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 فارسشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهل و چهارم  گزارش جلسه  

شماره نشست 

:44 

تاریخ جلسه 

:13/12/99 
 استانداری محل نشست:  12ساعت خاتمه: 10ساعت شروع : 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

دولت و بخش  یگفتگو  ینشعست شورا  نیمصعوبه چهلم رویاسعتان پ  یصعنعت یشعهرکها  یمخابرات  تیارائه گزارش وضعع - 1

 16/10/99مورخ   یو کارگروه کارشناس  یخصوص
 

 دستور جلسه:  عنوان

 1387- 97 یگندم سالها دیبر ارزش افزوده خر  اتیمال فیتکل نییتع - 1

 ینهاده واردات  کیدهنده    لیتشک هیبر هر ماده اول  IRCکد    افتیالزام در - 2

 

 خارج از دستور:عنوان  

 چالش های کارخانجات لبنیاتی استان در خصوص واردات مواد اولیه -1

 

 

 مصععوبات اسعععتانی

 تصمیم/ تععععصمیمات عنععوان دستععور جلسه ردیف 

1 
وضع گزارش  استان   یصنعت  یشهرکها  یمخابرات  تیارائه 

دولت و بخش    یگفتگو  ینشست شورا   نیمصوبه چهلم  رویپ 

 16/10/99مورخ   یو کارگروه کارشناس یخصوص

امور   -1 هماهنگی  معاونت  توسط  مشترک  جلسه 

اداره  و  شهرکها  شرکت  با  استانداری  اقتصادی 

مخابراتی   خدمات  ارتقا  با  ارتباط  در  مخابرات 

پیگیری  و  حل  احصا،  مسائل  و  گردد  برگزار 

 گردد. 
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2 

  یگندم سالها  د یبر ارزش افزوده خر  اتی مال  فیتکل  نییتع

97-1387 

 

نشست مشترک توسط توسط معاونت هماهنگی   -1

با   مالیاتی  امو  اداره  حضور  با  اقتصادی  امور 

روستایی   تعاون  سازمان  و  غله  شرکت  مدیران 

گردد و  و احصا  برگزار گردد موارد شفاف سازی  

صورت  برخورد  گرفته  صورت  قصوری  چنانچه 

 گیرد و اخطار صادر شود. 

های    اداره امور مالیاتی از مسدود نمودن حساب -2

 سازمان تعاون روستایی استان امتناع نماید. 

3 
  ک یدهنده    لیتشک  هیبر هر ماده اول  IRCکد    افتیالزام در

 ینهاده واردات

دانشگاه علوم پزشکی با همکاری اتاق بازرگانی   -1

طرح  یک  قالب  در  مشخص  عملی  پیشنهاد 

اجرایی در حوزه کدهای   مسنجم قابل قبول و 

IRC  .تهیه و ارائه نمایند 

 

 موضوعات مععلی و فعععراگیر 

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنععوان دستععور جلسه ردیف 

1 
خصوص واردات  چالش های کارخانجات لبنیاتی استان در  

 مواد اولیه 

اتاق بازرگانی شیراز طرحی منسجم و مستند به   -1

اولیه   مواد  تامین  معضالت  خصوص  در  قانون 

صنایع لبنی )نهاده های دامی، شکر، روغن، مواد  

به همراه پیشنهادات و راهکارها  بسته بندی و . . .(  

 ارائه گردد.تهیه و به مجلس و دولت 

سراسر -2 بازرگانی  های  اتاق  خصوص   از  در  کشور 

مشکالت تامین مواد اولیه صنایع لبنی نظر سنجی  

 شود.

 


