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الزامات، مسائل و پیشنهادات پیرامون 

بخش اول: )1398رونق تولید در سال 

ار   تی حما  یهماهنگ  یشورا  لیتشک

 (استان  دیتول

  ی هماهنگ یشورا  لیتشک

استان در  دیاز تول تیحما

و حل   دیرونق تول یراستا

و   ی اقتصاد یمسائل واحدها

 کسب و کار استان  یبهبود فضا

  

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

 31شماره نشست : 
تاریخ جلسه: 

02/05/1398 

ساعت 

 15:30شروع:

 

ساعت 

 18:00خاتمه::

 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

  

 جلسه:  دستور 

 (شنهاداتی) الزامات، مسائل و پ  1398در سال    دیرونق تول  رامونیارائه گزارش پ   - 1

 : یاجتماع  ن یموضوعات مرتبط با مسائل تام   - 2

به   لیتبد  هاییو بده  ی اجتماع  نی قانون سازمان تام   49در ماده    ی اجتماع  نی تام   هایسازمان  ران یمد  اریاخت  ض یتفو  1-2

 به حال شده   لیتبد  هایینمودن بده  یی عدم الزم االجرا  ن یحال شده کارفرما و همچن

 ی کارگران ساختمان  ی اجتماع مهیقانون ب  5مسائل قانون اصالح ماده    - 2-2

قرارداد   متیو محاسبه بر اساس درصد ق  یلیتحو  مهیب  ستیبر اساس ل  یمانکاریپ  هایپروژه  مهیعدم محاسبه حق ب- 3-2

 ( یصنعت  ی گذار  هیو سرما  دیاز موانع تول  یقانون رفع برخ  11) بر خالف بند ج ماده  

 یاجتماع نیتوسط شعب تام   انی کارفرما  ی انسداد حساب کاربر - 2-4
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 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

دوم:  بخش )1398در سال  دیرونق تول

صدور مجوزات کسب و کار   ندیفرآ

ر کشور و پنجره واحد صدور د

 (مجوزات

در   ی کارگروه استان لیتشک

از مسدود   یریجلوگ  یراستا

فعاالن   هایکردن حساب

توسط  تیاهل یدارا یاقتصاد

و   یاجتماع  نیسازمان تام

و   میجرا یبخشودگ نیهمچن

 ی فعاالن اقتصاد  یبده طیتقس
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 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

دوم:  بخش )1398در سال  دیرونق تول

صدور مجوزات کسب و کار   ندیفرآ

در کشور و پنجره واحد صدور 

 (مجوزات

نشست استانداران و  یبرگزار

استان فارس و   ی بازرگان یاتاقها

کشور عراق در جهت  یشهرها

استان   یاقتصاد تیفعال یارتقا

 فارس
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 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

 1398در سال  دیرونق تول

قانون  مکرر 5ه ماد  قیتعل دیتمد

قانون صدور چک در    دیجد

استان در جهت  نیتام یشورا 

و رونق   دیاز تول تیحما

 استان یاقتصاد
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 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

 1398در سال  دیرونق تول

  یسامانه مجوزها یساز اده یپ 

کسب و کار به شکل پنجره  

واحد در استان در جهت   

و   ی هماهنگ کپارچه،ی تیریمد

 اداره امور مجوزها 

  

6 
 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

 1398در سال  دیرونق تول

صدور پروانه های کسب موضوع 

قانون نظام صنفی از طریق دفاتر   

پیشخوان خدمات دولت و  

 ییاجرامجوزهای کشور ذیل 

مقررات   أتینمودن مصوبه ه

 یصدور مجوزها لیو تسه ییزدا

 کسب و کار  در استان 
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 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

سوم:  بخش )1398در سال  دیرونق تول

 طیقانون بهبود مستمر مح  16ماده 

 ( کسب و کار

  16ماده  ی کارگروه استان لیتشک

 طیقانون بهبود مستمر مح

باال بردن   یکسب و کار در راستا

  دکنندگانیتول یامکان دسترس

کوچک و متوسط به بازار مصرف  

متعلق به   هاینیبا استفاده از زم

وزارت راه و   ای و   یشهردار 

 ی شهرساز
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 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

 1398در سال  دیرونق تول

راکد  ینهایزم فیتکل نییتع

  یهاواگذار شده شرکت شهرک

آنها به   یو واگذار یصنعت

در جهت   ی واقع  یاقتصاد نیفعال

دالالن  یاز سوداگر یریجلوگ

های واگذار  )تعلیق زمین نیزم

دو سال هیچ  شده که پس از 

اقدام عملیاتی بر روی آنها  

 صورت نپذیرفته است( 
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 رامونیپ  شنهاداتیالزامات، مسائل و پ 

 1398در سال  دیرونق تول

 یفیکشت ص ریسطح ز یبررس

جات استان فارس جهت 

مازاد محصوالت و اخذ   تیریمد

مجوزات صادرات توسط سازمان 

  یو اتاق بازرگان  یجهاد کشاورز

 فارس
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  ی اجتماع  نیبودن سازمان تام یأیدو ر

  نیسازمان تام ی فهیاز لحاظ وظ

حل اختالف  یاتهایدر ه یاجتماع 

  ندهینما نیو همچن  یاجتماع  نیتام

 یاجتماع نیکل  تام ریبودن مد ریوز
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و    ملی 

 فراگیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


