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 مصوبات

 استانی

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

 قانون اصالح قانون صدور چک 1

 نیتام یطرح موضوع در شورا

و تعلیق قانون به مدت   استان

 یک سال

کل   ریمد

امور  ی هماهنگ

 یاقتصاد

 ی استاندار

دو  

 هفته

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

 25شماره نشست :
تاریخ جلسه : 

08/09/1397 
ساعت شروع 

:08:00 
 10:00ساعت خاتمه:

 :محل نشست

 سالن جلسات استانداری فارس

 دستور جلسه 

  

 از دستور:   شیپ

 قانون اصالح قانون صدور چک   - 1

 فرآیند ثبت اطالعات ارزی در سامانه های ارزی و جلوگیری از انجام این کار   - 2

 

 جلسه:   دستور   

 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم - 1

) به تواردا  و  صادرات مقررات قانون  18 ماده  خالف  بر  بار، و تره  وه یاز صادر کنندگان م   یمجاز عوارض بندر  ر یاخذ غ - 2

 دلیل ضیق وقت، به جلسه آینده موکول گردید(

از طرف   یا حرفه  یمجموعه فن  ریصادر شده توسط موسسات آزاد ز  تیاشتغال به فعال  یمدرک آموزش  دییعدم تا  - 3

 (دیموکول گرد ندهیوقت، به جلسه آ  قیض  لی) به دلیو گردشگر  یدست  عی صنا   ، یفرهنگ  راثیاداره کل م 
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2 
در سامانه   یثبت اطالعات ارز ندیفرآ

 کار  نیاز انجام ا یریو جلوگ یارز یها

با حضور  ایجلسه  لیتشک

سازمان   ،یاستاندار ی دستگاها

سازمان   ،یصمت، جهاد کشاورز

  ی برنامه و بودجه ، اتاق بازرگان

 نفعانیذ هیفارس و کل

اتاق بازرگانی  

 فارس

دو  

 هفته

3 
 متیاقتصاد در خصوص ق یمصوبه شورا

 گندم  ینیتضم دیخر

با   متیق ی کارشناس زیانجام آنال

صاحب نظران  هینظر کل افتیدر

و اعالم   یتوسط دکتر توکل

به معاون   متیاصالح ق شنهادیپ 

 ریجمهور و وز سیاول رئ

 یکشاورز

 ماه  1 دکتر توکلی 

4     

5     
 

 ملی و فراگیر

 

مسئئئئئئئئئئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مئهئلئئت 

 پیگیری
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