
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 فارس استان  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  یشورانشست  پنجاهمین جلسه و مصوباتتصورفرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                       03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 16ساعت خاتمه: 14ساعت شروع :  2/9/1400تاریخ جلسه : 50شماره نشست :
سالن شهید قاضی  محل نشست:  

 استانداری 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 استان  یدولت و بخش خصوص یگفتگو  یارائه گزارش عملکرد شورا - 1

 1400در مهرماه  دیخر رانیو گزارش شاخص مد 1400کسب و کار استان در تابستان  یفضا شیارائه گزارش پا - 2

با موضووع    یدولت و بخش خصووصو  یگفتگو  ینشوسوت شوورا  نیچهل و هشوتم یمصووبه اسوتان 18بند   یریگیپ - 3

کسوب و کار    طیقانون بهبود مح  25ماده   ی) عدم اجرا یمسوترر در شوهرص صونعت یصونعت یمکرر برق واحدها  یقطع

 مربوطه (  یینامه اجرا نییو آ

 

 دستور جلسه:  عنوان

توسوط شورکت آب و فاضوبب  یمسوترر در شوهرص صونعت  یدیتول یخدمات آب و فاضوبب تا درب واحد ها  لیتحو - 1

 رازیش

 یدولت یسراها همانیم   تیو ممانعت از فعال یقانون خدمات کشور  23ماده   یاجرا یریگیپ - 2

  ست یز  طیشده توسط اداره حفاظت مح فیتعر یها  یدر زون بند یصنعت  یدر ضوابط استررار واحدها یبازنگر - 3

مزاحم و بدون  ی، واحدها ندهیآال  عیبرخورد با صونا  وهیشو   یو بررسو  رازیشو   یو اداره نظارات دانشوگاه علوم پزشوک

 مجوز یکارخانجات دارا  میمجوز در حر

 

 

 درصدی در سال آینده   8تامین زیرساختهای رشد    خارج از دستور:عنوان  
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 دولت - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی( ه یمانیا  یمحمدهاد   یجناب آقا  1

  حاضر   استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس ی افکار  یجناب آقای احمدعل 2

  حاضر  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ی زد یرضا ا  دیجناب آقای حم 3

 صبوری پور آقای   نماینده  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ی جناب آقای احمد طمراس 4

 آقای شهسوار  نماینده  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یی جناب آقای بابک دا 5

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یهاشم  یجناب آقای مصطف 6

  حاضر  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون زادگان  یگیر  میکر  یجناب آقا  7

 اسبمیمجلس شورای   - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  نماینده مجلس ی قادر   جعفر  یجناب آقا  1

 آقای محمدی  نماینده  نماینده مجلس  ی ز یعز  ابراهیم  یجناب آقا  2
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 زارعی  نماینده  استان )یا معاون( دادگستری  کل رئیس ی کاظم موسو   دیجناب آقای س 1

  حاضر  استان دادستان مرکز ینیبحر  یدمصطفیس  یجناب آقا  2
 

 شهرداری و شوراها - د
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 غایب/ نماینده( )حاضر/  
 نام و نام خانوادگی نماینده

 کاظمی نژاد  نماینده   استان مرکز شهردار ی احسان اصناف  یجناب آقا  1

  حاضر  استان اسالمی شورای رئیس ی خرم  یعل  یجناب آقا  2
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 تعاونی و خصوصی  - هو

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 نماینده( )حاضر/ غایب/  

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

1 
  یجناب آقای جمال رازق

 ی جهرم

  کشناورزی  و  معادن صننایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان مرکز
 حاضر  

 

2 
محمد باقر    دیس  یجناب آقا 

 ی ریدب
 حاضر  استانمرکز   تعاون  اتاق  رئیس

 

3 
محمود    دیس  یجناب آقا 

 ی هاشم
 آقای مهرتاش  نماینده  استان مرکز اصناف  اتاق  رئیس

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش   های  تشکل  یا رؤسای  تعاونی   و  خصوصی  برتر   های  شرکتهیأت مدیره    رؤسای  یا   عامل  )مدیران 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نمایندهنام و نام خانوادگی 

 یسهراب شرف  یجناب آقا  1
محترم خانه صنعت و معدن و تجارت    سییر

 استان فارس 
 حاضر 

 

2 
آقای محمدصادق    جناب

 ان یدیحم
 حاضر  فارس   عیصنا  رانیمحترم انجمن مد  سییر

 

  حاضر  محترم کانون زنان بازرگان استان فارس   سییر راهدار   لدایخانم    سرکار 3

  حاضر  نفت و گاز   ومی عضو محترم کنسرس عباس ابوقداره   یجناب آقا  4

  حاضر  محترم انجمن غالت استان فارس   سییر یمحمدحسن طلعت  یآقا   جناب 5

 یثیمحمد غ  یآقا   جناب 6
  مانیمحترم انجمن کارخانجات س  سیرئ

 استان فارس 
 حاضر 

 

  حاضر  محترم خانه فرهنگ جاودان   سیرئ ییطباطبا  نیام  یآقا   جناب 7

  حاضر  ایمیعامل محترم شرکت فاتح صنعت ک  ریمد جناب آقای محمدعلی فاطمی  8

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره    توضیح:

ادگی  نام و نام خانو"درج شنده و در سنتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وضنعیت حضنور"در سنتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصنوصنیجلسنات شنوراهای اسنتانی گفت

 .معین گردد  "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان فارس جناب آقای اکرمی  1

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس جناب آقای خادم حمزه 2

 فارس ی دست عیو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثیمحترم م  رکلیمد شیرازی جناب آقای شه دوست  3

 مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس جناب آقای ظهرابی 4

 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس جناب آقای رضایی  5

 راز یش  یدانشگاه علوم پزشک  ،یدن یآشام ، یی محترم نظارت بر موادغذا ریمد جناب آقای رزمجو  6

 استان فارس یصنعت یمحترم شرکت شهرکها  رعاملیمد ی فتوح یجناب آقا 7

 فارس ی دست عیو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثیمحترم م  رکلیمد ی رازیشه دوست شجناب آقای  8

