
 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس   ششمینو  بیست فرم صورتجلسه و مصوبات  
 خصوصی(  بخش و دولت  وگویگفت استانی شوراهای جلسات  اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 

 مصوبات

 استانی

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

 پیش از دستور : ارئه گزارش مصوبات 1
ارائه گزارش پیشرفت مصوبات 

 در جلسه آینده
 دبیرخانه شورا 

دو  

 هفته

2 

اشتغال به   یمدرک آموزش د ییعدم تا

صادر شده توسط موسسات آزاد  تیفعال

از طرف اداره   ای حرفه یمجموعه فن ریز

اداره  قیموضوع از طر یریگیپ 

و    یفرهنگ راثیکل سازمان م

  یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ

 فارس یو توسعه منابع استاندار

سازمان   -1

 میراث فرهنگی

معاونت   -2

امور  ی هماهنگ

یک 

 هفته

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

 26شماره نشست :
تاریخ جلسه : 

23/10/1397 
ساعت شروع 

:16:00 
 18:00ساعت خاتمه:

 :محل نشست

استانداری   شهید قاضی  سالن

 فارس

 دستور جلسه 

  

 از دستور:   شیپ
 

 استان فارس  یدولت و بخش خصوص  ی گفتگو  یشورا  یمصوبات قبلارائه گزارش  

 

 جلسه: دستور   

 تواردا  و  صادرات  مقررات قانون 18  ماده   خالف   بر   بار، و تره  وهیاز صادر کنندگان م   یمجاز عوارض بندر ری اخذ غ   - 1

از طرف   یا حرفه  یمجموعه فن  ریصادر شده توسط موسسات آزاد ز  تیاشتغال به فعال  یمدرک آموزش  دییعدم تا    - 2

 ی و گردشگر  یدست  عی صنا   ، یفرهنگ  راثیاداره کل م 
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و   ی دست  عیصنا ،ی فرهنگ راثیکل م

 یگردشگر

و   یاقتصاد

توسعه منابع  

 یاستاندار

 فارس
 

 ملی و فراگیر

 

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

از صادر   یمجاز عوارض بندر ریاخذ غ 

  ماده   خالف بر بار، و تره  وهیکنندگان م

 تواردا و صادرات مقررات قانون 18

از صادر  یبندر لغو اخذ عوارض

بر اساس   بار و تره  وهیکنندگان م

قانون برنامه پنجم   104ماده 

 توسعه 

دبیرخانه 

شورای گفتگو 

 استان فارس

یک 

 هفته

 
 

 

 

 


