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  یواحدها یلغو اخذ عوارض از تابلوها

بر سر درب فروشگاه ها   یاستان یدیتول

و تجارت  شهیکسب، پ  ی و واحدها

 . رازیش یتوسط شهردار

الزم از طرف   یها یریگیپ 

  یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ

فارس   یو توسعه منابع استاندار

  یمعاونت هماهنگ یبا هماهنگ 

فارس در   یاستاندار یامور عمران

  یبا مبنا یمورد صدور را

و موضوع  لغو اخذ   هیوحدت رو

از  هایعوارض توسط شهردار

 یعدالت ادار وانیطرف د

و در صورت  ردیصورت پذ

موضوع، ابالغ مصوبه  تصح

 .ردیصورت پذ

معاونت  -1

امور  ی هماهنگ

و   یاقتصاد

توسعه منابع  

 یاستاندار

 فارس

معاونت   -2

امور  ی هماهنگ

  یعمران

 یاستاندار

 فارس

 هفته 1

3 

ها  موضوع توسط شرکت شهرک یبررس

و سازمان صنعت و معدن و تجارت و  

 نی سازمان برنامه و بودجه جهت تام

و   یاقتصاد ژهیآب منطقه و داری پا

 راز یش یشهرک بزرگ صنعت

موضوع و   یبررس تیاولوبا 

و  شنهاداتیارائه پ  خیتار نییتع

ها   یریگیپ  ظرف یک ماه  ج،ینتا

  یآب شهرک صنعت نیجهت تام

به  جهیو نت رفتهیصورت پذ

دولت  یگفتگو  یشورا رخانهیدب

 ارسال گردد.  یو بخش خصوص

شرکت -1

شهرکهای 

صنعتی استان 

 فارس

شرکت آب   -2

ای  منطقه

 استان فارس

 ماه  1

و ضرورت  یطیبانک اطالعات مح جادیا 4

انتشار آزاد اطالعات و متمرکز نمودن و  

مرکز   ک یدر  یطیمح ی پردازش داده ها

قانون   5و  4ماده  یمستقل در راستا

کسب و کار و ماده   طیبهبود مستمر مح

قانون برنامه پنج ساله توسعه  54

 ران یا یاسالم یجمهور

   SDIتجمیع بانکهای اطالعاتی 

و بانک اطالعات   SATRAو  

 محیطی در یک سامانه. 

سازمان  

مدیریت و  

برنامه ریزی 

 استان 

 ماه  1

در سامانه   یثبت اطالعات ارز ندیفرآ 5

کار:    نیاز انجام ا یریو جلوگ یارز یها

جلسه کارگروه  نیاولتشکیل 

 با موضوع توسعه صادرات

استانداری 

 فارس
 ماه  1
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  یبا حضور دستگاه ها یجلسه ا لیتشک

سازمان صمت، جهاد   ،یاستاندار

سازمان برنامه و بودجه ، اتاق   ،یکشاورز

 نفعان   یذ هیفارس و کل ی بازرگان

با   یارز هایمعضالت سامانه

 حضور صادرکنندگان
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 3493استاندارد  یدرخواست توقف اجرا 

ها و    یژگوی – یآرد یها ینیری)ش

نظر دوم تا   د تجدی –آزمون( یروش ها

 زمان اصالح

دوم    ش یرایتا زمان اصالح و -1

آردبر از  های ینیریاستاندارد ش

طرف استاندارد کشور، اجازه  

داده   یدیتول  یبه واحدها دیتول

 شود.

اداره  تیبا محور ای جلسه -2

استاندارد، اداره نظارت بر مواد 

و   یدانشگاه علوم پزشک یی غذا

  یدیتول ی واحدها نده ینما

جهت    ،آرد بر هایینیریش

موضوع و ارسال   یکارشناس

اصالح موضوع به استاندارد 

 . ردیکشور صورت پذ

اداره   -1

استاندارد 

 استان فارس

اتاق   -2

بازرگانی،  

صنایع، معادن  

و کشاورزی  

 استان فارس

 

 

 ملی و فراگیر

 

 مصوبات پیرامون گزارش شاخص اخذ اعتبار

 

 

 

 