 فارس یمحترم برق منطقه ا  رعاملیمد یرینص یجناب آقا 9

 راز یبرق ش یروین عیمحترم شرکت توز  رعاملیمد شهیزراعت پ  یجناب آقا 10

 عامل محترم شرکت آب و فاضالب فارس ریمد ی بوستان یجناب آقا 11

 راز یعامل محترم شرکت آب و فاضالب ش ریمد یبهروز یجناب آقا 12

 فارس یصنعت یشهرکها یخدمات  یشرکتها یکارفرمائ یانجمن صنف سیرئ ی عبداله یجناب آقا 13

 فارس یصنعت  یشهرکها ی خدمات یشرکتها یکارفرمائ  یمحترم انجمن صنف ریدب یخسروان یجناب آقا 14

 فارس یل یو تبد ییغذا  عیصنا ییکارفرما  یمحترم انجمن صنف ریدب دهقان یجناب آقا 15

 هتلداران فارس یمحترم جامعه حرفه ا سیرئ ادتانیس یجناب آقا 16

 فارس رانیمهمان پذ هیمحترم اتحاد سیرئ ی فرهاد یجناب آقا 17
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 مشروح مذاکرات 

 استان یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  ی ارائه گزارش عملکرد شورا :  1پیش از دستور

  یاقتصاد  یهاتیفعال  لیو تسه  یو تعاون  یخصوص  یهانظر دولت و بخشبه منظور تبادلقانون برنامه پنجم توسعه    75بر اساس ماده    آقای رازقی :

و    شنهادها یو مقررات موجود و ارائه پ   نیاقدامات الزم در چهارچوب قوان  یمؤثر برا  میو رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصم  یها، بررسبخش  نیا

قانون بهبود محیط   11شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل گردید. بر اساس ماده  ،  "ربطی مناسب به مراجع ذ  یاجرائ  یراهکارها

رویه های اجرایی در جهت   ، دستورالعمل، شیوه نامه وکسب و کار، پیشنهاد اصالح، حذف و یا وضع مقررات اعم از آیین نامه ها و بخشنامه ها

بهبود محیط کسب و کار به مسئوالن مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه شورا ارائه می گردد. در ترکیب شورای گفتگوی استان 

سازمان    سیرئ،  استان(  یشورا   یو سخنگو  ریمرکز استان )دب  یمعادن و کشاورز  ع،یصنا  ، یاتاق بازرگان  سیرئ  ،(یاستان  یشورا  سیاستاندار )رئ

 ی کل اداره امور اقتصاد ریمد ، استان یسازمان جهاد کشاورز س یرئ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیرئ، استان یزیو برنامه ر تیریمد

  یاسالم  یجلس شورام  ندگانینما،  استان  یهابانک  یهماهنگ  ونیسیکم  ری دب،  استان  یکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع  ریمد ،  استان  ییو دارا

  سیرئ،  یاسالم  یمجلس شورا  ژه یو و  یتخصص  ی هاون یسیعضو کم  ندگانی نما  تیاستان و با اولو  ندگانیمجمع نما   صیحداکثر دو نفر به تشخ

  سیرئ،  اتاق تعاون مرکز استان  سییر،  استان  یاسالم  یشورا  سیرئ،  مرکز استان  شهردار،  مرکز استان  دادستان، معاون(  ایاستان )  یکل دادگستر

 یاقتصاد  یتشکل ها  یرؤسا  ای  یو تعاون   یبرتر خصوص  یشرکت ها  رهیمد  أت یه  یرؤسا  ایعامل    رانینفر از مد  هشت،  اتاق اصناف مرکز استان

 دبیرخانه شورای گفتگو : در بحث عملکرد می باشند. مستقر در استان ی و تعاون یبخش خصوص

 تعداد جلسات اصلی  سال
تعداد جلسات 

 کارشناسی

تعداد  مصوبات  

 ملی

تعداد  مصوبات  

 استانی

1396 5 8 5 8 

1397 9 25 19 21 

1398 7 20 41 27 

1399 9 24 26 48 

 34 7 9 5 1400شش ماهه اول 

 : باشدیم ل یرفع موانع کسب و کار استان و کشور انجام داده است که اهم آن به شرح ذ یدر راستا یفارس اقدامات موثر یاتاق بازرگان 

 بخش صنعت برق :  مشکالت

 داده است .  ی ماه مهلت پرداخت بده 3بدهکار یبه واحدها رازیبرق ش عیشرکت توز-

 . دی نما ی ساعت قبل اطالت رسان 48را از  یصنعت یبرق واحدها یقطع  ن،یتام یفارس مطابق مصوبه شورا  یاشرکت برق منطقه -

 داد.  رییبه بعد( تغ 16بعد از ظهر ) یبه ساعت ها 14 یال 12را از   یصنعت یبرق واحدها یساعت قطع رازیبرق ش عیشرکت توز -

 تعرفه حق النظاره آب :  شیمشکالت افزا حل

 ی آب معدن یشرکتها یچاه ها یبرا نیمشترک نهیو نصب کنتور هوشمند آب و برق با هز زیتجه-

 شودیسبز در نظر گرفته م یمصارف فضا یدرصد مصرف برا 50در مورد چاه ها،  -
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 :  یلی و تبد ییغذا عیمشکالت صنا حل

پ - شماره    یها  یریگیبا  )نامه  اصناف  پزشک99/6/3مورخ    4736/3/110اتاق  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت  و  شماره  رازیش  ی(  )نامه 

فعال از صدور   یو ضمن نظارت مستمر بر واحدها  دیگرد  یریجلوگ  رمجازیغ   یواحدها  تی( از ادامه فعال99/ 20/5مورخ    9/605/1757/پ/99

 شد.  یریدر استان جلوگ دیمجوز جد

  سر یم  نای به سامانه س  یدسترس  نکیقرار دادن ل  اریدر اخت  ق یاستاندارد از طر  یو نمونه بردار  یاداره نظارت به سوابق بازرس  یسترسنحوه د-

 . دیگرد

 در نظر گرفته شد.  TTACثبت در سامانه  یزمان مناسب برا-

 خواهد شد. دی کارخانجات در سامانه به صورت شش ماهه تمد دیدر صورت ثبت اطالعات تول IRCکد -

