
 

 

 صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی،  

 

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

 

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

 38شماره نشست : 
تاریخ جلسه: 

24/02/1399 

ساعت 

 09:30شروع:

 

 12:30ساعت خاتمه:
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 خارج از دستور:

 19بهای محل کسب و پیشه به دلیل تعطیلی اجباری ناشی از شیوع ویروس کوید جر و مستأجر در پرداخت اجاره اختالفات مو

 پیش از دستور:

 1398ارائه گزارش شاخص مدیران خرید اسفند ماه 

   :دستور جلسه

 

 در سطح کشور ها هیقاچاق حمل و نقل ادو یجرم انگار یچگونگ .1

 مسائل و مشکالت صنعت گردشگری و صنایع دستی در استان فارس  .2
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 مصوبات

 استانی

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

جر و مستأجر در پرداخت واختالفات م

  لیبه دل شهیمحل کسب و پ  یاجاره بها

 روسیو وعیاز ش یناش یاجبار یلیتعط

 19 دیوکو

احصا و  برگزاری جلسه جهت 

استخراج پیشنهاد عملیاتی  

جهت ارائه به ستاد مقابله با  

بیماری کرونا و پیگیری موضوع 

 در سطح ملی 

معاونت  

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استان 

یک 

 هفته

2 
قاچاق حمل و   یجرم انگار یچگونگ

 در سطح کشور ها  هینقل ادو

دستورالعمل و فلوچارت  میتنظ

به  جات ادویه تیعدم شمول

قاچاق جهت  یعنوان کاال

  هایسامانه یبر رو یبارگزار

ای  توسط کمیتهسازمان صمت 

متشکل از سازمان صمت،  

گمرک، تعزیرات حکومتی، اتاق  

بازرگانی، استانداری و نماینده  

 اتحادیه متبوعه

اتاق بازرگانی  

 فارس

دو  

 هفته

3 
و   یمشکالت صنعت گردشگر مسائل و 

 در استان فارس یدست عیصنا

تشکیل شورای گردگشری 

های  استان با حضور دستگاه

متبوعه و نخبگان صنعت  

 گردشگری

معاونت  

هماهنگی  

گردشگری و  

امور زائرین  

 استانداری 

دو  

 هفته

4 
و   یمسائل و مشکالت صنعت گردشگر 

 در استان فارس یدست عیصنا

صنایع تشکیل اتحادیه صنف 

 دستی استان

سازمان صمت 

 و اتاق اصناف 

دو  

 هفته

5 
و   یمسائل و مشکالت صنعت گردشگر 

 در استان فارس یدست عیصنا
 استان یگردشگر سیل پلکیتش

سازمان میراث 

فرهنگی و  

نیروی انتظامی  

 و استانداری

 یک ماه 
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 ملی و فراگیر

 

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 
و   یمسائل و مشکالت صنعت گردشگر 

 در استان فارس یدست عیصنا

استفاده از مشموالن وظیفه  

خدمت عمومی متخصص 

های خارجه به عنوان زبان

راهنمایان گردشگری و  

توریست و تحت عنوان امریه  

 خدمت وظیفه عمومی 

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش  

 خصوصی 

 

 
 


