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 مصوبات 

 استانی

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

آب منطقه  داری پا نمیتأ  موضوع ارجاع

  یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیو

 استان نیمأ ت یبه شورا  رازیش

متشکل از:  ایتهیکمتشکیل 

  یاقتصادامور  یمعاونت هماهنگ

 ایفارس، آب منطقه یاستاندار

استان فارس، آب و فاضالب  

  ی هافارس، شرکت شهرک

  ی و شرکت خدمات یصنعت

ی جهت پیگیری شهرک صنعت

 موضوع زیر: 

گزارش کارشناسی در  ارائه 

آب از خط دوم   نیمأ ت خصوص

انتقال آب از سد درودزن به 

 خط ییدر نقطه انتها رازیش

 

معاونت  

امور هماهنگی 

اقتصادی 

استانداری 

 فارس

دو  

 هفته

2 

آب منطقه  داری پا نیمأ ارجاع موضوع ت

  یو شهرک بزرگ صنعت یاقتصاد ژهیو

 استان نیمأ ت یبه شورا  رازیش

  ندیانجام فرآارائه گزارش و  -1

مجاز پلمپ   ریغ  هایانتقال چاه

-توسط سازمان آب منطقه شده

 به صنعتگران  ای

افزایش حجم تخصیصی به   -2

شهرک صنعتی از آب زه شیراز 

لیتر بر   50به مقداری باالتر از 

ثانیه جهت مصارف غیر غذایی  

 شرکتهای صنعتی

شرکت آب 

ای  منطقه

 استان فارس

دو  

 هفته

3 

 یها از معاونان دستگاه یک ی یمعرف

 طیبه عنوان مسئول بهبود مح ییاجرا

گفتگو  یشورا رخانهیکسب و کار به دب

قانون   14تحقق مفاد ماده  یدر راستا

)  کسب و کار طیبهبود مستمر مح

 های عضو شورای گفتگو(دستگاه

 

  یمعاونت هماهنگپیگیری 

ظرف   سفار یاستاندار یاقتصاد

و معرفی نمایندگان به  هفته  کی

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت 

 و بخش خصوصی

معاونت  

 امور هماهنگی 

اقتصادی 

استانداری 

 فارس
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4 

موضوع صادرات و   ی و کارشناس یبررس

  یمباحث مرتبط با عوارض گمرک

بزرگ استان فارس )   هایشرکت

فوالد و   ک،یسرام مان،یس ،یمیپتروش

 های شرکت  هایحساب ..( و انتقال

معاونت  ) بزرگ به مرکز استان

 یاستاندار یامور اقتصاد ی هماهنگ

 (فارس

 

تشکیل جلسه با شرکتهای مد  

نظر و پیگیری موضوع توسط 

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت 

 و بخش خصوصی

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش  

 خصوصی 

 

5 

از  تیحما ی هماهنگ یشورا  لیتشک

و   دی رونق تول یاستان در راستا دیتول

و بهبود  ی اقتصاد یحل مسائل واحدها

 یکسب و کار استان )استاندار یفضا

 ( یفارس و اتاق بازرگان 

 یدر راستا ی کارگروه استان لیتشک

  هایاز مسدود کردن حساب  یریجلوگ

توسط  تیاهل یدارا یفعاالن اقتصاد

 نیو همچن یاجتماع  نیمأسازمان ت

  یبده طیو تقس میجرا یبخشودگ

 فارس( ی)استاندار یفعاالن اقتصاد

 

شورای  تشکیل جلسات

هماهنگی حمایت از تولید  

استان و رسیدگی به مشکالت 

واحدها با دستگاه های خدمات  

 به صورت فصلی رسان

معاونت  

امور  ی هماهنگ

 یاقتصاد

 یاستاندار

 فارس

 

6 

کسب و   یسامانه مجوزها یساز اده یپ 

کار به شکل پنجره واحد در استان در  

و   یهماهنگ  کپارچه،ی تیریجهت  مد

 استانداری فارس() اداره امور مجوزها

 

پیگیری موضوع از طرف دفتر 

جذب و حمایت از سرمایه  

گذاری استانداری فارس جهت 

استان و  استقرار پنجره واحد در 

اری  دسترسی به اطالعات بارگذ

 شده 

دفتر جذب و  

از  تیحما

  یگذار هیسرما

 ی استاندار

 

7 

اصالح    شنهاداتیگزارش تعداد پ  هیته

  أتیبه ه یو مقررات ارسال نیقوان

صدور  لیو تسه ییمقررات زدا

کسب و کار و سهم استان از  یمجوزها

دفترچه ضوابط و مقررات  هیته

با   هاگلخانه صدور مجوزات

سازمان   یانطباق استانداردها

ی کشاورزی و منابع  نظام مهندس 

از   یریجلوگ نیو همچن طبیعی

سازمان جهاد  

 -کشاورزی

سازمان نظام  

مهندسی  

کشاورزی و  
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) اداره یتعداد اصالحات مقررات کشور

 استان( ییو دارا یکل امور اقتصاد

-یاستعالمات ب  افتیدر شیافزا

 دمور

منابع طبیعی،  

اداره کل  

  محیط زیست 

 ملی و فراگیر

 

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

اداره کل تعاون، کار و رفاه   یهمکار

و   یو اداره کل امور اقتصاد یاجتماع 

کسب و   یفضا شی در طرح پا ییدارا

اتاق   ، یکار استان در کنار اتاق بازرگان 

 تعاون و اتاق اصناف 

 

بازنگری در لیست مورد  -1

پایش به دلیل تغییرات عمده در  

های تعاون و  پاسخ دهندگان اتاق

اصناف به دلیل تعطیلی یا تغییر  

 نوع فعالیت. 

اضافه نمودن پایش از  -2

اران بالقوه و افرادی  گذسرمایه

ع کسب و کار  که در حال شرو

باشند به دلیل اهمیت و  می

تعداد قابل مالحظه ) لیست ارائه 

فعالین اقتصادی   شده قبلی صرفا  

که بالفعل دارای فعالیت هستند  

لحاظ نموده و مرحله قبل از 

 شود(. بهره برداری را شامل نمی

 

ارجاع به 

شورای 

 گفتگوی مرکز

 

 
 