 :  ی دست عیو صنا  یمشکالت  صنعت گردشگر حل

 استان یدست عیصنف صنا هیاتحاد لیتشک-

 یمتبوعه و نخبگان صنعت گردشگر هایاستان با حضور دستگاه یگردگشر یشورا لیتشک-

کل- تاس  ی بانک  التیتسه  ه یبازپرداخت  توسط  شده  گردشگرو    سات یاخذ  گردشگر  یدارا  ی فعاالن  وزارت  از  شماره    یمجوز  بخشنامه  مطابق 

 . دیمنتقل گرد طیدوره تقس  یامهال و به انتها 1400سال  انی تا پا یبانک مرکز 1400/8/8مورخ  00/ 223546

 :  مشکالت بخش معدن حل

 صورت گرفت. یمعدن و کشاورز یبخشها نیسنگ کیواردات در مقابل صادرات)تهاتر( الست-

 :   یمشکالت حوزه بانک حل

در عقود مبادله    یسود مصوب بانک مرکز  تیکشور در خصوص رعا  یعال  وانید  99/5/21مورخ  794شماره     یرا  ت یعامل به رعا  یالزام بانکها-

 ی و مشارکت یا

 موضوت مصوبه  یبانک مرکز 98/12/12مورخ   98/431353بخشنامه شماره   یا یاز مزا ی استفاده فعاالن اقتصاد-

ماهه و    6با تنفس  یدرصد از مانده بده  5/7   زانیبا اخر م  یدیتول  یمعوق واحدها  یبازپرداخت بده  طیشرا  لی پول و اعتبار جهت تسه  یشورا-

 . دیگرد  دیتمد  گرید  کسالیبخشنامه مذکور به مدت  یایاز مزا یمهلت برخوردار  ، یساله مانده بده  5 طیتقس

 :  یصنعت یمشکالت شرکت شهرکها حل

( به معاونت  1387مصوبه سال    یصنعت  یو اداره امور شهرکها   ی)قانون نحوه واگذاریخدمات  ی اصالح اساسنامه شرکت ها  شنهاداتیارسال پ -

 وزرات صمت 

 :  یگذار هیمشکالت حوزه سرما حل

تغ  لیو تسه  6تا    3کالس    های¬نیزم  یبرا  تیو کاهش  محدود   تیمعاف  جادیا- امکان رونق طرح  یبه هر نوت کاربر  رییجهت    های¬جهت 

با توجه   یمذکور جهت کشاورز  های¬نینبودن زم  یمنابع آب و اقتصاد  دیشد   تیبه محدود   تیاشتغال در استان با عنا   جادیو ا  گذاری¬هیسرما

 فرادست. های¬به طرح
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 1400در مهرماه   دیخر  ران یو گزارش شاخص مد  1400کسب و کار استان در تابستان   ی فضا  شیارائه گزارش پا  :  2پیش از دستور

 زانیکسب و کار نسبت به فصل گذشته به م  طیدهد که مح  یسال گذشته نشان م  کی  یکسب و کار استان ط  یفضا  شی پا  تیبه وضع  ینگاه 

  وتیش  یهمزمان با گستردگ   1400تابستان    نکهیتوجه به ادرصد مساعدتر شده است. با    2  زانیبه م  1399درصد و نسبت به تابستان    2.54

 شده است. یابیارز 1399مساعدتر از تابستان  تیکشور بوده است اما وضع  یا تههف یل یکرونا و تعط روسیو

 

 

 

و  ( 5.55)با دو بخش خدمات  سهیدر مقا 5.05 ازیبا امت یکسب وکار بخش کشاورز طیمح تی،وضع 1400در تابستان  شیپا نیا جیبر اساس نتا

  ریکه نسبت به سا  دهدیرا داشته که نشان م  10از    5.81  ازی، امت1400شده است. بخش خدمات در فصل بهار    ی ابی( مناسبتر ارز  5.45صنعت )

خود را بهبود   ت یوضع  یدر فصل تابستان توانسته به طور قابل توجه  ی. بخش کشاورزردیپذ  ی م  یاقتصاد  طی را از شرا  ریتاث  نیشتریبخش ها ب

 بخشد.

 1400تابستان  1400بهار  99زمستان  99پاییز  99تابستان  99بهار  بخش

 5.55 5.81 5.51 5.58 5.79 5.84 خدمات 
 5.45 5.71 5.75 5.65 5.72 5.27 صنعت

 5.05 5.26 6.40 5.82 5.94 5.83 کشاورزی 

شده    یابیارز  1400در تابستان    تیفعال  نینامساعدتر  6.10  ازیقرار گرفتند رشته استخراج معدن با امت  شی که مورد پا  ییتهایرشته فعال  انیاز م

صورت    یها   یداشته است. بر اساس نظرسنج  تهایفعال  رینسبت به سا  یمناسبتر  تیوضع  4.25  ازیبا امت  حیو تفر  یهنر، سرگرم  تیاست. فعال

بوده است.    6.48  ازیمعادل امت  1400استان در تابستان    یتهایکرونا بر رشته فعال  یگذار  ریتاث  زانیقرار گرفته، م  ش یمورد پا  یواحدها  زگرفته ا

 بوده است.  6.09و صنعت  6.33 ی، کشاورز 6.80 ازیکرونا بر بخش خدمات با امت ریتاث نیشتریب

 رشته فعالیت 
امتیاز تابستان  

1400 

امتیاز تاثیر کرونا  

 در تابستان 

 5.63 6.10 استخراج معدن

 6.24 4.52 اطالعات و ارتباطات

 6.14 4.83 حمل و نقل و انبارداری

 6.14 5.35 )ساخت( تولید صنعتی 

 6.79 5.59 عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسايل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 

 8.48 6.09 فعالیت امالک و مستغالت 

 6.24 4.37 فعالیت حرفه ای، علمی و فنی

 6.33 5.05 گیریکشاورزی جنگل داری و ماهی 

 6.27 4.25 هنر سرگرمی و تفريح

 

