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

 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

شماره نشست 

:49 

تاریخ جلسه 

:18/6/1400 

ساعت 

 8:30شروع:

ساعت 

 10:30خاتمه:

استانداری محل نشست: 

 فارس

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 ی با موضوع » بررس  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  ی نشست شورا  ن یمصوبه چهل و ششم  ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص -1

 « یصنعت  یشهرکها یخدمات یاصالحات اساسنامه شرکتها

 یمصوبات مل  1بند    یاجرا  یدر راستا  ربط، یو شرکت خدمات رسان ذ  یصنعت   ی شرکت شهرکها  ت،یریانعقاد تفاهم نامه سه جانبه سازمان مد -2

 ی دولت و بخش خصوص یگفتگو ی شورانشست   ن یچهل و هشتم

 

 دستور جلسه:عنوان  

 16748و  16747 یهاشماره  ملی استاندارد ییغذا ع یصنا یاداره استاندارد در واحدها  یمصرف انرژ یارهایمع یفن یبازرس وه یش -1

 ی دولتیازدرآمدها یقانون نحوه وصول برخ 1ماده   و بند ع  99قانون بودجه سال  11وفق بند ک تبصره   یتعرفه حق الثبت اسناد مال شیافزا -2

 

 خارج از دستور :

 « 1400در سال  یواردات  یکاالها یو سود بازرگان یحقوق گمرک نییبخشنامه » تع یلغو اخذ تعهد از واردکنندگان تا زمان اجرا -3
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

مد سازمان  جانبه  سه  نامه  تفاهم  شرکت    ت، یریانعقاد 

ذ  یصنعت  یشهرکها رسان  خدمات  شرکت  در    ربط،یو 

نشست    نیچهل و هشتم  یمصوبات مل  1بند    یاجرا  یراستا

 ی دولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا 

صنعتی   شهرکهای  را   یشهرکها  یازها ینشرکت   استان 

را به اتاق بازرگانی    ازیاعتبارات مورد ن  زانیو م  یبندت یاولو

 اعالم نماید. 

2 
انرژ  یارهایمع  یفن  یبازرس  وهیش اداره استاندارد   یمصرف 

واحدها مل  ییغذا  عیصنا  یدر    ی هاشماره  ی استاندارد 

 16748و  16747

اداره استاندارد،    ،استانداری  یامور اقتصاد  یدفتر هماهنگ 

تبد  ییغذا  عیصنا  ییکارفرما  یانجمن صنف اتاق    یل یو  و 

کارشناس  یبازرگان و    نیا  یرو  یکار  دهند  انجام  موضوع 

 . ندیروشن و مشخص را ارائه نما شنهادیپ 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبه چهل 

ششم شورا   نیو  بخش   یگفتگو  ینشست  و  دولت 

بررس  یخصوص  « موضوع  اساسنامه    ی با  اصالحات 

 « یصنعت یشهرکها ی خدمات یشرکتها

به عنوان   ، یشده در کارگروه کارشناس  یجمعبند  شنهاداتیپ 

مرکز ارسال گردد و  دبیرخانه  به  توسط اتاق بازرگانی  مصوبه  

ه به  یرا در قالب طرح ال  یینها  جهیو نت  نموده  یمرکز بررس

 مجلس ارائه نماید. 

2 

مد سازمان  جانبه  سه  نامه  تفاهم  شرکت    ت،یریانعقاد 

ذ   یصنعت  یشهرکها رسان  خدمات  شرکت  در    ربط،یو 

مل  1بند    یاجرا   یراستا هشتم  یمصوبات  و   ن یچهل 

 ی دولت و بخش خصوص یگفتگو ینشست شورا

اعتبارات   مبنا  یصنعت  یشهرکها  یبرا  یکاف تامین    یبر 

 شرفتیکشور و با در نظرگرفتن پ   یصنعت  یسرجمع شهرکها

از طریق مکاتبه شرکت شهرکهای صنعتی    شهرکها   یکیزیف

سال   بودجه  در الیحه  گرفتن  نظر  در    1401استان جهت 

 صورت پذیرد.

3 
وفق بند ک تبصره    یتعرفه حق الثبت اسناد مال  شیافزا

قانون نحوه وصول    1و بند ع ماده  99قانون بودجه سال    11

 ی دولت یازدرآمدها یبرخ

  ی معامالت  یبرا  یکاهش تعرفه حق الثبت اسناد مال   شنهادیپ 

اقتصاد و دارااداره    یبا همکار  ستندین  یکه قطع و   ییامور 

به    و امالک تهیه و از طریق اتاق بازرگانی  اداره ثبت اسناد

 ارسال گردد.  یمل یگفتگو  یشورا رخانهیدب

 


