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

شماره 

نشست 

:32 

تاریخ جلسه: 

03/07/1398 

ساعت 

 15:30شروع:

 

 18:00:ساعت خاتمه
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 

 دستور جلسه 

  

 جلسه:  دستور 

 پیش از دستور: 

   ییاجرا هایدستگاهگفتگو از طرف  یشورا رخانهیکسب وکار و ارسال به دب ی اثر بخش و مسائل موجود در فضا یروشها یبررس -1

 ری وبهره یکسب و کار و ارتقا یقانون بهبود فضا   14بر اساس ماده 

 ارائه گزارش بررسی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید -2

 استان ارائه گزارش چالشهای اقتصادی  -3

 :دستور جلسه

 های صنعتی ی در شهرکاقتصاد یبه واحدها التیارائه کننده تسه ی هابانک ینیچالش جانش -1
 و مصوب استانها یرسم یشگاه ینما هایتی در خارج از سا یتجار  هایشگاه ینما یاز برگزار یریجلوگمسئله  -2
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 مصوبات 

 استانی

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف

1 

اثر بخش و مسائل  یروشها یبررس

کسب وکار و ارسال به   یموجود در فضا

گفتگو از طرف  یشورا رخانهیدب

  14بر اساس ماده   ییاجرا هایدستگاه

 یکسب و کار و ارتقا  یقانون بهبود فضا

 وریبهره

اصالح    شنهاداتیگزارش تعداد پ  هیته

مقررات    أتیبه ه یو مقررات ارسال نیقوان

کسب و  یصدور مجوزها لیو تسه ییزدا

کار و سهم استان از تعداد اصالحات 

توسط اداره کل امور  یمقررات کشور

 استان  ییو دارا یاقتصاد

اداره کل امور 

  ییو دارا یاقتصاد

 استان 

 

2 

اثر بخش و مسائل  یروشها یبررس

کسب وکار و ارسال به   یموجود در فضا

دستگاه گفتگو از طرف  یشورا رخانهیدب

قانون   14بر اساس ماده   ییاجرا ایه

-بهره  یکسب و کار و ارتقا یبهبود فضا

 ریو

 ییاجرا هایاز معاونان دستگاه یک ی یمعرف

کسب و کار   طیبه عنوان مسئول بهبود مح

  یگفتگو در راستا یشورا رخانهیبه دب

قانون بهبود مستمر   14تحقق مفاد ماده 

 کسب و کار طیمح

دبیرخانه شورای  

گفتگوی دولت و  

بخش خصوصی استان 

 فارس

 

3 

اثر بخش و مسائل  یروشها یبررس

کسب وکار و ارسال به   یموجود در فضا

دستگاه گفتگو از طرف  یشورا رخانهیدب

قانون   14بر اساس ماده   ییاجرا ایه

-بهره  یکسب و کار و ارتقا یبهبود فضا

 ریو

اداره کل تعاون، کار و رفاه   یهمکار

  ییامور اقتصاد و دارا اداره کل و  یاجتماع 

کسب و کار استان  ی فضا ش یدر طرح پا

اتاق تعاون و اتاق   ،ی در کنار اتاق بازرگان

 اصناف

اداره کل تعاون، کار و  

اداره  و  ی رفاه اجتماع 

امور اقتصاد و   کل

 ییدارا

 

 استان یاقتصاد یارائه گزارش چالشها 4

موضوع صادرات و   ی و کارشناس یبررس

-شرکت  یمباحث مرتبط با عوارض گمرک

  ،یمیبزرگ استان فارس ) پتروش های

  فوالد و ..( و انتقال ک،یسرام مان،یس

بزرگ به مرکز  هایشرکت هایحساب

 استان.

  یهماهنگت معاون

 یامور اقتصاد

 فارس یاستاندار

 

 استان یاقتصاد یارائه گزارش چالشها 5

 ژهیآب منطقه و داری پا نیارجاع موضوع تام

به  رازیش  یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد

 استان نیتام یشورا 

  یهماهنگت معاون

 یامور اقتصاد

 ی استاندار

 

6 

-شگاهینما یاز برگزار  یر یمسئله جلوگ

 های ت یدر خارج از سا یتجار های

 و مصوب استانها یرسم یشگاه ینما

کوتاه مدت جهت  یصدور مجوزها

  و  ها در محل هتل یانفراد های شگاهینما

  ای ی اماکن متناسب در اتاق بازرگان ای

سازمان صنعت، معدن  

و تجارت استان 

شرکت   -فارس
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و در صورت   یسازمان صمت استان بررس

جهت صدور مجوز به  ی متقاض تیاهل دییتا

و صدور  یاب یارز ،یسامانده  رخانهیدب

استان ارائه و مصوب  یشگاهینما یمجوزها

 گردد. 

های بین  نمایشگاه 

 المللی فارس 

 

 ملی و فراگیر

 
 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف

  های بانک  ی نیچالش جانش 1

تسه کننده  به    التیارائه 

در    یاقتصاد  یواحدها

 یصنعت هایشهرک

  در   هابانک  ینیجانش  هایارجاع پرونده الزام  

  ا ی و   ییبه دستگاه  قضا  یصنعت  هایشهرک

عرصه   دهیثبت نسبت به مزا  ندیفرآ  یاجرا 

  ی )در صورت وجود شرط قرارداد  ی انیو اع 

اع   یبرا تعیانیفروش  جهت   زان یم  نیی ( 

  نییو تع  ی قانون  نیشرکت طبق مواز  ی بده

  ی نقانو  هاینهیحاصل فروش پس از کسر هز

 ن یو همچن  یمشتر  یبه عنوان مبلغ پرداخت

پ  قرارداد   ش یعدم درج هر گونه  در  شرط 

 . ی بانک

شورای   دبیرخانه 

گفتگوی دولت و بخش  

استان   خصوصی 

شرکت    -فارس

صنعتی شهرک های 

 استان فارس

 

 

 

 

 