 کار  و  کسب محیط پایش استانی شاخص

 1400تابستان  1400بهار 99زمستان  99پايیز  99تابستان  99بهار 

5.77 5.83 5.81 5.77 5.86 5.71 
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 سه مؤلفه : بیترتبه ش،یپا نیاستان فارس در ا ی، فعاالن اقتصاد 1400در تابستان 

و مقررات    نیقوان  ها،استیس  یثبات   یب   -3از بانک ها  یمال  نیتأم  یدشوار  -2قیمت مواد اولیه و محصوالت  راتییبینی بودن و تغغیرقابل پیش    -1

 اند. نموده ی ابیها ارزمؤلفه ریو کار کشور نسبت به سا کسب  طیمح  یهامؤلفه نیترناظر بر کسب و کار را نامناسب ییاجرا ی ها هیو رو

 نترنت ی به شبکه تلفن همراه و ا یدسترس  ت یو محدود یانرژ ی به حامل ها ی دسترس ت یبه آب، محدود یدسترس  تیسه مولفه محدود نیهمچن

 قرار گرفته اند.  یابیر مورد ارزمساعد فصل بها یبه عنوان مولفه ها

تعاون و    یو اتاق ها  تیوضع  ن ینامساعدتر  6.13  ازیدهد که در فصل تابستان اتاق اصناف با امت  ی از اتاق ها نشان م  ک یهر    تیوضع  یبررس 

را کسب کرده    7.51  ازیرا از کرونا داشته و امت  ریتاث  نیشتریقرار گرفته اند. بخش اصناف ب  یبعد  یدر رده ها  5.33و    5.45با    بیبه ترت  یبازرگان

 شده است. انیمانع کسب و کار ب نیو محصوالت به عنوان مهم تر هیمواد اول متیق راتییبودن تغ  ینیب شی پ  رقابلی. در هر سه اتاق غ است

 ) شامخ(  دیخر رانیشاخص مد

 Purchasing Manager’sشاخص  ابند،ی   یانتشار م  یالملل  نیب  یکه توسط کشورها و سازمانها  یمتنوت و گوناگون اقتصاد  یشاخصها  انیم  از

Index  توسعه   یاکثر کشورها   رشیاست که مورد پذ  یاقتصاد  یشاخصها  نیاز مهمتر  ی کیشده است،    یبه اختصار شامخ نامگذار  یکه در فارس

  ن ی. اشودیمحاسبه و منتشر م  ا یکشور دن  40از    شی در ب  یبنگاه بخش خصوص  29000حدود    یشامخ برا  حاضر شاخص  درحال قرار دارد.    افتهی

رونق و رکود در    تیوضع  ژه یاقتصاد کالن به و  طیاز شرا  یعیسر  ریو تصو  یآن  نش یب  د، یآیبه دست م  یپرسشنامه ا  ش یشاخص که بر اساس پا

 . دهد ی صنعت و خدمات ارائه م یبخشها

 اقتصاد شامخ کل  -

به   76/54در مهر    رانیکل اقتصاد ا  ینشده( برا  یفصل   لی)تعددیخر  رانیکشور، شاخص مد  یاقتصاد  یانجام شده از بنگاه ها  یطبق نظرسنج

ا با شدت کمتر  ن یدست آمده است و  ا  یشاخص نسبت به ماه قبل  اول  یماه به جز شاخص موجود  نیرشد داشته است. در  لوازم    ای  هیمواد 

شاخص در مهر ماه به    نیا  شیثبت شده اند. افزا  50باالتر از    یاصل  یمؤلفه ها  ریسا  ،یانسان  یروین  یریاستخدام و بکارگ  زانیشده و م  یداریخر

 و ساختمان بوده است. یاز بخش خدمات و کشاورز یناش بیترت

 شامخ بخش صنعت -

به دست آمده است. به اعتقاد   83/50صنعت در مهر ماه عدد  دیرخ رانیبخش صنعت، شاخص مد یبه دست آمده از بنگاه ها یبراساس داده ها

  د یسفارشات جد  زانیشاخص صنعت، شاخص م  یاصل  یرشاخصهایز  نیمشابه ماه قبل است. در ب  یتاحدود  تیاکثر فعاالن بخش صنعت وضع

 بوده اند.  50 یباال  یاصل یرشاخصهایز ریرا به ثبت رسانده و سا 50 ریعدد ز هیاول وادم یو شاخص موجود انیمشتر

 شامخ بخش ساختمان -

( افزایش قابل توجهی داشت که نشان دهنده رشد فعالیتهای کسب و کار در حوزه 47.73( نسبت به ماه قبل )56.92عدد شامخ ساختمان )

 صنعت ساختمان در مهر ماه نسبت به شهریور ماه است.
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 ی با موضوع قطع  یدولت و بخش خصوص  ی گفتگو  ینشست شورا  نیچهل و هشتم  ی مصوبه استان  18بند    ی ریگیپ  :  3از دستورپیش  

 یی نامه اجرا   نیی کسب و کار و آ  ط یقانون بهبود مح  25ماده    ی ) عدم اجرا  یمسترر در شهرص صنعت  ی صنعت  یمکرر برق واحدها

 مربوطه ( 

بند    آقای رازقی : بازرگان   ،یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  ینشست شورا   نیچهل و هشتم  یاستانمصوبه    18مطابق  در دو مرحله   یاتاق 

 طیقانون بهبود مح  25نمود تا مطابق با ماده    یریگیو پ   یبرق را جمع آور   یوارد شده به هر بخش صنعت بابت قطع   یخسارت ها  زانیفراخوان م

 6/1400/ 9مورخ    2320/1400و    2/6/1400مورخ    2191/1400نامه    یراستا ط  نیپرداخت گردد. در هم  یعتصن  یکسب و کار خسارات به واحدها

جهت نحوه جبران خسارات    رازیبرق استان و ش  یروین  عیفارس، شرکت توز  یگزارش به ادارات برق منطقه ا  نیا   4/7/1400مورخ    2789/1400و  

شرکت    8/6/1400مورخ    6/7245/1400/3و    28/6/1400مورخ    6/8271/1400/3شماره   یافتیحسب پاسخ در  .دیارسال گرد  یصنعت  یواحدها

