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 مصوبات

 استانی

 دستور جلسه ردیف
 مصوبه 

مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

 یتیترانز  یحمل بارها  یها  نهیهز  یبررس 1

مصصهههه   ههه از   یکیو حهف     رازیبهه 

ک  یافتیههدر  هههاینهههیهز   ا یهه   لومتریتن 

دا ل و   یبههارنههامههه  از حمههل  راه  وزارت 

 یاقتصهاد  ژهیبه منطصه و  یمنته  هاینصل

  ژه یقهانو  منها و و  20و    8بر ال  مواد  

برنهامهه    163مهاده    نیو همچن  یاقتصهههاد

 پنجم

ای با حضور اداره تشکیل جلسه 

گمرک، اداره راه و ترابری،  

منطصه ویژه اقتصادی ، اتاق  

بازرگانی و  ارسال نتیجه به 

عنوا  مصوبه به دبیر انه 

  ورای گفتگو استا  

 ماه  1 اتاق بازرگانی 

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

ساعت شروع  26/8/97تاریخ جلسه :   24شماره نشست :

:16:00 
 18:00ساعت خاتمه:  

 :محل نشست

 سالن جلسات استانداری فارس

 دستور جلسه 

  

 جلسه:   دستور

وزارت  یبارنامه دا ل  ا ی   لومتریتن ک  ی افتیدر هاینهیاز هز  ی کیو حف     رازیبه مصص     یتیترانز  یحمل بارها   ی ها  نهیهز  یبررس   -1

برنامه    163ماده    نیو همچن  یاقتصاد  ژهیقانو  منا و و  20و    8بر ال  مواد   یاقتصاد  ژهیبه منطصه و  یمنته  هایراه از حمل و نصل

 پنجم

 : رامو یپ  ایانهیرا یمعضالت سازما  نظام صنف -2

   یاجتماع  نیتام   3/14م ار بسته در بخشنامه  ینهایع م  مول   مات دورب  -1-2

 ی به منظور  رکت در مناقصات دولت ی توسط  اداره تعاو ، کار و رفاه اجتماع  تیصالح  ییتا یع م ص ور گواه  -2-2 
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 یا انهیرا یمعضهالت سهازما  نظام صهنف 2

 ینهایع م  ههمول   مات دورب  رامو یپ 

  ن یتام 3/14م ار بسهههتهه در بخشهههنهامه  

 یاجتماع 

 

  گریبا استعالم از د  یمصرر گرد

  ایجلسه یاستانها و برگزار

امور   یتوسط معاونت هماهنگ 

و توسعه منابع   یاقتصاد

موضوع با سازما     ،یاستان ار

و    یبررس  یاجتماع  نیتام

  ی ورا ر انهیبه دب جهینت

 گفتگو استا  اعالم گردد. 

معاو  محترم  

امور  ی هماهنگ

و   یاقتصاد

توسعه منابع  

 ی استان ار

دو  

 هفته

 یا انهیرا یمعضهالت سهازما  نظام صهنف 3

گواه  رامو یپ  صهههه ور      ییههتهها  یعهه م 

توسهط  اداره تعاو ، کار و رفاه   تیصهالح

به منظور  هرکت در مناقصهات    یاجتماع 

 یدولت

صادره از هر   ی گواهپفیرش 

به   ربطیذ  هایک ام از دستگاه 

عنوا  م رک قابل استناد و  

جهت  رکت در  یارزش گفار

 ی مناقصات دولت

معاو  محترم  

امور  ی هماهنگ

و   یاقتصاد

توسعه منابع  

 ی استان ار

دو  

 هفته

 

 ملی و فراگیر

 

مسههههههئهههول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهههلههت 

 پیگیری
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