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 مصوبات

 استانی

مسئئئئئئ ئئئو    مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

 مهلت پیگیری

از  ی اجتماع  نیبودن سازمان تام یأیدو ر 1

  یاجتماع  نیسازمان تام ی فهیلحاظ وظ

  یاجتماع  نیحل اختالف تام یاتهایدر ه

کل    ری بودن مد  ریوز نده ینما نیو همچن

   یاجتماع  نیتام

 

امضا  اینامهتهیه     یآقا  یبا 

موضوع  استاندار ارسا   و   و 

 از وزارتخانه   یریگیپ 

 یک هفته استانداری

اثر بخش و مسئئا ل    یروشئئها یبررسئئ 2

کسئ  وکار و ارسئا  به   یموجود در فضئا

 گفتگو از طرف  دستگاه   یشئورا رخانهیدب

امئه ای و ارسئئئا  بئه تمئا   تهیئه نئ

 دستگاه های دولتی با مضمون:

محیط  معرفی  -1 بهبود  مس و  

کس  و کار توسط دستگاه های  

  

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

شماره نشست : 

22 

تاریخ جلسه : 

02/07/1397 
ساعت شروع 

:11:00 
 13:00ساعت خاتمه:  

 :محل نشست

 سالن جلسات استانداری فارس

 دستور جلسه 

  

 دستور جلسه: 

-فضای کسب وکار و ارسال به دبیرخانه شورای گفتگو از طرف  دستگاهبررسی روشهای اثر بخش و مسائل موجود در    -1

کسب و   طی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد دو و سه قانون بهبود مستمر مح  76اساس ماده    برای اجرایی   ه

 وری قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره  14و ماده   1390بهمن ماه    16کار، مصوب  

 فعالیت پروانه ( قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پیرامون صدور13قانون اصالح ماده )   اجرای  - 2

 سالمت در استان فارس خدمات دفاتر

 های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار ) کد دار(  اجرای قانون بیمه - 3
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قئانون    76بر اسئئئاا مئاده     ییاجرا  هئای

برنامه پنج سئاله پنم  توسئعه و مواد دو  

کس  و  طیو سه قانون بهبود مستمر مح

و ماده   1390بهمن ماه   16کار، مصئئو  

و  کسئئ  و کار  یقانون بهبود فضئئا 14

 وری بهره یارتقا

های اداری  الزا  دستگاه  -2اداری

مشکالت   و  معضالت  ارسا   به 

-ای و بخشنامهقانونی، آیین نامه

دبیرخانه   به  مربوطه  ای دستگاه 

بودن    -3گفتگوشورای   پاسخگو 

دستگاه های اجرایی، سازمانها و  

قبا    در  استانی  نهادهای 

تصمیمات شورای گفتگو دولت و  

خصوص مدت    -4بخش  تعیین 

احصا  نواقص  رفع  جهت  زمان 

بین   تعامالت  انما   و  شده 

با   بخش خصوصی  و  ها  دستگاه 

نظر   و  محتر   استاندار  دستور 

 کارشناسی 

از   یدر ادامه مقرر شد استعالمو  

پذ   گرید انما   هر    ردیاستانها  و 

د  یا  هیرو دنبا     گر یکه  استانها 

دنبا     زیاستان فارا ن  کنند،  یم

 کند. 

 

( قئانون 13قئانون اصئئئالد مئاده    یاجرا 3

و    یشئئئیآرا  ،یدنیئآشئئئام  ،یمواد خوردن

  ت یصئئدور پروانه فعال  رامونیپ   یبهداشئئت

  دفاتر خدمات سالمت در استان فارا

 

د  افئتیئدربئا   از    گریاسئئئتعال  

نحوه   یاتیئعمل  ی اسئئئتئانهئا و 

نمودن آن، از معطل ماندن قانون  

الز     ریو تئدب  دهیئگرد  یریجلوگ

 شود. دهیشیآن اند یجهت اجرا

 یک ماه دبیرخانه شورا

 

 ملی و فراگیر

 

مئئئهئئئلئئئت  مس و  پیگیری مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

ب  یاجرا  1   ی اجتماع   های مهیقانون 

شاغالن    بافان،یقال و  فرش  بافندگان 

 شناسه دار   کد دار(  یدست عیصنا

به   ذیل  پیشنهادات  ارسا  

اصالد   گفتگو    شورای  دبیرخانه 

 قوانین(

 دو هفته دبیرخانه شورا
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  مه یپرداخت حق ب  کهیدر صورت-1

شده در موعد مقرر   مهیاز طرف ب

تبصره   نامه    نییآ  5ماده    4در 

وجود  صورت  در  گردد،  متوقف 

 ایحرفه  ی اعتبار کارت مهارت فن

دوره   مهیشده ، مبلغ حق ب  مهیب

از    رکردید  مهیمربوطه با اخذ جر

ادامه    مهیب و  وصو   قابل  شده 

 بال مانع گردد.  یرداختپ  مهیب

ماده    2تبصره    رامونیپ  -2

مبن  نییآ  5 پرداخت   ینامه،  بر 

مربوطه، مدت زمان سه    مهیحق ب

 . ابدی و اصالد  رییماه تغ  6ماه به 

 
 

 