 چگونهیتحت پوشش اعمال نشده و ه  نیبه مشترک  رویاز کمبود ن  یناش  یاجبار  یخاموش  ای  یگونه قطع  چیفارس اعالم نمود ه  یبرق منطقه ا

  ی عال  یشورا   رخانهیحسب مصوبه دب  ریفوق مطابق با ابالغ شرکت توان  عیکاهش بار صنا  وآنها وارد نشده است   زاتیو تجه  ساتیبه تاس  یخسارات

مذکور   عی شرکت و صنا  ن یا  انیانجام شده م  ی توافقات قبل   ای و    ن یمابیف  یقرارداد فروش انشعاب، تفاهم نامه ا  1و بر اساس تبصره ماده    ی مل  تیامن

 است. دهیرداجرا گ شانیو توسط ا یو هماهنگ  یبوده و با همکار

بحث ادارات برق این است که اعالم می کنند که خساراتی وارد نشده است و بر اساس ابالغ شورای امنیت ملی این قطعی صورت گرفته است و 

گزارش جمعبندی   ورت گیرد. پرداختی بابت خسارات بایستی صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین بودجه نماید تا پرداخت صچنانچه  

خسارات واحدهای صنعتی به شورای گفتگوی ملی ارسال گردد. موضوت دیگر قطعی مجدد برق و گاز در فصل زمستان است و با توجه اینکه در 

 گذشته سرمایه گذاری الزم هم صورت نگرفته مجددا واحدهای صنعتی دچار معضل خواهند شد. ساعات و روزهای قطعی برق مشخص نیست. 

در قانون پیش بینی شده است که خسارات جبران گردد اما این موضوت در سطح ملی است و نمی توان در استان تصمیم گیری   قادری :  آقای 

استناد مصوبه شورای ملی بوده است. واحدهای اقتصادی میزان خسارات وارده را اعالم نمایند چنانچه در    هو تصمیمی که گرفته شده ب   نمود

در سطح ملی، طرح حمایت از صنعت برق    نیز پیگیری انجام می شود تا خسارات جبران گردد.صورت گرفت، در سطح استان  سطح کشور اقدامی  

چند مورد تشویقی لحاظ شده است. تفاوت قیمت خرید برق برای مولدهای  ارجات شده و  را به کمیسیون فرعی در کمیسیون برنامه و بودجه  

مناطق ویژه و شهرکهای صنعتی بایستی نیروگاه    که متاسفانه در شورای اقتصاد نیز مصوب شده است.  استو نو یکی دیگر از معضالت    مدست دو

  بخشی از تلفات برقی که در این شبکه ها انجام می شود در نیروگاه های اختصاصی مناطق و شهرکها صورت نگیرد.تا مختص خود داشته باشند 

نیروگاه هایی که در مناطق ویژه و شهرکهای صنعتی هستند قیمت خرید تضمینی برق باالتر در نظر   شاید نیاز باشد در قانون پیش بینی گردد از

 گرفته شود.

مشترکین شرکت برق منطقه ای فارس هیچگونه قطعی برق اجباری نداشته است. برق هیچ کارخانه ای علیرغم آنکه بدهکار بودند    آقای نصیری :

در خصوص اطالت رسانی، جدول زمانبندی وجود دارد که از قبل نیز اطالت رسانی صورت می    جام نگرفت.و مدیریت مصرف نداشتند اما قطعی ان

 گیرد. میزان کمبود تولید از روز قبل مشخص می شود و مطابق با جدول پیامک ارسال و به اطالت ایشان رسانیده می شود. 

قانون آمده، قطع برق واحدهای صنعتی در اولویت آخر باشد. از اوایل خردادماه  موضوعی که در متن    25در رابطه با ماده    آقای زراعت پیشه : 

قطعی برق واحدها   ساعت قطعی برق وجود داشته است.  2روز و روزی  11تا شهریور کمبود برق وجود داشت در حالیکه در شهرک صنعتی تنها 

تغییر   16:30تا    14:30کاری شرکت شهرکهای صنعتی به ساعت  شورای گفتگو و با هم  48صورت می گرفت طی جلسه نشست    14تا    12ابتدا  

 یافت که تا این ساعت کارخانه فعالیت خود را داشته باشد. 
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درصدی یا از طریق ایجاد ظرفیت جدید و یا از   8درصدی اقتصاد در ارکان ملی و استانی مطرح است. این رشد    8اخیرا رشد    آقای حمیدیان :

درصد افزایش مصرف برق خواهیم   8درصد واقعی باشد، به تبع آن    8دن ظرفیت های فعلی است. به فرض آنکه این  طریق فعال کردن و ارتقا دا

قانون گذار و دولت های گذشته فکر اساسی برای توزیع برق و گاز انجام نداده    داشت که هر سه شرکت برق می بایست آن را مدیریت نمایند. 

ندی به قیمت تمام شده و ارتقا قیمت تمام شده متناسب با اقتصاد انجام نشده است و شرکت برق اجازه  است و رقابت از بین رفته است و پایب

 درصدی در استان برگزار گردد. 8جلسه ویژه ای در رابطه با مباحث زیرساختهای مورد نیاز رشد مدیریت وجوه خود را ندارد. 

