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

 37شماره نشست : 
تاریخ جلسه: 

04/02/1399 

ساعت 

 10:00شروع:

 

 12:30:ساعت خاتمه
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 پیش از دستور: 

 19  - دیجنگ کوو  ی برا  یاقتصاد  یهااستیسارائه گزارش با موضوع:   .1

 20  یاقتصاد  روس یعامل و -  19  روسی کرونا وارائه گزارش با موضوع: .2

 :دستور جلسه

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

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

 ) بخش کشاورزی(

 

یکساله  دریافت  صدور مجوز 

های کمباین  سوخت دستگاه

  استان توسط شرکت ملی پخش

 نفتی  هایفرآورده

معاونت  

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استان 

 

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

 (ی) بخش کشاورز

هماهنگی با دستگاه استانداری 

های کشور در خصوص  استان

تأمین سوخت کمباین و  

آالت کشاورزی که فرآیند  ماشین

تحویل سوخت آنها به صورت  

 . باشدسهمیه بندی ماهانه می

معاونت  

امور  ی هماهنگ

 یاقتصاد

 استان 

 

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

 (ی) بخش کشاورز

برگزاری جلسه مشترک تعاونی  

کمباینداران و سازمان تأمین  

اجتماعی در خصوص بیمه 

 کارگران فصلی بخش کشاورزی

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش  

 صی خصو

 

 

 ملی و فراگیر

 

 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

 (ی) بخش کشاورز

 10استمهال یکساله تسهیالت 

رسته معرفی شده توسط  

 دولت

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش  

 خصوصی 

 

2 

بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت 

استان در مقابله با   ی اقتصاد هایبنگاه 

 شنهاداتیپ  نیکرونا و همچن یماریب

اسناد   لیاعتبار تکمافزایش 

  6حمل جهت بخش تجارت از 

 یشورا 

دولت  یگفتگو
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بعد از کرونا   طیدر شرا یدیاقدامات تمه

 (ی) بخش کشاورز

ماه و جهت بخش   8ماه به 

 ماه  11ماه به  9از  دیتول

و بخش  

 ی خصوص

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

 (ی) بخش کشاورز

افزایش مهلت صادرات شیر 

به   31/1/99خشک از تاریخ 

به جهت وجود  31/3/99

های مرزی و عدم  محدودیت

 وجود حمل و نقل بین المللی 

 یشورا 

دولت  یگفتگو

و بخش  

 ی خصوص

 

 
 


