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 مصوبات 

 استانی

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ردیف

جلسه    نی آخر  رامون یپ  ی ارائه گزارش مهندس رازق 1

 قانون بودجه(   19ی )تبصره مل یگفتگو  یشورا

توسط  تمام    مه ین   یپروژه ها  ستیارائه ل

و    سازمان ر  مدیریت  به    یزیبرنامه 

 ی.و اتاق بازرگان  ی استاندار

دبیرخانه شووورای  

 گفتگو

 روز 3

موضوع وثائق  در دستور کار قرار گرفتن  یکار مل میتقس  رامونیارائه گزارش پ 2

الو وروجو مومونووع  سوووتوواد   راموونیوپو  یو 

در جلسوه آینده شوورای    یاقتصواد مقاوت

 گفتگو

دبیرخانه شووورای  

 گفتگو

 ماه 1

توسط اتاق بازرگانی    یجلسه اتشکیل     ارائه گزارش پیرامون حمایت از کاالی ایرانی 3

  یشهردار  راز، یش  یبا حضور اتاق بازرگان 

س سازمان  فضا  ما یو  و  سبز    یمنظر 

 در دستور کار قرار گیرد.   یشهر

 

  ی شووورا  رخانهیدب 

 گفتگو

 دو هفته

و تجارت    شووهیکسوو ، پ  یاخذ عوارض از تابلوها 4

 رازیش  یتوسط شهردار

واحدهای    تابلوهای  از   عوارض   اخذلغو  

بر سر درب فروشگا ها   تولیدی استانی 

واحدهای     تجارت   و  پیشه  کس ،   و 

 شیراز. شهرداری  توسط

دبیرخانه شووورای  

شوهرداری    -گفتگو

 شیراز

 هفته 1

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

ساعت شروع  2/3/1397تاریخ جلسه :   20شماره نشست :  

:18:00 
 20:30ساعت خاتمه:  

محل نشست:سالن کنفرانس 

 اتاق بازرگانی شیراز

 دستور جلسه 

  

 دستور جلسه: 

 آخرین جلسه شورای گفتگوی ملی ارائه گزارش مهندس رازقی پیرامون  -1

 ارائه گزارش پیرامون تقسیم کار ملی -2

 کارهای حمایت از کاالی ایرانی راهارائه گزارش پیرامون   -3

های منابع طبیعی و تعیین تکلیف ماده برداری در عرصهبررسی اعتراض دارندگان پروانه بهره -4

 قانون معادن و حق انتقال تعهدات پس از انقضا مدت بهره برداری قانون اصالح    24

 آوردهای سفر مدیران و فعاالن اقتصادی استان فارس به کشور قطر بررسی دست -5
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و فعاالن    رانیسوووفر مد  یدسوووتدوردها  یبررسووو 5

 استان فارس به کشور قطر  یاقتصاد

و   فیفا  نماینده ی  با  مذاکرات  پیگیری 

با   مورد  هماهنگی  در  ها  وزارت انه 

پروپوزال پیشنهادی جهت ارجاع طرح  

و   فارس  استان  گردشگری  اتصال 

 انجام پذیرد   2020همجوار با رویداد 

اتواق  ی  نمواینوده 

 بازرگانی

 مستمر

بهرهپیگیری   6 پروانوه  در    برداریاعتراض دارنودگوان 

  24ماده  فیتکل نییو تع  یعیمنابع طب  هایعرصوه

 دنقانون اصالح قانون معا

یونهای ت صصی  ارسال نامه به کمیس

ارجاع موضوع به   اتاق شیراز مبنی 

 شورای عالی معادن. 

 

دبیرخانه شووورای  

 گفتگو

 یک هفته

 

 ملی و فراگیر 

 
مهههلهت  مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

گفتگوی   ارائه گزارش پیرامون حمایت از کاالی ایرانی  1 شورای  به  نامه  و  ارسال  مرکز 

ب شنامه   منافات  پیرامون  مرکزی  بانک 

بانک   مصوبات  با  بانکها  داخلی  های  

 مرکزی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.

  ی شوووورا  رخانهیدب 

 گفتگو

یووووووک  

 هفته

مرکزی   ارائه گزارش پیرامون حمایت از کاالی ایرانی 2 بانک  و  گفتگو  شورای  به  نامه  

ا  پیرامون حذف پیمان ارزی در سامانه نیم

 . جهت واحدهای کوچک و متوسط

  ی شوووورا  رخانهیدب 

 گفتگو

یووووووک  

 هفته

ارجاع معضوالت، مشوکالت و پیشونهادات    ارائه گزارش پیرامون حمایت از کاالی ایرانی 3

ارزی و سووواموانوه ی نیموا بوه معواون اول  

رییس کل بانک مرکزی    رییس جمهور و  

توسوط اسوتاندار مرترم و همینین ارجاع  

معضووالت به دبیرخانه  شووورای گفتگوی  

 ملی  توسط شورای گفتگوی استانی

  ی شوووورا  رخانهیدب 

   گفتگو

یووووووک  

 هفته

 
 