لف شدند تا اطالت رسانی را انجام دهند. تغییر روز تعطیل هفته را بر روزهای شرکت های توزیع برق طی جلسات اخیر مک  آقای خادم حمزه :

هفته تقسیم گردد. به عنوان مثال در شهرک صنعتی بزرگ، یک تعداد واحدهای صنعتی شنبه، تعدادی دیگر یکشنبه و . . . به جای جمعه  دیگر 

از    تعطیل نمایند. از واحدهای تولیدی می توانند یک بخشی  انتقال دهند.تعدادی  مقرر شد   خط تولید را که پر مصرف است به شیفت شب 

 . واحدهای صنعتی با شرکت توزیع در خصوص این موارد تفاهم نامه امضا نمایند

توسط شرکت آب و فاضبب   یمسترر در شهرص صنعت یدیتول  یخدمات آب و فاضبب تا درب واحد ها  لیتحو (:1جلسه )دستور  

 رازیش

درخواست صنعتگران    شرکت آب و فاضالب شیراز با شرکت شهرکهای صنعتی در حال عقد تفاهم نامه ای در این خصوص هستند.  آقای بهروزی :

. توافق اولیه در این گرددمی  است. مابقی تاسیسات، مخازن، خط انتقال و شبکه صنایع را در دست گرفته و کنتور نصب  لیتر آب بر ثانیه    20

کیلومتر که سهم شهرک صنعتی است حدود    13کیلومتر خط انتقال الزم است که این    13خصوص صورت گرفته است اما الزاماتی دارد. حدود  

ا تا درب ورودی شهرک که این اعتبار بایستی تامین گردد. چنانچه اعتبار تامین گردد شرکت توزیع برق آب ر  میلیارد تومان اعتبار الزم دارد.   32

که بخش    را انجام دهد پساب  تصفیه  سال    20یک شرکتی طی مزایده ای به مدت    صنایع همانند مشترکین خانگی آب داده می شود.  ه برده و ب

ن آمادگی را آب و فاضالب شیراز ای که تفاهم نامه آن بسته شده و قرار است تا دو هفته آینده اجرایی نماید.   صنعت و فضای سبز را پوشش دهد

   تصفیه و توزیع نماید. را لیتر آب بر ثانیه پساب شهرک صنعتی برای مصارف غیرشرب 200دارد 

لیتر بر ثانیه   70لیتر بر ثانیه آب را از واحدهای صنعتی اخذ کردند اما آب تنها    300شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس هزینه    آقای رازقی : 

  30جلسه در استانداری و با حضور استانداران وقت این موضوت مورد بحث قرار گرفت و نهایتا اعالم کردند  چندین  به واحدها داده شده است.  

شرکت آب و فاضالب می خواهد این خط را اجرا نماید اما اعتبار الزم را ندارد.  لیتر بر ثانیه آب از خط دوم سد درودزن به شهرک اختصاص یابد.  

اینکه شرکت آب و فاضالب    در حالیکه واحد صنعتی هزینه انشعاب را پرداخت کرده است.  ی کافی برخوردار نیستشرکت شهرکها نیز از اعتبار مال

اما موضوت تامین اعتبار است که بایستی مشخص   مسئولیت تامین آب واحدهای شهرک صنعتی را بر عهده گرفته است کار پسندیده ای است

ای کوتاه  بر شرکت شهرکها هزینه را از صنعتگر اخذ نموده است و اکنون بایستی به شرکت آب و فاضالب برای اجرای خط پرداخت نماید. گردد.

ویژه و شهرک صنعتی بزرگ انجام گیرد، سریعترین   همدت چنانچه در قانون سال آینده بودجه ای برای تکمیل سدکوار و خط انتقال آن به منطق

 به آب فراهم می گردد. زمان دسترسی

آب داده شده است. بر اساس توافقات هیچ حق  لیتر بر ثانیه    300در شهرک بزرگ چهار هزار قرارداد واگذار و اعالم شد که    آقای فتوحی :

تامین شده است.  لیتر آب    120انشعابی از صنعتگران نبایستی اخذ شود. چهار حلقه چاه در شهرک وجود دارد که با تمهیداتی که انجام شده  

با توجه با   و مخزنی وجود دارد که آب در آن ریخته می شود که در یک شیفت کاری در شهرک توزیع می گردد.  الباقی چاه ها خشک شدند

، مقرر شد تا چاه جدیدی حفر نگردد و پساب تصفیه توافقات با آب و فاضالب شیراز در خصوص انتقال خط آب و اتصال آن به شهرک صنعتی
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لیتر آب بر ثانیه   120نه شیراز را با شرکت آب و فاضالب ، تصفیه و در اختیار صنایع باشد و آب چاه تنها به عنوان آب شرب مصرف گردد.خا

 برای آب شرب صنعت صرف خواهد شد. 

ایه گذار تصفیه خانه در کوتاه مدت به شدت مشکل آب وجود دارد. شرکت آبفا موضوت تصفیه خانه را سرعت بخشند و با سرم  آقای قادری :

تا آب  . خط انتقال آب شیراز به کوار جهت کارخانه فوالد کوار، آبفا می تواند تصفیه خانه فاضالب در کوار را نیز اجرا نمایدتکلیف مشخص گردد

 تنگ سرخدر شورای راهبردی آب هم از ظرفیت سد    مصرفی کارخانه از تصفیه پساب صورت گیرد و این خط انتقال آب برای شیراز آزاد گردد.

شرکت شهرکهای صنعتی و آبفای شیراز   میلیون مترمکعب کاهش داده اند.  57میلیون متر مکعب به    72استفاده نماییم که متاسفانه ظرفیت را از  

  3000تا شهرک صنعتی تامین مالی شود تا  فاصله بین مخزن دوکوهک    کیلومتر خط انتقال آب راه اندازی شود و  13همکاری داشته باشند تا  

 . نمایدبرای کوتاه مدت مشکل صنایع مرتفع   لیتر بر ثانیه ای که از سد درودزن می آید

 یدولت  ی سراها  همانیم   تیو ممانعت از فعال  یقانون خدمات کشور  23ماده   یاجرا  یریگیپ  (:2دستور جلسه )

بسیاری از قوانین در کشور فضای نامساعدی را برای کسب و کارها ایجاد کرده است اما همین قوانین ناکارآمد نیز به صورت کامل    آقای شرفی : 

و    یدرمان  یواحدها  ،ی رفاه  ،یو اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکون  جادیا  ،یقانون خدمات کشور  23مطابق با ماده  اجرا نمی شوند.  

