعت یآقا .5

 داراب مانیشرکت س ریاستان فارس و مد مانیانجمن کارخانجات س س یرئی، ثیمحمد غ  یآقا .6

 ا یمیعامل شرکت فاتح صنعت ک ری مدی، فاطم  یمحمد عل   دیس یآقا .7
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 خانه فرهنگ جاودان س یرئیی، طباطبا نیام یآقا .8

 

 


