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

 39شماره نشست : 
تاریخ جلسه: 

27/03/1399 

ساعت 

 15:30شروع:

 

 17:30ساعت خاتمه:
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 خارج از دستور:

 کسب و کار اتاق ایران و استان فارس الکترونیکی شروع   راه اندازی پنجره واحد  •

 صادر کنندگان  بازگشت ارز حاصل از صادراتمشکالت  •

 پیش از دستور:

 (1395-1398ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای گفتگو ) •

 1399ارائه گزارش شاخص مدیران خرید ) شامخ( فروردین و اردیبهشت  •

   :دستور جلسه

 خورشیدی استان فارس  انرژی هایمین کننده سامانهپیمانکار و تأهای ارائه مشکالت و معضالت شرکت •

 مشکالت و معضالت اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران در خصوص افزایش کرایه حمل و نقل محصوالت   •

 

 مصوبات

 استانی

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 
خارج ار دستور: مشکالت بازگشت ارز  

 حاصل از صادرات 

انجام مکاتبه از طرف استانداری  

فارس با رئیس کل بانک مرکزی و  

بازگشت ارز حاصل از  ارائه مشکالت  

 صادرات 

معاونت اقتصادی  

 استانداری فارس 

یک  

 هفته

2 
  یکیپنجره واحد الکترونخارج از دستور:  

 شروع کسب و کار 

  یکیپنجره واحد الکترون  راه اندازی

 در اتاق بازرگانی   شروع کسب و کار

اتاق بازرگانی  

سازمان    -فارس

امور اقتصاد و  

 دارایی استان 

 دو هفته
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3 
  هایشرکت  معضالت  و  مشکالت  ارائه

  یانرژ  هایکننده سامانه  نیو تأم  مانکاریپ

 استان فارس   ید یخورش

انجام مکاتبه در خصوص استفاده از  

قانون    18تسهیالت بند الف تبصره  

از طرف سازمان    99بودجه سال  

 مدیریت و برنامه ریزی استان 

  تیریسازمان مد

  یزیو برنامه ر

 استان فارس 

یک  

 هفته

4 
 یمل  هاتحادی  معضالت  و  مشکالت

در خصوص    رانیا  یمحصوالت کشاورز 

 حمل و نقل محصوالت   هیکرا  شیافزا

تشکیل کمیته تخصصی با محوریت  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  

کشاورزی فارس و معاونت اقتصادی  

اداره حمل و نقل و   استانداری،  

  هیاتحاد  ،  استان  یها هجاد  یراهدار 

  -رانیا  یمحصوالت کشاورز   یمل

شعبه فارس در خصوص ارائه  

پیشنهاد قیمت کانتینرهای  

دار استان و استفاده از    -یخچال

ظرفیت کانتینرهای یخچالدار  

استان جهت صادرات محصوالت  

 کشاورزی 

اتاق بازرگانی  

 فارس 

یک  

 هفته

 

 ملی و فراگیر

 

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 
  هایشرکت  معضالت  و  مشکالت  ارائه

  یانرژ  هایکننده سامانه  نیو تأم  مانکاریپ

 استان فارس   ید یخورش

  ید یخورش  یسامانه ها درج    -1

( در  لووات یک  100  ری)ز  یانشعاب

رسته مشاغل تحت پوشش  

 سامانه کارا. 

  400  التینمودن تسه  ییاجرا  -2

  یسامانه ها   یبرا   یالیر  ونیلیم

مصوب قانون    یخانگ  ید یخورش

بند     5)بند     1399بودجه سال  

قانون بودجه    1٦تبصره     "و"

 (99سال  

اتاق بازرگانی،  

صنایع، معادن و  

 کشاورزی فارس 

یک  

 هفته

 
 