نظا  یحیتفر  ،یورزش  یهافضا  ،یآموزش توسط دستگاه  ریو  م  یاجرائ  ی هاآن  و   .باشدیممنوت  هتلداری  باید سرمایه گذاری در بخش  چنانچه 

ارائه خدمات توسط بخش    برای سرمایه گذاری بایستی ایجاد انگیزه شود.  ، رقیب قدری به نام دولت وجود دارد.مهمانسرا و اقامتگاه ها جذب شود

. این مراکز دولتی به جای این مراکز اقامتی دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد  امکان حضور بخش خصوصی را کمرنگ ساخته است.دولتی  

 ای بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است.آنکه تنها به اعضای خود خدمات ارائه دهد به عموم خدمات می دهد که به شدت بر

نص صریح قانون اعالم کرده است که اداره این دستگاه به عهده بخش دولتی نباشد. به لحاظ حاکمیتی مشخص گردد که کدام    آقای سیادتان : 

وصی باشد با هماهنگی مجموعه  در بخشی که میراث فرهنگی متولی است آن فردی که قرار است بهره بردار بخش خص  . سازمانها چه امکاناتی دارند

 مانند جامعه هتلداران نظارت داشته باشند. متاسفانه نظارت در برخی از این امکان وجود ندارد. های مجوزدار 

برون برخی از این اماکن همانگونه که در قانون آمده است مجوز اداره آنها به دستگاه متولی داده شده است. برخی از آنها نیز    آقای مبینی :

به کارمندان آن   ارائه نماید و نه صرفا  سپاری به بخش خصوصی شده و این بخش آن را اداره می کند به شرط آنکه به عموم مردم خدمات 

حت  مجموعه. حال اگر ارائه خدمات به خارج از اعضای سازمان ممنوت اعالم گردد کلیه قراردادهای که این دستگاه ها برای برون سپاری دارند ت

آمار احصا شده تعداد مراکزی که مورد اختالف است چه تعدادی است و اثرش در حوزه اقتصادی و گردشگری استان چند  عات قرار می گیرد. الش

 درصد است.

قراردادهای واگذاری منعی ندارند و بخش خصوصی خدمات را ارئه می دهد. ایراد مصوبه مجلس در این است که این پیش بینی    آقای قادری :

. به عنوان مثال چنانچه خدمات رفاهی به پرسنل آن سازمان ارائه گردید بن استفاده از خدمات بخش خصوصی را ارائه شده ت نگرفته استصور

یک سری خدمات دستگاه ها باید مکلف شوند که واگذار نمایند در مقابل بن استفاده از بخش خصوصی را ارائه دهند که  دستگاه خدمات   است.

 صوصی خریداری نماید. را از بخش خ

و اداره    ستیز  طیشده توسط اداره حفاظت مح  فی تعر  یها  ی در زون بند  یصنعت  یدر ضوابط استررار واحدها  یبازنگر(:  3دستور جلسه ) 

 مجوز   یکارخانجات دارا   میمزاحم و بدون مجوز در حر   ی، واحدها  ندهیآال  عی برخورد با صنا  وهیش  یو بررس  رازی ش  ینظارات دانشگاه علوم پزشک
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علوم پزشکی در خصوص زونبندی شهرکهای صنعتی وجود دارد. اختالف نظری میان اداره محیط زیست و اداره نظارت دانشگاه    آقای دهران : 

زی، محیط زیست و . . . بر اساس نوت  جهت تعیین این زونبندی های کمیته ای تشکیل می شود از ارگان های مختلف مانند صمت، جهاد کشاور

 صنعتی که مقرر به احداث است، زون آنها تعیین می گردد.  

زونبندی    این اختالف نظر در سطح استان با حمایت سازمان محیط زیست سعی به حل شدن بوده است. در موارد بسیار محدود  آقای رزمجو :

اخیرا نیز به صنایع مغایر یکدیگر هستند. ابط ابالغی میان این دو دستگاه در برخی توسط محیط زیست و شرکت شهرکها انجام می گیرد اما ضو

از تمامی دستگاه های ذیربط   عنوان مثال برای یک واحد صنایع غذایی که مقرر است در زون صنایع غذایی کارخانه را احداث نماید مجددا 

ن محیط زیست و قانون تشکیالت وزارت بهداشت، محیط زیست و داره نظارت  در قانو  استعالمات بایستی اخذ گردد که پروسه ای زمانبر است.

دوکار متفاوت انجام می دهند. محیط زیست اثر مخرب صنعت را بر محیط بررسی می کند و اداره نظارت اثر محیط را بر روی کاالهای سالمت  

 محور تولیدی بررزسی می نماید. 

بایستی با حفاظت محیط زیست باشد و دانشگاه علوم پزشکی در محدوده واحد تولیدی اظهارنظر نماید  اولویت و دیدگاه تخصصی    آقای قادری : 

واحدهایی که قرار است در زونبندی های شهرک صنعتی مستقر شدند    و اینگونه نباشد که دو مجموعه در خصوص یک امر اظهارنظر نمایند.

 . مورد به مورد مجددا استعالم گرفته شودزمانی که یکبار استعالم گرفته شده است نیازی نیست 

به عنوان مثال  رشته فعالیت وجود دارد که بسیاری از این صنایع با یکدیگر مماس می شوند. 1000زون در شهرک صنعتی و  7 آقای فتوحی :

ک معموال با برگزاری جلسات کارگروه مرتفع می    تولید مواد شوینده در زون شیمیایی و بسته بندی آن در زون آرایشی بهداشتی قرار می گیرد

صنعت استعالم از شوند اما دو سال گذشته نامه ای از سازمان محیط زیست کشور ابالغ گردید که کلیه استانها الزام دارند برای استقرار هر نوت  

 . اداره محیط زیست گرفته شود

  11در استان توافقی میان محیط زیست و علوم پزشکی صورت گرفته بر اساس ظرفیت های قانونی که وجود دارد مانند ماده    آقای ظهرابی :

ط محیط زیست با کد آیسیک وزارت ضواباستقرار که بر این اساس مجوز صادر می گردد و موردی در استان وجود ندارد که معطل مجوز باشد.  

 صنعت یکسان است اما با دانشگاه علوم پزشکی متفاوت است.

در خصوص شاخص مدیران خرید به صورت ماهانه گزارش به دفتر هماهنگی امور اقتصادی   جناب آقای دکتر ایمانیه، استاندار محترم فارس :

ارسال گردد چرا که این گزارشات نشان دهنده عملکرد بخش دولتی می باشد. در قطعی برق مکرر سه نوت خسارت متصور است نخست به دلیل 

وارد شده است. مورد دوم با اطالت رسانی از قبل، خسارتی وارد شده    آنکه بدون اطالت قطعی صورت گرفته، به تاسیسات و تجهیزات خسارات

یجاد  باشد و مورد سوم در اثر قطعی تولیدات آن واحد خسارات دیده باشند. بنابراین الزم است تدبیری برای پیشگیری از خساراتی که در آینده ا

ر قدم اول با همفکری تمامی سازمان هایی که خدمات رفاهی ارائه قانون خدمات کشوری د 23می شود، اندیشیده شود. در خصوص اجرای ماده 

 می دهند، ارائه خدمات به خارج از اعضای آن سازمان را ممنوت گردد.
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 مصوووبات اسوووتانی

 تووووصمیماتتصمیم/  جلسه  عنوووان دستووور ردیف 

1 
و   1400کسب و کار استان در تابستان   یفضا  شیارائه گزارش پا

 1400در مهرماه  دیخر رانیگزارش شاخص مد

و گزارشات   استان گزارشات فصلی پایش فضای کسب و کار

توسط اتاق بازرگانی فارس به دفتر  خص مدیران خریدماهانه شا

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال گردد. 

2 

  ینشست شورا نیهشتم چهل و ی مصوبه استان 18بند  یریگیپ 

مکرر برق   ی با موضوت قطع یدولت و بخش خصوص یگفتگو

  25ماده  ی) عدم اجرا یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت یواحدها

 مربوطه ( یینامه اجرا نییکسب و کار و آ طیقانون بهبود مح

  را گزارش خسارات وارده به صنایع استانفارس اتاق بازرگانی 

 . نماید جهت پیگیری، به دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز ارسال 

3 

  ینشست شورا نیچهل و هشتم ی مصوبه استان 18بند  یریگیپ 

مکرر برق   ی با موضوت قطع یدولت و بخش خصوص یگفتگو

  25ماده  ی) عدم اجرا یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت یواحدها

 مربوطه ( یینامه اجرا نییکسب و کار و آ طیقانون بهبود مح

شرکت توزیع برق نیروی شیراز جداول و گزارش مربوط به  

شش  در  ( با اطالت قبلی و بدون اطالت قبلی صنایع)قطعی برق 

را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی   ماهه نخست سال جاری

 استانداری فارس ارسال نمایند. 

4 

  ینشست شورا نیچهل و هشتم ی مصوبه استان 18بند  یریگیپ 

مکرر برق   ی با موضوت قطع یدولت و بخش خصوص یگفتگو

  25ماده  ی) عدم اجرا یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت یواحدها

 مربوطه ( یینامه اجرا نییکسب و کار و آ طیقانون بهبود مح

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس کمیته ای ویژه  

شرکت توزیع برق شیراز و اتاق  یع، پیشگیری متشکل از صنا

بازرگانی فارس تشکیل داده و خسارات احتمالی ناشی از قطعی  

 برق در آینده را پیش بینی و پیشگیری نماید. 

5 

  ینشست شورا نیچهل و هشتم ی مصوبه استان 18بند  یریگیپ 

مکرر برق   ی با موضوت قطع یدولت و بخش خصوص یگفتگو

  25ماده  ی) عدم اجرا یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت یواحدها

 مربوطه ( یینامه اجرا نییکسب و کار و آ طیقانون بهبود مح

چنانچه قطعی برق حوزه اختیارات استان بدون اطالت قبلی  

صورت گیرد، دادگستری فارس شکایت صنایع از ادارات برق را  

 ثبت و پیگیری نماید. 

6 
مستقر در   یدیتول یخدمات آب و فاضالب تا درب واحد ها لیتحو

 راز یتوسط شرکت آب و فاضالب ش یشهرک صنعت

شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شرکت آب و فاضالب شیراز 

فضای سبز و   ،ظرف یکماه آینده تفاهم نامه تامین آب شرب

منعقد و رونوشت آن را به دفتر هماهنگی امور  صنایع را 

 اری فارس ارسال نمایند. اقتصادی استاند

7 
مستقر در   یدیتول یخدمات آب و فاضالب تا درب واحد ها لیتحو

 راز یتوسط شرکت آب و فاضالب ش یشهرک صنعت

خط انتقال   شرکت شهرکهای صنعتی فارس می بایست هزینه

 آب در درون شهرکهای صنعتی را پرداخت نماید. 

8 
و ممانعت از   یقانون خدمات کشور 23ماده  یاجرا  یریگیپ 

 ی دولت یسراها همانیم تیفعال

کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی  

فارس جلسه ای با حضور دستگاه هایی که امکانات رفاهی ارائه 

برگزار نماید و به صورت آماری وضعیت فعلی این  می کنند، 

اماکن ) تعداد، نوت خدمات، فعال یا غیرفعال و . . .( مشخص  

 گردد و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
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9 

  یها یدر زون بند یصنعت یدر ضوابط استقرار واحدها  یبازنگر

و اداره نظارات  ستیز طیشده توسط اداره حفاظت مح فیتعر

  عیبرخورد با صنا وهیش یو بررس رازیش یدانشگاه علوم پزشک

کارخانجات   میمزاحم و بدون مجوز در حر ی، واحدها ندهیآال

 مجوز  یدارا

اتاق بازرگانی فارس طی جلسه ای با حضور شرکت شهرکهای 

صنعتی فارس، اداره حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت،  

اره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم  معدن و تجارت فارس و اد

و اخذ  پیشنهادات مربوط به اصالح ضوابط مغایر ، پزشکی شیراز

 . نماید دفتر استاندار ارسال به استعالم مجدد را تهیه و 

 وراگیر وموولی و فو  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنوووان دستووور ردیف 

1 

  

 خارج از دستور  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنوووان دستووور ردیف 

 نده یدر سال آ یدرصد  8رشد  یرساختهایز نیتام 1

ای در خصوص بررسی و تامین  اتاق بازرگانی فارس جلسه ویژه

درصدی در سال آینده را با حضور دستگاه   8زیرساختهای رشد 

 های متولی و ذیربط برگزار نماید. 

 


